




บัญชีท้ายประกาศมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ 

จ ำนวน ๑๐ เรื่อง ดังนี้ 
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(Fundamental Geographic Data Set: FGDS) เล่มที่ ๒ 
 

  

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๓ 



กภช. ๑๙๑๐๙ : ๒๕๖๐ 

มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 

โครงร่างกฎส าหรับการประยุกต์ภูมสิารสนเทศ  
มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศโดยคณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำตินี้เป็นมำตรฐำนกลำง เพ่ือใช้ในกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรใช้งำนด้ำนภูมิสำรสนเทศของประเทศ ว่ำด้วยเรื่อง โครงร่ำงกฎส ำหรับกำรประยุกต์ภูมิสำรสนเทศ 
ก ำหนดขึ้ นโดยอ้ำงอิง ISO 19109 :2005 Geographic information –Rules for application schema      
โดยเป็นไปตำมคู่มือมำตรฐำนระบบภูมิสำรสนเทศ “สำรสนเทศภูมิศำสตร์ – โครงร่ำงกฎส ำหรับกำรประยุกต์  
ภูมิสำรสนเทศ” ของส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 
 

มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศนี้ อธิบำยควำมเป็นจริงโดยแทนควำมเป็นจริงด้วยสิ่งที่เป็นนำมธรรม (abstract) และ
เป็นกำรพิจำรณำควำมเป็นจริงเพียงบำงส่วนเสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะกำรประยุกต์ใช้ (application) ซึ่งจะ
เป็นตัวก ำหนดรำยกำรเนื้อหำ และโครงสร้ำงของกำรจัดเก็บข้อมูลที่ต้องกำร เมื่อมีกำรพัฒนำของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และ GIS ท ำให้เกิดกำรใช้งำนข้อมูลภูมิศำสตร์เพ่ิมขึ้นอย่ำงมำก ท ำให้เกิดควำมต้องกำรที่จะ
แลกเปลี่ยนใช้งำนข้อมูลภูมิศำสตร์ร่วมกัน 
 

มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศนี้ ใช้เพื่อเป็นคู่มือส ำหรับ 
- ก ำหนดหลักกำรและวิธีกำรจัดสร้ำง application schema ส ำหรับชุดข้อมูลภูมิสำรสนเทศ ให้เป็น

มำตรฐำน โดยให้ภำษำ UML  
- เป็นข้อมูลพ้ืนฐำน แนวทำง หรือตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้งำนมำตรฐำน ISO 19109: Rules for 

application schema ส ำหรับระบบภูมิสำรสนเทศของประเทศไทย 
 

มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศนี้ ก ำหนด 
- กำรสร้ำงแบบจ ำลองเชิงแนวคิดของฟีเจอร์ และคุณสมบัติของฟีเจอร์ เหล่ำนั้น จำกเอกภพของสรรพ

สำระ ( Universe of Discourse) 
- กำรนิยำม application schema 
- กำรใช้ภำษำเค้ำร่ำงเชิงแนวคิด (Conceptual schema language) ในกำรจัดสร้ำง application schema 
- กำรเปลี่ยนแปลงจำกแนวคิดในแบบจ ำลองเชิงแนวคิด ไปเป็นชนิดของข้อมูล (Data type)                  

ใน application schema 
- กำรรวม schema มำตรฐำนต่ำง ๆ จำกมำตรฐำนด้ำนข้อมูลภูมิศำสตร์อื่น ๆ เข้ำกับ application schema 

 

เป้ำหมำยของมำตรฐำนนี้คือ จัดท ำข้อก ำหนด กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ในกำรจัดสร้ำง และจัดท ำเอกสำร Application 
schema เพ่ือให้แน่ใจว่ำข้อมูลสำมำรถถูกเข้ำใจได้ทั้งโดยผู้ใช้ และโดยระบบคอมพิวเตอร์ โครงสร้ำงของชุด
ข้อมูลที่ใช้ในกำรแลกเปลี่ยน จะต้องถูกอธิบำยอย่ำงครบถ้วนและเป็นระบบ วิธีกำรเชื่อมต่อกัน (Interface) 
ระหว่ำงระบบ จะต้องถูกนิยำมขึ้นด้วยวิธีกำรตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนฉบับนี้ 
 
 
 



หมายเหตุ สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตมำตรฐำนนี้ ได้แก่  
- กำรเลือกภำษำเค้ำร่ำงเชิงแนวคิด ภำษำใดภำษำหนึ่ง มำจัดสร้ำง application schema 
- กำรนิยำม application schema ใดเป็นกำรเฉพำะ 
- กำรน ำเสนอชนิดของฟีเจอร์ ( feature) และคุณสมบัติของฟีเจอร์เหล่ำนั้น ใน feature catalogue 
- กำรน ำเสนอ metadata 
- กฎเกณฑ์ในกำรจับคู่เทียบ (mapping) ระหว่ำง  application schema หนึ่ง ๆ กับ application 

schema อ่ืน ๆ 
- กำรน ำ application schema ไปพัฒนำ (implementation) ให้เกิดขึ้นจริงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
- กำรออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ระบบงำนประยุกต์ 
- กำรเขียนโปรแกรม 

 

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 

 

Developers of standards 
ผู้พัฒนำมำตรฐำน 

Yes 
ต้องกำรใช้มำตรฐำนนี้ 
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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร  
Executive Summary 

 
อุปสรรคสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาและประยุกตใชงานขอมูลภูมิสารสนเทศใน

ประเทศไทย คือการท่ีขอมูลซ่ึงแตละหนวยงานจัดสรางข้ึนมาไมสามารถถูกนํามาไปใชงานโดย
หนวยงานอ่ืน ๆ ไดโดยงาย อันมีสาเหตุเนื่องมาจากการขาดมาตรฐานกลางในการดําเนินงาน
ออกแบบ สํารวจจัดสราง และอธิบายชุดขอมูลเหลานั้น  จากเหตผลดังกลาว สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ในฐานะหนวยงานกลางดานการพัฒนาภูมิ
สารสนเทศของประเทศ และมีภารกิจในการพัฒนามาตรฐานดานภูมิสารสนเทศของประเทศ จึงได
มอบหมายใหศูนยบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดทํา
โครงการศึกษาเบ้ืองตนมาตรฐาน ISO19109 Rules for application schema นี้ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค
หลักเพื่อศึกษาสรางความเขาใจในหลักการ และขอบเขตของเนื้อหามาตรฐานภูมิสารสนเทศ ISO 
19109: Rules for application schema ตามมาตรฐาน ISO/TC211 และจัดทําเอกสารมาตรฐาน ISO 
19109: Rules for application schema ฉบับภาษาไทยเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาและเผยแพรใช
งานในอนาคต 

คณะท่ีปรึกษา ศูนยบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตรไดดําเนินการตามขอบเขตงาน 3 
ขอหลักคือ 
1. ศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO 19109: 2005 Rules for application schema  และมาตรฐานท่ี

เกี่ยวของ เพื่อการวิเคราะหและนําเสนอเนือ้หาในสวนท่ีเกี่ยวของกับระบบภูมิสารสนเทศของ
ประเทศไทย 

2. ศึกษารายละเอียดของระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและตางประเทศ ท่ีมีการใชงานหรือ
การอางอิงเกี่ยวกับ Rules for application schema หรือท่ีเกีย่วของ และนาํเสนอรูปแบบหรือ
ตัวอยางเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาและใชงานในอนาคต 

3. จัดทําเอกสารมาตรฐานเปนภาษาไทย เพื่อนําเสนอเนื้อหาและรูปแบบของการใชงานมาตรฐาน 
ISO 19109: Rules for application schema หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนําไป
ประยุกตใชท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย และการประเมินความเหมาะสมของการใชงาน
มาตรฐานดังกลาว 
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หลักการพื้นฐานของ Application schema และมาตรฐาน ISO19109 
มาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19109 Rules for Application Schema เปนมาตรฐานหน่ึง

ในอนุกรมมาตรฐานระหวางประเทศดานขอมูลภูมิศาสตร ISO19100 ซ่ึงรับผิดชอบการพัฒนาโดย
คณะกรรมการทางเทคนิค ISO/TC211  มาตรฐาน ISO19109 นี้กําหนดกฎเกณฑในการจัดทํา 
Application schema ท่ีอธิบายโครงสรางของชุดขอมูลภูมิศาสตรสําหรับการประยุกตใชใด ๆ 

ตามหลักการที่อธิบายในมาตรฐาน ISO19109 นั้น ขอมูลภูมิศาสตรเปนการอธิบายความ
เปนจริงทางภูมิศาสตร โดยการแทนดวยส่ิงท่ีเปนนามธรรม (abstract) และเปนการพิจารณาเฉพาะ
เพียงบางสวนบางดานของความเปนจริงเสมอ ข้ึนอยูกับลักษณะการประยุกตใช (application) ซ่ึงจะ
เปนตัวกําหนดรายการเนื้อหา และโครงสรางของการจัดเก็บขอมูลท่ีตองการ  เม่ือมีการพัฒนาของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ GIS ทําใหเกิดการใชงานขอมูลภูมิศาสตรเพิ่มข้ึนอยางมากในหลาย
สาขาวิชาชีพ ทําใหเกิดความตองการที่จะแลกเปล่ียนใชงานขอมูลภูมิศาสตรรวมกัน ขอมูลจึงอาจจะ
ถูกใชงานในวัตถุประสงคอ่ืน ๆ ท่ีแตกตางจากวัตถุประสงคเดิมท่ีมันถูกจัดสรางข้ึนมา  ดังนั้น 
เพื่อใหแนใจวาขอมูลสามารถถูกเขาใจไดท้ังโดยผูใช และโดยระบบคอมพิวเตอร โครงสรางของชุด
ขอมูลท่ีใชในการแลกเปล่ียน จะตองถูกอธิบายอยางครบถวนและเปนระบบ วิธีการเช่ือมตอกัน 
(Interface) ระหวางระบบ จะตองถูกนิยามข้ึนดวยวิธีการตามท่ีกําหนดในมาตรฐานฉบับนี้ โดยท่ี
การพัฒนาซอฟตแวรหรือโครงสรางการจัดเก็บขอมูลภายในระบบสามารถทําไดโดยวิธีการใด ๆ ก็
ได ท่ีเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานน้ี 

Application schema คือคําอธิบายอยางเปนทางการของโครงสราง และรายการเนื้อหาของ
ขอมูล ท่ีตองการสําหรับการประยุกตใชงานหนึ่ง ๆ หรือมากกวา  โดย application schema สามารถ
ถูกใชอธิบายไดท้ังขอมูลภูมิศาสตร และขอมูลประเภทอ่ืนท่ีเกี่ยวของ โดยแนวคิดพื้นฐานของขอมูล
ภูมิศาสตรก็คือ ฟเจอร (feature) 

มาตรฐาน ISO19109 สนับสนุนการกําหนดนิยามของ ฟเจอร ตามรูปแบบการนําเสนอใน
โครงสรางของขอมูลซ่ึงกําหนดนิยามโดย application schemas โดยภาพท่ี 1 แสดงกระบวนการจัด
โครงสรางขอมูลจาก เอกภพของสรรพสาระ (universe of discourse) ไปสูชุดขอมูลภูมิศาสตร โดยท่ี
คํานิยามของชนิดฟเจอรและคุณสมบัติของฟเจอร ตามท่ีรับรูจากบริบทของการประยุกตใชใด ๆ  จะ
ถูกสรางข้ึนจากเอกภพของสรรพสาระ  และถูกบันทึกไวในสารบัญแฟมฟเจอร (Feature catalogue)    

Application schema หนึ่ง ๆ จะนิยามโครงสรางเชิงตรรกะของขอมูล และอาจนิยามการ
ดําเนินการ (operation) ท่ีสามารถกระทําตอหรือกับขอมูลนั้น  โดยท่ี Application schema จะให
ความสนใจกับโครงสรางเชิงตรรกะมากกวาโครงสรางเชิงกายภาพ   ผูพัฒนา application schema 
อาจใชนิยามของฟเจอร จากสารบัญแฟมของฟเจอรท่ีมีอยูแลว การทําเชนนี้จะชวยลดภาระของการ
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จัดทําขอมูล และยังชวยใหนักพัฒนาใชขอมูลท่ีมีอยูแลว และทําใหกระบวนการพัฒนา application 
schema งายข้ึน 

 
สรุปเนื้อหาของเอกสารมาตรฐาน ISO 19109 

เอกสารมาตรฐาน ISO19109 Rules for Application Schema มีเนื้อหาแบงออกเปน 14 
หัวขอดังนี้  
1. คํานํา (Forword) และบทนํา (Introduction) – เปนสวนเกร่ินนําของเอกสาร ประกอบดวย สวน 

คํานํา (Forword) ซ่ึงเปนการแนะนาํองคกร ISO/TC211 และแนวทางในการจัดทํามาตรฐาน
ระหวางประเทศโดยยอ และสวน บทนํา (Introduction) ซ่ึงเปนการแนะนําหลักการและเหตุผล 
ความสําคัญของการใช Application schema มาตรฐานในการอธิบายโครงสรางของขอมูลท่ี
ชัดเจนครบถวน สําหรับการประยุกตใชงานใด ๆ  

2. หัวขอ 1 ขอบเขตของมาตรฐาน (Scope) – เปนสวนท่ีระบุอยางชัดเจนวาเนื้อหาของมาตรฐานฯ 
นี้กําหนดส่ิงใด และไมรวมถึงส่ิงใดบาง  

3. หัวขอ 2 การไดตามมาตรฐาน (Conformance) – เปนการระบุวา application schema ท่ีไดตาม
มาตรฐานน้ีจะตองผานขอกําหนดท้ังหมดทีร่ะบุไวในภาคผนวก A ของมาตรฐานฉบับนี้ 

4. หัวขอ 3 รายการเอกสารอางอิงบังคบั (Normative References) – ระบุรายการเอกสารอางอิง ซ่ึง
เนื้อหาของมาตรฐานน้ี มีการอางอิงไปถึง และมีความจําเปนตองนํามาใชประกอบการใชงาน
มาตรฐานฉบับนี้  

5. หัวขอ 4 คําศัพทและคําจํากัดความ (Terms and definitions) – เปนรายการนยิามคําศัพทท่ี
สําคัญท่ีปรากฏอยูในเอกสารมาตรฐานฯ นี้ 

6. หัวขอ 5 วิธีการนําเสนอ (Presentation) และคํายอ (Abbreviations) – เปนการอธิบายถึง
หลักการและวธีิการรูปแบบท่ีใชในการนําเสนอเนื้อหาตาง ๆ ในเอกสารมาตรฐานน้ี รวมท้ัง
ความหมายของคํายอตาง ๆ ท่ีปรากฏอยูในเอกสารมาตรฐานฯ นี ้

7. หัวขอ 6 บริบท (Context) – เปนการอธิบายหลักการ และบริบทของ Application Schema ตาม
มาตรฐานฉบับนี้ วามีวัตถุประสงคอยางไร และนําไปใชงานในลักษณะใด โดยประกอบดวย
สวนยอย 3 สวนคือ วัตถุประสงคของ Application schema,  กฎเกณฑ (Rules) สําหรับ 
application schema, และ การสนับสนุนการแลกเปล่ียนขอมูลดวย Application schema  

8. หัวขอ 7 หลักการในการกําหนดฟเจอร (Features) – เปนการอธิบายหลักการตาง ๆ เกี่ยวกับการ
นิยามฟเจอรตาง ๆ ในชุดขอมูลภูมิศาสตร ประกอบดวยเนื้อหาในหวัขอยอยตาง ๆ ไดแก  ขอ 
7.1 ฟเจอร (Feature) – มีเนือ้หาซ่ึงแนะนาํหลักการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกบัฟเจอรและอธิบายวา
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มาตรฐานฉบับนี้มีการกําหนดกฎเกณฑในการนิยามฟเจอรในฐานขอมูลอยางไร  ขอ 7.2 ฟเจอร
และ Application schema – มีเนื้อหาอธิบายหลักการในการนิยามฟเจอรใน application schema 
และขอ 7.3 General Feature Model – เปนการอธิบายแนวคิดตาง ๆ ท่ีใชในการนิยามฟเจอร 
และความสัมพันธระหวางแนวคิดเหลานัน้ โดยอธิบายในรูปแบบของแบบจําลองเชิงแนวคิด 
(conceptual model) ซ่ึงถูกเรียกวา General Feature Model (GFM)  

9. หัวขอ 8  กฎเกณฑ (Rules) สําหรับ application schema – เปนเนื้อหาหลักของมาตรฐานฉบับ
นี้ นั่นคือเปนสวนท่ีวาดวยขอกําหนดตาง ๆ ท่ีเปนกฎเกณฑสําหรับการจัดทํา application 
schema ข้ึน ประกอบดวยหวัขอยอยตาง ๆ ไดแก ขอ 8.1 กระบวนการในการสรางแบบจําลอง
ของการประยกุตใช (Application Modeling Processes) – กลาวถึงวัตถุประสงคของ 
application schema และข้ันตอนในการจัดสราง application schema  ขอ 8.2 Application 
schema – มีเนื้อหาอธิบายภาพรวมของลักษณะ และกฎเกณฑตาง ๆ สําหรับ application 
schema ขอ 8.3 กฎเกณฑ (Rules) สําหรับ application schema ในรูปแบบของ UML – เปน
สวนท่ีอธิบายกฎเกณฑสําหรับการจัดสราง application schema ในรูปของ UML  ขอ 8.4 
Domain profiles of standard schemas in UML – เปนสวนท่ีอธิบายแนวคิดและกฎเกณฑใน
การปรับเปล่ียน schema มาตรฐานท่ีจะนํามาใชใน application schema ใหมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะของตัว application จริง  ขอ 8.5 กฎเกณฑสําหรับการใชงาน metadata schema – เปน
การอธิบายแนวทางและวิธีการท่ีจะใชคลาสและคํานิยามตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในเคารางท่ีนิยามไว
ในมาตรฐาน Metadata เพื่อนํามาสราง application schema  ขอ 8.6 กฎเกณฑเชิงเวลา 
(Temporal rules) – เปนขอกําหนดเกีย่วกบัวิธีการอธิบายคุณลักษณะท่ีเกี่ยวกับเวลา (temporal 
aspect) ของขอมูลใน application schema ใหเปนไปตามมาตรฐาน ISO19108 temporal schema  
ขอ 8.7 กฎเกณฑเชิงพื้นท่ี (Spatial rules) – เปนขอกําหนดเกีย่วกับวิธีการอธิบายคุณลักษณะ
เชิงปริภูมิ หรือเชิงพื้นท่ี (spatial attribute) ของขอมูลใน application schema ใหเปนไปตาม
มาตรฐาน ISO19107 spatial schema  ขอ 8.8 Cataloguing rules – อธิบายวิธีการใชคํานิยาม
เกี่ยวกับฟเจอรทางภูมิศาสตรตาง ๆ ท่ีไดกําหนดและจดัทําไวเปนสารบัญแฟมฟเจอร (feature 
catalog) ตามมาตรฐาน ISO19110 Feature cataloging methodology มาใชในการจัดทํา 
application schema และ ขอ 8.9 Spatial referencing using geographic identifiers – อธิบาย
แนวทางและกฎเกณฑในการอธิบายวิธีการอางอิงตําแหนงดวยส่ิงระบุตัวตนทางภูมิศาสตร 
(geographic identifier) โดยการกําหนดรายการอักขรานุกรมภูมิศาสตร (gazetteer) ท่ีจะใช
เพื่อใหทราบพกิัดตําแหนงของส่ิงระบุตัวตนทางภูมิศาสตร ท่ีใช 
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10. ภาคผนวก A ชุดทดสอบเชงินามธรรม (Appendix A - Abstract test suite) - เปนรายการชุด
ทดสอบท่ีจะตองถูกใชในการตรวจสอบวา application schema หนึ่ง ๆ นั้นเปนไปตาม
มาตรฐาน ISO19109 หรือไม ประกอบดวย การทดสอบชนิดของฟเจอร (feature types) การ
ทดสอบ การนยิามฟเจอร และการทดสอบการสราง application schema ในรูปของ UML 

11. ภาคผนวก B แนวทางในการสรางแบบจําลอง และ General Feature Model - เปนการอธิบาย
ขอกําหนดเกีย่วกับวิธีการสรางแบบจําลองของความเปนจริงในภูมิศาสตร ตามแนวคิด 
สถาปตยกรรมแบบ 4 ช้ัน (4-layer architecture). และความสัมพันธกบัหลักการของแบบจําลอง 
General Feature Model 

12. ภาคผนวก C Application schema ในรูปแบบของ EXPRESS – อธิบายตัวอยางของกฎเกณฑ
ของการใชภาษา conceptual schema ท่ีช่ือวา EXPRESS (ISO 10303-11:1994) ในการจัดสราง 
application schema 

13. ภาคผนวก D ตัวอยางของ application schema – เปนการนําเสนอตัวอยางของ application 
schema ของชุดขอมูลภูมิศาสตรอยางงาย 2 ชุด ไดแก ชุดขอมูลโครงขายสาธารณูปโภค และชุด
ขอมูลแปลงท่ีดิน  

14. รายการเอกสารอางอิง (Bibliography) – เปนรายการเอกสารอางอิงตาง ๆ สําหรับเอกสาร
มาตรฐาน ISO19109 

 

ความเกี่ยวของระหวาง ISO19109 กับมาตรฐานอ่ืน ๆ 
เนื้อหาขอกําหนดหลายขอในมาตรฐาน ISO19109 Rules for Application Schema นั้นตอง

มีความสัมพันธอางอิงไปยังขอกําหนดในมาตรฐานระหวางประเทศอ่ืน โดยเกือบท้ังหมดเปน
มาตรฐานในอนุกรมมาตรฐาน ISO19100 และสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธโดยยอไดดังนี ้

เนื่องจาก Application schema นั้นจะตองถูกพัฒนาข้ึนโดยใชภาษาเคารางเชิงแนวคิด 
(Conceptual Schema Language) ดังนั้น ISO 19109 จึงมีการอางอิงกรอบหลักการของการใชภาษา 
UML เปนภาษาเคารางเชิงแนวคิด ซ่ึงกําหนดไวในขอกําหนดทางเทคนิค ISO/TS 19103 
Conceptual Schema Language รวมท้ังอางอิงไปยังตัวมาตรฐานต้ังตนของ UML คือ ISO/IEC 
19501 Unified Modeling Language (UML) อีกดวย  ในอีกสวนหน่ึงนัน้ เนื่องจากในการจัดสราง 
application schema นั้น ISO19109 กําหนดใหมีการใช schema มาตรฐานสําหรับองคประกอบตาง 
ๆ ของการอธิบายโครงสรางและเนื้อหาของขอมูลภูมิสารสนเทศ ดังนั้นขอกําหนดในมาตรฐาน 
ISO19109 จึงมีการอางอิงไปยังมาตรฐานท่ีกําหนด schema มาตรฐานเหลานั้น ไดแก ISO19107 
Spatial Schema ซ่ึงกําหนด schema สําหรับอธิบายคุณลักษณะเชิงพืน้ท่ีของฟเจอร; ISO 19108 
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Temporal schema ซ่ึงกําหนด schema พื้นฐานสําหรับอธิบายคุณสมบัติเชิงเวลาของฟเจอร; ISO 
19112 Spatial referencing by Geographic Identifier ซ่ึงกําหนด schema ในการอธิบายระบบการ
อางอิงตําแหนงดวยรหัสประจําตัวฟเจอรทางภูมิศาสตร; และ ISO 19115 ซ่ึงกําหนด schema 
สําหรับอธิบายคุณลักษณะตาง ๆ ของชุดขอมูล 

นอกจากความสัมพันธในลักษณะท่ีมีการอางอิงจาก ISO19109 ไปยังมาตรฐานอ่ืนตามท่ีได
อธิบายไวขางตนแลว ยังไดมีการศึกษารวบรวมการที่มาตรฐานอ่ืนมีเนือ้หาอางอิงมายัง ISO 19109 
ดวย ซ่ึงไดแก มาตรฐาน ISO19110 Feature Cataloging Methodology มาตรฐาน ISO 19115 
Metadata และมาตรฐาน ISO19131 Data Product Specifications 
 
การศึกษาตัวอยางการใชงานมาตรฐาน ISO19109 

เพื่อทําความเขาใจถึงลักษณะการใชงานมาตรฐาน ISO19109 ในทางปฏิบัติ คณะท่ีปรึกษาฯ 
ไดทําการศึกษากรณีตัวอยางท่ีมีการประยกุตใชมาตรฐาน ISO 19109 ในการจัดทํา application 
schema สองเร่ือง คือ การประยุกตใช ISO 19109 ในการพัฒนามาตรฐาน GIS ระบบแนะนําการ
เดินทางชนดิหลายรูปแบบ (Modeling an Interoperable Multimodal Travel Guide System) และ 
การประยกุตใช ISO 19109 ในการจดัทําแบบจําลองขอมูลสําหรับชุดขอมูล ALKIS-ATKIS 

ในกรณีตัวอยางแรกน้ัน Jang and Kim (2006) [3] ไดนําเสนอประสบการณในการพัฒนา
มาตรฐาน ระบบแนะนําการเดินทางชนิดหลายรูปแบบ (Multimodal Travel Guide System : MTGS) 
โดยมีการพัฒนา application schema ท่ีเปนไปตามมาตรฐาน ISO19109  สําหรับชุดขอมูลท่ีตองการ
สําหรับระบบแนะนําเสนทางชนิดปฏิสัมพันธ (interoperable multimodal travel guide system)   

สําหรับกรณีตัวอยางท่ีสอง Portele (2001) [4] และ Pross (2001) [5] ไดนําเสนอการ
ประยุกตใชมาตรฐาน ISO 19109 ในการจดัทํา application schema ของชุดขอมูลภูมิสารสนเทศ
พื้นฐานท่ีสําคัญของประเทศเยอรมันสองชุดขอมูล ไดแกชุดขอมูล ALKIS (Authoritative Real 
Estate Cadastre Information System) ซ่ึงเปนชุดขอมูลทะเบียนและแผนท่ีแปลงท่ีดินในระดับ
มาตราสวน 1:500 ถึง 1:2,000 และชุดขอมูล ATKIS (Authoritative Topographic-Cartographic 
Information System) ซ่ึงเปนชุดขอมูลแผนท่ีภูมิประเทศ ในระดบัมาตราสวน 1:25,000 ถึง 
1:1,000,000    
 
การทดลองจัดทํา Application schema ตามมาตรฐาน ISO19109 

เพื่อเปนการทําความเขาใจในเนื้อหาของมาตรฐาน ISO19109 และเพื่อศึกษาถึงการนาํ
มาตรฐานไปใชงานใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน จึงไดมีการทดลองจัดสราง Application schema 
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สําหรับชุดขอมูล Location Table  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของชุดขอมูลแผนท่ีโครงขายถนนเพื่อการ
ประยุกตใชในระบบจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport System, ITS)  ในท่ีนี้ Location Table 
หมายถึงตารางซ่ึงจัดเก็บขอมูลตําแหนงท่ีไดมีการตกลงและคัดเลือกกนัลวงหนาไวแลว เพื่อใช
สําหรับเปนตําแหนงอางอิงระหวางชุดขอมูลภูมิศาสตร (ซ่ึงในกรณนีี้เนนไปท่ีขอมูลถนนและขอมูล
ท่ีเกี่ยวของกับถนน)   

ใน application schema ท่ีทดลองจัดสรางข้ึนนี้  Location เปนฟเจอรทางภูมิศาสตรชนิด
หนึ่งซ่ึงประกอบดวยฟเจอรยอยสามชนิดคือ PointLocation, LinearLocation และ AreaLocation 
โดย PointLocation สัมพันธในการเปน positiveEnd และ/หรือ negativeEnd ของ LinearLocation  
 
แนวทางการพฒันาและการสงเสริมการใชงานมาตรฐาน ISO19109 ในประเทศไทย 

ประเด็นสําคัญและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินการพัฒนาและประยุกตใช
งานมาตรฐาน ISO 19109 นีสํ้าหรับการพัฒนาสงเสริมการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศใน
ประเทศไทย สามารถสรุปไดดังตอไปนี ้

1. มาตรฐาน ISO 19109 กําหนดหลักการและวิธีการจัดสราง application schema โดยใช
ภาษา UML และตองมีการใช schema มาตรฐานซ่ึงนิยามไวในมาตรฐานอ่ืน ๆ ใน
อนุกรมมาตรฐาน ISO 19100 ดังนั้นผูใชจะตองสามารถเขาถึง และศึกษาทําความเขาใจ
เนื้อหาในเอกสารมาตรฐานท่ีเกี่ยวของตาง ๆ ดังกลาว 

2. การดําเนินการจัดสราง application schema สําหรับชุดขอมูลภูมิสารสนเทศน้ัน มิใช
ภารกิจสําหรับผูใชงานภูมิสารสนเทศท่ัว ๆ ไป แตเปนภารกิจเฉพาะในการออกแบบ
จัดสราง และบํารุงรักษาชุดขอมูลภูมิสารสนเทศ รวมท้ังผูรับการออกแบบโครงสราง
ของชุดขอมูลท่ีตองการสําหรับการประยุกตใชแตละเร่ือง 

3. การนํามาตรฐาน ISO 19109 ไปใชงาน ตองการความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาเคาราง
เชิงแนวคิด (conceptual schema language) โดยเฉพาะภาษา UML รวมท้ังโปรแกรม
เคร่ืองมือชวยในการออกแบบจัดสรางเคาราง UML ดังนั้นจึงควรมีการจัดอบรมความรู
พื้นฐานดานภาษาเคารางเชิงแนวคิด และการอบรมโปรแกรมเคร่ืองมือสราง UML  

4. เนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19109 เปนเนื้อหาทางเทคนิค และเปนหลักการพื้นฐานท่ีเปด
กวาง จึงไมนาท่ีจะมีขอกําหนดใดท่ีขัดแยง หรือเปนปญหาสําหรับการนํามาใชงานใน
ประเทศไทย สามารถนํามาประกาศใชเปนมาตรฐานของประเทศไทยได 

5. ควรมีการสงเสริมใหเกิดการจัดทํา application schema สําหรับชุดขอมูลตาง ๆ ข้ึน ตาม
มาตรฐาน ISO 19109 โดย สทอภ. อาจใชแนวทางในการจัดทําโครงการ Cooperative 
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Agreement Program (CAP) ซ่ึงมีลักษณะเปนการใหทุนสนับสนุนหนวยงานท่ีมี
โครงการหรือผลงานในการจัดทํา application schema ตามมาตรฐาน ISO 19109 นี้ 

6. หนวยงานสวนใหญ ยังไมพรอมท้ังดานความรูความเขาใจทางเทคนิค และความรูความ
เขาใจในเนื้อหาของมาตรฐาน  จึงควรมีการจัดทําโครงการนํารองเพ่ือจัดสราง 
application schema สําหรับชุดขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานท่ีสําคัญบางชุดขอมูล ใน
ลักษณะความรวมมือระหวางหนวยงานผูรับผิดชอบดูแลชุดขอมูลพื้นฐานนั้น  กับ 
สทอภ. และสถาบันการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญดานมาตรฐาน ISO 19109 
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บทท่ี  1  
บทนํา 

 
 

1.1  หลักการและเหตุผลของโครงการ 
 
ประเด็นปญหาหรืออุปสรรคท่ีสําคัญของการพัฒนาและใชงานภูมิสารสนเทศรวมกัน 

ระหวางหนวยงานตางๆ คือการที่ขอมูลซ่ึงถูกจัดทําข้ึนมาไมสามารถนํามาใชงานรวมกันได อันมี
สาเหตุเนื่องมาจากการขาดมาตรฐานกลางในการดําเนินงาน ทําใหเกิดความแตกตางในดานคุณภาพ
ของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพการนําไปใชงาน และการตัดสินใจลงทุนดานภูมิสารสนเทศ 
แนวทางของการพัฒนามาตรฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ มีเปาหมายในการพัฒนาเพื่อใหเกิดมาตรฐาน
กลางท่ีสามารถใชเปนกรอบของการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ ท้ังทางดาน
ผลิตภัณฑขอมูล ขบวนการดําเนินงาน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานภูมิสารสนเทศ 
ซ่ึงถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ 
(National Spatial Data Infrastructure: NSDI) ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณ 
และเกิดผลคุมคากับการลงทุน และไดฐานขอมูลท่ีมีคุณภาพสําหรับใชในการบริหารจัดการ หรือ
ประกอบการวิเคราะหและตัดสินใจ 

ประเทศไทยเร่ิมตระหนักถึงความสําคัญ  และประโยชนของมาตรฐานกลางดานภูมิ
สารสนเทศ แตเนื่องจากยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานหรือการนําเอา
มาตรฐานภูมิสารสนเทศของตางประเทศมาประยุกตใชงาน การดําเนินงานท่ีผานมา จึงเปนไปใน
ลักษณะการศึกษาทําความเขาใจและติดตามการพัฒนามาตรฐานขององคกรระหวางประเทศเพ่ือ
สรางความเขาใจและเผยแพรขอมูลทางดานวิชาการ โดยยังไมสามารถท่ีจะกําหนดมาตรฐานกลาง
ของประเทศและประกาศใชงานไดจนถึงทุกวันนี้ อยางไรก็ตามการพัฒนาหรือกําหนดมาตรฐาน
ขององคกรระหวางประเทศ ไดมีความกาวหนาข้ึนตามลําดับ คือมีการประกาศและเผยแพร
มาตรฐานระหวางประเทศท่ีกําหนดโดย ISO/TC211 ทําใหหลายๆ ประเทศนําเอามาตรฐานดังกลาว
มาสูการปฏิบัติอยางจริงจัง รวมท้ังการนําไปประยุกตใชการพัฒนาซอฟตแวร  จึงทําใหการศึกษาทํา
ความเขาใจ และการใชงานมาตรฐาน เปนไปไดอยางรวดเร็ว สงผลใหการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา
มาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทย มีความคืบหนาอยางเห็นไดชัด อยางไรก็ตามถึงแม
จะมีความพยายามในการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศมาเปนเวลานาน แตจนถึงปจจุบันก็ยังไม
สามารถท่ีจะกําหนดมาตรฐานกลางของประเทศเพ่ือใชงานได ดังนั้นเพื่อใหทุกหนวยงานมีความ
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เขาใจในหลักการ ขอบเขตเน้ือหา และสามารถนําเอามาตรฐานไปประยุกตใชสําหรับการดําเนินงาน
ดานภูมิสารสนเทศได  

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) จึงจัดทําโครงการพัฒนา
มาตรฐานดานขอมูลภูมิสารสนเทศข้ึน  โดยใชแนวทางของมาตรฐานระหวางประเทศคือ 
ISO/TC211 เพื่อสรางความเขาใจในเนื้อหาของมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ตลอดจนการสํารวจ
และรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐานนั้น ๆ ท้ังของประเทศไทย และที่มีการดําเนินงานใน
ตางประเทศ แลวนํามาจัดทําเปนเอกสารมาตรฐานฉบับภาษาไทย สําหรับใชเปนพื้นฐานการศึกษา
ตอยอดหรือการนําไปประยุกตใชงานตอไป 

หนึ่งในมาตรฐานดานขอมูลภูมิสารสนเทศท่ีทาง ISO/TC211 ไดจัดทําข้ึน ซ่ึงมีความสําคัญ
อยางยิ่ง เนื่องจากเปนมาตรฐานท่ีกําหนดกฎเกณฑในการจัดทํา Application schema สําหรับการ
พัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประยุกตใชใด ๆ มาตรฐานดังกลาวคือมาตรฐาน 
ISO 19109 Rules for Application Schema  จากความสําคัญของมาตรฐาน ISO19109 ดังกลาว  
สทอภ. จึงไดกําหนดใหมีโครงการศึกษาเนื้อหา หลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับมาตรฐานดังกลาวข้ึน  
 
 

1.2  วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ 
 
จากหลักการและเหตุผลขางตน สทอภ. ไดกําหนดวัตถุประสงคของโครงการศึกษาเบ้ืองตน

มาตรฐาน ISO 19109 ไวดังนี้ 
1. การศึกษาและพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ตามแนวทางมาตรฐานสากล 

ISO/TC211 
2. เพื่อสรางความเขาใจในหลักการ และขอบเขตของเน้ือหามาตรฐานภมิูสารสนเทศตามมาตรฐาน 

ISO/TC211 คือมาตรฐาน ISO 19109: Rules for application schema 
3. จัดทําเอกสารมาตรฐาน ISO 19109: Rules for application schema ฉบับภาษาไทยเพ่ือเปน

พื้นฐานในการศึกษาและเผยแพรใชงานในอนาคต 
4. เพื่อเผยแพรและสงเสริมการใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศใหกับหนวยงานท่ีมีภารกิจดานภูมิ

สารสนเทศของประเทศไทย 
 
และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน ไดมีการกําหนดเปาหมาย ผลลัพธจากโครงการศึกษา

ไว 3 ขอ ไดแก 
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1. ไดผลการศึกษาเบ้ืองตนของมาตรฐานภูมิสารสนเทศเพ่ือเปนพื้นฐานในการพัฒนาและสงเสริม
ใหมีการแลกเปล่ียนใชงานภมิูสารสนเทศรวมกัน 

2. ไดขอมูลพื้นฐาน แนวทาง หรือตัวอยางการประยุกตใชงานมาตรฐาน ISO 19109: Rules for 
application schema สําหรับระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 

3. ไดเอกสารมาตรฐาน ISO 19109: Rules for application schema ฉบับภาษาไทยเพ่ือใชเปน
พื้นฐานในการดําเนินงานดานการพัฒนามาตรฐานดานขอมูลภูมิสารสนเทศและการนําไป
ประยุกตใชงาน 

 
 

1.3  ขอบเขตการดําเนินงาน 
 
คณะท่ีปรึกษาไดดําเนินงานตามขอบเขตงานของท่ีปรึกษาในโครงการศึกษาเบ้ืองตน

มาตรฐาน ISO19109 ซ่ึงไดถูกกําหนดไวดังตอไปนี้ 
1. ศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO/TC211 มาตรฐานดาน Rules for application schema (ISO 19109: 

2005) และมาตรฐานท่ีเกีย่วของหรือเอกสารมาตรฐานท่ีมีการอางถึงในเนื้อหาของ ISO 19109 
เพื่อการวิเคราะหและนําเสนอเนื้อหาในสวนท่ีเกีย่วของกบัระบบภูมิสารสนเทศของประเทศ
ไทย 

2. ศึกษารายละเอียดของระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและตางประเทศ ท่ีมีการใชงานหรือ
การอางอิงเกี่ยวกับ Rules for application schema หรือท่ีเกีย่วของ และนาํเสนอรูปแบบหรือ
ตัวอยางเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาและใชงานในอนาคต 

3. จัดทําเอกสารมาตรฐานเปนภาษาไทย เพื่อนําเสนอเนื้อหาและรูปแบบของการใชงานมาตรฐาน 
ISO 19109: Rules for application schema หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนําไป
ประยุกตใชท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย และการประเมินความเหมาะสมของการใชงาน
มาตรฐานดังกลาว 

โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินการศึกษาเสร็จส้ินภายใน 240 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 
ซ่ึงท้ังนี้ไมนับรวมระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจการจางใชดําเนินการพิจารณาเอกสารรายงาน 
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1.4  คณะท่ีปรึกษา 
 
การดําเนินงานศึกษาเบ้ืองตนมาตรฐาน ISO19109 ในคร้ังนี้ ดําเนินการในนามของ 

ศูนยบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยท่ีมีคณะท่ีปรึกษา
ประกอบดวยทีมงานนักวิจัยหลัก  ซ่ึง เปนคณาจารยจากภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ  คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศูนยบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร เปนหนวยงานภายใตคณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อันมีหนาท่ีนําวิทยาการท่ีมีในคณะวิศวกรรมศาสตรไปใชในการให
คําปรึกษา และแนะนําอบรมถายทอดรวมท้ังคนควา สํารวจ วิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ ออกแบบ 
ประดิษฐ ใหคําปรึกษาทางวิชาการ ทางเทคนิคและวิชาชีพ แกหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
นอกจากนั้นศูนยบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตรยังมีบทบาทในการสรางฐานความรูและ
ประสบการณใหแกหนวยงานในคณะวิศวกรรมศาสตร แลอาจารยในการนําวิขาการไปประยุกตใช
ตามสภาพของปญหาและความตองการของสังคมท่ีเปนจริง ตลอดจนการพัฒนาวิทยาการท่ี
เหมาะสมสําหรับสังคมไทย 

ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนหนวยงานท่ีมี
หนาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกดานวิศวกรรมสํารวจ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงปริภูมิ ซ่ึงครอบคลุมไปถึงการสํารวจรังวัดภาคสนาม การรังวัดดวยขอมูลดาวเทียม 
การสํารวจดวยภาพถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม การคํานวณปรับแกโครงขายคาพิกัด การ
แผนท่ี การจัดการระบบสารสนเทศปริภูมิ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  รวมท้ังทําการคนควา
วิจัย จัดการฝกอบรม จัดทําโครงการศึกษา เปนท่ีปรึกษา และใหการบริการทางวิชาการดานอ่ืน ๆ 
แกหนวยงานภายนอกดวย  

สําหรับบุคลากรหลักในการดําเนินงานโครงการศึกษาเบ้ืองตนมาตรฐาน ISO19109 นี้                            
ประกอบดวยคณะอาจารยของภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเปนหลัก ไดแก รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร ทินนโชติ เปนหัวหนาคณะท่ีปรึกษา 
และทําหนาท่ีผูเช่ียวชาญดานมาตรฐานภูมิสารสนเทศ และผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล  สันติ
ธรรมนนท ทําหนาท่ีผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยมีนายมนตศักดิ์ โซเจริญธรรม 
มารวมดําเนินงานในตําแหนงผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศอีกดวย 

 ท้ังนี้ รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร ทินนโชติ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการ
จัดทําโครงการศึกษาดานการออกแบบ พัฒนาและประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร รวมท้ัง
โครงการศึกษาดานมาตรฐานขอมูล GIS มาแลวรวมมากกวา 20 โครงการ   
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อนึ่ง เพื่อความสะดวกจะขอใชคําเรียก “คณะท่ีปรึกษา” แทนศูนยบริการวิชาการคณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ตลอดรายงานฉบับนี้ 

 
 

1.5  โครงสรางเน้ือหาของรายงานฉบับสมบูรณ 
 
รายงานฉบับสมบูรณ (Final report) ฉบับนี้ เปนรายงานฉบับท่ีส่ีของโครงการศึกษา

เบ้ืองตนมาตรฐาน ISO19109 Rules for Application Schema มีวัตถุประสงคเพื่อรายงานผล
การศึกษาท้ังหมดท่ีไดดําเนินงานมา โดยมีประกอบดวยโครงสรางเนื้อหาดังตอไปนี้ 

บทท่ี 1 บทนํา  เปนบทท่ีมีเนื้อหาแนะนําท่ีมาท่ีไปของโครงการศึกษานี้ โดยเร่ิมต้ังแตการ
อธิบายหลักการและเหตุผล รวมท้ังท่ีมาของโครงการ วัตถุประสงคและขอบเขตการดําเนินงานของ
โครงการ แนะนําคณะท่ีปรึกษาฯ และสุดทายคือการสรุปโครงสรางเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ 

บทท่ี 2 ข้ันตอนในการดําเนินงาน มีเนื้อหาสรุปข้ันตอนและแผนงานในการดําเนินงาน
โครงการศึกษานี้ 

บทท่ี 3 การศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO19109 มีเนื้อหาสรุปผลการศึกษาเอกสารมาตรฐาน 
ISO19109 โดยประกอบดวยโครงสรางเน้ือหาโดยสรุปของเอกสารมาตรฐาน ISO19109 และ
คําอธิบายหลักการพื้นฐานของมาตรฐาน ISO19109 โดยท่ีเนื้อหาเต็มของเอกสารมาตรฐาน ISO 
19109 ไดถูกแปลเรียบเรียงไวในภาคผนวก ก  

บทท่ี 4  การศึกษามาตรฐานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ มีเนื้อหาสรุปผลการศึกษาความเกี่ยวของระหวาง
มาตรฐาน ISO19109 กับมาตรฐานอ่ืน ๆ ท้ังท่ีมีการอางอิงจากเนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19109 และ
มาตรฐานท่ีมีเนื้อหาอางอิงมายังมาตรฐาน ISO 19109 นี้ 

บทท่ี 5  การศึกษาการใชงานมาตรฐาน ISO19109 มีเนื้อหาสรุปผลการศึกษาตัวอยางการนํา
มาตรฐาน ISO 19109 ไปใชงาน ผลการทดลองจัดสราง application schema ของชุดขอมูล location 
table ใหเปนไปตามมาตรฐาน ISO 19109 รวมท้ังขอเสนอแนะแนวทางในการนํามาตรฐาน 
ISO19109 ไปใชงาน 

ภาคผนวก ก  เอกสารมาตรฐาน ISO19109 แปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทย  
ภาคผนวก ข  ตัวอยางของ application schema ตามมาตรฐาน ISO 19109 
ภาคผนวก ค  อภิธานศัพท (Glossary) 
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บทท่ี  2  
ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

 
 

1.1 กรอบความเขาใจในโครงการ 
 
คณะท่ีปรึกษาไดทําความเขาใจกับเอกสารขอกําหนดขอบเขตงาน (TOR) และไดทําการ

กําหนดกรอบความเขาใจเกี่ยวกับขอบเขตการดําเนินงาน ในรายละเอียดท่ีชัดเจนข้ึนดังนี้ 

1. ท่ีปรึกษา โดยการสนับสนุนของ สทอภ. จะทําการจดัหาเอกสารมาตรฐาน ISO 19109 
ท่ีเปนเอกสารอยางเปนทางการ และเปนเวอรช่ันลาสุด และเสนอให สทอภ. ตรวจสอบ
ใหความเห็นชอบในการใชเปนเอกสารอางอิงหลัก  

2. สําหรับเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีมีการอางอิงถึงในมาตรฐาน ISO19109 คณะท่ีปรึกษาจะ
พยายามรวบรวม จัดหามาเพือ่ทําการศึกษา และในกรณีท่ีไมสามารถจัดหาเอกสารฉบับ
ใดได คณะท่ีปรึกษาจะแจงให สทอภ. รับทราบ และอาจมีการหารือรวมกันถึงแนวทาง
ในการปฏิบัติเปนกรณี ๆ ไป 

3. ท่ีปรึกษาจะทําการศึกษา แปลความหมาย และนําเสนอเนื้อหาขอกําหนดตาง ๆ ใน
เอกสารมาตรฐาน ISO19109 ในลักษณะการสรุปเรียบเรียงใหไดความเขาใจ ซ่ึงจะไม
เปนการแปลเนื้อหาท้ังหมดในลักษณะคําตอคํา สวนเอกสารอ่ืนๆ ท่ีมีการอางอิงถึงใน
เนื้อหามาตรฐาน ISO19109 นั้น ก็จะทําการศึกษาและนําเนื้อหาท่ีเกี่ยวของมาเรียบเรียง
นําเสนอไวตามความเหมาะสมและจําเปน ท้ังนี้เนนใหเกดิประโยชนตอการทําความ
เขาใจกับเนื้อหามาตรฐาน ISO19109 เปนสําคัญ และการนําเสนอจะแยกใหเหน็ชัดเจน
วาสวนใดเปนเนื้อหาของมาตรฐาน ISO19109 และสวนใดเปนเนื้อหาจากเอกสารอ่ืนท่ี
อางอิงถึง 

4. คณะท่ีปรึกษาจะทําการศึกษาถึงแนวทาง และตัวอยางของการใชประโยชนจาก
มาตรฐาน ISO 19109 ท้ังในการนําไปใชโดยตรง และการอางอิงไปใชในมาตรฐาน
ดานภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ 
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1.2 ขั้นตอนและแผนการดําเนินงาน 
 
คณะท่ีปรึกษาไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานโครงการศึกษาเบ้ืองตนมาตรฐาน 

ISO19109 ไวดังนี้ 

1. การจัดหาเอกสารมาตรฐาน ISO19109 ฉบับท่ีเปนทางการและเปนเวอรช่ันลาสุด โดย
การติดตอขอทําสําเนาจากเอกสารตนฉบับท่ีสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

2. ทําการสืบคน รวบรวมเอกสารมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีถูกอางอิงจากมาตรฐาน ISO19109 ท้ัง
จากอินเตอรเนต็ และการทําสําเนาจากเอกสารตนฉบับท่ีสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

3. การจัดทําแผนการดําเนนิงานในรายละเอียด และจัดทําฉบับรายงานฉบับเบ้ืองตน 
(Inception Report) เสนอตอ สทอภ. ภายในระยะเวลา 30 วันนับต้ังแตวันเร่ิมโครงการ 
โดยรายงานท่ีจะจดัทําข้ึนนีจ้ะมีเนื้อหาไดตามท่ีระบุไวในขอกําหนดขอบเขตงานเปน
อยางนอย คือ 

- แผนการดําเนินงานตามขอกําหนดขอบเขตของงานท้ังหมด 
- รายละเอียดวิธีการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 
- ระยะเวลาการดําเนินงานในลักษณะของ Milestone หรือ Gant chart 
- รายช่ือคณะท่ีปรึกษา พรอมประวัติ/ผลงาน และหนาท่ีความรับผิดชอบ 

4. การศึกษา แปล และสรุปเรียบเรียงเนื้อหาของมาตรฐาน ISO19109  รวมท้ัง
เอกสารมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีถูกอางอิงถึง 

5. การจัดทํารายงานฉบับกลาง (Interim Report) เสนอตอ สทอภ. ภายในระยะเวลา 90 วนั
นับต้ังแตวันท่ี สทอภ. ไดแจงผลผานการพิจารณาตรวจรับงานงวดท่ี 1 โดยรายงาน
ฉบับกลางท่ีจะจัดทําข้ึนนี้จะมีเนื้อหาไดตามท่ีระบุไวในขอกําหนดขอบเขตงานเปน
อยางนอย คือ 

- ผลการดําเนินงานในการศึกษา รวบรวม การวิเคราะหขอมูลมาตรฐานและเอกสาร
ท่ีเกี่ยวของ 

- แผนการรวบรวมขอมูล หรือแนวทางการสํารวจ รูปแบบของการใชงานมาตรฐาน 
Rules for application schema 
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- กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหามาตรฐาน ISO 19109: Rules for 
application schema 

- แผนงานและรายละเอียดของการดําเนินงานงวดท่ี 3 

6. การสืบคน สํารวจและศึกษาขอมูล เกี่ยวกบัรูปแบบหรือตัวอยางของการใชงาน
มาตรฐาน Rules for application schema  

7. การวิเคราะห ประเมินความเหมาะสม และแนวทางในการรับเอามาตรฐาน ISO19109 
มาพัฒนากําหนดเปนมาตรฐานสําหรับประเทศไทย 

8. การจัดทํารางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) เสนอตอ สทอภ. ภายใน
ระยะเวลา 60 วันนับต้ังแตวนัท่ี สทอภ. ไดแจงผลผานการพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 2 
โดยเนื้อหาของรางรายงานฉบับสมบูรณนีจ้ะประกอบดวยรายการเนื้อหาตามท่ีระบุไว
ในขอกําหนดขอบเขตงานเปนอยางนอย คือ 

- เนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19109: Rules for application schema ท่ีเรียบเรียงเปน
ภาษาไทย 

- ผลการดําเนินงานในการศึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19109: Rules for 
application schema 

- ผลการสํารวจ หรือการรวบรวมขอมูล เกี่ยวกับรูปแบบหรือตัวอยางของการใชงาน
มาตรฐาน Rules for application schema 

- ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนํามาตรฐาน Rules for application schema ไป
ใชงานหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาเพื่อจัดทําเปนมาตรฐานใช
งานในอนาคตสําหรับประเทศไทย 

9. การนําเสนอผลการศึกษา ในท่ีประชุมสัมมนาทางวิชาการ ซ่ึงทาง สทอภ. ไดจดัข้ึนเม่ือ
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพฯ 

10. การปรับปรุงรางรายงานฉบับสมบูรณ ตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการ
ตรวจรับ และจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ ซ่ึงจะมีเนื้อหาเพิ่มในสวนของสรุปผลการ
ประชุมสัมมนาและขอคิดเหน็จากผูเขารวมประชุมในสวนท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานท่ีศึกษา
ดวย 

 
โดยคณะท่ีปรึกษาไดกําหนดแผนการดําเนินงานตามแนวทางขางตนไวในภาพท่ี 2-1 

 



ขั้นตอนในการดําเนินงาน 9 

19109_FN-3:19/01/2552  โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐาน ISO19109 Rules for Application Schema 

 
ที่มา: คณะที่ปรึกษา ศูนยบริการวิชาการแหงคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ภาพที่ 2-1 Gant chart  แสดงแผนการดําเนินงานโครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐาน ISO19109 
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บทท่ี  3   
การศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO19109 

 
ท่ีปรึกษาไดรับสําเนาเอกสารมาตรฐาน ISO19109: 2005 จากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  โดยสําเนาเอกสารดังกลาวไดจากการทําสําเนาจากเอกสาร
มาตรฐานฉบับจริงท่ีจัดเก็บท่ี สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)  

 
 

3.1   หลักการพ้ืนฐานของมาตรฐาน ISO19109 
 
เพื่อใหคณะกรรมการของ สทอภ. รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของ ไดมีความเขาใจพื้นฐานรวมกัน

เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19109 คณะท่ีปรึกษาจึงเห็นควรนําเสนอหลักการพื้นฐานท่ีสําคัญของ
มาตรฐานดังกลาว ไวดังนี้ 

ขอมูลท่ีอธิบายความเปนจริงนั้น เปนการแทนความเปนจริงดวยส่ิงท่ีเปนนามธรรม 
(abstract) และเปนการพิจารณาความเปนจริงเพียงบางสวนเสมอ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะการ
ประยุกตใช (application) ซ่ึงจะเปนตัวกําหนดรายการเน้ือหา และโครงสรางของการจัดเก็บขอมูลท่ี
ตองการ  เม่ือมีการพัฒนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ GIS ทําใหเกิดการใชงานขอมูล
ภูมิศาสตรเพิ่มข้ึนอยางมากในหลายสาขาวิชาชีพ ทําใหเกิดความตองการท่ีจะแลกเปล่ียนใชงาน
ขอมูลภูมิศาสตรรวมกัน ขอมูลจึงอาจจะถูกใชงานในวัตถุประสงคอ่ืน ๆ ท่ีแตกตางจากวัตถุประสงค
เดิมท่ีมันถูกจัดสรางข้ึนมา  ดังนั้น เพื่อใหแนใจวาขอมูลสามารถถูกเขาใจไดท้ังโดยผูใช และโดย
ระบบคอมพิวเตอร โครงสรางของชุดขอมูลท่ีใชในการแลกเปล่ียน จะตองถูกอธิบายอยางครบถวน
และเปนระบบ วิธีการเช่ือมตอกัน (Interface) ระหวางระบบ จะตองถูกนิยามขึ้นดวยวิธีการตามท่ี
กําหนดในมาตรฐานฉบับนี้ โดยท่ีการพัฒนาซอฟตแวรหรือโครงสรางการจัดเก็บขอมูลภายใน
ระบบสามารถทําไดโดยวิธีการใด ๆ ก็ได ท่ีเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานน้ี 

Application schema คือคําอธิบายอยางเปนทางการของโครงสราง และรายการเนื้อหาของ
ขอมูล ท่ีตองการสําหรับการประยุกตใชงานหนึ่ง ๆ หรือมากกวา  โดยท่ี application schema จะ
อธิบายท้ังขอมูลภูมิศาสตร และขอมูลประเภทอ่ืนท่ีเกี่ยวของ และแนวคิดพื้นฐานของขอมูล
ภูมิศาสตรก็คือ ฟเจอร (feature) 
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มาตรฐาน ISO 19109 คือขอกําหนด กฎเกณฑตาง ๆ ในการจัดสราง และจัดทําเอกสาร 
Application schema โดยท่ีขอบเขตของมาตรฐาน ISO 19109 นี้จะครอบคลุมถึง 

- การสรางแบบจําลองเชิงแนวคิดของฟเจอร และคุณสมบัติของฟเจอร เหลานั้น จากเอก
ภพของสรรพสาระ ( Universe of Discourse) 

- การนิยาม application schema 
- การใชภาษาเคารางเชิงแนวคิด (Conceptual schema language) ในการจัดสราง 

application schema 
- การเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดในแบบจําลองเชิงแนวคิด ไปเปนชนิดของขอมูล (Data 

type) ใน application schema 
- การรวม schema มาตรฐานตาง ๆ จากมาตรฐานดานขอมูลภูมิศาสตรอ่ืน ๆ เขากับ 

application schema 
 
โดยท่ีส่ิงตาง ๆ ตอไปนี้ มิได  ถูกครอบคลุมไวในมาตรฐาน ISO 19109 
- การเลือกภาษาเคารางเชิงแนวคิด ภาษาใดภาษาหน่ึง มาจัดสราง application schema 
- การนิยาม application schema ใดเปนการเฉพาะ 
- การนําเสนอชนิดของฟเจอร ( feature) และคุณสมบัติของฟเจอรเหลานั้น ใน feature 

catalogue 
- การนําเสนอ metadata 
- กฎเกณฑในการจับคูเทียบ (mapping) ระหวาง  application schema หนึ่ง ๆ กับ 

application schema อ่ืน ๆ 
- การนํา application schema ไปพัฒนา (implementation) ใหเกิดข้ึนจริงในเคร่ือง

คอมพิวเตอร 
- การออกแบบระบบคอมพิวเตอร และซอฟตแวรระบบงานประยุกต 
- การเขียนโปรแกรม 
 
 

3.2  โครงสรางเน้ือหาของเอกสารมาตรฐาน ISO 19109 
 
จากการศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO19109 Rules for Application Schema พบวาเนื้อหาใน

เอกสารฯ ประกอบไปดวยโครงสรางของเนื้อหา 14 สวนดังท่ีจะไดสรุปในสวนตอไปนี้ สําหรับ
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รายละเอียดเนื้อหาท้ังหมดของเอกสารมาตรฐาน ISO 19109 นั้นไดถูกแปลเรียบเรียงไวใน
ภาคผนวก ก. ของรายงานฉบับนี้ 
1. คํานํา (Forword) และบทนํา (Introduction) – เปนสวนเกร่ินนําของเอกสาร ประกอบดวย 

a. คํานํา (Forword) - เปนการแนะนําองคกร ISO/TC211 และแนวทางในการจัดทํามาตรฐาน
ระหวางประเทศโดยยอ 

b.  บทนํา (Introduction) – เปนการแนะนําหลักการและเหตุผล ความสําคัญของการอธิบาย
โครงสรางของขอมูลใหชัดเจนครบถวน เพื่อใหสามารถเขาใจไดท้ังโดยคอมพิวเตอรและโดยผูใช  
ซ่ึง Application schema นั้นคือวิธีการอยางเปนทางการ ในการอธิบายโครงสรางและเนื้อหาของ
ขอมูลท่ีตองการสําหรับการประยุกตใชงานใด ๆ 
2. หัวขอ 1 ขอบเขตของมาตรฐาน (Scope) – เปนการระบุอยางชัดเจนวาเนือ้หาของมาตรฐานฯ นี้

กําหนดส่ิงใด และไมรวมถึงส่ิงใดบาง  
3. หัวขอ 2 การไดตามมาตรฐาน (Conformance) – เปนการระบุวา application schema ท่ีไดตาม

มาตรฐานน้ีจะตองผานขอกําหนดท้ังหมดทีร่ะบุไวในภาคผนวก A ของมาตรฐานฉบับนี้ 
4. หัวขอ 3 รายการเอกสารอางอิงบังคบั (Normative References) – ระบุรายการเอกสารอางอิง ซ่ึง

เนื้อหาของมาตรฐานน้ี มีการอางอิงไปถึง และมีความจําเปนตองนํามาใชประกอบการใชงาน
มาตรฐานฉบับนี้ ซ่ึงไดแก 

• ISO/TS 19103 Conceptual schema language 

• ISO 19107:2003 Spatial schema 

• ISO 19108:2002 Temporal schema 

• ISO 19112:2003 Spatial referencing by geographic identifiers 

• ISO 19113:2002 Quality principles 

• ISO 19115:2003 Metadata 

• ISO/IEC 19501-1 Unified Modeling Language (UML) – Part 1: Specification 
5. หัวขอ 4 คําศัพทและคําจํากัดความ (Terms and definitions) – เปนรายการนยิามคําศัพทท่ี

สําคัญท่ีปรากฏอยูในเอกสารมาตรฐานฯ นี้ 
6. หัวขอ 5 วิธีการนําเสนอ (Presentation) และคํายอ (Abbreviations) – เปนการอธิบายถึง

หลักการและวธีิการรูปแบบท่ีใชในการนําเสนอเนื้อหาตาง ๆ ในเอกสารมาตรฐานน้ี รวมท้ัง
ความหมายของคํายอตาง ๆ ท่ีปรากฏอยูในเอกสารมาตรฐานฯ นี ้
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7. หัวขอ 6 บริบท (Context) – เปนการอธิบายหลักการ และบริบทของ Application Schema ตาม
มาตรฐานฉบับนี้ วามีวัตถุประสงคอยางไร และนําไปใชงานในลักษณะใด โดยประกอบดวย
สวนยอย 3 สวนคือ 
7.1  หัวขอ 6.1 วัตถุประสงคของ Application schema – เปนการอธิบายวา application schema 

นั้นคือส่ิงท่ีกําหนดเนื้อหาและโครงสรางของขอมูล และกําหนดคุณลักษณะของการ
ประมวลผลขอมูลนั้นโดยการประยุกตใช (application) หนึ่ง ๆ 

7.2  หัวขอ 6.2 กฎเกณฑ (Rules) สําหรับ application schema – เปนสวนท่ีอธิบายถึง
ความหมายของ กฎเกณฑสําหรับ application schema ท่ีมีการกําหนดในมาตรฐานฯ ฉบับนี้  

7.3  หัวขอ 6.3 การสนับสนนุการแลกเปล่ียนขอมูลดวย Application schema - เปนการอธิบาย
หลักการและแนวทางในการใช application schema ชวยในการแลกเปล่ียนขอมูลระหวาง
ระบบ 

8. หัวขอ 7 หลักการในการกําหนดฟเจอร (Features) – เปนการอธิบายหลักการตาง ๆ เกี่ยวกับการ
นิยามฟเจอรตาง ๆ ในชุดขอมูลภูมิศาสตร ประกอบดวยเนื้อหาในหวัขอยอยตาง ๆ ดงันี้ 
8.1  หัวขอ 7.1 ฟเจอร (Feature) – มีเนื้อหาซ่ึงแนะนําหลักการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับฟเจอรและ

อธิบายวามาตรฐานฉบับนี้มีการกําหนดกฎเกณฑในการนิยามฟเจอรในฐานขอมูลอยางไร 
โดยครอบคลุม 4 ประเด็นคือ การนิยามชนิดของฟเจอร (feature type); ลักษณะประจํา 
(attribute) ของแตละชนดิของฟเจอร; ความสัมพันธระหวางชนิดของฟเจอร; และ 
พฤติกรรม (behaviour) ของฟเจอร 

8.2  หัวขอ 7.2 ฟเจอรและ Application schema – มีเนื้อหาอธิบายหลักการในการนยิามฟเจอร
ใน application schema 

8.3  หัวขอ 7.3 General Feature Model – เปนการอธิบายแนวคิดตาง ๆ ท่ีใชในการนิยาม
ฟเจอร และความสัมพันธระหวางแนวคิดเหลานั้น โดยอธิบายในรูปแบบของแบบจาํลอง
เชิงแนวคิด (conceptual model) ซ่ึงถูกเรียกวา General Feature Model (GFM)  

9. หัวขอ 8  กฎเกณฑ (Rules) สําหรับ application schema – นับเปนสวนของเนื้อหาหลักของ
มาตรฐานฉบับนี้ นั่นคือเปนสวนท่ีวาดวยขอกําหนดตาง ๆ ท่ีเปนกฎเกณฑสําหรับการจัดทํา 
application schema ข้ึน ประกอบดวยหวัขอยอยตาง ๆ ดังนี้ 
9.1  หัวขอ 8.1 กระบวนการในการสรางแบบจําลองของการประยุกตใช (Application Modeling 

Processes) – กลาวถึงวัตถุประสงคของ application schema และข้ันตอนในการจัดสราง 
application schema วาประกอบดวย 

• การสํารวจความตองการของระบบงานประยุกต 
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• การจัดสรางแบบจําลองเชิงแนวคิดของระบบงานประยุกต ซ่ึงจะนําไปสูการกําหนดเน้ือหา
ของ General Feature Model 

• การอธิบายแบบจําลองของการประยุกตใช (application model) ในรูปของภาษาแบบจาํลอง
ท่ีเปนทางการ เชน UML 

• การรวม (integration) ตัว Application schema ในรูปแบบท่ีเปนทางการ เขากับ schema 
มาตรฐานอ่ืน ๆ เชน Spatial schema และ Quality schema เพื่อจัดสรางเปน application 
schema ท่ีสมบูรณ 

9.2  ขอ 8.2 Application schema – มีเนื้อหากําหนดลักษณะ และกฎ (rules) ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ 
application schema ไดแกขอกําหนดสําหรับ... 

• การอธิบาย application schema ในรูปของภาษาเคารางเชิงแนวคิด (Conceptual Schema 
Language) เชน UML 

• กฎเกณฑหลัก (Main rules) 

• การระบุจําแนก (Identification) ตัว application schema ใด ๆ 

• การจัดทําเอกสาร (Documentation) อธิบาย application schema 

• การรวม application schema หนึ่งเขากับเคารางมาตรฐานอ่ืนๆ  

• การใช application schema ท่ีมีอยูในการจัดสราง application schema ใหม 
9.3  ขอ 8.3 กฎเกณฑ (Rules) สําหรับ application schema ในรูปแบบของ UML – เปนสวนท่ี

อธิบายกฎเกณฑสําหรับการจัดสราง application schema ในรูปของ UML โดยแสดงรายช่ือ
และคําอธิบายความหมายของคลาส (class) ตาง ๆ ท่ีจะสามารถใชใน UML ของ 
application schema รวมท้ังแสดงตัวอยางของ application schema ในรูปของ UML ดวย 

9.4  ขอ 8.4 Domain profiles of standard schemas in UML – เปนสวนท่ีอธิบายแนวคิดและ
กฎเกณฑในการปรับเปล่ียน schema มาตรฐานท่ีจะนํามาใชใน application schema ใหมี
ความเหมาะสมกับลักษณะของตัว application จริง ซ่ึงทําไดสองวิธี คือ  

• เพิ่มลักษณะประจํา (attribute) ใหกับคลาสท่ีกําหนดไวในเคาราง (schema) มาตรฐานนั้น ๆ 

• กําหนดการใชงานเฉพาะบางสวนของเคารางมาตรฐาน ตามท่ีมาตรฐานเหลานั้นจะอํานวย 
9.5  ขอ 8.5 กฎเกณฑสําหรับการใชงาน metadata schema – เปนการอธิบายแนวทางและวิธีการ

ท่ีจะใชคลาสและคํานิยามตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในเคารางท่ีนิยามไวในมาตรฐาน Metadata 
เพื่อนํามาสราง application schema 
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9.6  ขอ 8.6 กฎเกณฑเชิงเวลา (Temporal rules) – เปนขอกําหนดเกีย่วกับวิธีการอธิบาย
คุณลักษณะท่ีเกี่ยวกับเวลา (temporal aspect) ของขอมูลใน application schema ใหเปนไป
ตามมาตรฐาน ISO19108 temporal schema 

9.7  หัวขอ 8.7 กฎเกณฑเชิงพื้นท่ี (Spatial rules) – เปนขอกําหนดเกีย่วกับวิธีการอธิบาย
คุณลักษณะเชิงปริภูมิ หรือเชิงพื้นท่ี (spatial attribute) ของขอมูลใน application schema ให
เปนไปตามมาตรฐาน ISO19107 spatial schema 

9.8  ขอ 8.8 Cataloguing rules – อธิบายวิธีการใชคํานิยามเก่ียวกับฟเจอรทางภูมิศาสตรตาง ๆ ท่ี
ไดกําหนดและจัดทําไวเปนสารบัญแฟมฟเจอร (feature catalog) ตามมาตรฐาน ISO19110 
Feature cataloging methodology มาใชในการจัดทํา application schema 

9.9  ขอ 8.9 Spatial referencing using geographic identifiers – อธิบายแนวทางและกฎเกณฑใน
การอธิบายวิธีการอางอิงตําแหนงดวยส่ิงระบุตัวตนทางภมิูศาสตร (geographic identifier) 
โดยการกําหนดรายการอักขรานุกรมภูมิศาสตร (gazetteer) ท่ีจะใชเพื่อใหทราบพิกัด
ตําแหนงของส่ิงระบุตัวตนทางภูมิศาสตร ท่ีใช 

10. ภาคผนวก A ชุดทดสอบเชงินามธรรม (Appendix A - Abstract test suite) - เปนรายการชุด
ทดสอบท่ีจะตองถูกใชในการตรวจสอบวา application schema หนึ่ง ๆ นั้นเปนไปตาม
มาตรฐาน ISO19109 หรือไม ประกอบดวย 

• การทดสอบชนิดของฟเจอร (feature types) 

• การทดสอบ การนิยามฟเจอร 

• การทดสอบ การสราง application schema ในรูปของ UML 
11. ภาคผนวก B แนวทางในการสรางแบบจําลอง และ General Feature Model - เปนการอธิบาย

ขอกําหนดเกีย่วกับวิธีการสรางแบบจําลองของความเปนจริงในภูมิศาสตร ตามแนวคิด 
สถาปตยกรรมแบบ 4 ช้ัน (4-layer architecture). และความสัมพันธกับหลักการของแบบจําลอง 
General Feature Model 

12. ภาคผนวก C Application schema ในรูปแบบของ EXPRESS – อธิบายตัวอยางของกฎเกณฑ
ของการใชภาษา conceptual schema ท่ีช่ือวา EXPRESS (ISO 10303-11:1994) ในการจัดสราง 
application schema 

13. ภาคผนวก D ตัวอยางของ application schema – เปนการนําเสนอตัวอยางของ application 
schema ของชุดขอมูลภูมิศาสตรอยางงาย 2 ชุด ไดแก ชุดขอมูลโครงขายสาธารณูปโภค และชุด
ขอมูลแปลงท่ีดิน  
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14. รายการเอกสารอางอิง (Bibliography) – เปนรายการเอกสารอางอิงตาง ๆ สําหรับเอกสาร
มาตรฐาน ISO19109 ฉบับนี้ 

 
 

3.3  แนวทางการนําเสนอเนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19109 
 
ในการศึกษารายละเอียดของเอกสาร ISO19109 เพื่อทําความเขาใจกับเนื้อหาของมาตรฐาน

ดังกลาว ท่ีปรึกษาฯ ไดทําการแปลเรียบเรียงเน้ือหาท้ังหมดในเอกสารมาตรฐาน ISO19109 จัดทํา
เปนเอกสารภาษาไทยไว และไดนําเสนอไวในภาคผนวก ก ของรายงานฉบับนี้ 

แนวทางในการนําเสนอเนื้อหาของเอกสารมาตรฐาน ISO19109 นั้น คณะท่ีปรึกษาเห็นวา
ควรจะเปนการแปลเนื้อหาของมาตรฐานเปนภาษาไทยใหไดรายละเอียดครบถวนตามเอกสาร
ตนฉบับ โดยคงโครงสรางและหัวขอตาง ๆ ไว โดยหากเนื้อหาในสวนใดมีลักษณะท่ีขอความท่ีคณะ
ท่ีปรึกษาเห็นวาเขาใจไดยาก เชนขอความเกี่ยวกับศัพททางเทคนิค คณะท่ีปรึกษาก็จะใสขอความ
อธิบายเพิ่มเติมลงไป โดยใหแสดงในกลองขอความท่ีมีพื้นหลังเปนสีเทา เพื่อใหแตกตางจากเนื้อหา
ตามมาตรฐาน ISO19109  ซ่ึงไดดําเนินการในเอกสารแปลและเรียบเรียงมาตรฐาน ISO 19109 ใน
ภาคผนวก ก ของรายงานฉบับนี้ 
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บทท่ี  4  
การศึกษามาตรฐานอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 
เพื่อใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาของมาตรฐาน ISO19109 ท่ีปรึกษาพบวามีความจําเปนท่ี

จะตองทําการศึกษาเอกสารมารฐานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังท่ีมีการอางถึงในเนื้อหาของมาตรฐาน ISO 
19109 และท่ีมีการอางมาถึงมาตรฐาน ISO19109 โดยสามารถกําหนดไดดังนี้ 
 
 

4.1  การศึกษามาตรฐานท่ีมีการอางถึงในเนื้อหาของมาตรฐาน ISO19109 
 
การศึกษามาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีมีการอางถึงในมาตรฐาน ISO 19109 นี้ ก็เพื่อใหเกิดความเขาใจ

ในเนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19109 ซ่ึงรายการมาตรฐานท่ีมีการอางอิงถึงประกอบดวย 
- มาตรฐาน ISO/TS19103 Conceptual schema language  
- มาตรฐาน ISO19107 Spatial schema 
- มาตรฐาน ISO19108 Temporal schema 
- มาตรฐาน ISO19112 Spatial referencing by Geographic Identifier 
- มาตรฐาน ISO19113 Quality principles 
- มาตรฐาน ISO19115 Metadata 
- มาตรฐาน ISO/IEC 19501-1 Information technology — Unified Modeling 

Language (UML) — Part 1: Specification 
 
คณะท่ีปรึกษาไดทําการคนควา รวบรวม เอกสารมาตรฐานดังกลาวขางตน และทําการศึกษา

เนื้อหาสวนท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐาน ISO 19109  ดังผลสรุปความเกี่ยวของระหวางมาตรฐาน ISO 
19109 กับมาตรฐานอ่ืน ๆ ดังนี้ 

 
4.1.1  ISO 19109 กับมาตรฐาน ISO/TS19103 Conceptual Schema Language 
 
มาตรฐาน ISO/TS19103 Conceptual Schema Language เปนมาตรฐานระหวางประเทศใน

ลักษณะของ ขอกําหนดทางเทคนิค (Technical Specification) ท่ีกําหนดภาษาเคารางเชิงแนวคิด 
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(Conceptual Schema Language, CSL) สําหรับใชในการอธิบายเนื้อหาของมาตรฐานระหวาง
ประเทศทุกฉบับในชุดมาตรฐาน ISO 19100  

มาตรฐาน ISO/TS 19103 กําหนดใหใชภาษา Unified Modeling Language (UML) เปน
ภาษาสําหรับการนําเสนอเคารางเชิงแนวคิด (Conceptual schema) ในมาตรฐานทุกฉบับในชุด
มาตรฐาน ISO19100 รวมท้ังกําหนดนิยามชนิดพื้นฐานของขอมูล (basic data type) ท่ีจําเปนตอการ
อธิบายเคารางเชิงแนวคิดเกี่ยวกับขอมูลภูมิศาสตร  นอกจากนั้นมาตรฐาน ISO/TS 19103 นี้ ยัง
กําหนดแนวทางในการนํา UML ไปใชในการสรางแบบจําลองอธิบายขอมูลและบริการตาง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร เพื่อวัตถุประสงคของการแลกเปล่ียนขอมูลและทํางานรวมกันของระบบภูมิสารสนเทศ
ตาง ๆ อีกดวย 

ความเกี่ยวของระหวางมาตรฐาน ISO 19109 กับมาตรฐาน ISO/TS 19103 นี้ ก็คือการที่
มาตรฐาน ISO19109 กําหนดใหจัดทํา Application schema ในรูปแบบของ UML โดยใชหลักการ
และชนิดขอมูลพื้นฐานตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน ISO/TS 19103 นั่นเอง 

 
4.1.2  ISO 19109 กับมาตรฐาน ISO19107 Spatial Schema 
 
มาตรฐาน ISO 19107 Spatial Schema เปนมาตรฐานหนึ่งในอนุกรมมาตรฐานระหวาง

ประเทศดานขอมูลภูมิศาสตร ISO 19100 โดยเปนมาตรฐานท่ีกําหนดนิยามของเคารางเชิงแนวคิด 
(conceptual schema) สําหรับการอธิบายคุณลักษณะทางปริภูมิ (spatial characteristics) ของฟเจอร
ทางภูมิศาสตร หรือ entity อ่ืนท่ีคลายกัน มาตรฐานน้ีนิยามและอธิบายแบบจําลองพื้นฐานท่ีใชใน
การบันทึกคุณสมบัติทางเรขาคณิต (โดยใช GM_Object) และคุณสมบัติทางทอพอโลยี (โดยใช 
TP_Object) ของฟเจอรในรูปของขอมูลในคอมพิวเตอร  ท้ังนี้เรขาคณิต (geometry) คือขอมูลท่ี
อธิบายคุณลักษณะเชิงปริภูมิ (มิติ, ตําแหนง, ขนาด, รูปราง, และทิศทางการวางตัว) ของฟเจอรดวย
คาพิกัดหรือสมการทางคณิตศาสตร ในขณะท่ีทอพอโลยี (Topology) นั้นอธิบายการเช่ือมตอ 
(connectivity) ของ GM_Object  
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ท่ีมา : ISO19109:2005 Geographic information – Rules for application schema 

ภาพท่ี 4-1 หลักการของการบูรณาการระหวาง Application schemas ตาง ๆ 
 
ภาพท่ี 4-1 ขางตน แสดงหลักการของความสัมพันธระหวางมาตรฐาน ISO19109 กับ

มาตรฐานระหวางประเทศอ่ืน ๆ ในอนุกรมมาตรฐาน ISO19100 ซ่ึงรวมถึงมาตรฐาน ISO19107 
ดวย ความสัมพันธดังกลาวอยูบนหลักการของการบูรณาการใช Conceptual schema ท่ีมีการนิยามไว
สําหรับอธิบายกฎเกณฑและคุณสมบัติดานตาง ๆ ของขอมูลภูมิศาสตร ในมาตรฐานเหลานั้น เขามา
ใชเปนขอกําหนดสําหรับการสราง application schema ในการอธิบายคุณสมบัติของชุดขอมูลท่ี
ตองการสําหรับโปรแกรมประยุกตหนึ่ง ๆ 

ดังนั้น ความสัมพันธระหวางมาตรฐาน ISO19107 กับมาตรฐาน ISO19109 คือการที่ spatial 
schema สําหรับอธิบายขอมูลเชิงปริภูมิของฟเจอรทางภูมิศาสตร ซ่ึงกําหนดในมาตรฐาน ISO19107 
นี้ถูกนํามาใชในมาตรฐาน ISO19109 เพื่ออธิบายคุณสมบัติเชิงปริภูมิของชุดขอมูลภูมิศาสตรใน 
application schema สําหรับโปรแกรมประยุกตหนึ่ง ๆ นั่นเอง  

ซ่ึงขอกําหนดในการใช spatial schema ในการสราง application schema นั้นมีรายละเอียด
อยูในหัวขอ 8.7 Spatial rules ในมาตรฐาน ISO19109 
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4.1.3  ISO19109 กับมาตรฐาน ISO19108 Temporal Schema 
 
มาตรฐาน ISO19108 Temporal Schema เปนมาตรฐานหนึ่งในอนุกรมมาตรฐานระหวาง

ประเทศดานขอมูลภูมิศาสตร ISO19100 ซ่ึงมีเนื้อหาในการกําหนดนิยามของแนวคิดในการอธิบาย
คุณลักษณะดานเวลาของขอมูลภูมิศาสตร คุณลักษณะดานเวลาดังกลาวใชกับลักษณะประจําของ
ฟเจอร  (feature attribute), ขอมูลการดําเนินการของฟเจอร (feature operation), ขอมูลความ
เช่ือมโยงระหวางฟเจอร (feature association), และขอมูลคําอธิบายขอมูล (metadata)  

เชนเดียวกันกับมาตรฐาน ISO19107 ความสัมพันธระหวางมาตรฐาน ISO19108 นี้กับ
มาตรฐาน ISO19109 คือการท่ี temporal schema สําหรับอธิบายขอมูลเชิงเวลาในชุดขอมูล
ภูมิศาสตร ซ่ึงกําหนดในมาตรฐาน ISO19108 นี้ถูกนํามาใชเปนสวนหนึ่งของขอกําหนดในการสราง 
application schema ตามมาตรฐาน ISO19109 (ดูภาพท่ี 4-1)  

ซ่ึงขอกําหนดในการใช temporal schema ในการสราง application schema นั้นมี
รายละเอียดอยูในหัวขอ 8.6 temporal rules ในมาตรฐาน ISO19109 

 
4.1.4  ISO 19109 กับมาตรฐาน ISO 19112 Spatial referencing by Geographic 

Identifier 
 
มาตรฐาน ISO 19112 Spatial referencing by Geographic Identifier เปนมาตรฐานหน่ึงใน

อนุกรมมาตรฐานระหวางประเทศดานขอมูลภูมิศาสตร ISO 19100 ซ่ึงกําหนดหลักการในการนิยาม
และวิธีการอธิบายระบบการอางอิงเชิงตําแหนงโดยอาศัยความสัมพันธกับฟเจอรทางภูมิศาสตร 
มาตรฐาน ISO 19112 นิยามเคารางเชิงแนวคิด (conceptual schema) สําหรับการอธิบายระบบการ
อางอิงตําแหนงดวยรหัสประจําตัวฟเจอรทางภูมิศาสตร ซ่ึงสามารถใชเปนแบบจําลองท่ัวไปสําหรับ
ระบบอางอิงในลักษณะดังกลาว  นอกจากนั้นมาตรฐาน ISO 19112 ยังนิยามองคประกอบของระบบ
อางอิงดังกลาว และนิยามองคประกอบท่ีจําเปนท่ีตองมีในอักขรานุกรมภูมิศาสตร (gazetteer)  

ความสัมพันธระหวางมาตรฐาน ISO 19112 กับมาตรฐาน ISO 19109 คือการท่ีเคารางเชิง
แนวคิด สําหรับระบบการอางอิงตําแหนงดวยรหัสหมายเลขประจําตัวของฟเจอรทางภูมิศาสตร ซ่ึง
กําหนดในมาตรฐาน ISO 19112 นี้ถูกนํามาใชในมาตรฐาน ISO 19109 เพื่ออธิบายระบบอางอิง
ตําแหนงของฟเจอร ซ่ึงนิยามดวย spatial schema ตามมาตรฐาน ISO19107 ภายในชุดขอมูล
ภูมิศาสตรใน application schema สําหรับโปรแกรมประยุกตหนึ่ง ๆ 
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ซ่ึงขอกําหนดในการใช Conceptual schema สําหรับระบบการอางอิงตําแหนงดวยรหัส
หมายเลขประจําตัวของฟเจอรทางภูมิศาสตร ในการสราง application schema นั้นมีรายละเอียดอยู
ในหัวขอ 8.9 Spatial referencing using geographic identifiers ในมาตรฐาน ISO19109 

 
4.1.5  ISO19109 กับมาตรฐาน ISO19115 Metadata 
 
มาตรฐาน ISO19115 Metadata เปนมาตรฐานหนึ่งในอนุกรมมาตรฐานระหวางประเทศ

ดานขอมูลภูมิศาสตร ISO19100 ซ่ึงกําหนดหลักการ และรายการองคประกอบของ metadata 
สําหรับขอมูลภูมิศาสตร รวมท้ังนิยาม conceptual schema สําหรับอธิบายองคประกอบรายการ 
metadata ดังกลาว 

ในการนิยามฟเจอรหนึ่ง ๆ ใน application schema เราสามารถใชรายการขอมูลท่ีนิยามไว
แลวในมาตรฐาน ISO19115 เชน ใช EX_GeographicBoundingBox จากมาตรฐาน ISO19115 ใน
การนิยามขอบเขตของชุดขอมูล เปนตน ดังนั้นความสัมพันธระหวางมาตรฐาน ISO19115 กับ
มาตรฐาน ISO19109 คือการท่ี Conceptual schema สําหรับรายการขอมูล Metadata สําหรับขอมูล
ภูมิศาสตร ซ่ึงกําหนดในมาตรฐาน ISO19115 นี้ถูกนํามาใชในมาตรฐาน ISO19109 เพื่ออธิบาย
คุณลักษณะดานตาง ๆ ของฟเจอรภายในชุดขอมูลภูมิศาสตรใน application schema สําหรับ
โปรแกรมประยุกตหนึ่ง ๆ นั่นเอง 

ซ่ึงขอกําหนดในการใช metadata schema สําหรับ metadata ในการสราง application 
schema นั้นมีรายละเอียดอยูในหัวขอ 8.5 Rules for use of metadata schema ในมาตรฐาน ISO19109 

 
4.1.6  ISO19109 กับมาตรฐาน ISO/IEC 19501-1 Unified Modeling Language (UML)  
 
มาตรฐาน ISO/IEC 19501-1 Information technology — Unified Modeling Language 

(UML) — Part 1: Specification เปนมาตรฐานซ่ึงกําหนดหลักการ และวิธีการนําเสนอขอมูล 
conceptual schema ในรูปแบบของภาษา Unified Modeling Language (UML) จากการศึกษาเอกสาร
มาตรฐาน ISO/IEC 19501-1 คณะท่ีปรึกษาสามารถสรุปไดจากขอความในมาตรฐาน ISO19109 ท่ี
อางถึงมาตรฐาน ISO/IEC19501-1 นี้ไดวาความเกี่ยวของระหวางมาตรฐานท้ังสองนี้ก็คือ การท่ี
มาตรฐาน ISO19109 กําหนดใหจัดทํา Application schema ในรูปแบบของ UML ตามหลักการและ
รูปแบบท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน ISO/IEC 19501-1 นั่นเอง 
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4.2  การศึกษามาตรฐานท่ีมีเนื้อหาอางถึงมาตรฐาน ISO19109 
 
การศึกษามาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีมีการอางมาถึงเนื้อหาท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน ISO 19109 นี้ มี

วัตถุประสงคเพื่อจะเปนการชวยใหเกิดความเขาใจในความหมายของขอกําหนดในมาตรฐาน ISO 
19109 ไดดียิ่งข้ึน  รวมท้ังจะเปนการช้ีใหเห็นถึงประโยชน และแนวทางวิธีการใชประโยชนจาก
ขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 19109 นี้ 

เนื่องจากในเนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19109 มิไดระบุวามีรายการเอกสารมาตรฐานใดบาง
ท่ีมีการอางถึงขอกําหนดในมาตรฐาน ISO 19109  ดังนั้น การที่จะสามารถสืบคนหา ระบุ รายการ
มาตรฐานดังกลาวใหไดอยางครบถวน จึงเปนส่ิงท่ีไมสามารถกระทําไดโดยงาย  อยางไรก็ตาม จาก
การวิเคราะหเนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19109 ประกอบกับจากประสบการณการใชงานมาตรฐาน
ตาง ๆ ทางภูมิสารสนเทศของคณะท่ีปรึกษา ทําใหสามารถระบุไดถึงรายการมาตรฐานท่ีนาจะมีการ
อางถึงขอกําหนดในมาตรฐาน ISO 19109 ดังนี้ 

- มาตรฐาน ISO 19110 Feature cataloging methodology 
- มาตรฐาน ISO 19115 Metadata 
- มาตรฐาน ISO 19131 Data product specification 
- ขอกําหนด OpenGIS หลายฉบับท่ีมีการอางถึง ISO19109 

 
คณะท่ีปรึกษาฯ จะทําการรวบรวมเอกสารมาตรฐานขางตนมาไดแลว และไดทําการศึกษา 

ถึงลักษณะการใชประโยชนจากขอกําหนดในมาตรฐาน ISO 19109 โดยมีผลการศึกษา สรุปได
ดังตอไปนี้ 

 
4.2.1  ISO19109 กับมาตรฐาน ISO19110 Feature cataloging methodology  
 
มาตรฐาน ISO19110 Feature cataloging methodology เปนมาตรฐานหน่ึงในอนุกรม

มาตรฐานระหวางประเทศดานขอมูลภูมิศาสตร ISO19100 ซ่ึงกําหนดนิยามวิธีการในการจัดทําแคต
ตาล็อกชนิดของฟเจอร โดยอธิบายวิธีการในการแปลระบบการจําแนกกลุมชนิดของฟเจอรมาเปน
แคตาล็อกของฟเจอร (feature catalogue) มาตรฐาน 19110 นี้สามารถใชในการสรางแคตาล็อกของ
ฟเจอรใหมหรือปรับแคตาล็อกของฟเจอรท่ีมีอยูใหเปนมาตรฐานสากล อยางไรก็ตาม มาตรฐาน 
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19110 นั้นใชในการนิยามชนิดของฟเจอรเทานั้น ไมสามารถนําไปใชในการนิยามแตละ instance 
ของชนิดของฟเจอร 

การจําแนกจัดกลุมชนิดของฟเจอรนั้น ยอมข้ึนกับความสนใจในคุณสมบัติเฉพาะดานหน่ึง 
ๆ ของฟเจอรเหลานั้น และคุณสมบัติของฟเจอรก็จะบันทึกเปนรายการขอมูลลักษณะประจําตาม
ความสนใจของลักษณะการประยุกตใชงานขอมูลในแตละดาน มาตรฐาน ISO19109 กําหนดวา
ขอมูลจะถูกจัดโครงสรางอยางไรเพื่อตอบสนองตอความสนใจเฉพาะของการประยุกตใช  ในขณะท่ี
มาตรฐาน ISO19110 กําหนดวิธีการบันทึกและนําเสนอนิยามของชนิดของฟเจอรตามระบบการ
จําแนกแบบหนึ่ง ๆ ไวเปนแคตาล็อกของฟเจอร (feature catalogue) 

ในมาตรฐาน ISO19110 นั้นกําหนดวิธีการนิยามชนิดของฟเจอรโดยใช GM_Object ตาม
หลักการของ General Feature Model เชนเดียวกับในมาตรฐาน ISO19109 อยางไรก็ตามไมมี
ขอความหนึ่งขอความใด หรือเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดของมาตรฐาน ISO19110 ท่ีอางอิงมาใช
เนื้อหาขอกําหนดในมาตรฐาน ISO19109 โดยตรง 

 
4.2.2  ISO 19109 กับมาตรฐาน ISO 19115 Metadata  
 
มาตรฐาน ISO19115 Metadata เปนมาตรฐานหนึ่งในอนุกรมมาตรฐานระหวางประเทศ

ดานขอมูลภูมิศาสตร ISO19100 ซ่ึงกําหนดหลักการ และรายการองคประกอบของ metadata 
สําหรับขอมูลภูมิศาสตร รวมท้ังนิยาม conecptual schema สําหรับอธิบายองคประกอบรายการ 
metadata ดังกลาว  

หนึ่งในขอมูลคุณลักษณะของชุดขอมูลท่ีสามารถบันทึกไวใน metadata ตามมาตรฐาน 
ISO19115 ก็คือการอธิบายถึง application schema ท่ีใชในการสรางชุดขอมูลนั้น โดยอธิบายดวย 
package ช่ือ MD_ApplicationSchemaInformation ดังแสดงในภาพท่ี 4-2 
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ท่ีมา: ISO 19109:2005 Geographic Information – Rules for application 

schema 

ภาพท่ี 4-2 ขอมูล application schema ตามมาตรฐาน ISO19115 
 
ISO19115 กําหนดใหสามารถบอกใน metadata วาชุดขอมูลนั้นสรางตามโครงสรางขอมูล

ท่ีกําหนดใน application schema ใด แตมิไดกําหนดวา application schema นั้นตองเปนไปตาม
มาตรฐาน ISO19109 

 
4.2.3  ISO19109 กับมาตรฐาน ISO19131 Data Product Specification 
 
มาตรฐาน ISO19131 Data product specification เปนมาตรฐานหน่ึงในอนุกรมมาตรฐาน

ระหวางประเทศดานขอมูลภูมิศาสตร ISO19100 ซ่ึงกําหนดโครงสราง และเนื้อหาของขอกําหนด
ผลิตภัณฑขอมูล (Data product specification) สําหรับชุดขอมูลภูมิศาสตร ท้ังในลักษณะของ
คําอธิบาย และในรูปแบบของ UML 

มาตรฐาน ISO19131 กําหนดใหอธิบายโครงสรางและเน้ือหาของชุดขอมูลแบบ feature-
based (vector data) ใน data product specification ในรูปของ Application schema และ Feature 
catalogue โดยในสวนของการอธิบายโครงสรางและเนื้อหาของชุดขอมูลในรูปของ application 
schema นั้น กําหนดไวอยางชัดเจนวาจะตองเปน application schema ท่ีจัดสรางข้ึนตามกฎเกณฑท่ี
กําหนดไวในมาตรฐาน ISO19109  
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บทท่ี 5  
การศึกษาการใชงานมาตรฐาน ISO19109 

 
คณะท่ีปรึกษาไดทําการคนหาตัวอยางการประยุกตใชมาตรฐาน ISO19109 ในการสราง 

application schema จริง แตยังประสบปญหาในการสืบคนหาเอกสารขอมูล เนื่องจากมาตรฐาน 
ISO19109 นี้มีการประกาศใชงานมาเพียง 2 ปเทานั้น การนํามาใชงานจึงยังไมแพรหลายนัก ทําให
ไมสามารถคนพบการเผยแพรขอมูลประสบการณในการใชงานมาตรฐานดังกลาว อยางไรก็ตาม 
คณะท่ีปรึกษาฯ ไดสืบคนพบตัวอยาง ประสบการณในการนํามาตรฐาน ISO19109 มาใชงานจํานวน
หนึ่ง และไดทําการศึกษาสรุปตัวอยางดังกลาวมาเพ่ือประกอบการทําความเขาใจกับหลักการของ
มาตรฐาน ISO 19109 นี้ รวมท้ังไดดําเนินการทดลองจัดสราง application schema ตามมาตรฐาน 
ISO 19109 นี้ดวย ดังรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงานในสวนนี้ดังตอไปนี้ 

 
 

5.1  ผลการศึกษาตัวอยางการใชงานมาตรฐาน ISO19109 
 
คณะท่ีปรึกษาฯ ไดทําการสืบคนทางอินเตอรเน็ต เพื่อคนหาเอกสาร หรือบทความที่มีการ

กลาวถึงการนํามาตรฐาน ISO19109 ไปใชงานสราง application schema และไดทําการศึกษากรณี
ตัวอยางท่ีมีการประยุกตใชมาตรฐาน ISO 19109 ในการจัดทํา application schema ดังนี้ 

- การประยุกตใช ISO 19109 ในการพัฒนามาตรฐาน GIS ระบบแนะนําการเดินทาง
ชนิดหลายรูปแบบ (Modeling an Interoperable Multimodal Travel Guide System) 

- การประยุกตใช ISO 19109 ในการจัดทําแบบจําลองขอมูลสําหรับชุดขอมูล ALKIS-
ATKIS  

 
5.1.1  การประยุกตใช ISO 19109 ในการพฒันามาตรฐาน GIS ระบบแนะนําการเดนิทาง

ชนิดหลายรูปแบบ (Modeling an Interoperable Multimodal Travel Guide 
System) 

 

คณะท่ีปรึกษาไดทําการศึกษาบทความของ Jang and Kim (2006) ซ่ึงไดนําเสนอ
ประสบการณในการพัฒนามาตรฐาน ระบบแนะนําการเดินทางชนิดหลายรูปแบบ (Multimodal 



การศึกษาการใชงานมาตรฐาน ISO19109 26 

19109_FN-3:19/01/2552  โครงการศึกษาเบ้ืองตนมาตรฐาน ISO19109 Rules for Application Schema 

Travel Guide System : MTGS) ใชหลักการพัฒนาตามความจําเปนพื้นฐาน (canonical1 model 
approach)  การพัฒนามีการใช Unified Model Language (UML) เปนเคร่ืองมือในการสราง 
application schema โดยการใชประโยชนจากอนุกรมมาตรฐาน ISO 19100 และการตอยอดจาก 
มาตรฐาน ISO 19109 (rules of application schemas) นอกจากนี้ยังมีการใชประโยชนจากการ
เขารหัส GML ท่ีเปนมาตรฐาน ISO 19136 (Geographic Markup Language) อีกดวย 

เหตุผลความเปนมาของโครงการดังกลาวเกิดจากแนวคิดท่ีวา ในการวางแผนการเดินทาง 
หากไดมีการใชประโยชนจากขอมูลภูมิสารสนเทศท่ีมีอยูในท้ังภาครัฐและเอกชนท่ียังปรากฏอยูแยก
ออกจากกันกัน ใหสามารถใชงานรวมกันไดจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูเดินทางอยางยิ่ง 
ดังนั้นในการวิจัยพัฒนาในคร้ังนี้จึงไดนําเสนอกกระบวนการออกแบบ application schemas สําหรับ
ระบบแนะนําเสนทางชนิดปฏิสัมพันธ (interoperable multimodal travel guide system : MTGS) 

กรอบแนวคิด ของการออกแบบพัฒนา MTGS ใชแนวคิดแบบจําลองจําเปนพื้นฐาน 
(canonical or common model) ท่ีบางคร้ังเรียกวา canonical data model (CDM)  โดย CDM จะ
ครอบคลุมแนวคิดของการออกแบบเชิงวัตถุ (object-oriented) และการออกแบบเชิงฟงกชัน 
(functional model) ซ่ึงจะแสดงความชัดเจนกวา แบบจําลอง Entity-Relationship (ER Model ) ท่ี
นิยมใชกันท่ัวไป ในการศึกษานี้ไดนํารูปแบบขอกําหนด OGC และอนุกรมมาตรฐาน ISO 19100 มา
ใชเปน CDM เพื่อการพัฒนา MTGS นี้ 

การออกแบบจําลองเชิงแนวคิดสําหรับ MTGS จะเปนไปตามมาตรฐาน 2 มาตรฐานคือ 1) 
ISO 19103 Conceptual schema language (CSL) และ 2) ISO 19109 Rules for application schema  
โดย ISO 19109 กําหนดกฎเกณฑสําหรับการสราง วิเคราะห การเขาถึง การนําเสนอ และการถาย
โอนขอมูลภูมิสารสนเทศผานเครือขายผสมผสานและกระจัดกระจาย ดังนั้นกรอบแนวคิดของ
อนุกรม ISO 19100 ท้ังหมดจึงเรียกวา General Feature Model (GFM) กลาวคือ GFM เปน
แบบจําลองเร่ิมตนท่ีจําแนกความตางๆของขอมูลภูมิสารสนเทศ จากนั้นก็จะทําการพัฒนา GFM ให
ละเอียดและจําเพาะลงไปตามรูปแบบสถาปตยกรรม 4 ช้ันขอมูล 
 

                                                  
1

 Canonical : to refer to concepts that have a kind of uniqueness or naturalness, and are (up to trivial 
aspects) "independent of coordinates." 
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           ท่ีมา: Jang and Kim (2006) 
ภาพท่ี 5-1 ความสัมพันธระหวาง ontologies และแบบจําลองเชิงแนวคิดของมาตรฐาน ISO 19100 

 

จากภาพท่ี 5-1 ขางตนจะเห็นวา GMF จะเปนแบบจําลองจําเปนพื้นฐานท่ีอยูบนสุด และจะ
ถูกพัฒนาใหละเอียดจําเพาะมากข้ึน แบบจําลองท่ีละเอียดจําเพาะจะกลายเปน ชุดขอมูล Geograhic 
Dataset ใดๆ ท่ีในโปรแกรมประยุกตนําไปใชและทําใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางระบบได 
 

การสรางแบบจําลองเชิงแนวคิด 
ในการพัฒนามีการสรางแบบจําลองเชิงแนวคิดท่ีเรียกวา “quasi-ontologies” โดยวิธีนี้ ผูใช

ในสาขาใด ๆ ในกรณีนี้คือนักวางแผนการขนสง จะสามารถอธิบายโครงรางของการประยุกต
เปาหมายไดอยางดี 

การสรางแบบจําลองเชิงแนวคิดเพื่อใหระบบภูมิสารสนเทศสามารถทํางานรวมกันไดมี
ข้ันตอนดังนี้ 

- บงชี้แนวคิดวา เปนเร่ืองจําเพาะระบบสารสนเทศภูมิศาสตรใดและการประยุกตใชใดๆ 
- บงช้ีเคารางเชิงแนวคิดท่ีเปนมาตรฐานจาก ISO 19100 ท่ีสามารถนํามาใชในแนวคิด

นั้น 
- สรางเคารางโปรแกรมประยุกต (application schema หรือ application ontologies) โดย

การใชหรือตอยอดจากแนวคิดมาตรฐาน การบรรยายอาจใชภาษาเคารางเชิงแนวคิด 
เชน UML, ISO 19103 
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- ใชภาษาท่ีเปนกลางไมข้ึนกับแพลตฟอรมเชน XML หรือภาษาท่ีใชการเช่ือมตอ เชน 
SQL, OLE/COM, Java จากเคารางโปรแกรมประยุกต 

 

 
           ท่ีมา: Jang and Kim (2006) 

ภาพท่ี 5-2 (a) กระบวนการสรางแบบจําลองแบบ Ontology-based  และ  
(b) กระบวนการสรางแบบจําลองเชิงแนวคิดท่ีเสนอ 

 

ในภาพ 5-2 (a) ขางตน แสดงใหเห็นกระบวนการสรางแบบจําลองแบบ ontology สวนใน
ภาพ 5-2 (b) ทางขวาเปนการสรางแบบจําลองเชิงแนวคิดสําหรับ MTGS 

 

การจําลองแบบเชิงแนวคิดสําหรับระบบแนะนําการเดินทางหลายรูปแบบ (multimodal travel guide 

system : MTGS)  

การพัฒนาเร่ิมจากกําหนดความตองการฟงกชัน โดยพยายามใชส่ิงท่ีมีอยูแลวใน ISO 19100 
และตอยอดจาก ISO 19109 application schemas ผลลัพธท่ีไดประกอบดวยองคประกอบ 3 สวนคือ 
แบบจําลองการคนหาเสนทางและการนําทาง แบบจําลองขอมูลโครงขาย แบบจําลองฟงกชันของ
คาใชจาย 
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การกําหนดความตองการของ MTGS กําหนดใหระบบสามารถใหผูเดินทางสามารถใช
ระบบขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ โดยอาศัยระบบภูมิสารสนเทศและการใหบริการเชิงตําแหนง 
(LBS) 

 
           ท่ีมา: Jang and Kim (2006) 

ภาพท่ี 5-3  กลไกการรองขอและการตอบสนองของ MTGS 
 

ในภาพท่ี 5-3 ขางตน แสดงกลไกการรองขอและการตอบสนองของผูรวมระบบ MTGS 
และระบบมีความสามารถดังนี้ 

- จํากัดเง่ือนไขเชิงเวลา 
- ลําดับของกิจกรรมวาจะตองผานหรือแวะทํากิจกรรมใดกอนหลัง 
- รูปแบบการขนสงหลายชนิด 
- ระบุชนิดของบริเวณหรือสถานท่ีได 
- กําหนดเง่ือนไขเสนทางได เชน เร็วท่ีสุด งายท่ีสุด ผานสถานท่ีนาสนใจมาก การตอ

เปล่ียนพาหนะนอย 
- คาใชจายในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน ในรูปแบบเงิน จํานวนการเล้ียว เวลาเปล่ียน

พาหนะ เวลา และระยะทาง 
- การนําเสนอท่ีเขาใจงาย โดยเฉพาะสําหรับผูเดินทางประชาชนคนท่ัวไป 
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การเลือกโครงรางเชิงแนวคิดจากอนุกรมมาตรฐาน ISO 19100 สําหรับ MTGS application 
schema 

เม่ือมีการกําหนดความตองการขางตนจึงไดมีการสรรหามาตรฐานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของซ่ึงในท่ีนี้
พบวา ISO 19133 (Location based services – tracking and navigation) และ ISO 19134 (Location 
based services- multimodal routing and navigation) เกี่ยวของโดยตรง นอกจากนั้นยังมีใช ISO 
19103 (Conceptual schema language), ISO 19107 (Spatial schema), and ISO 19108 (Temporal 
schema) ในภาพตอไปนี้แสดงใหเห็นการข้ึนตอกันระหวาง MTGS application schema และ
มาตรฐานอ่ืนๆในอนุกรม ISO 19100 แสดงใหเห็นในแผนผัง UML ในภาพท่ี 5-4 ดังนี้ 

 
           ท่ีมา: Jang and Kim (2006) 

ภาพท่ี 5-4  ความสัมพันธเกี่ยวของกันในหมูเคารางเชิงแนวคิด (Conceptual schemas) 
 

Application Schemas สําหรับ MTGS 
แบบจําลอง MTGS มีวัตถุประสงคสําหรับการกําหนดเสนทางและการนําทางตาง ๆ โดย

แบบจําลองนี้ตองตอบสนองตอความตองการท่ีผูใชสามารถรองขอใหคนหาเสนทางท่ีเหมาะสม
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ท่ีสุด (optimal) ในเง่ือนใขตางๆ แบบจําลองดังกลาวจะตองมีชนิดของขอมูลท่ีใชรองขอและตอบ
กลับ ในการนี้อาจมีการ derive สรางคลาสของขอมูลใหมข้ึน ซ่ึงในท่ีนี้จะเห็นช่ือคลาสขึ้นตนดวย 
MTGS_ ความสัมพันธของคลาสทั้งหมด แสดงใหเห็นดวย UML ดังภาพท่ี 5-5 ขางลางนี้ 

 

 
           ท่ีมา: Jang and Kim (2006) 

ภาพท่ี 5-5  แบบจําลองโครงขาย MTGS 
 

ขั้นตอนในการเขารหัส 
ในการเขารหัสจากแบบจําลองขอมูลท่ีออกแบบและสรางข้ึน ในท่ีนี้ใช GML โดยการใช 

UML-to-GML กฎเกณฑการเขารหัส application schema (ISO 19136 Annex E) ในการแปลงมีการ
ใชส่ือแลกเปล่ียน Meta Object Facility (MOF) กระบวนการทั้งหมดไดแสดงใหเห็นในแผนผังใน
ภาพท่ี 5-6 ตอไปนี้ 
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           ท่ีมา: Jang and Kim (2006) 

ภาพท่ี 5-6  การจัดทํา MTGS GML application schema 
 

ในโครงการดังกลาว มีการใชซอฟตแวรรหัสเปด UML-to-GML ท่ีช่ือวา ShapeChange ใน
การเปล่ียนจาก UML ใหเปน GML แบบจําลองท่ีบรรยายดวย UML จําลองแบบตามขอกําหนด 
OMG XMI Specification 1.0 สวนการแปลงจาก MTGS UML ใหเปน XMI ผูเขียนใช Unisys XMI 
add-on สําหรับชุดซอฟตแวร Rational Rose 

GML ท่ีไดมีการตรวจสอบความถูกตองกับ GML schema รุน 3.1.1 ท่ีสามารถอางอิงไดจาก 
http://schemas.opengis.net/gml MTGS ไดใหไวท่ี (http://epil.urban.uiuc.edu/mtgs) โดยท่ี GML 
application schema แยกออกเปนแฟม  GML application schemas 6 แฟม ท่ีประกอบดวย main 
MTGSApplicationSchemas.xsd, navigation.xsd, network.xsd, LRS.xsd, constraintsAdvisory.xsd, 
และ constFunction.xsd. 

 
5.1.2  การประยุกตใช ISO 19109 ในการจัดทําแบบจําลองขอมูลสําหรับชุดขอมูล ALKIS-

ATKIS 
 
คณะท่ีปรึกษาฯ ไดทําการศึกษาเอกสารประกอบการนําเสนอ (powerpoint presentation) 

เร่ือง “ALKIS-ATKIS modelling using ISO 19100 standards” (Pross, 2001) และเร่ือง “The 
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German ALKIS-ATKIS project - A new approach to spatial information management” (Portele, 
2001) ซ่ึงผูแทนประเทศเยอรมันไดนําเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการ Standard in Action 
Workshop ในระหวางการประชุมคณะกรรมการทางวิชาการท่ี 211 ของ ISO (ISO/TC211) คร้ังท่ี 12 
ท่ีกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2544 

ชุดขอมูล ALKIS (Authoritative Real Estate Cadastre Information System) คือชุดขอมูล
ทะเบียนและแผนท่ีแปลงท่ีดินในระดับมาตราสวน 1:500 ถึง 1:2,000 และชุดขอมูล ATKIS 
(Authoritative Topographic-Cartographic Information System) คือชุดขอมูลแผนท่ีภูมิประเทศ ใน
ระดับมาตราสวน 1:25,000 ถึง 1:1,000,000 ซ่ึงชุดขอมูลท้ังสองนับเปนชุดขอมูลภูมิสารสนเทศ
พื้นฐานท่ีสําคัญของประเทศเยอรมัน   

กอนหนานี้ชุดขอมูลท้ังสองคือชุดขอมูลแปลงท่ีดิน (cadastral) และชุดขอมูลแผนท่ีภูมิ
ประเทศ ไดถูกดําเนินการจัดสรางข้ึนโดยการออกแบบแบบจําลอง และโครงสรางของขอมูลอยาง
อิสระตอกัน โดยในสวนของชุดขอมูล ALKIS ประกอบดวยฟเจอร แปลงที่ดิน อาคาร ตัวหนังสือ 
และองคประกอบจากชุดขอมูลแผนท่ีภูมิประเทศ  สําหรับชุดขอมูล ATKIS จัดสรางข้ึนจากแผนท่ี
ภูมิประเทศมาตราสวน 1:5,000 ของประเทศเยอรมัน นํามาจัดทําเปนชุดขอมูลดิจิตอลในช่ือ Digital 
Landscape Model (DLM) ตามโครงสรางขอมูลท่ีกําหนดเปน feature catalogue จากนั้นก็สามารถ
นําไปจัดทําเปนฐานขอมูลแผนท่ีภูมิประเทศเชิงรหัส DTK (Digital Cartographic Map) ตาม
ขอกําหนดดานการนําเสนอขอมูลดวยสัญลักษณแผนที่ซ่ึงจัดทําเปน Symbol catalogue  ดัง
กระบวนการแสดงดวยผังในภาพท่ี 5-7 ตอไปนี้ 

 

 
ภาพท่ี 5-7  ผังกรอบแนวคิดของชุดขอมูล ATKIS 
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ซ่ึงในสภาวะเดิมนั้นการจัดทํา บํารุงรักษา และใชงานชุดขอมูล ALKIS และ ATKIS ยังมี

ขอจํากัดหลายประการไดแก 
- ขาดการบูรณาการกันระหวางขอมูลกราฟกและขอมูลลักษณะประจํา 
- ขาดความสอดคลองในแงความหมายของขอมูลระหวาง ALKIS และ ATKIS 
- มีความไมคงเสนคงวา (non-consistent) ของแบบจําลองขอมูลระหวางขอมูลแปลง

ท่ีดินและขอมูลภูมิประเทศ 
- ความยุงยากในการจัดทําแผนท่ีจากขอมูลท้ังสองประเภทรวมกัน 
- ไมมีมาตรฐานของรูปแบบและสัญลักษณท่ีใชในแบบจําลองขอมูลท้ังสอง รวมท้ังการ

แลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน 
- ไมมีแนวคิดในการบูรณาการขอมูลเสริมตาง ๆ เชน metadata หรือขอมูลคุณภาพของ

ขอมูล 
จากเหตุผลขางตนจึงทําใหมีการพัฒนาแบบจําลองอางอิง (reference model) สําหรับการ 

บูรณาการระหวางชุดขอมูลท้ังสอง ตามแนวคิดท่ีแสดงในภาพท่ี 5-8 
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ภาพท่ี 5-8  แบบจําลองอางอิงสําหรับชุดขอมูล ALKIS และ ATKIS 

 
โดยมีการประยุกตใชมาตรฐาน ISO 19109 Rules for application schema, ISO 19110 

Feature cataloging และ ISO 19115 Metadata รวมทั้งมาตรฐานอ่ืน ๆ ในอนุกรมมาตรฐาน ISO 
19100  ในการพัฒนา application schema รวมกันสําหรับท้ังชุดขอมูล ALKIS และชุดขอมูล ATKIS 
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โดยใชซอฟตแวร Rational Rose จัดทํา schema ในรูปของ UML ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐาน ISO 
19103 และ ISO 19109  

 

 
ภาพท่ี 5-9  UML แสดง main package ของ ATKIS-ALKIS application schema 

 
ท้ังนี้ผูสนใจสามารถหาดูรายละเอียดตัวอยางของภาพแผนผัง UML สําหรับ ALKIS-

ATKIS application schema ไดในเอกสาร powerpoint ท่ีเผยแพรในเว็บไซตของ ISO/TC211 ท่ี 
www.isotc211.org  

 
 

5.2  การทดลองจัดสราง Application Schema ตามมาตรฐาน ISO19109 
 
เพื่อเปนการทําความเขาใจในเนื้อหาของมาตรฐาน ISO19109 และเพื่อศึกษาถึงการนํา

มาตรฐานไปใชงานใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน คณะท่ีปรึกษาจึงไดทําการทดลองจัดสราง Application 
schema สําหรับสวนหน่ึงของชุดขอมูลแผนท่ีโครงขายถนนเพื่อการประยุกตใชในระบบจราจร

AAA - Anwendungsschema 
<<Application Schema>> 

ISO 19107 Spatial 
Schema ISO 19112 Location by 
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ISO 19115 
Metadata 

ALKIS { Version 8.1 } 
<<Application Schema>> 

ATKIS 
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อัจฉริยะ (Intelligent Transport System, ITS) ซ่ึงรายละเอียดของผลลัพธตัวอยาง application 
schema ของขอมูลดังกลาวนําเสนอไวในภาคผนวก ข ของรายงานฉบับนี้ 

 
 

5.3  การนําเสนอผลการศึกษาในการสัมมนาทางวิชาการ 
 
หลังจากท่ีคณะท่ีปรึกษาไดดําเนินการศึกษาเบ้ืองตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

ISO19109 – Rules for application schema จนครบถวน และไดจัดทํารางรายงานฉบับสมบูรณฯ สง
มอบใหกับสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแลว ก็ไดนําเสนอผลการศึกษาใน
การสัมมนาทางวิชาการ ซ่ึงสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 29 
กรกฎาคม 2551 ท่ีโรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพมหานคร  โดยมีผลสรุปการนําเสนอ และ
ขอคิดเห็นจากผูเขารวมสัมมนาดังนี้ 

การนําเสนอผลการศึกษา ประกอบดวยการนําเสนอ 3 สวนคือ 1) การนําเสนอผลการศึกษา
ในภาพรวมของโครงการฯ โดยหัวหนาคณะท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร ทินนโชติ  2) 
ผลการศึกษากรณีตัวอยางของการนํามาตรฐาน ISO19109 ไปใชงาน โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ไพศาล  สันติธรรมนนท  และ 3) กฎเกณฑของการสราง Application schema และผลการทดลอง
จัดสราง Application schema ตามมาตรฐาน ISO19109 โดยนายมนตศักดิ์ โซเจริญธรรม 

ในการนําเสนอสวนท่ี 1 คือ ผลการศึกษาในภาพรวมของโครงการฯ นั้น รองศาสตราจารย 
ดร.ชนินทร ทินนโชติ ไดนําเสนอ 
- สรุปความเปนมา หลักการและเหตุผลของการจัดทําโครงการศึกษาฯ นี้ข้ึน วัตถุประสงคและ

เปาหมายของโครงการฯ 
- ขอบเขตงานของโครงการศึกษาฯ 
- หลักการพื้นฐานของมาตรฐาน ISO19109  
- ขอบเขตเน้ือหาของมาตรฐาน ISO 19109 และประเด็นท่ีมิไดกําหนดไวใน ISO19109 
- โครงสรางของเน้ือหา และสาระโดยยอของเน้ือหาในเอกสารมาตรฐาน ISO 19109 
- ผลการศึกษามาตรฐานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ท้ังมาตรฐานท่ีมีเนื้อหาอางถึง ISO19109 และมาตรฐานท่ี

อางอิงจาก ISO19109 
- ขอเสนอแนะแนวทางการนํามาตรฐาน ISO19109 ไปใชงาน 
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ในการนําเสนอสวนท่ี 2 คือ ผลการศึกษากรณีตัวอยางของการนํามาตรฐาน ISO19109 ไป
ใชงานนั้น ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล  สันติธรรมนนท  ไดนําเสนอ 
- แนวคิดของกระบวนการพัฒนา Application Schema 
- ตัวอยางข้ันตอนการแปลง schema ของ US DoD 
- กรณีตัวอยางการพัฒนา Application Schema สําหรับ ระบบแนะนําการเดินทางชนิดหลาย

รูปแบบ (Multimodal Travel Guide System : MTGS) 
- กรณีตัวอยางการพัฒนา Application Schema สําหรับ Standard Base Data Interface ( German: 

Normbasierte Austauschschnittstelle - NAS) 
- บทสรุปเกี่ยวกับการนํา ISO19109 ไปใชสราง Application schema 

 
ในการนําเสนอสวนท่ี 3 คือ กฎเกณฑของการสราง Application schema และผลการทดลอง

จัดสราง Application schema ตามมาตรฐาน ISO19109 นั้น นายมนตศักดิ์ โซเจริญธรรม  ได
นําเสนอ 
- ความหมายของ Application schema 
- ข้ันตอนในการจัดทํา Application schema 
- การทดลองจัดสราง ตัวอยาง application schema ตามมาตรฐาน ISO 19109 

 
หลังจากการนําเสนอผลการศึกษาฯ ท้ังสามสวนขางตน มีผูเขารวมการสัมมนาสอบถาม ม

มากนัก ท้ังนี้เช่ือวาเปนเพราะมาตรฐาน ISO19109 นั้น มีเนื้อหาเทคนิคเชิงลึกดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  อยางไรก็ตาม มีคําถามท่ีนาสนใจมาจากผูแทนกรมพัฒนาเช้ือเพลิงและพลังงาน ถามวา
หากจัดทําแบบจําลองขอมูลดวยซอฟตแวรวิศวกรรมซอฟตแวร (Computer Assisted Software 
Engineering, CASE) เชน RationalRose แลว schema ท่ีไดยังตองนํามาปรับใหเปนไปตามกฎเกณฑ
ตาง ๆ ของ ISO19109 กอนจึงจะได application schema ตามมาตรฐาน ISO19109 ใชหรือไม  ซ่ึง
คณะท่ีปรึกษาไดช้ีแจงวากฎเกณฑตาง ๆ ในมาตรฐาน ISO19109 นั้นกําหนดหลักการเกี่ยวกับการ
นิยามฟเจอรและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ชองฟเจอร ซ่ึงหากออกแบบแบบจําลองขอมูลตามหลักการนั้น
แลว schema ท่ีไดก็นาจะไดตามมาตรฐาน ISO19109 เชนกัน และเนื่องจาก ISO19109 มิไดกําหนด
ฟอรแมตของภาษา CSL ท่ีใช ดังนั้น application schema ท่ีไดไมจําเปนตองอยูในรูปแบบ UML 

 
 



การศึกษาการใชงานมาตรฐาน ISO19109 38 

19109_FN-3:19/01/2552  โครงการศึกษาเบ้ืองตนมาตรฐาน ISO19109 Rules for Application Schema 

5.4  ขอเสนอแนะแนวทางการนํามาตรฐาน ISO19109 ไปใชงาน 
 
จากการศึกษาเนื้อหาของเอกสารมาตรฐาน ISO 19109:2005 Geographic information – 

Rules for application schema คณะท่ีปรึกษาฯ ไดทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักการของ application 
schema ขอกําหนดเกี่ยวกับกฎเกณฑในการจัดสราง application schema โดยใชภาษาเคารางเชิง
แนวคิด UML และใชองคประกอบ schema มาตรฐานท่ีนิยมไวโดยมาตรฐานอ่ืน ๆ ในอนุกรม
มาตรฐาน ISO 19100  และจากการที่ คณะท่ีปรึกษาไดศึกษาตัวอยางการประยุกตใชมาตรฐาน ISO 
19109 ดังกลาวไปใชในการจัดสราง application schema ในตางประเทศ  คณะท่ีปรึกษาสามารถ
สรุปประเด็นสําคัญและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินการพัฒนาและประยุกตใชงาน
มาตรฐาน ISO 19109 นี้สําหรับการพัฒนาสงเสริมการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศในประเทศ
ไทยไดเปนขอ ๆ ดังตอไปนี้ 

 

11. มาตรฐาน ISO 19109 กําหนดหลักการและวิธีการจัดสราง application schema สําหรับ
ชุดขอมูลภูมิสารสนเทศ ใหเปนมาตรฐาน โดยใหภาษา UML และตองมีการใช schema 
มาตรฐานซ่ึงนยิามไวในมาตรฐานอ่ืน ๆ ในอนุกรมมาตรฐาน ISO 19100 เชน spatial 
schema, temporal schema เปนตน ดังนั้นในการนํามาตรฐาน ISO 19109 นี้ไปใชงาน
จริง ผูใชจะตองสามารถเขาถึง และศึกษาทําความเขาใจเนื้อหาในเอกสารมาตรฐานท่ี
เกี่ยวของตาง ๆ ดังกลาว 

12. การดําเนนิการจัดสราง application schema สําหรับชุดขอมูลภูมิสารสนเทศนั้น มิใช
ภารกิจสําหรับผูใชงานภูมิสารสนเทศท่ัว ๆ ไป แตจะเปนภารกิจของผูรับผิดชอบใน
การดําเนนิการออกแบบจัดสราง และบํารุงรักษาชุดขอมูลภูมิสารสนเทศ รวมท้ัง
ผูรับผิดชอบในการออกแบบขอกําหนดโครงสรางของชุดขอมูลท่ีตองการสําหรับการ
ประยุกตใชแตละเร่ือง 

13. การนํามาตรฐาน ISO 19109 ไปใชในการจดัทํา application schema นัน้ ตองการ
ความรูความเขาใจเกีย่วกับภาษาเคารางเชิงแนวคิด (conceptual schema language) 
โดยเฉพาะภาษา UML รวมทั้งตองการโปรแกรมเคร่ืองมือชวยในการออกแบบจัดสราง
เคาราง UML ท่ีจะอธิบายโครงสรางเนื้อหาของชุดขอมูลภูมิสารสนเทศท่ีตองการดวย 
ดังนั้นการอบรมถายทอดความรูพื้นฐานดานภาษาเคารางเชิงแนวคิด และการอบรม
โปรแกรมเคร่ืองมือสราง UML จึงเปนส่ิงท่ีจะตองมีการดําเนินการตอไป 
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14. เนื่องจากเนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19109 มีลักษณะเปนเนื้อหาทางเทคนิค และเปน
หลักการพื้นฐานท่ีเปดกวางสําหรับนําไปใชในการจดัทํา application schema ของชุด
ขอมูลภูมิสารสนเทศใด ๆ กไ็ด จึงไมนาท่ีจะมีขอกําหนดใดที่ขัดแยง หรือเปนปญหา
สําหรับการนํามาใชงานในประเทศไทย สามารถนํามาประกาศใชเปนมาตรฐานของ
ประเทศไทยได 

15. คณะท่ีปรึกษา เห็นวาควรมีการสงเสริมใหเกิดการจดัทํา application schema สําหรับชุด
ขอมูลตาง ๆ ข้ึน ตามมาตรฐาน ISO 19109 โดย สทอภ. อาจใชแนวทางในการจดัทํา
โครงการ Cooperative Agreement Program (CAP) ซ่ึงมีลักษณะเปนการใหทุน
สนับสนุนหนวยงานที่มีโครงการหรือผลงานในการจัดทํา application schema ตาม
มาตรฐาน ISO 19109 นี้ 

16. แตเนื่องจากหนวยงานสวนใหญ ยังอาจมีความไมพรอมท้ังดานความรูความเขาใจทาง
เทคนิค และความรูความเขาใจในเนื้อหาของมาตรฐาน คณะท่ีปรึกษาฯ จึงเหน็ควรใหมี
การจัดทําโครงการนํารองเพ่ือจัดสราง application schema สําหรับชุดขอมูลภูมิ
สารสนเทศพื้นฐานท่ีสําคัญบางชุดขอมูล โดยมีลักษณะความรวมมือระหวางหนวยงาน
ผูรับผิดชอบดูแลชุดขอมูลพื้นฐานนัน้  สทอภ. และสถาบันการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญ
ดานมาตรฐาน ISO 19109 
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คํานํา (Forword) 
 
ISO หรือ องคการมาตรฐานระหวางประเทศ คือสมาพันธของหนวยงานมาตรฐานแหงชาติ

ของประเทศสมาชิกท่ัวโลก  โดยท่ัวไปนั้น การพัฒนาจัดทําเนื้อหาของมาตรฐานระหวางประเทศจะ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการวิชาการ (Technical Committee) ของ ISO  ประเทศสมาชิกท่ีมีความ
สนใจในหัวขอมาตรฐานท่ีรับผิดชอบโดยคณะกรรมการวิชาการคณะใด มีสิทธิท่ีจะเขารวม
ดําเนินงานในคณะกรรมการวิชาการนั้น  องคกรระหวางประเทศท้ังหลายท่ีเปน liaison กับ ISO ก็
สามารถมีสวนรวมในงานดังกลาวได  ISO ประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับ International 
Electrotechnical Commission (IEC) ในทุก ๆ สวนท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐานดาน electrotechnical 

การยกรางมาตรฐานระหวางประเทศนั้น จะตองเปนไปตาม ISO/IEC Directives, Part 2 
ภารกิจหลักของคณะกรรมการวิชาการคือการจัดทํามาตรฐานระหวางประเทศ ราง

มาตรฐานระหวางประเทศท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ จะถูกเวียนเสนอใน
ประเทศสมาชิกของ ISO ออกเสียงใหความเห็นชอบ  มาตรฐานท่ีจะไดรับการตีพิมพเผยแพรและ
ประกาศใชได จะตองไดรับเสียงเห็นชอบอยางนอย 75% ของจํานวนประเทศสมาชิกท่ีทําการออก
เสียงลงคะแนน 

ส่ิงสําคัญท่ีตองตระหนักก็คือการท่ีบางสวนของเอกสารมาตรฐานฉบับนี้ อาจอยูภายใตการ
คุมครองลิขสิทธ์ิ ISO จะไมรับผิดชอบในการตรวจสอบและแจงการมีอยูของลิขสิทธ์ิดังกลาว  
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บทนํา (Introduction) 
 
การแนะนําหลักการและเหตุผล ความสําคัญของการอธิบายโครงสรางของขอมูลใหชัดเจน

ครบถวน เพื่อใหสามารถเขาใจไดท้ังโดยคอมพิวเตอรและโดยผูใช  ซ่ึง Application schema นั้นคือ
วิธีการอยางเปนทางการ ในการอธิบายโครงสรางและเนื้อหาของขอมูลท่ีตองการสําหรับกา
ประยุกตใชงานใด ๆ 

การอธิบายหรือนําเสนอความเปนจริงใด ๆ นั้นมีลักษณะเปนนามธรรมเสมอ และก็จะ
สามารถนําเสนอหรืออธิบายความเปนจริงไดเพียงบางสวนเสมอ นั่นคือ การนําเสนอหรือการ
อธิบายความเปนจริงนั้น ๆ เปนเพียงหนึ่งในมุมมอง (View) ตาง ๆ เทานั้น และเปนมุมมองท่ีข้ึนอยู
กับการประยุกตใชงาน 

การขยายตัวอยางกวางขวางของการประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ไดนําไปสูการใชขอมูลภูมิศาสตรในหลากหลายวิชาชีพ และดวยการ
สนับสนุนดวยเทคโนโลยีในปจจุบัน สังคมกําลังพึ่งพาขอมูลดังกลาวมากขึ้น ชุดขอมลภูมิศาสตร
กําลังถูกแลกเปล่ียนและใชงานรวมกันมากข้ึน ชุดขอมูลภูมิศาสตรไดถูกใชในวัตถุประสงคอ่ืนท่ี
แตกตางจากวัตถุประสงคเดิมท่ีพวกมันถูกสรางข้ึนมา 

เพื่อใหแนใจวาขอมูลจะเปนท่ีเขาใจไดโดยท้ังระบบคอมพิวเตอรและผูใชงาน จะตองมีการ
จัดทําเอกสารอธิบายโครงสรางของขอมูลเพื่อการเขาถึงและแลกเปล่ียนไวอยางสมบูรณ สวนตอ
ประสาน (interface) ระหวางระบบจึงจําเปนตองถูกนิยามไวโดยคํานึงถึงขอมูลและการประมวลผล
ขอมูลดังกลาว โดยใชวิธีการท่ีเปนมาตรฐานตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้  
ซ่ึงในการพัฒนาซอฟตแวรและวิธีการบันทึกขอมูลในซอฟตแวรตาง ๆ นั้น (Proprietary systems) 
จะใชวิธีการใดก็ไดเพื่อสนับสนุนการเช่ือมตอมาตรฐานดังกลาว 

Application schema จะใหคําอธิบายอยางเปนทางการของโครงสรางและเนื้อหาของขอมูล
ท่ีตองการสําหรับการประยุกตใชงานหนึ่ง ๆ หรือมากกวา   โดยท่ี Application schema นั้นจะ
อธิบายท้ังขอมูลภูมิศาสตร และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงแนวคิดพื้นฐานของขอมูลภูมิศาสตรคือ 
ฟเจอร (feature) 
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1.  ขอบเขตของมาตรฐาน (Scope) 
 
มาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้นิยามกฎเกณฑสําหรับการสราง และจัดทําเอกสารอธิบาย 

application schema ซ่ึงนั่นหมายรวมไปถึงหลักการสําหรับการนิยามฟเจอรทางภูมิศาสตรตาง ๆ  
ขอบเขตของมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้ ไดแก 
- แบบจําลองเชิงแนวคิดของฟเจอร (feature) และคุณสมบัติของมัน จากเอกภพของ

สรรพสาระ (Universe of discourse) 
- นิยามของ application schemas 
- การใชภาษาเคารางเชิงแนวคิด (conceptual schema language) สําหรับ application 

schema 
- การเปล่ียนแปลงจาก concepts ในแบบจําลองเชิงแนวคิด ไปสูชนิดของขอมูล ใน 

application schema 
- การบูรณาการเคาราง (schemas) มาตรฐานจากมาตรฐานระหวางประเทศดานขอมูล

ภูมิศาสตรอ่ืน ๆ เขากับ application schema 
 
ส่ิงตอไปนี้ไมอยูในขอบเขตของมาตรฐานฉบับนี้ 
- การกําหนดภาษาเคารางเชิงแนวคิด ภาษาใดภาษาหน่ึงเปนการเฉพาะ สําหรับการสราง 

application schema 
- การกําหนดหรือนิยาม application schema ใด ๆ เปนการเฉพาะ 
- การนําเสนอชนิดฟเจอร (feature type) ใด ๆ พรอมท้ังคุณสมบัติของมัน ในสารบัญ

แฟมของฟเจอร (feature catalogue) 
- การนําเสนอ metadata 
- กฎเกณฑสําหรับการจับคู (mapping)  application schema หนึ่งกับ application schema 

อ่ืน 
- การจัดสราง application schema ใด ๆ ในระบบคอมพิวเตอร 
- การออกแบบระบบคอมพิวเตอร และโปรแกรมประยุกต 
- การเขียนโปรแกรม 
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2.   การไดมาตรฐาน (Conformance) 
 
Application schema ใด ๆ ท่ีจะสามารถอางไดวาเปนไปตามมาตรฐานระหวางประเทศฉบับ

นี้ จะตองผานขอกําหนดท้ังหมดท่ีระบุไวในชุดทดสอบเชิงนามธรรม ในภาคผนวก A ของ
มาตรฐานฉบับนี้ 

 
 

3.  รายการเอกสารอางอิงบังคับ (Normative References) 
 
รายการเอกสารอางอิงตอไปนี้ เปนเอกสารท่ีจําเปนตองนํามาใชประกอบการใชงาน

มาตรฐานฉบับนี้ สําหรับเอกสารอางอิงท่ีระบุป จะหมายถึงเอกสาร edition ท่ีระบุเทานั้น สําหรับ
เอกสารอางอิงท่ีไมระบุปจะหมายถึงเอกสาร edition ลาสุด ซ่ึงไดแก 

- ISO/TS 19103, Geographic Information - Conceptual schema language 
- ISO 19107:2003, Geographic Information - Spatial schema 
- ISO 19108:2002, Geographic Information - Temporal schema 
- ISO 19112:2003, Geographic Information - Spatial referencing by geographic 

identifiers 
- ISO 19113:2002, Geographic Information - Quality principles 
- ISO 19115:2003, Geographic Information - Metadata 
- ISO/IEC 19501, Information technology – Open Distributed Processing - Unified 

Modeling Language (UML) Version 1.4.2 
 
 

4.   คําศัพทและคําจํากัดความ (Terms and definitions)  
 
เพื่อวัตถุประสงคของเอกสารฉบับนี้ ใหใชรายการนิยามคําศัพท ตอไปนี้ 
 
4.1 การประยุกตใช  

การจัดการและประมวลผลขอมูลเพื่อสนับสนุนความตองการของผูใช [ISO 19101] 
(application – manipulation and processing of data in support of user requirements) 
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4.2 ผังเคารางการประยุกตใช 
ผังเคารางเชิงแนวคิดสําหรับขอมูลท่ีตองการโดยการประยุกตใชหนึ่งหรือมากกวา 

[ISO 19101] 
(application schema – conceptual schema for data required by one or more 

applications) 
4.3 ฟเจอรเชิงซอน 

ฟเจอรท่ีประกอบดวยฟเจอรอ่ืน ๆ 
(complex feature – feature composed of other features) 

4.4 แบบจําลองเชิงแนวคิด 
แบบจําลองท่ีนิยามแนวคิดสําหรับเอกภพของสรรพสาระ 
(conceptual model – model that defines concepts of a universe of discourse) 

4.5 เคารางเชงิแนวคิด 
การอธิบายแบบจําลองเชิงแนวคิดอยางเปนทางการ 
(conceptual schema – formal description of a conceptual model) 

4.6 ชุดขอมูล 
กลุมของขอมูลท่ีสามารถระบุจําแนกได [ISO 19115] 
(dataset – identifiable collection of data) 

4.7 โดเมน 
เซตท่ีระบุจําแนกไดอยางชัดเจน [ISO 19107] 
(domain – well-defined set) 

4.8 ฟเจอร 
การกําหนดสาระสําคัญของปรากฏการณในโลกความเปนจริง [ISO 19101] 
(feature – abstraction of real world phenomena) 

หมายเหตุ ฟเจอรหนึ่ง ๆ อาจเกิดข้ึนเปน ชนิด หรือเปน อินสแตนท ก็ได  โดยคําวา ชนิดฟเจอร หรือ
อินสแตนทของฟเจอร ควรถูกใชเม่ือตองการระบุเฉพาะเจาะจงเทานั้น 
4.9 การเชื่อมโยงของฟเจอร 

ความสัมพันธท่ีเช่ือมโยงชนิดฟเจอรหนึ่งเขากับอินสแตนทของชนิดฟเจอรเดียวกัน 
หรือตางกัน [ISO 19110] 

(feature association – relationship that links instances of one feature type with 
instances of the same or a different feature type) 



ภาคผนวก ก เอกสาร ISO 19109 ที่แปลเรียบเรียงเปนภาษาไทย 53 

 

19109_FN-3:19/01/2552  โครงการศึกษาเบ้ืองตนมาตรฐาน ISO 19109 Rules for Application Schema 

4.10 ลักษณะประจําของฟเจอร 
ลักษณะเฉพาะตาง ๆ ของฟเจอร [ISO 19101] 
(feature attribute  – characteristic of a feature)  

หมายเหตุ 1 ลักษณะประจําของฟเจอร อาจเกิดข้ึนในลักษณะของ ชนิด (type) หรืออินสแตนทก็ได  
โดยคําวา ลักษณะประจําของฟเจอร หรืออินสแตนทของลักษณะประจําของฟเจอร ควรถูก
ใชเม่ือตองการระบุเฉพาะเจาะจงเทานั้น 

หมายเหตุ 2 ชนิดลักษณะประจําของฟเจอร จะมีช่ือ ชนิดขอมูล และโดเมนซ่ึงเช่ือมโยงกับฟเจอร
ดังกลาว ในขณะท่ี อินสแตนทของลักษณะประจําของฟเจอรจะมีคาลักษณะประจําซ่ึงนํามา
จากโดเมนของ ชนิดลักษณะประจําของฟเจอร 
4.11 การดําเนนิการกับฟเจอร 

การดําเนินการท่ีทุก ๆ อินสแตนทของชนิดฟเจอรนั้นอาจดําเนินการได [ISO 19110] 
(feature operation – operation that every instance of a feature type may perform) 

ตัวอยาง 1 การดําเนินการกับฟเจอร (feature operation) ลักษณะหนึ่ง ท่ีใชกับชนิดฟเจอร “เข่ือน” คือ
การยกระดับของตัวเข่ือน  ผลลัพทของการดําเนินการนี้คือการยกระดับความสูงของ 
“เข่ือน” และระดับของน้ําใน “อางเก็บน้ํา” 

ตัวอยาง 2 การดําเนินการกับฟเจอร สําหรับชนิดฟเจอร “เข่ือน” อาจเปนการกัน (block) เรือหรือ
ยานพาหนะอ่ืนออกจากการกีดขวางเสนทางน้ํา  
4.12 ขอมูลภูมิศาสตร 

ขอมูลซ่ึงอางอิงท้ังโดยปริยายและโดยชัดแจง ไปยังตําแหนงใด ๆ ท่ีสัมพัทธกับโลก 
(geographic data – data with implicit or explicit reference to a location relative to the 

Earth) 
หมายเหตุ คํา “สารสนเทศภูมิศาสตร” ยังถูกใชหมายถึง สารสนเทศเก่ียวกับปรากฏการณท่ีเช่ือมโยง 

ท้ังโดยชัดแจง (explicitly) และโดยนัย (implicitly) กับตําแหนงท่ีต้ังโดยสัมพัทธกับโลก 
4.13 คําอธิบายขอมูล 

ขอมูลเกี่ยวกับขอมูล [ISO 19115] 
(metadata – data about data) 

4.14 แบบจําลอง 
การกําหนดสาระสําคัญของบางแงของความเปนจริง 
(model – abstraction of some aspects of reality) 
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4.15 การถายทอด 
การนําเสนอขอสนเทศตอมนุษย [ISO 19117] 
(portrayal – presentation of information to humans) 

4.16 คุณภาพ 
ลักษณะเฉพาะโดยรวมของผลิตภัณฑท่ีจะทําใหสามารถตอบสนองตอความตองการ

ท้ังท่ีระบุไวและท่ีเปนไปโดยปริยาย [ISO 19101] 
(quality – totality of characteristics of a product that bear on its ability to satisfy 

stated and implied needs) 
4.17 เอกภพของสรรพสาระ 

ภาพของโลกตามความเปนจริง หรือโลกตามทฤษฎี ท่ีรวมเอาทุกอยางท่ีเปนท่ีสนใจ
เอาไว [ISO 19101] 

(universe of discourse – view of the real or hypothetical world that includes 
everything of interest) 
 
 

5.   วิธีการนําเสนอ (Presentation) และคํายอ (Abbreviations)  
 
5.1   การนําเสนอ (Presentation) 

 
มาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้อธิบายวิธีการสราง application schema โดยการบูรณาการ 

เคารางเชิงแนวคิด (conceptual schemas) ตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในอนุกรมมาตรฐานขอมูลภูมิศาสตร 
ISO 19100  และนอกเหนือจากการกําหนดกฎเกณฑในการสราง application schema แลว มาตรฐาน
ฉบับนี้ยังใหขอแนะนําตาง ๆ ผานทางตัวอยาง   โดยใชแนวทางในการนําเสนอดังตอไปนี้ 

a) กฎเกณฑ (Rules) : กฎเกณฑทุกขอเปนสวนบังคับ (normative) ของมาตรฐานฉบับนี้ 
และจะถูกนําเสนอดังนี้ 

Rules: 
1)  <Rule 1> 
2)  <Rule 2> 
b) ตาราง (Tables) : ตารางท่ีไมไดถูกอางอิงจากกฎเกณฑ เปนสวนขอมูลประกอบ 

(informative) 
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c) Conceptual schemas : Conceptual schema ท่ีอยูในสวนบังคับ (normative part) จะถูก
นําเสนอในรูปของภาษา UML ท่ีไดตามมาตรฐาน ISO/TS 19103 และ UML diagrams จะถูก
นําเสนอตามมาตรฐาน ISO/IEC 19501 

 
5.2   อักษรยอ (Abbreviation) 
 
CSL  Conceptual schema language 
GFM  General Feature Model 
OCL  Object Constraint Language 
UML  Unified Modelling Language 
 
 

6.   บริบท (Context) 
 
เปนการอธิบายหลักการ และบริบทของ Application Schema ตามมาตรฐานฉบับนี้ วามี

วัตถุประสงคอยางไร และนําไปใชงานในลักษณะใด โดยประกอบดวยสวนยอย 3 สวนคือ 
 
6.1    วัตถุประสงคของ Application schema   
 
Application schema คือ เคารางเชิงแนวคิด (conceptual schema) สําหรับขอมูลท่ีตองการ

สําหรับการประยุกตใชใด ๆ   Application schema นั้นจะกําหนด 
- เนื้อหาและโครงสรางของขอมูล  
- ขอกําหนดของการประมวลผลขอมูลนั้นโดยการประยุกตใช (application) หนึ่ง ๆ 
 
โดย Application schema มีวัตถุประสงคสองดานหลัก ๆ คือ 
- การอธิบายโครงสรางขอมูลในรูปแบบท่ีอานไดโดยคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการขอมูลแบบอัตโนมัติ 
- ทําใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกันเกี่ยวกับขอมูล โดยการจัดทําเอกสารอธิบาย

เนื้อหาของขอมูลสําหรับการประยุกตใชงานดานใดดานหนึ่ง  
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6.2    กฎเกณฑ (Rules) สําหรับ application schema  
 
มาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้มิไดกําหนดมาตรฐานของ application schema แตเปนการ

กําหนดกฎเกณฑสําหรับการสราง application schema ข้ึนในลักษณะท่ีคงเสนคงวา (consistent) ซ่ึง
จะชวยในการนําเขา การประมวลผล การวิเคราะห การเขาถึง และการนําเสนอขอมูลภูมิศาสตร
ระหวางผูใช ระบบ และสถานท่ีท่ีแตกตางกันได ซ่ึงกฎเกณฑท่ีกําหนดในมาตรฐานระหวางประเทศ
ฉบับนี้จะสามารถถูกใช โดยผูผลิต และผูใชขอมูลภูมิศาสตร ในการแลกเปล่ียนขอมูลคือ 

- สราง schema สําหรับการแลกเปล่ียนขอมูล 
- แปลความหมายของชุดขอมูลท่ีใชในการรับ-สง ไปสูเนื้อหาและโครงสรางขอมูลใน

ระบบของผูใช 
- ระบุการแปลงขอมูลท่ีจําเปนสําหรับชุดขอมูลท้ังสอง 
 
กฎเกณฑในมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้จะชวยใหผูใชงานของโปรแกรมประยุกตท่ี

ตองการขอมูลท่ีคลายคลึงกัน สามารถสราง application schema รวมกันเพื่อการติดตอกันระหวาง
ระบบและขอมูลของท้ังสองฝาย ซ่ึงนั่นจะรวมถึงขอตกลงเกี่ยวกับองคประกอบจาก เอกภพของ
สรรพสาระ (Universe of Discourse) ซ่ึงอธิบายในรายละเอียดอยูในหัวขอ 6.3 

การจับคูเปรียบเทียบระหวางองคประกอบของ application schema สองอันอาจทําไดยาก
มากหรืออาจเปนไปไมไดเลย หาก Application Schema ท้ังสองแตกตางกันมากเกินไป  ส่ิงท่ีจะชวย
ใหการจับคูดังกลาวเปนไปไดงายข้ึนคือการท่ี Application Schema ของระบบนั้น ๆ ถูกออกแบบข้ึน
โดยคํานึงถึงการแลกเปล่ียนขอมูลกับระบบอ่ืน ๆ ดวย ดังนั้นกฎเกณฑในมาตรฐานฉบับนี้ สามารถ
ถูกใชในการสราง Application Schema เพื่อใชภายในระบบหน่ึง ๆ ดวย ถึงแมวา Application 
Schema ในลักษณะดังกลาวจะไมนับอยูในขอบเขตของมาตรฐานน้ี 

การสราง Application Schema หนึ่ง ๆ นั้นประกอบไปดวยข้ันตอนกระบวนการตาง ๆ  
เนื้อหาของ Application Schema จะตองถูกกําหนดตามมุมมองของความเปนจริงในเอกภพของ
สรรพสาระ  โดยจะถูกอธิบายดวยแบบจําลองในรูปของชนิดฟเจอร (feature type) และคุณสมบัติ
ของฟเจอรเหลานั้น หัวขอ 7 อธิบายหลักการในการนิยามฟเจอรอยางเปนระบบและคงเสนคงวา 

Application Schema นิยามโครงสรางและเนื้อหาของขอมูล โดยอธิบายในรูปของภาษา เคา
รางเชิงแนวคิด (CSL)  หัวขอ 7 ของมาตรฐานนี้ แสดงแบบจําลองในรูปของ UML ท่ีนิยามแนวคิด
ตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับการอธิบายชนิดฟเจอร 
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หมายเหตุ:  ISO19118 กําหนดวิธีการที่ ชุดขอมูลหนึ่ง ๆ ซ่ึงถูกนิยามไวโดย application schema ใน
รูปแบบ UML จะถูกเขารหัส (encode) 
 
6.3    การสนับสนุนการแลกเปล่ียนขอมูลดวย Application schema 
 

6.3.1   เกร่ินนํา 
 
การแลกเปล่ียนขอมูลระหวางระบบสารสนเทศอาจเกิดข้ึนไดในสองลักษณะคือ 
•  ในแบบจําลองการถายโอนขอมูล (Data transfer) แบบเดิม ผูผลิตขอมูลสรางชุดขอมูลท่ี

จะถูกสงใหกับผูใช  โครงสรางและเนื้อหาของขอมูลจะถูกอธิบายโดย Application Schema สําหรับ
ชุดขอมูลนั้น  และชุดขอมูลนั้นจะถูกสงใหกับผูใชในฟอรแมตเพ่ือการสงผานขอมูล 

•  ในแบบจําลอง Interoperability  โปรแกรมประยุกตของผูใชจะส่ือสารกับโปรแกรม
ประยุกตของผูผลิตขอมูลผานโปรโตคอลการส่ือสารท่ีตกลงรวมกัน  โดยท่ีผูใชจะ invoke บริการซ่ึง
จะทําใหขอมูลถูกสงจากผูใหบริการมายังโปรแกรมประยุกตของผูใช  ซ่ึงในกรณีนี้ Application 
Schema จะไมเพียงอธิบายโครงสรางและเนื้อหาของขอมูลท่ีทําการแลกเปล่ียนกันเทานั้น แตจะตอง
อธิบายถึงโครงสรางของสวนตอประสาน (interface) ท่ีเกี่ยวของในรายการเปล่ียนแปลง 
(transaction) ของการแลกเปล่ียนขอมูลนั้นดวย 

ความแตกตางพื้นฐานระหวางการถายโอนขอมูล (data transfer) และรายการเปล่ียนแปลง
ขอมูล (data transaction) ก็คือ ในการถายโอนขอมูลนั้น  ชุดขอมูลท่ีจะถูกถายโอนจะถูกนิยามไว
ลวงหนาใน Application Schema รวมท้ังขอบเขตเชิงปริภูมิ (Spatial extent) และกฎเกณฑนิยามของ
ฟเจอร   ผูใชรองขอและไดรับสําเนาหนึ่งของชุดขอมูล  ในขณะท่ีในรายการเปล่ียนแปลงขอมูลนั้น 
เร่ิมตนท่ีผูรองขอขอมูลระบุเง่ือนไขในการเลือกขอมูล เชนเง่ือนไขขอบเขตทางพื้นท่ี จากฐานขอมูล
ของผูผลิตขอมูล จากนั้นขอมูลท่ีไดตามเง่ือนไขดังกลาวจะถูกดึงจากฐานขอมูลและสงใหกับผูใช 

 
6.3.2  การแลกเปล่ียนขอมูลโดยการถายโอน 

 
ภาพท่ี 1 แสดงแบบจําลองการถายโอนขอมูลแบบดั้งเดิมสําหรับผูผลิตและผูใชขอมูล ผูผลิต

เตรียมอธิบายโครงสรางและเนื้อหาของขอมูลใน Application Schema ใหกับผูใชขอมูล โดยเง่ือนไข
สามขอท่ีจะตองบรรลุ เพื่อใหสามารถถายโอนขอมูลไดคือ 
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ภาพท่ี 1  การแลกเปล่ียนขอมูลโดยการถายโอน 

 
•  หนึ่ง ผูใชและผูผลิตขอมูลตองตกลงกันในการสราง Application Schema ตามมาตรฐาน

ระหวางประเทศฉบับนี้ สําหรับขอมูลท่ีจะถูกแลกเปล่ียน และเพื่อสนับสนุนการถายโอนขอมูล 
Application Schema นี้จะตองถูกพัฒนาขึ้นโดยใช Application Schema ของผูใชและผูผลิต โดย
จะตองมีการจับคูเทียบ (mapping) ระหวาง Application Schema นี้กับ Application Schema ของ
ผูผลิตขอมูล และระหวาง Application Schema นี้กับ Application Schema ของผูใชขอมูล 

• สอง ผูผลิตขอมูลตองสามารถแปลงขอมูลของโปรแกรมประยุกตซ่ึงนิยามโดย 
Application Schema ของผูผลิต ไปเปนชุดขอมูลเพื่อการถายโอน ซ่ึงนิยามโดย Application Schema 
สําหรับชุดขอมูลเพื่อการแลกเปล่ียน 

• สาม ผูใชตองสามารถแปลงชุดขอมูลเพื่อการถายโอน ซ่ึงนิยามโดย Application Schema 
สําหรับชุดขอมูลเพื่อการแลกเปล่ียน ไปเปนขอมูลของโปรแกรมประยุกต ซ่ึงนิยามโดย Application 
Schema ของผูใช 

 
6.3.3  การแลกเปล่ียนขอมูลโดยรายการเปล่ียนแปลง 

 
ภาพท่ี 2 แสดงการแลกเปล่ียนขอมูลผานรายการเปล่ียนแปลง (transaction) ซ่ึงอธิบายไวใน

แบบจําลอง interoperability  โปรแกรมประยุกตของผูใชจะสรางการรองขอขอมูล และการรองขอ
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ขอมูลดังกลาวจะถูกรับโดยโปรแกรมประยุกตของผูผลิตขอมูล จากนั้นโปรแกรมประยุกตของ
ผูผลิตขอมูลก็จะสงชุดขอมูลผลลัพธให  ท้ังชุดขอมูลท่ีรองขอ และชุดขอมูลผลลัพธถูกนิยามตาม 
Application Schema เดียวกัน โดยท่ีโปรแกรมประยุกตของผูผลิตขอมูลจะรบผิดชอบสวนของการ
แปลงขอมูลในระบบ A ไปสูชุดขอมูลเพื่อการแลกเปล่ียน หลังจากนั้นเม่ือโปรแกรมประยุกตของ
ผูใชไดรับชุดขอมูลดังกลาว ก็จะรับผิดชอบในสวนของการแปลงชุดขอมูลเพื่อการแลกเปล่ียนไป
เปนขอมูลในระบบ B  การแลกเปล่ียนขอมูลโดยรายการเปล่ียนแปลงนี้จะมีอยูใน geospatial 
services ตามมาตรฐาน ISO 19119 โดยเฉพาะอยางยิ่ง feature access services ถูกนิยามไวใน 
แบบจําลองภูมิศาสตร และบริการการจัดการสารสนเทศภูมิศาสตร 

 
หมายเหตุ: เสนทึบแสดงการไหลของขอมูล เสนประแทนบทบาทของ Application Schema ใน

กระบวนการแลกเปล่ียนขอมูล 
ภาพท่ี 2  การแลกเปล่ียนขอมูลโดยรายการเปล่ียนแปลง (transaction) 

 
 

7.    หลักการของการนิยามฟเจอร 
 
7.1    ฟเจอร (Feature)  
 
หนวยยอยพื้นฐานของภูมิสารสนเทศเรียกวา ฟเจอร (Feature) มาตรฐาน ISO 19110 ได

จัดเตรียมกรอบมาตรฐานสําหรับการจัดโครงสรางและการรายงานวิธีการจําแนกประเภทของฟเจอร 
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นอกจากนั้น มาตรฐานดังกลาวยังกลาวถึงมุมมองท่ีกวางขวางแตกตางกันออกไปของฟเจอรทาง
ภูมิศาสตรดวย 

มาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้กําหนดกฎเกณฑสําหรับการสราง application schema 
รวมท้ังหลักการในการนิยามฟเจอร  โดยท่ีคําวา ฟเจอร ถูกใชในบริบทท่ีแตกตางกัน ตามท่ีได
กําหนดไวในสถาปตยกรรม 4 ระดับช้ัน (4-layer architecture)  ภาคผนวก B ของมาตรฐานฉบับนี้ 
บรรยายการใชคําวา ฟเจอรในสถาปตยกรรม 4 ระดับช้ัน 

มาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้แยกแยะมุมมองของการนิยามฟเจอรออกเปน 4 ดาน 
ไดแก : นิยามหรือคําอธิบายเพื่อใชในการจัดกลุมฟเจอรใหเปนชนิดตางๆ, ลักษณะประจําซ่ึง
เช่ือมโยงกับฟเจอรแตละชนิด, ความสัมพันธระหวางชนิด และพฤติกรรมของฟเจอร 

 
ตัวอยาง  “Tower Bridge” เปนนามธรรมของสะพานแหงหนึ่งท่ีมีอยูในโลกของความเปนจริงใน

กรุงลอนดอน คําวา “bridge” หรือ “สะพาน” นั้นเปนนามธรรมของกลุมของปรากฏการณ
ประเภทหนึ่งในโลกความเปนจริงท่ีถูกจําแนกเปนแนวคิดของสรรพส่ิงท่ีเรียกวา “bridge”  
ตอไปในเอกสารนี้ คําวา “ชนิดฟเจอร (feature type)” จะใชแทนแนวคิดของ “ฟเจอร” ท่ี
อธิบายกลุมของปรากฏการณประเภทเดียวกันท้ังหมด ในขณะท่ีคําวา “ฟเจอรอินสแตนท 
(feature instance)” จะถูกใชแทนมโนทัศนของ “ฟเจอร” ท่ีอธิบายปรากฏการณเฉพาะส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งในความเปนจริง 
 
ภาพท่ี 3 อธิบายการนิยามและการกําหนดโครงสรางของขอมูลภูมิศาสตรในลักษณะ

รูปแบบท่ีเปนนามธรรมท่ีสุด การจําแนกปรากฏการณในโลกความเปนจริงมาเปนฟเจอรนั้นข้ึนอยู
กับความหมายและนัยสําคัญของมันท่ีมีตอแตละเอกภพของสรรพสาระ (universe of discourse) 
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ภาพท่ี 3 กระบวนการจาก เอกภพของสรรพสาระ (Universe of discourse) ไปสูขอมูล 
 
7.2 Features and Application schema 
 
มาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้สนับสนุนการกําหนดนิยามของ ฟเจอร ตามรูปแบบการ

นําเสนอในโครงสรางของขอมูลซ่ึงกําหนดนิยามโดย application schemas 
ภาพที่ 4 แสดงกระบวนการจัดโครงสรางขอมูลจาก เอกภพของสรรพสาระ (universe of 

discourse) ไปสูชุดขอมูลภูมิศาสตร คํานิยามของชนิดฟเจอรและคุณสมบัติของฟเจอร ตามที่รับรู
จากบริบทของการประยุกตใชใด ๆ  จะถูกสรางข้ึนจากเอกภพของสรรพสาระ  และถูกบันทึกไวใน
สารบัญแฟมฟเจอร (Feature catalogue) 

Application schema หนึ่ง ๆ จะนิยามโครงสรางเชิงตรรกะของขอมูล และอาจนิยามการ
ดําเนินการ (operation) ท่ีสามารถกระทําตอหรือกับขอมูลนั้น  โดยท่ี Application schema จะให
ความสนใจกับโครงสรางเชิงตรรกะมากกวาโครงสรางเชิงกายภาพ 

ผูพัฒนา application schema อาจใชนิยามของฟเจอร จากสารบัญแฟมของฟเจอรท่ีมีอยูแลว 
การทําเชนนี้จะชวยลดภาระของการจัดทําขอมูล และยังชวยใหนักพัฒนาใชขอมูลท่ีมีอยูแลว และทํา
ใหกระบวนการพัฒนา application schema งายข้ึน 
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ภาพท่ี 4  จากความเปนจริงมาสูขอมูลภูมิศาสตร 

 
Application schema จะตองนําเสนอดวยภาษาเคารางเชิงแนวคิด (conceptual schema 

language หรือ CSL)  ภาษาเคารางเชิงแนวคิดแตละภาษาจะมีคํานิยามและแนวคิดแตกตางกัน ใน
การสราง application schema มโนทัศนของฟเจอรจากแบบจําลองท่ัวไปของฟเจอร (General 
Feature Model, GFM) (ดูตอในหัวขอ 7.3) จะถูกนําไปจับคูเทียบ (mapping) กับแนวคิดของฟเจอร
ในภาษาเคารางเชิงแนวคิดท่ีเลือกใช กฎเกณฑตาง ๆ เหลานี้สําหรับภาษา UML ไดถูกอธิบายใน
หัวขอ 8.3 ของมาตรฐานฉบับนี้ 
หมายเหตุ:  ภาคผนวก C เปนตัวอยางกฎของการจับคูเปรียบเทียบแนวคิดของ GFM กับภาษาเคาราง

เชิงแนวคิด ตามมาตรฐาน ISO 10330-11 
 

หมายเหตุจากผูแปล:  
มาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้ มิไดกําหนดรูปแบบไฟลสําหรับการนําเสนอมโนทัศนของ GFM 
เพื่อจัดทําเปน application schema อยางไรก็ตาม คณะผูศึกษาฯ แนะนําใหใช ภาษาเคารางเชิง
แนวคิด ท่ีใช XML เปนพื้นฐาน ภาษาดังกลาวคือ XML Schema Design Language (xsd) ซ่ึงเปนท่ี
ยอมรับและใชงานกันแพรหลายมากท่ีสุด ทําใหมีโปรแกรมเคร่ืองมือชวยในการพัฒนาหลาย
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โปรแกรม เชน XMLSpy เปนตน xsd นั้นเปนมาตรฐานของกลุมมาตรฐาน WWW Consortium 
(W3C) และมีการนํามาใช ในอนุกรมมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19100 ในชุดท่ีเปนระดับการ
ประยุกตใชหลายมาตรฐาน เชน ISO 19139 เปนตน 
   

7.3 แบบจําลองท่ัวไปของฟเจอร (General Feature Model) 
 

7.3.1 คํานํา 
 
ในหัวขอยอยนี้จะเปนการระบุช้ีและอธิบายถึงแนวคิดท่ีใชในการกําหนดนิยามฟเจอร และ

เปนความสัมพันธระหวางแนวคิดเหลานั้น  คําอธิบายเหลานี้แสดงดวยแบบจําลองเชิงแนวคิดแบบ
หนึ่ง ท่ีเรียกวา แบบจําลองท่ัวไปของฟเจอร (General Feature Model: GFM) 

ภาคผนวก B แสดงบทอภิปรายเกี่ยวกับวัตถุประสงคและการออกแบบ GFM 
หมายเหตุ: ภาพของใจกลาง (kernel) ท่ีครบถวนของ GFM ปรากฏอยูใน ภาคผนวก B.3 ของ

มาตรฐานฉบับนี้ 
แนวคิดของ GFM ไดถูกใชในโครงสรางของ สารบัญแฟมของฟเจอร (Feature catalogue) 

ตามท่ีอธิบายไวในมาตรฐาน ISO 19110 นอกจากนั้น มาตรฐาน ISO 19117 ก็ใชแนวคิดดังกลาว
สําหรับการกําหนดรูปแบบการถายทอด (portrayal) สําหรับสารสนเทศภูมิศาสตร มโนทัศนของ
แบบจําลองท่ัวไปของฟเจอร ยังใชเปนพื้นฐานในการจัดทําอนุกรมวิธานสําหรับบริการประมวลผล
ทางภูมิศาสตร ตามมาตรฐาน ISO 19119 

ในหัวขอ 7.4 ถึง 7.7 ของมาตรฐานฉบับนี้ แสดงใหเห็นวาจะสามารถจัดการกับแงมุมตาง ๆ 
ของคุณสมบัติของฟเจอรใด ๆ ไดอยางไร  โดยท่ีในหัวขอ 7.4 อธิบายความแตกตางในแงมุมตาง ๆ 
ของลักษณะประจํา ในขณะท่ีหัวขอ 7.5 บรรยายแงมุมท่ีแตกตางกันของความสัมพันธ  สวนหัวขอ 
7.6 ไดรวมถึงคําอธิบายรายละเอียดมากข้ึนของพฤติกรรมของฟเจอร  และหัวขอ 7.7 บรรยาย
แนวคิดของเง่ือนไขขอจํากัดตาง ๆ (Constraints) 

 
7.3.2. วัตถุประสงคของ GFM 

 
GFM เปนแบบจําลองของแนวคิดท่ีตองการเพื่อใชในการจําแนกมุมมองของโลกความเปน

จริง  แบบจําลอง GFM แสดงในรูป CSL ซ่ึงเปนรูปแบบแผนภูมิของคลาสยูเอ็มแอล (UML)   แตก็
อาจอยูในรูป CSL อ่ืนใดก็ได   UML นั้นมีแบบจําลองของแนวคิดของตนเองซ่ึงเรียกวา metamodel  
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และเนื่องจากท้ัง GFM และ  UML metamodel ตางก็เกี่ยวของกับการจําแนก แนวคิดจึงคลายกันมาก 
ความแตกตางประการท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือแนวคิดใน GFM กําหนดพื้นฐานสําหรับการจําแนก
ฟเจอร ในขณะท่ี UML metamodel เปนพื้นฐานสําหรับการจําแนกส่ิงใด ๆ ก็ได 

ส่ิงท่ีเราตองการจําแนกในที่นี้เราเรียกวาฟเจอร ความสัมพันธระหวาง ชนิดฟเจอรคือ ชนิด 
และอินสแตนทของความเช่ือมโยงของฟเจอร (feature association) ชนิดฟเจอรมีคุณสมบัติท่ีเรียกวา
ลักษณะประจําของฟเจอร (feature attribute) การดําเนินการกับฟเจอร (feature operation) และความ
เช่ือมโยงของฟเจอร (feature association) แนวคิดท้ังหมดเหลานี้แสดงไดดวย UML metaclasses ใน 
GFM ดังนั้นกลาวไดวา GFM เปน metamodel ของชนิดฟเจอร 

ชนิดฟเจอรอาจถูกเขียนบรรยายเปนลายลักษณอักษรไวในสารบัญแฟมฟเจอร (Feature 
catalogue)  GFM อาจใชเปนแบบจําลองเชิงแนวคิดของโครงสรางของสารบัญแฟมฟเจอร แต
สารบัญแฟมฟเจอรจะมีแนวคิดเพิ่มเติมสําหรับการบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับชนิดฟเจอร 
ดังนั้นจึงตองมี Feature Catalogue Model (FCM) ท่ีทําใหแนวคิด GFM เปนจริงได ท้ังนี้แนวคิด
ดังกลาวปรากฏในมาตรฐาน ISO19110  ท้ังนี้ แนวคิดใหม ๆ บางอยาง เชน รายการลักษณะประจํา
ฟเจอรของแตละชนิดฟเจอร ช่ือแฝง (aliases) ของชนิดฟเจอร และรหัสของช่ือชนิดฟเจอร แต
อยางไรก็ตามแนวคิดเพิ่มเติมเหลานี้ตองไมขัดแยงกับแนวคิดจาก GFM  

Application schema หนึ่ง ๆ จะตองถูกแสดงดวยภาษาเคารางเชิงแนวคิด (CSL) โดยจะตอง
บรรยายโครงสรางและเน้ือหาของชุดขอมูลซ่ึงเปนตัวแทนของเอกภพของสรรพสาระ   GFM นั้น
เปนตัวกําหนดความตองการของการจําแนกฟเจอรแตไมใชตัว CSL เอง นั่นหมายความวาเราตองใช 
CSL ท่ีมีอยูมานิยามตัว application schema  ในอนุกรมมาตรฐานระหวางประเทศ ISO-19100 
กําหนดใหใช UML  และเนื่องจากเราตองการผนวกรวม schema มาตรฐานจากอนุกรมมาตรฐาน 
ISO-19000 เขามาใน application schema ของเรา จึงเปนการสะดวกท่ีจะอธิบาย application schema 
ในรูปแบบ UML   ในมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้ เราไดกําหนดกฎเกณฑหลัก ๆ สําหรับการ
จับคูเทียบจากแนวคิดของ GFM ไปยังภาษา UML ไวแลว แตอยางไรก็ตามน่ีก็สามารถทําไดสําหรับ 
CSL อ่ืนๆ เชนกัน  ในภาคผนวก C เปนตัวอยางของการจับคูเทียบจาก GFM ไปยังภาษา ISO-
10330-11 EXPRESS 

GFM กําหนดโครงสรางสําหรับการจําแนกฟเจอรซ่ึงเราตองคํานึงอยูเสมอเม่ือเราแสดง 
application schema ของเราดวยภาษา UML  แตอยางไรก็ตามการจับคูเทียบจาก GFM ไปสู UML 
เปนการจับคูเทียบแบบทางเดียว ดังนั้นการจับคูเทียบกลับจึงทําไมได ตัวอยางเชน application 
schema ประกอบดวย UML หลาย ๆ คลาส บางสวนของคลาสเหลานี้เปน ชนิดฟเจอรใน GFM และ
บางสวนอาจเปนชนิดของขอมูลสําหรับลักษณะประจําของฟเจอร ซ่ึงส่ิงเหลานี้ไมสามารถแยกออก
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จากกันได  GFM มิไดนิยามลักษณะประจําของฟเจอรลงไปอยางลึกซ้ึงตามท่ีตองการ  และน่ันก็ไม
จําเปน เนื่องจาก GFM นั้นกําหนดเพียงแคโครงสรางและเนื้อหาของนิยามของฟเจอรเทานั้น   

ดวยเหตุนี้จึงนําไปสูขอสรุปท่ีวา GFM นั้นเปน metamodel ของการกําหนดนิยามของ
ฟเจอร และยังถูกใชในการกําหนดโครงสรางของแคตตาล็อกของฟเจอร   metamodel ของ CSL ท่ี
เลือกใช (เชน UML metamodel ตาม ISO 19103) เปน metamodel สําหรับ application schema 
ในขณะท่ี application schema เกี่ยวของกับขอมูลท่ีนําเสนอฟเจอร โครงสรางของ GFM จะตองถูก
ระลึกไวอยูตลอดเวลาในขณะจัดสราง application schema 

 
7.3.3 โครงสรางหลักของ GFM 

 
ภาพท่ี 5 แสดงแนวคิดท่ีใชในการกําหนดชนิดฟเจอร ภาพที่ 5 เปนเพียงสวนหนึ่งของ

แบบจําลองท้ังหมด หัวขอ B.3 แสดงภาพ (ภาพท่ี B.2) ของแนวคิดท้ังหมดของ GFM และ
ความสัมพันธระหวางแนวคิดเหลานั้น 

นอกจากช่ือและคําบรรยายแลว ชนิดฟเจอรหนึ่ง ๆ จะถูกนิยามโดยคุณสมบัติของมัน เชน 
- ลักษณะประจําของฟเจอร 
- บทบาทความเช่ือมโยงของฟเจอรในการกําหนดชนิดฟเจอร และ 
- พฤติกรรมท่ีถูกนิยามไวของแตละชนิดฟเจอร 
 
มโนทัศนเพิ่มเติมจากท่ีมีอยูรวมถึง 
- ความเช่ือมโยงของฟเจอรระหวางชนิดฟเจอรกับตนเอง หรือ กับชนิดฟเจอรอ่ืน ๆ 
- ความสัมพันธในลักษณะท่ีเปนท่ัวไป (generalization) และในลักษณะท่ีเปนจําเพาะ 

(specialization)ไปยังชนิดฟเจอรอ่ืนๆ และ 
- เง่ือนไขขอจํากัดสําหรับชนิดฟเจอรนั้น 
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ภาพท่ี  5  แสดงบางสวนจาก General Feature Model 
 
หมายเหตุ:  ภาพท่ี 8 แสดงความสัมพันธเพิ่มเติมจาก GF_Operation ไปยัง GF_AttributeType และ 

GF_AssociationType 
 

7.3.4 GF_FeatureType 
 
ฟเจอรใด ๆ นั้นเปนนามธรรมของปรากฏการณในโลกความเปนจริง  GF_FeatureType 

เปน metaclass ซ่ึงทําใหปรากฏข้ึนเปนคลาสท่ีเปนตัวแทนของชนิดฟเจอรหนึ่ง ๆ  ชนิดฟเจอรชนิด
หนึ่ง ๆ คือคลาสสําหรับทุก ๆ อินสแตนทของชนิดฟเจอรนั้น  อินสแตนทของคลาสซึ่งเปนตัวแทน
ของชนิดฟเจอรจําเพาะตัวใดตัวหนึ่ง ก็คืออินสแตนทของฟเจอร 
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หมายเหตุ 1 ชนิดฟเจอรนั้นเทียบเทากับคลาส และอินสแตนทของฟเจอรนั้นก็เทียบไดกับวัตถุ ใน
ความหมายของการจําลองแบบดวยแบบจําลองเชิงวัตถุ (object-oriented modeling) 

หมายเหตุ 2 ภาคผนวก B แสดงตารางของการใชคําวา “ฟเจอร” 
 

- TypeName 
ช่ือของชนิดฟเจอร  ช่ือจะตองเปนเอกลักษณ (unique) ภายใน application schema นัน้  TypeName 
นี้เปนตัวเลือก (optional) สําหรับ GF_AssociationType เทานั้น 
- LocalName  
ตัวระบุ (identifier) ภายใน name space หนึง่สําหรับวัตถุทองถ่ิน (local object)  ตามกาํหนดนิยามไว
ใน ISO/TS 19103 LocalName เปนชนิดยอยของ GenericName ซ่ึงเปนองคประกอบหน่ึงของ 
NameSpace  ซ่ึงอาจเปนวัตถุเปาหมายของ GenericName หรือเปนเพียงตัวช้ี (pointer) ไปยัง 
NameSpace อ่ืน (อาจจะมี GenericName ใหมเลยก็ได) ในระดับเขาไปใกล target ของตัวระบุ 
(identifier) 
- definition 
คํากําหนดนิยามท่ีอธิบายชนดิฟเจอรนัน้ ๆ  
- isAbstract  
ลักษณะประจาํชนิด ตรรกะ , . ซ่ึงในกรณท่ีีมีคาเปนจริง (TRUE) แสดงวาชนิดฟเจอรนั้นทําหนาท่ี
เปน abstract supertype 
- includes  
บทบาทของความเช่ือมโยง includes นี้กําหนดวา อินสแตนทของความสัมพันธระหวางฟเจอร อาจ
รวมถึงจํานวนเทาใดกไ็ดของ อินสแตนทของชนิดฟเจอร 

 
7.3.5 GF_PropertyType 

 
GF_PropertyType เปน metaclass สําหรับคลาสใด ๆ ของคุณสมบัติของชนิดฟเจอร ซ่ึง

บรรยายลักษณะเฉพาะของฟเจอร พฤติกรรมของฟเจอร หรือบทบาทของความเช่ือมโยงท่ีฟเจอรนั้น
เกี่ยวของดวย 

GF_PropertyType เปน supertype ของ GF_Operation, GF_AttributeType และ 
GF_AssociationRole 
- memberName 
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ช่ือของพฤติกรรม ลักษณะประจํา หรือ บทบาท เฉพาะชื่อของบทบาท (name of role) นั้นเปน
ตัวเลือก 
- LocalName 
ตัวระบุ (Identifier) ภายใน name space สําหรับวัตถุทองถ่ินนั้น นี่อาจเปนวัตถุเปาหมายของ 
GenericName หรือเปนตัวช้ี (pointer) ไปยัง NameSpace อีกอันหนึ่ง (อาจเปนช่ือ GenericName 
ใหม) ในอีกระดับหนึ่งของการเขาใกลเปาหมายของตวัระบุ  ใน Basic Type ซ่ึงนิยามไวใน ISO/TS 
19103 นั้น LocalName เปน subtype ของ GenericName ซ่ึงเปนองคประกอบหนึ่งของกําหนดนยิาม 
NameSpace 
- definition 
คําอธิบายของพฤติกรรม ลักษณะประจํา หรือ บทบาทของ ชนิดฟเจอร 
- carrierOfCharactistics 
บทบาทความเช่ือมโยง carrierOfCharactistics นี้ กําหนดวา การดําเนินการใด ๆ ของฟเจอร  
ลักษณะประจาํชนิดใด ๆ ของฟเจอร และบทบาทความเช่ือมโยงใด ๆ ของฟเจอรจะนาํพา (carry) 
ลักษณะเฉพาะของชนิดฟเจอรไปดวย 

 
7.3.6 GF_AttributeType 

 
GF_AttributeType เปน metaclass สําหรับการกําหนดนิยามลักษณะประจําของชนิดฟเจอร

หนึ่ง ๆ (โปรดดู 7.4) 
- valueType 
ชนิดขอมูลของคาลักษณะประจํา 
หมายเหตุ  ISO/TS 19103 นิยามชนิดขอมูลซ่ึงอาจถูกใชสําหรับคา Type ของลักษณะประจําของ

ฟเจอร 
ตัวอยาง 1  Integer, character String หรือ GM_object 
- TypeName 
ตัวระบุภายใน type space สําหรับวัตถุทองถ่ินหนึ่ง ใน Basic Types ท่ีนิยามไวใน ISO/TS 19103 
นั้น TypeName เปน subtype ของ LocalName (ดูหวัขอ 7.3.4) 
- DomainOfValues 
คําอธิบายของชุดของคาหรือปริมาณ 
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ตัวอยาง 2  มีคาเปนบวก,  เร่ิมจาก 3 ไปถึง 7,  GM_Object และ subtypes ของมันท้ังหมดตามท่ี
นิยามไวใน ISO 19107 

- Cardinality 
จํานวนของอินสแตนทของลักษณะประจาํท่ีอาจเช่ือมโยงกับอินสแตนทเดี่ยวของชนิดฟเจอร 
- Multiplicity 
ขอกําหนดของชวงของ cardinality ท่ียอมใหใชได  ชนิดของขอมูลนี้ถูกนิยามไวใน ISO/TS 19103 

 
7.3.7 GF_AssociationRole 

 
GF_AssociationRole เปน metaclass สําหรับคลาสของบทบาทซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ 

GF_AssociationType (ดูหัวขอ 7.3.9) 
หมายเหตุ  GF_AssociationRole บงช้ีบทบาทของชนิดฟเจอรผานความเช่ือมโยง  โดยท่ีอินสแตนท

ของ GF_AssociationRole ท่ีใหบทบาทสําหรับชนิดฟเจอรหนึ่งจะสามารถถูกมองเปนสวน
หนึ่งของชนิดฟเจอรนี้ 

- Cardinality 
จํานวนอินสแตนทของชนิดฟเจอรท่ีทําหนาท่ีในบทบาทนี้เปรียบเทียบกับอินสแตนทเดี่ยว (single 
instance) ของชนิดฟเจอรท่ีปลายอีกดานหน่ึงของความเช่ือมโยงนั้น 
- Multiplicity 
ขอกําหนดของชวงของ Cardinality ท่ียอมใหได 
- Role 
บทบาทความเช่ือมโยง (association role) ท่ีกําหนดบทบาทซ่ึงเช่ือมโยงไปยัง GF_AssociationType 
หนึ่ง 
- roleName 
บทบาทของการเปนบทบาทเฉพาะซ่ึงกําหนดไวท่ี GF_AssociationType 

 
7.3.8 GF_Operation 

 
GF_Operation เปน metaclass สําหรับการบรรยายพฤติกรรมของชนิดฟเจอรในแงของการ

ดําเนินการ (โปรดดู 7.6) 
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หมายเหตุ 1 GF_Operation ใชไดกับแบบจําลองของการปฏิบัติการรวม (interoperability) เทานั้น 
และไมใชกับแบบจําลองการโอนยายขอมูล ตามท่ีอธิบายไวใน 6.3.1 

หมายเหตุ 2 อินสแตนทของ GF_Operation มี 3 ชนิด : การดําเนินการของผูสังเกต (observer 
operations) การดําเนินการแปลง (mutator operations) และการดําเนินการสรางวัตถุ 
(constructor operations)  การดําเนินการผูสังเกตจะใหคาปจจุบันของลักษณะประจํา
คืนกลับมา การดําเนินการแปลง จะประกอบดวยการกระทํา (actions) ตาง ๆ ท่ีทําการ
เปล่ียนคาลักษณะประจําเหลานั้น  การดําเนินการแปลงหนึ่ง ๆ จะสรางอินสแตนทของ
คลาสท่ีนิยามไว ตัวอยางเชน การดําเนินการผูสังเกตหนึ่งอาจถูกใชในการหาความสูงของ
เข่ือน ในขณะท่ีการยกระดับความสูงของเข่ือนนั้นเปนการดําเนินการแปลง ซ่ึงเปล่ียนแปลง
คาความสูงของเข่ือน และยังกระทบตอลักษณะประจําของเสนทางน้ําและอางเก็บน้ําซ่ึง
สัมพันธกับเข่ือนดังกลาว คาตาง ๆ อาจถูกสังเกตหรือไดรับผลกระทบสําหรับอินสแตนท
ของฟเจอรอ่ืน ๆ ดวย ถามีความเช่ือมโยงระหวางชนิดฟเจอรท่ีเกี่ยวของเหลานั้น 

- signature 
คําอธิบายท่ีระบุช่ือ อารกิวเมน และคาท่ีถูกสงกลับคืนของการกระทํา 
หมายเหตุ 3 สําหรับ UML นั้น signature จะถูกแสดงในรูปแบบ operation_name(input_parameter1, 

input_parameter2, ….) : output_value_type  ตัวอยางเชน   has_height() : real 
 

7.3.9 GF_AssociationType 
 

GF_AssociationType เปน metaclass สําหรับบรรยายความเช่ือมโยงระหวางชนิดฟเจอร 
(โปรดดู 7.5 ประกอบ) ความเช่ือมโยงระหวางฟเจอรอาจมีลักษณะประจําก็ได นี่ยอมใหไดก็เพราะ 
GF_AssociationType เปน subtype ของ GF_FeatureType 

 
หมายเหตุ  GF_AssociationType เปน subclass ภายใต GF_FeatureType เนื่องจากเหตุผลหลาย

ประการ ประการแรก จากแงมุมเชิงปรัชญาท่ีวา อินสแตนทของความเช่ือมโยงระหวาง
อินสแตนทของฟ เจอรตองเปนไปตามความตองการในการนิยามฟ เจอรในฐานะ 
“นามธรรมของปรากฏการณในโลกความเปนจริง”  ในกรณีของอินสแตนทของชนิดความ
เช่ือมโยง (association type) นั้น “ปรากฏการณ” เปนการปฏิสัมพันธระหวางสองฟเจอร  
ประการท่ีสอง ในแงมุมเชิงปฏิบัติ เนื่องจากความเช่ือมโยงเปนไปตามการทดสอบเชิง
ปรัชญาสําหรับฟเจอร มันจึงไดตามความตองการเชิงปฏิบัติบางประการดวย  ความ
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เช่ือมโยงเหลานี้มักจะมีลักษณะประจําเชิงปริภูมิ เชนตําแหนงท่ีต้ังท่ีฟเจอรปฏิสัมพันธกัน 
ความเช่ือมโยงยังอาจจําเปนท่ีจะนําพา (carry) ลักษณะประจําอ่ืน ๆ เพื่ออธิบายปฏิสัมพันธ
นั้นดวย เชน ในระนาบสองมิติ การตัดกันของถนนและรางรถไฟ อาจจําเปนตองถูกจําแนก
เปนประเภท “ถนนขามราง” “ถนนลอดใตราง” “รางขามถนน” “รางลอดใตถนน” หรือ 
“ตัดกันท่ีผิวดิน” และอาจจําเปนตองมีลักษณะประจําอ่ืน ๆเชน ความสูงของระยะลอด เปน
ตน   ในหลาย ๆ กรณี โครงสรางพื้นฐาน ณ จุดของปฏิสัมพันธมักจะถูกพิจารณาเปนฟเจอร
ดวยสิทธิของตัวมันเองเชน (เชน รางรถไฟ-สะพาน)  นอกเหนือไปจากลักษณะประจําแบบ
ดั้งเดิมของฟเจอรแลว อินสแตนทของความเช่ือมโยง ยังสามารถมีขอมูล metadata ดวย 
ในทางปฏิบัติ อินสแตนทของความเช่ือมโยง สามารถมีลักษณะประจําไดเชนเดียวกับอินส
แตนทของฟเจอร และสามารถรับทอดความหมาย และรหัส ซ่ึงจะทําใหการพัฒนา
ซอฟตแวรระบบภูมิสารสนเทศงายข้ึน 

- linkBetween 
บทบาทความเช่ือมโยง linkBetween กําหนดวา GF_AssociationType จะเปนการเช่ือมตอระหวาง 
อินสแตนทหนึ่งของชนิดฟเจอร กับ อีกอินสแตนทหนึ่งของชนิดฟเจอรเดียวกันหรือของชนิดฟเจอร
อ่ืนก็ได 

 
7.3.10 GF_InherianceRelation 

 
GF_InheritanceRelation เปนคลาสของความสัมพันธท่ัวไประหวาง ชนิดฟเจอรท่ีมีความ

เปนท่ัวไปมากกวา (supertype) กับชนิดฟเจอรจําเพาะ (specialized) หนึ่ง ๆ (subtype) 
อินสแตนทใด ๆ ของชนิดฟเจอรท่ีจําเพาะ ก็ถือวาเปนอินสแตนทของ ชนิดฟเจอรท่ัวไป

ดวย 
ตัวอยาง ชนิดฟเจอร “bridge” อาจเปนสวนหนึ่งของท้ังคลาสท่ัวไป ของ “transportation 

feature” สําหรับฟเจอรถนน   และในขณะเดียวกันอาจเปนสวนหนึ่งของคลาสท่ัวไปของ ‘hazards” 
สําหรับเ ร่ืองของนําหน  อินสแตนทจํา เพาะของ  “สะพาน” จึง เปนได ท้ังอินสแตนทของ  
“transportation feature” และ  ‘hazards” พรอม ๆ กัน 

การจําเพาะ (specialization) แตละคร้ังจะแสดงจุดมุงหมายหนึ่ง ๆ  ชนิดฟเจอรหนึ่ง ๆ 
สามารถทําหนาท่ีเปน supertype ในหลาย ๆ ความสัมพันธท่ัวไป  โดยมีวัตถุประสงคฺท่ีแตกตางกัน
ไป 
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- name 
ช่ือของ การกําหนดท่ัวไป หรือ การจําเพาะ ; เปนตัวเลือก 
- description 
คําอธิบายของ การกําหนดท่ัวไป หรือ การจาํเพาะ 
- uniqueinstance 
UniqueInstance นั้นเปนตัวแปรชนิดตรรกะ  ซ่ึงเม่ือมีคาเปน TRUE หมายความวาอินสแตนทหนึ่ง ๆ 
ของ supertype ตองไมเปนอินสแตนทของมากกวาหนึ่ง subtype   และหากมีคาเปน FALSE 
หมายความวา อินสแตนทของ Supertype อาจเปนอินสแตนทของมากกวา หนึ่ง subtype 
- Generalization 
ความเช่ือมโยง Generalization กําหนดวา ชนิดฟเจอรมีบทบาทในการเปน supertype ใน
ความสัมพันธดานการรับทอด (inheritance relationship) กับชนิดฟเจอรอ่ืน ๆ  
- Specialization 
ความเช่ือมโยง Specialization กําหนดวา ชนิดฟเจอรหนึ่ง ๆ มีบทบาทในการเปน subtype ใน
ความสัมพันธดานการรับทอด กับชนิดฟเจอรอ่ืน ๆ อยางไร 
- Supertype 
บทบาทของการเปนชนิดฟเจอรท่ัวไปมากข้ึน ของ supertype อ่ืน หรือของชนิดฟเจอรอ่ืน 
- Subtype 
บทบาทของการเปนชนิดฟเจอรท่ีจําเพาะมากข้ึน ของ subtype อ่ืน หรือของชนิดฟเจอรอ่ืน 
 

7.3.11 GF_Constraint 
 
GF_Constraint เปนคลาสสําหรับเง่ือนไขขอจํากัดซ่ึงอาจถูกเช่ือมโยงกับชนิดฟเจอร และ

คุณสมบัติของชนิดฟเจอร (ดูหัวขอ 7.7) 
- description 
เง่ือนไขขอจํากัดซ่ึงถูกอธิบายในภาษาธรรมชาติ และ/หรือ ในระบบสัญลักษณ (notation) อยางเปน
ทางการ 
- constraintedBy 
บทบาทซ่ึงกําหนดวาเง่ือนไขขอจํากัดท่ีถูกจัดทําข้ึนกับ GF_FeatureType หรือถูกกําหนดใน 
GF_Properties ภายในชนิดฟเจอร 
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7.4 ลักษณะประจําของชนดิฟเจอร 
 

7.4.1 คํานํา 
 

หัวขอยอยนี้จะบรรยายรายละเอียดของบทบาทของลักษณะประจําของฟเจอร  ลักษณะ
ประจําชนิดหนึ่ง ๆ (GF_AttributeType) จะมีช่ือ (memberName), คําอธิบาย (definition), ชนิด, 
โดเมน และจํานวนนับ (cardinality) เช่ือมโยงกับมัน 

ลักษณะประจําเหลานี้ จะนําพา (carry) ขอมูลสถิตท้ังหมดของฟเจอรมาดวย ซ่ึงครอบคลุม
ท้ังคุณสมบัติท่ีเปนเชิงปริภูมิและไมเปนเชิงปริภูมิ ในชุดอนุกรมมาตรฐานระหวางประเทศ ISO-
19100 นั้นลักษณะประจําบางชนิดจะนาสนใจเปนพิเศษ ชนิดของลักษณะประจําเหลานี้แสดงไวใน
ภาพท่ี 6 ในรูปแบบ subtype ของ GF_AtributeType ลักษณะประจําชวยทําใหการตอประสานไปยัง 
มาตรฐานระหวางประเทศ ISO-19100 อ่ืน ๆ เพราะมันใช schemas ของมาตรฐานเหลานั้น  ชนิด
ลักษณะประจําจะรับนิยามของชนิดคาขอมูลจาก schemas เหลานั้น และรับคาโดเมนตามขอกําหนด
ของ schemas เหลานั้น ตัวอยางเชน ลักษณะประจําเชิงปริภูมิ (GF_SpatialAttributeType) จะมีชนิด
คาและโดเมนของคาขอมูลตามนิยามของ GM_Object หรือ TP_Object ซ่ึงอธิบายไวใน ISO 19107 

 
7.4.2 attirbuteOfAttribute 

 
ความเช่ือมโยง attributeOfAttribute จะเช่ือมตอลักษณะประจําหนึ่งกับลักษณะประจําอ่ืนท่ี

บรรยายลักษณะเฉพาะบางประการของลักษณะประจําอันแรก 
 

ตัวอยาง ลักษณะประจําท่ีนําพาตําแหนงของฟเจอรหนึ่ง อาจมีลักษณะประจําอีกอันหนึ่ง ท่ีระบุ
ความละเอียดถูกตองเชิงตําแหนง (คาขอมูล GF_QualityAttributeType) ณ ตําแหนงนั้น 
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ภาพท่ี 6  ขอมูลลักษณะประจําของชนิดฟเจอร 

 
7.4.3 GF_SpatialAttributeType 

 
GF_SpatialAttributeType เปนตัวแทนของลักษณะประจําเชิงปริภูมิ  ซ่ึงตองถูกใชแสดง

ลักษณะเฉพาะเชิงปริภูมิของชนิดฟเจอร  ชนิดลักษณะประจําเชิงปริภูมิ จะตองมี GM_Object หรือ 
TP_Object เปนคาขอมูล โครงสรางของ GM__Object และ TP_Object ถูกนิยามไวใน Spatial 
Schema ซ่ึงอธิบายอยูในเอกสาร ISO 19107 
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7.4.4 GF_TemporalAttributeType 
 
GF_TemporalAttributeType เปนตัวแทนของลักษณะประจําเชิงเวลา  ซ่ึงตองถูกใชเปน

ลักษณะเฉพาะอางอิงเชิงเวลาของฟเจอรหนึ่ง ๆ  ชนิดลักษณะประจําเชิงเวลาจะตองมี TM_Object 
เปนคาขอมูล โครงสรางของ TM__Object ถูกนิยามไวใน Temporal Schema ซ่ึงอธิบายอยูใน
เอกสาร ISO 19108 

 
7.4.5 GF_QualityAttributeType 

 
GF_QualityAttributeType แสดงลักษณะประจําท่ีนําพาสารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพ 

ลักษณะประจําเหลานี้ตองถูกใชเม่ือลักษณะเฉพาะทางคุณภาพของฟเจอรหรือคุณสมบัติของมันได
ถูกรวมไวในรูปขอมูลในชุดขอมูล  ลักษณะประจําเชิงคุณภาพตองมีชนิดคาขอมูลตามนิยามของ 
DQ_Element ดังท่ีนิยามไวใน ISO 19115 

 
7.4.6 GF_LocationAttributeType 

 
GF_LocationAttributeType เปนตัวแทนลักษณะประจําท่ีนําพาระบบอางอิงเชิงปริภูมิของ

ฟเจอรโดยตัวระบุทางภูมิศาสตร 
ตัวอยาง เขตพื้นท่ีไปรษณียอาจถูกระบุโดยรหัส แตท่ีต้ังของมันสามารถถูกพบไวใน

อักขรานุกรมภูมิศาสตร (gazetteer) 
ชนิดลักษณะประจําเหลานี้ตองมีชนิดของคาขอมูลท่ีนิยามโดย SI_LocationInstance ซ่ึงถูก

นิยามไวใน ISO 19112 
 

7.4.7 GF_MetadataAttributeType 
 
GF_MetadataAttributeType ใชแสดงลักษณะประจําท่ีนําพาสารสนเทศเกี่ยวกับคําอธิบาย

ขอมูล (metadata) เม่ือสารสนเทศดังกลาวไดถูกรวมไวเปนขอมูลในชุดขอมูล  ชนิดลักษณะประจํา
เหลานี้ตองใชคลาส metadata element ซ่ึงนิยามไวใน Metadata Schema (ISO 19115) เปนชนิดของ
คาขอมูลของมัน  
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7.4.8 GF_ThematicAttributeType 
 
GF_ThematicAttributeType ใชแสดงลักษณะประจําท่ีนําพาลักษณะเฉพาะเชิงบรรยายอ่ืน

ใดของฟเจอร นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวใน 7.4.3 ถึง 7.4.7  โดยปกติแลว ชนิดและโดเมนของคา
ขอมูลของลักษณะประจําดังกลาวจะถูกนิยามโดยผูใชหรือโดยประเภทการประยุกตใช  ซ่ึงท้ังขอมูล
ท่ีเปนแบบชนิดพื้นฐาน (โปรดดู ISO/TS 19103) และชนิดขอมูลท่ีผูใชกําหนดสามารถถูกนํามาใช
ได 
หมายเหตุ สารสนเทศเก่ียวกับลักษณะประจําเฉพาะเร่ือง (thematic attributes) สามารถดูไดจาก

ฟเจอรสารบัญแฟม 
 
 
7.5 ความสัมพนัธระหวางชนดิฟเจอร 
 

7.5.1 คํานํา 
 
หัวขอยอยนี้บรรยายความสัมพันธระหวางชนิดฟเจอรอยางละเอียดยิ่งข้ึน ภาพท่ี 7 แสดงให

เห็นความสัมพันธดังกลาว ซ่ึงสามารถจําแนกไดดังนี้ 
- การทําใหเปนท่ัวไป / การทําใหเปนจําเพาะ (generalization/specification) ของชนิด

ฟเจอร และ 
- ความเช่ือมโยงระหวางฟเจอร 

หมายเหตุ ความเช่ือมโยง (Association) เปนความสัมพันธชนิดหนึ่งท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางท้ังชนิด
ฟเจอรและระหวางอินสแตนทของชนิดฟเจอร โดยท่ีการท่ีใหเปนท่ัวไป และการทําให
เฉพาะเจาะจง (generalization/specification) จะเกิดข้ึนไดระหวางชนิดฟเจอรเทานั้น 

 
7.5.2 GF_InheritanceRelation 

 
GF_InheritanceRelation เปนตัวแทนของ การทําใหเปนจําเพาะ และ การทําใหเปนท่ัวไป ท่ี

กําหนด subtypes และ supertypes ของชนิดฟเจอร ความสัมพันธเหลานี้มีไดเฉพาะระหวางชนิด
ฟเจอร มิใชระหวางอินสแตนทของฟเจอร คุณสมบัติหนี่งท่ีพบบอยและมีประสิทธิภาพมากของ
ความสัมพันธชนิดนี้คือการท่ี subtype จะรับทอดคุณสมบัติทุกชนิดจาก supertype ของมัน 
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ตัวอยาง ความสัมพันธแบบ generalization/specializatioin ระหวางชนิดฟเจอร “ทะเลสาบ” 
และ “แหลงน้ํา” บอกกลาววา อินสแตนทหนึ่งของชนิด “ทะเลสาบ” ก็เปนอินสแตนทของชนิด 
“แหลงน้ํา” ดวย นั่นคือมีชนิด 2 ชนิด และอินสแตนท 1 อินสแตนทในความสัมพันธนี้ 

 
7.5.3 GF_AssociationType 

 
GF_AssociationType เปนตัวแทนของความเช่ือมโยงอ่ืน ๆ ทุกชนิดระหวางชนิดฟเจอร 

ความสัมพันธเหลานี้จะปรากฏใหเห็นท้ังในรูปของ ชนิดของความเช่ือมโยง เม่ือไดถูกนิยามไว และ
ในรูปของอินสแตนทในชุดขอมูล   GF_AssociationType นั้นถูกจําลองแบบเปน subtype หนึ่งของ 
GF_FeatureType  ดังนั้น จากนิยามของชนิดฟเจอรใน GFM  ชนิดของความเช่ือมโยงหนึ่งอาจถูก
บรรยายลักษณะดวยคุณสมบัติของตัวเอง ตัวอยางเชน การมีลักษณะประจําของตัวเอง 

 
ภาพท่ี 7  ความสัมพันธระหวางฟเจอร 

 
สําหรับการประยุกตใชในภูมิสารสนเทศ ความเชื่อมโยงมีอยูหลายแบบ ซ่ึงจะตองถูก

จัดการดวยกฎเกณฑท่ีนิยามไวในมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้ ความเช่ือมโยง 3 ชนิดในบรรดา
ความเช่ือมโยงเหลานี้แสดงไวในภาพท่ี 7 ในฐานะ subtypes ของ GF_AssociationType 
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-   GF_AggregationType 
GF_AggregationType แสดงความเช่ือมโยงระหวางชนิดฟเจอร ซ่ึงเปนบางลักษณะของเชน 
ความสัมพันธแบบ “whole-part”  แนวคิดของการรวมกลุม (aggregration) นั้นรวมถึงท้ังการผสม
สวนท่ี ช้ินสวน (parts) สามารถมีอยูไดแมวาการผสมสวนจะถูกทําลายไปแลว และการผสมสวน
ท่ีช้ินสวนอาศัยอยูภายในการผสมสวนและจะถูกทําลายไปพรอมกันดวยกับการผสมสวนนั้น  
การผสมสวนนี้ตองถูกใชเพือ่กําหนดชนิดฟเจอรซ่ึงประกอบเปนชนดิฟเจอรเชิงซอน (complex 
feature type) 

-  GF_SpatialAssociationType 
GF_SpatialAssociationType แสดงความสัมพันธเชิงปริภมิูหรือความสัมพันธเชิงทอพอโลยีซ่ึง
อาจมีอยูระหวางฟเจอร ความสัมพันธเหลานั้นข้ึนอยูกับตําแหนงสัมพทัธของฟเจอร  โปรดดูการ
อธิบายเพิ่มเติมในหวัขอ 8.7.4 

ตัวอยาง 1 โครงขายระบายนํ้าเสียประกอบดวยทอระบายน้ําและบอพัก 
ตัวอยาง 2 ทางแยกทางรวมเปนความสัมพันธระหวางถนนสองสาย ถนนสายหน่ึงเปนความสัมพันธ

ระหวางทางแยกทางรวมสองแหง 
-  GF_TemporalAssociationType 

GF_TemporalAssociationType แสดงความเช่ือมโยงเชิงเวลาซ่ึงอาจมีอยูระหวางฟเจอร โปรดดู
การอธิบายเพิม่เติมในหัวขอ 8.6.3 

ตัวอยาง 3 วลีท่ีวา “ถูกข้ึนสรางกอน” เปนความเช่ือมโยงเชิงเวลา ในขอความ “สถานีรถไฟกลางกรุง
อัมสเตอรดัมถูกสรางข้ึนกอนสถานีรถไฟกรุงโตเกียว” เปนตน 

 
7.6 พฤติกรรมของชนิดฟเจอร 
 

7.6.1 คํานํา 
 
พฤติกรรมของฟเจอรสามารถถูกบรรยายโดยการดําเนินการ (operation) ท่ีอาจถูกกระทํากับ 

หรือกระทําโดย อินสแตนทท้ังหมดของชนิดฟเจอร   GF_Operation นั้นแทนพฤติกรรมของชนิด
ฟเจอรในลักษณะของฟงกชัน หรือ วิธีการ (method) ท้ังนี้ ISO-19110 ไดกลาวถึงพฤติกรรมของ
ชนิดฟเจอรอยางกวางขวางมากข้ึน 

ภาพท่ี 8 แสดงความข้ึนอยูกับกันและกัน (dependencies) ท่ีอาจมีผลกระทบตอพฤติกรรม
ของฟเจอร 
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ภาพท่ี 8 พฤติกรรมของชนิดฟเจอร 

7.6.2 observesValueOf 
 
ความเช่ือมโยง observesValueOf  นั้นกําหนดลักษณะประจําท่ีอาจถูกใชเปนขอมูลนําเขา

เพื่อใชในการดําเนินการหนึ่ง ๆ 
 

7.6.3 affectsValuesOf 
 
ความเชื่อมโยง affectsValuesOf กําหนดลักษณะประจําซ่ึงจะไดรับผลกระทบจากการ

ดําเนินการหนึ่ง ๆ 
  

7.6.4 triggeredByValuesOf  
 
ความเชื่อมโยง triggeredByValueOf กําหนดลักษณะประจําท่ีอาจไปกระตุนใหเกิดการ

ดําเนินการหนึ่ง ๆ 
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7.6.5 dependsOn 
 
ความเช่ือมโยง dependsOn กําหนดความเช่ือมโยงท่ีอาจถูกใชในการดําเนินการ (operation) 

หนึ่ง ๆ 
 
7.7 เงื่อนไขขอจํากัด (Constraints) 
 
application schema หนึ่ง ๆ อาจจะชวยบงบอกถึงเง่ือนไขขอจํากัดเพื่อใหเกิดความเปน

เอกภาพของขอมูล  เง่ือนไขขอจํากัดนั้นจะจํากัดความเปนอิสระในการประยุกตใชหนึ่ง ๆ เพื่อ
ปองกันการสรางขอมูลท่ีผิดพลาดข้ึน โดยการกําหนดลักษณะของขอมูลท่ียอม หรือไมยอมให
เกิดข้ึน application schema หนึ่ง ๆ ตองกําหนดเงื่อนไขขอจํากัดในลักษณะท่ีไมคลุมเครือ 
(unambiguous) โดยท้ังฟเจอรและคุณสมบัติของฟเจอรเองอาจมีเงือนไขขอจํากัดได 
 
ตัวอยาง ตัวอยางของเง่ือนไขขอจํากัดมีดังนี้: 

- เง่ือนไขขอจํากัดอาจกําหนดการผสมผสานของลักษณะประจําซ่ึงเปนท่ียอมรับในอินส
แตนทของฟเจอรหนึ่งหรือ มากกวา (ซ่ึงอาจเปนตางชนิดฟเจอรกันก็ได) 

- เง่ือนไขขอจํากัดอาจจํากัด จํานวนนับ (cardinality) ของความเช่ือมโยงระหวาง อินส
แตนทของฟเจอร 

- เง่ือนไขขอจํากัดหนึ่งอาจระบุวา หากปรากฏการณในโลกความเปนจริงมีขนาดตามท่ี
กําหนดอินสแตนทของฟเจอรตองถูกนําเสนอดวย subtype ท่ีกําหนดของ GM_Object 

- พฤติกรรมของฟ เจอร  ตามที่ไดนิยามไวในการดําเนินการของฟ เจอร  (feature 
operation) หนึ่ง ๆ ก็อาจถูกจํากัดดวยเง่ือนไขขอจํากัด 

 
ผูพัฒนา application schema อาจแสดงเง่ือนไขขอจํากัดดวยภาษาเง่ือนไขขอจํากัด 

(constraint language) เฉพาะสําหรับสภาพแวดลอมของการพัฒนานั้น ๆ 
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8.   กฎเกณฑ (Rules) สําหรับ application schema 
 
8.1 กระบวนการสรางแบบจําลองของการประยุกตใช (Application Modeling Processes)  
 
application schema ตอบสนองจุดประสงค 2 ขอคือ หนึ่งเพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันและ

อยางถูกตองของเนื้อหาและโครงสรางของขอมูลในสาขาจําเพาะใด ๆ ของการประยุกตใช อยางท่ี
สองคือ อาจจะทําใหเกิดผังเคาราง  (schema) ในรูปแบบท่ีคอมพิวเตอรสามารถเขาใจได เพื่อนําไปสู
การบริหารจัดการขอมูลอยางอัตโนมัติ 

บทบาทท้ังสองดังกลาวนํามาซ่ึงข้ันตอนสําหรับการสราง application schema  ข้ันตอน
เหลานั้นไดถูกนําเสนอในภาพท่ี 4 และสามารถอธิบายโดยสรุปไดดังนี้ 

1. สํารวจความตองการสําหรับการประยุกตใชในดานท่ีสนใจ (กําหนดเอกภพของสรรพ
สาระ) 

2. สรางแบบจําลองเชิงแนวคิดของการประยกุตใชดวยแนวคิดท่ีนิยามไวใน General 
Feature Model  ข้ันตอนนี้เปนการระบุชนดิฟเจอร รวมทั้งคุณสมบัติ และขอจํากดัของ
ชนิดฟเจอรเหลานั้น 

3. อธิบาย application schema ดวยภาษาโมเดลท่ีเปนทางการ (formal modeling language) 
เชน UML หรือ OCL ตามกฎเกณฑซ่ึงระบุในมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้ 

4. รวม application schema ท่ีเปนทางการเขากับ  schema มาตรฐานอ่ืน ๆ เชน spatial 
schema, quality schema, temporal schema, etc. เพื่อใหได application schema  ท่ี
สมบูรณ 

 
กระบวนการดังกลาวนํามาซ่ึงความตองการชุดของกฎเกณฑสองชุด ไดแก  
- จะ จับคูเทียบ (map) ชนิดฟเจอรท่ีอธิบายอยูในแนวคิดของ General Feature Model เขา

กับรูปนัยนิยม (formalism) ซ่ึงใชใน application schema ไดอยางไร และ 
- จะนําเอา Schema อ่ืน ๆ ซ่ึงนิยามอยูในอนุกรมมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19100 

มาใชอยางไร 
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8.2 The Application schema  
 

8.2.1 ภาษาเคารางเชงิแนวคดิสําหรับ application schema 
 
การใชภาษาท่ีเปนทางการ (formal language) ทําใหสามารถนําเสนอแบบจําลองตาง ๆ ได

อยางไมคลุมเครือและมีความคงเสนคงวา ซ่ึงจะชวยอํานวยความสะดวกใหแกงานพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตตาง ๆ    ในสวนบังคับ (normative part) ของมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้จะใชภาษา 
UML เปนภาษาทางการในการอธิบาย application schema ดังนั้นกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีระบุไวในหัวขอ 
8 นี้จึงข้ึนอยูกับกฎเกณฑของภาษา UML ดวย นอกจากนั้น ตัวอยางท้ังหลายในหัวขอ 8 ก็จะ
นําเสนอในรูปของ UML เชนกัน  วิธีใชงานภาษา UML นั้นจะมีอธิบายไวในมาตรฐาน ISO/IEC 
19501 ในขณะท่ีมาตรฐาน ISO/TS 19103 ไดอธิบายวิธีการที่ stereotypes และชนิดขอมูลพื้นฐาน
ตองถูกใชในอนุกรมมาตรฐาน ISO 19100 และใน application schema ท่ีถูกพัฒนาข้ึนบนพื้นฐาน
ของมาตรฐานดังกลาว 
 
หมายเหตุ   ตัวอยางหนึ่งของกฎเกณฑท่ีเทียบเทากัน แสดงไวในภาคผนวก C ซ่ึงใชภาษา EXPRESS 

(ตามท่ีนิยามไวใน ISO 10303-11: 1994) เปนภาษาเคารางเชิงแนวคิด  
 
8.2.2  กฎเกณฑหลัก (Main rules) 

 
กฎเกณฑ: 
1) โครงสรางขอมูลของโปรแกรมประยุกตตองถูกจําลอง (modeled) ไวใน application schema 
2) ทุก ๆ คลาส (classes) ท่ีใชใน application schema หนึ่งๆ สําหรับการแลกเปล่ียนขอมูล ตองเปน

แบบ instantiable ซ่ึงมีผลโดยปริยายใหคลาสรวม (integrated class) ดังกลาวตองไมเปน 
stereotyped <<interface>> 
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8.2.3  การระบุ (Identification) ตัว application schema ใด ๆ 
 

กฎเกณฑ: 
1) การระบุแตละ application schema ตองมีการกําหนดท้ังช่ือและเวอรช่ันของ application schema 

นั้น การระบุเวอรช่ันนีจ้ะทําใหแนใจวาผูจัดหาขอมูลและผูใชตกลงกันวาจะใชเวอรช่ันใดของ 
application schema ในการอธิบายเนื้อหาและโครงสรางของชุดขอมูลนั้น ๆ 

2) ใน UML นั้น application schema ตองถูกอธิบายอยูใน PACKAGE ซ่ึงจะตองบันทึกช่ือและ
เวอรช่ันของ application schema นั้น ๆ ไว 

 
8.2.4  การจัดทําเอกสาร (Documentation) อธิบาย application schema 

 
กฎเกณฑ: 
1) Application schema ตองถูกจัดทําเปนเอกสารอธิบายไว 
2) การจัดทําเอกสารอธิบาย application schema ในรูปแบบ UML อาจใชประโยชนจากส่ิงอํานวย

ความสะดวกตาง ๆ ท่ีมีในโปรแกรมเคร่ืองมือท่ีใชในการจัดสราง application schema นั้น หาก
ขอมูลดังกลาวสามารถถูกสงออก (export) มาได 

3) หากคลาสใด ๆ  หรือองคประกอบอ่ืนใดของ UML สอดคลองกับสารสนเทศท่ีระบุอยูใน
สารบัญแฟมฟเจอร (feature catalogue) หนึ่ง ๆ แลว ตองมีการจัดทําเอกสารอธิบายการอางอิง
ไปยังสารบัญแฟมฟเจอรนัน้ดวย 

4) การจัดทําเอกสารอธิบายชนิดฟเจอรตาง ๆ ท่ีปรากฏอยูใน application schema หนึ่ง ๆ นั้น ตอง
อยูในสารบัญแฟมท่ีมีโครงสรางซ่ึงนํามา (derived) จาก GFM  ตัวอยางเชน อยูในสารบัญแฟมท่ี
เปนไปตามมาตรฐาน ISO 19110 

 
8.2.5 การบูรณาการระหวาง application schema และ schema มาตรฐาน 

 
เม่ือทําการพัฒนาแบบจําลองขอมูลขนาดใหญ งานมักจะถูกแบงออกเปนสวนยอย ๆ หลาย

สวนท่ีเปนอิสระจากกัน และท่ีสามารถนํามาบูรณาการเขาดวยกันโดยสวนตอประสาน (interface) 
ซ่ึงนิยามไว  ท้ังนี้ application schema นั้นเปนสวนหนึ่ง ท่ีอาจประกอบกันกับ schema มาตรฐาน
อ่ืนๆ  
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คําจํากัดความที่สมบูรณของโครงสรางขอมูลสําหรับการประยุกตใช หนึ่ง ๆ นั้น ประกอบ
ข้ึนจาก application schema  ซ่ึงรวมกับ schema มาตรฐานอ่ืน ๆ ซ่ึงถูกอางอิงถึงท้ังโดยตรงและโดย
ออม 
ตัวอยาง  ภาพที่ 9 แสดง application schema หนึ่ง ซ่ึงใชสวนประกอบจาก schema ท่ีถูกนิยามไว

มาตรฐานอ่ืน ๆ ของอนุกรมมาตรฐาน ISO 19100 ท้ังนี้ ความข้ึนตอกัน (dependency) ใน
ภาพท่ี 9 หมายความวา package ของ application schema   “ใช” โครงสรางและนิยามจาก 
package อ่ืนๆ  

 
กฎเกณฑ: 
1) กลไก dependency ใน UML ตองถูกใชเพื่ออธิบายการบูรณาการระหวาง application schema กับ 
schema  อ่ืนๆ ซ่ึงจําเปนสําหรับการสรางคําจํากัดความท่ีสมบูรณของโครงสรางขอมูล 
 

 
ภาพท่ี 9 ตัวอยางการบูรณาการของ application schema 
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8.2.6 การใช application schema เพื่อสราง application schema ตัวใหม 
  
การสราง application schema ใหมจาก application schema เดิม หรือ application schema  

ยอย ๆ อ่ืนสามารถทําได   โดยแตละ application schema เหลานี้สามารถอางอิงไปยัง schema 
มาตรฐานอ่ืน ๆ  การจัดโครงสรางแบบนี้สามารถถูกใชเพื่อหลีกเล่ียงการสราง schema  ท่ีใหญและ
ซับซอน  
ตัวอยาง  ภาพท่ี 10 แสดงใหเห็นวา application schema หนึ่ง ซ่ึงบรรจุ ถนน แมน้ํา และสะพาน 

สามารถถูกอธิบายไดดวยสาม UML package ดังนี้ 
- schema หลักซ่ึงอธิบาย  “Bridges” 
- schema ซ่ึงนิยามชนิดขอมูล “Road” และ  
- schema ซ่ึงนิยามชนิดขอมูล “River” 
 
Application schema ท้ังหมดเรียกใชปฐมฐาน (primitive) เชิงปริภูมิจาก spatial schema ใน 

ISO 19107  

 
ภาพท่ี 10  ตัวอยาง application schema ซ่ึงใช application schema อ่ืนเปนฐาน 
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8.3 กฎเกณฑ (Rules) สําหรับ application schema ในรูปแบบของ UML  
 

8.3.1 กฎเกณฑหลัก 
 
กฎเกณฑหลักสําหรับการสราง application schema ในรูปแบบ  UML มีดังนี้ 

กฎเกณฑ: 
1) GF_FeatureType:  อินสแตนทหนึ่งของ GF_FeatureType ตองถูกสรางข้ึนใหเกิดเปนคลาส 
ยกเวนในสภาวะท่ีกลาวไวใน กฎขอ 2 กรณีท่ี 1 (ดูท่ี GF_AssociationType ดานลาง) 
2) GF_AssociationType: อินสแตนทของ GF_AssociationType ตองถูกสรางข้ึนตามกรณีใดกรณี

หนึ่งตอไปนี ้
- กรณีท่ี 1: อินสแตนทของ GF_AssociationType ท่ีไมเช่ือมโยง (associate) กับ อินส

แตนทใด ๆ ของ GF_PropertyType  ในกรณีนี้อินสแตนท ดังกลาวจะเกิดบทบาท 
linkBetween  ในการเชื่อมโยงกับอินสแตนทของ GF_FeatureType ท่ีถูกสรางเปน 
CLASS เอาไวแลว  ซ่ึงอินสแตนทดังกลาวตองถูกสราง เปน ASSOCIATION ซ่ึงเช่ือม
ระหวาง CLASS เหลานี้ 

- กรณีท่ี 2: อินสแตนทหนึ่งของ GF_AssociationType ท่ีเช่ือมโยงกับอินสแตนทหนึ่ง
หรือมากกวาของ GF_PropertyType อินสแตนทดังกลาวตองถูกสรางข้ึนใหเปน 
ASSOCIATION CLASS และ อินสแตนทท่ีเช่ือมโยงกับ GF_PropertyType ตองถูก
นํามาสรางใหเปน ATTRIBUTE ของ ASSOCIATION CLASS ดังกลาว 

3) GF_AggregationType: อินสแตนทของ GF_AggregationType ตองถูกสรางใหเปน 
AGGREGATION (สัญลักษณขาวหลามตัดโปรง) หรือเปน COMPOSITION (สัญลักษณขาว
หลามตัดทึบ)  โดยสมาชิกของ aggregation  สามารถอยูไดโดยอิสระจากการ aggregate หรือ
อาจจะสังกดักบั aggregate อ่ืน  สวนสมาชิกของ composite นั้นอาจไมสามารถดํารงอยูอยาง
อิสระและอาจสังกัด composite ไดเพยีงหนึง่เดียวเทานัน้ 

4) GF_AttributeType: อินสแตนทของ GF_AttributeType ตองถูกสรางใหเปน ATTRIBUTE 
นอกเสียจากวามันจะเปนลักษณะประจําของลักษณะประจําอีกที (ดู 8.3.1 กฎเกณฑขอ 5) 

5) attributeOfAttribute: อินสแตนทของ GF_AttributeType ซ่ึงแสดงบทบาท characterizedBy ใน
ความเช่ือมโยง attributeOfAttribute ตองถูก instantiate ใหเปนคลาส  คลาสดังกลาวตองถูกใช
เปนชนดิขอมูลของ  GF_AttributeType โดยตรง หรือใชในความเชื่อมโยงไปยังคลาสท่ีบรรจุ  
GF_AttributeType อ่ืนอีกตอหนึ่ง  ลักษณะประจําซ่ึงแสดงบทบาท characterizes ตองถูก 
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instantiate ใหเปนลักษณะประจําของคลาสซ่ึงเปนตัวแทนของลักษณะประจําอีกตัวท่ีแสดง
บทบาท characterizedBy 

- ข้ันท่ี 1*:  สราง CLASS ใหมข้ึนมาหนึ่งตัวเพื่อใชแทนลักษณะประจําซ่ึงถูกกําหนด
ลักษณะเฉพาะโดยลักษณะประจําอ่ืน (characterized by)  โดยใชช่ือของลักษณะประจํา
นั้นเปนช่ือคลาส  

- ข้ันท่ี 2:  หากมีความเหมาะสม เพิ่ม ATTRIBUTE หนึ่งตัวเขาไปใน CLASS ท่ีสรางข้ึน 
เพื่อใชเปนตัวแทนคาของลักษณะประจําท่ีแทนดวย CLASS  โดยใชช่ือตามช่ือของ
ลักษณะประจําดั้งเดิม 

- ข้ันท่ี 3:  เพิ่ม ATTRIBUTE อ่ืน ๆ เขาไปใน CLASS ท่ีสรางข้ึน เพื่อเปนตัวแทน
ลักษณะประจําซ่ึงกําหนดลักษณะเฉพาะของลักษณะประจําดั้งเดิม (ลักษณะประจําซ่ึง
ถูกกําหนดลักษณะเฉพาะ) 

- ข้ันท่ี 4:  ใช CLASS เปนชนิดขอมูลสําหรับลักษณะประจําดั้งเดิมท่ีสังกัดอยูอีก 
CLASS หนึ่ง หรือไมก็ลบลักษณะประจําเดิมออกจาก CLASS ท่ีมันสังกัดอยู  พรอมท้ัง
เพิ่ม ASSOCIATION หนึ่งเช่ือมจาก CLASS นั้นไปยัง CLASS ใหม  

6) GF_Operation: อินสแตนทของ GF_Operation ตองถูกสรางใหเปน OPERATION ของคลาส
ซ่ึงเปนตัวแทนชนิดฟเจอรท่ีกําหนดลักษณะเฉพาะโดย  OPERATION นั้น และตองมี 
ASSOCIATION กับ CLASSES อ่ืนใหคา ATTRIBUTE VALUES กับการดําเนนิการ 
(operation) นั้น    

7) GF_AssociationRole: อินสแตนทของ GF_AssociationRole ตองถูกสรางใหเปนช่ือของ
บทบาทกํากับไว ท่ีดานปลายท่ีเหมาะสมของ ASSOCIATION ท่ี เปนตัวแทนของ 
GF_AssociationType 

8) GF_InheritanceRelation: อินสแตนทหนึ่งของ GF_InheritanceRelation ตองถูกนําเสนอดวย
ความสัมพันธแบบ UML GENERALIZATION พรอมดวยลักษณะเฉพาะเพ่ิมเติมซ่ึงข้ึนกับ
สถานะใดสถานะหน่ึงดังนี้ 

- กรณีท่ี 1:  หาก uniqueInstance มีคาเปน TRUE  ตัวขอจํากัด {disjoint}* ตองถูกนําติด
ไปกับความสัมพันธ generalization 

- กรณีท่ี 2:  หาก uniqueInstance มีคาเปน FALSE ตัวขอจํากัด {overlapping}* ตองถูก
นําติดไปกับความสัมพันธ generalization 
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หมายเหตุของผูแปล:  
*{disjoint} และ {overlapping} เปนสัญลักษณสําหรับระบุรายละเอียดของความเช่ือมโยงแบบ 
GENERALIZATION ใน UML ท้ังนี้ตาม เอกสาร UML Notation Guide version 1.1,  January 1997 ของ 
Rational Software Corporation กลาวถึงการระบุรายละเอียดดังกลาวไวส่ีรูปแบบ ดังนี้ 

- Overlapping:  A descendent may be descended from more than one of the subclasses. 
- Disjoint:  A descendent may not be descended from more than one of the subclasses. 
- Complete:  All subclasses have been specified (whether or not shown). No additional 

subclasses are expected. 
- Incomplete:  Some subclasses have been specified but the list is known to be incomplete. 

There are additional subclasses that are not yet in the model. This is a statement about the 
model itself. Note that this is not the same as the ellipsis, which states that additional 
subclasses exist in the model but are not shown on the current diagram. 

 
9) GF_Constraint: เง่ือนไขขอจํากัด (constraint) อาจถูกระบุในรูปของ OCL หรือในรูปภาษา

ธรรมดาท่ัว ๆ ไป และถูกเช่ือมติดอยูกับ CLASS หรือ OPERATION หรือ RELATIONSHIP  ท่ี
มีถูกเง่ือนไขขอจํากัดนัน้ 

 
8.3.2 ตัวอยางของ Application Schema 

 
ภาพท่ี 11* แสดงตัวอยางหน่ึงของ application schema ในรูปแบบของ UML โดยยึดตาม

กรอบแนวคิดของโลกความเปนจริง ซ่ึงระบุขอบเขตในตารางท่ี 1 
 



ภาคผนวก ก เอกสาร ISO 19109 ที่แปลเรียบเรียงเปนภาษาไทย 89 

 

19109_FN-3:19/01/2552  โครงการศึกษาเบ้ืองตนมาตรฐาน ISO 19109 Rules for Application Schema 

ตารางท่ี 1 ตัวอยางของแนวคิดของโลกความเปนจริงในรูปแบบ General Feature Model 

 
 

ลักษณะประจํา Horizontal accuracy และ Vertical accuracy อธิบายคุณภาพของลักษณะ
ประจําท่ีช่ือ Centre point  สวนเร่ืองความเชื่อมโยงระหวางฟเจอรนั้นมีอยูสองความเช่ือมโยงคือ 
Property parcel สามารถประกอบดวยศูนย, หนึ่ง หรือหลาย Buildings   และ Building หนึ่งหลัง
สามารถนําไปจํานองไดโดยศูนย, หนึ่ง หรือหลาย Loans  
  

หมายเหตุของผูแปล:  
* เม่ือยึดตามขอกําหนดใน UML Notation Guide 1.1 หัวขอ 5.21.2 แลว ความเช่ือมโยง 
“Property parcel สามารถประกอบดวยศูนย, หนึ่ง หรือหลาย Buildings” ควรตองถูกนําเสนอใน 
UML ในภาพที่ 11 ในลักษณะท่ีตําแหนงของช่ือบทบาท (role name) “contains” วางอยูปลายเสน
แทนความเช่ือมโยงดานใกลฟเจอร “PropertyParcel” เชนเดียวกับช่ือบทบาท “financed” (เขาใจ
วายอมาจาก financedBy) ซ่ึงควรถูกแสดงไว ณ ปลายเสนความเช่ือมโยง ดานใกลฟเจอร 
“Building” เพื่อใหสอดคลองกับคําอธิบายที่บรรยายวา “และ Building หนึ่งหลังสามารถนําไป
จํานองไดโดยศูนย, หนึ่ง หรือหลาย Loans” 
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ภาพท่ี 11 ตัวอยางการเขียน UML อธิบายฟเจอรชนิดตางๆ  
 
8.4 โพรไฟลของโดเมนสําหรับ Schema มาตรฐานในรูปแบบ UML (Domain profiles of 

standard schemas in UML)  
 
8.4.1 เกร่ินนํา 

 
แทนท่ีจะนําคลาสท่ีระบุอยูใน Schema มาตรฐานมาใชงานโดยตรงแลว เรายังสามารถจะทํา

การปรับเปล่ียนจากส่ิงท่ีระบุใน schema มาตรฐานได เพื่อใหเขากับขอบเขตจริงของการประยุกตใช 
ท้ังนี้การปรับเปล่ียนดังกลาวสามารถทําไดในสองลักษณะคือ 

- เพิ่มลักษณะประจําเขาไปในคลาสที่นิยามไวใน schema มาตรฐาน หรือ 
- เพิ่มองคประกอบดานขอจํากัดตาง ๆ ของ schema มาตรฐาน แตท้ังนี้จะตองเปนไปตาม

ขอกําหนดความสอดคลองท่ีระบุอยูในมาตรฐานระหวางประเทศนั้น ๆ 
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8.4.2 กฎเกณฑสําหรับการเพิ่มรายละเอียดเขาใน schema มาตรฐาน 
 
สําหรับหลาย ๆ วัตถุประสงค อาจมีความจําเปนหรือสะดวกสบายกวาท่ีจะขยายขอบเขต

ของนิยามตาง ๆ ใน schema มาตรฐานดวยการเพิ่มรายละเอียดเขาไป 
กฎเกณฑ: 
1) หากมีความจําเปนตองขยายหรือจํากัดคุณสมบัติของ CLASS ท่ีถูกกาํหนดไวแลวใน schema 

มาตรฐานหนึ่ง ๆ  ตัว CLASS ใหมตองถูกนิยามใหเปน  SUBTYPE ของ CLASS ตนแบบใน 
schema มาตรฐาน และตองมีการเพิ่มลักษณะประจาํเขาไปเพื่อใชจัดเก็บรายละเอียดเพิ่มเติม
ดังกลาว 

หมายเหตุ เพื่อเหตุผลในทางปฏิบัติจริง คลาสใหมท่ีเกิดข้ึนอาจถูกรวบรวมจัดเก็บไวใน PACKAGE 
แยกตางหากได  

ตัวอยาง  ภาพท่ี 12 แสดง application schema หนึ่งซ่ึงอางอิงใชนิยามของ GM_Point จาก spatial 
schema มาตรฐานโดยตรง และใชนิยามของ SurfaceWithQuality ใน Package ท่ีเรียกวา 
domain spatial package  ท้ังนี้ domain spatial package ดังกลาวนั้น บรรจุการปรับแกท่ีมีตอ
นิยามเชิงปริภูมิ (GM_Surface) เอาไว และในขณะเดียวกัน มันก็ใชนิยามจาก quality 
schema  (DQ_AbsoluteExternalPositionAccuracy) ดวย  สําหรับคลาสใหมท่ีช่ือ 
SurfaceWithQuality นั้นก็บรรจุเอาลักษณะประจําเพิ่มเติมสองรายการ  ซ่ึงเหมาะสมตอ
สําหรับการใชงานเฉพาะในสาขาการประยุกตใชนี้ เพื่อนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับเราขาคณิตท่ี
อธิบายรูปรางของฐานอาคาร 
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ภาพท่ี 12 ตัวอยางการเพ่ิมรายละเอียดเพ่ือขยายขอบเขตของ Schema มาตรฐาน 
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8.4.3 การใช schema มาตรฐานอยางมีขอจํากัด 
 
สําหรับ schema มาตรฐานบางตัว เชน ISO 19107 นั้น เปนไปไดท่ีจะนิยามตัว schema นั้น

เสียใหม โดยธีการเลือกใชเฉพาะบางสวนท่ีตองการของ schema  และใชเฉพาะบางคําจัดความของ
คลาส และบางความสัมพันธเทานั้น 
กฎเกณฑ: 
1) ขอกําหนดของโพรไฟล (Profile) ท่ีถูกจํากัด ของ schema มาตรฐาน ตองถูกอธิบายไวใน UML 

Package ตัวใหม โดยการคัดลอกคําจํากดัความ (ของคลาสและความสัมพันธตางๆ) จากใน 
Schema มาตรฐาน  โดยอาจละสวนของลักษณะประจาํและการดําเนนิการ (operations) ท่ีอยู
ภายในคลาสนัน้  

2) การจํากัดขอบเขตของ schema มาตรฐานนี้ ตองเปนไปตามขอกําหนดเร่ืองการไดตามมาตรฐาน
ท่ีระบุไวใน มาตรฐานระหวางประเทศนั้น ๆ ดวย 

ตัวอยาง  โพรไฟลของการจํากัดขอบเขตของ Spatial Schema (ISO 19107) สามารถกําหนดข้ึนได
โดยการใชเฉพาะนิยามของ GM_Object และ subtype ของ GM_Object โดยไมรวมถึงการ
ดําเนินการท่ีเช่ือมโยงกับคลาสเหลานั้น 

 
8.5 กฎเกณฑสําหรับการใชงาน Metadata Schema   

 
8.5.1 เกร่ินนํา 

 
Metadata schema (ดู ISO 19115) นั้นเปน application schema หนึ่ง สําหรับชุดขอมูล

คําอธิบายขอมูล (metadata data sets)  คําอธิบายขอมูลคือขอมูลซ่ึงอธิบาย และจัดทําเอกสารตัว
ขอมูล โดยปกติแลวคําอธิบายขอมูลสําหรับขอมูลภูมิศาสตรจะใหรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุ
ตัวตน (identification) ขอบเขต (extent) คุณภาพ (quality), แงมุมเชิงปริภูมิ และเชิงเวลา การอางอิง
เชิงปริภูมิ และการเผยแพรขอมูล 
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8.5.2 การจัดทําคําอธิบายขอมูลสําหรับฟเจอร ลักษณะประจําของฟเจอร และ 
ความเชื่อมโยงระหวางฟเจอร 

 
ในบาง application schema อาจมีการอางอิง (เรียกใช) นิยามตาง ๆ จาก  ISO 19115 ได 

เอกสารมาตรฐานน้ีมิไดจํากัดลักษณะการเรียกใชงานดังกลาว 
กฎเกณฑ: 
1) องคประกอบหน่ึงของคําอธิบายขอมูล อาจถูกใชในรูปของ GF_Metadata_AttributeType 

(subtype ของ GF_AttributeType) เพื่อจัดเก็บคําอธิบายขอมูลเกี่ยวกับ อินสแตนทของฟเจอร
ชนิดตาง ๆ ลักษณะประจําของฟเจอร หรือความเช่ือมโยงระหวางฟเจอร (ดู 8.3.1 กฎเกณฑขอ 
2,4 และ 5) 

2) ชนิดขอมูลของลักษณะประจําใด ๆ ของฟเจอร ซ่ึงใชจัดเก็บคําอธิบายขอมูล ตองเปน
สวนประกอบยอยตัวหนึ่งซ่ึงระบุอยูในรูปของคลาสใน metadata schema 

3) ลักษณะประจาํของฟเจอร สามารถนํานิยามจาก package ใน ISO 19115 มาใชไดโดยมิไดบรรจุ
รายละเอียดคําอธิบายขอมูลไว 

4) ลักษณะประจําท่ีเปนคําอธิบายขอมูลควรแสดงไวใน application schema ในรูปของ 
ATTRIBUTE ตัวหนึ่งของ CLASS ซ่ึงเปนตัวแทนของ instance ของขอมูลซ่ึง metadata นั้น
รายงาน (ดู 8.3.1 กฎเกณฑขอ 4) 

5) ลักษณะประจาํของคําอธิบายขอมูลอาจถูกใชเปนลักษณะประจําของลักษณะประจํา ซ่ึงเปน
กรณีท่ีตองนํากฎเกณฑหลักสําหรับ attributeOfAttribute มาใช (ดู 8.3.1)  

 
ตัวอยาง  ภาพที่ 13 แสดง application schema หนึ่งซ่ึงนําเสนอในรูปแบบของ UML ซ่ึงมีการนํา

นิยามสองรายการจาก Metadata schema มาใช  MD_LegalConstraint ถูกนํามาใชระบุ
ขอจํากัดในการนําขอมูลไปใช (ตามกฎเกณฑ ขอ 2 หัวขอ 8.5.2) และ 
Ex_GeographicBoundingBox ถูกมาใชอธิบายขอบเขตพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร (ตามหัวขอ 
8.5.2 กฎเกณฑขอ 3) 
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ภาพท่ี 13 ตัวอยางของคําอธิบายขอมูลท่ีถูกนํามาผนวกไวในลักษณะของขอมูลรายการหนึ่งใน 

application 
 

8.5.3 กฎเกณฑเร่ืองคุณภาพขอมูล 
 

8.5.3.1 กฎเกณฑในการรายงานดานคุณภาพสําหรับ instance ของขอมูล 
 
เนื้อหาในหัวขอนี้มุงอธิบายถึงการนําองคประกอบยอยจาก Quality Schema มาตรฐานมา

ใชใน application schema โดย data quality sub-element บางตัว พรอมท้ังคําบรรยาย สามารถ
นํามาใชกับแตละอินสแตนทของขอมูล 
หมายเหตุ 1 ท้ัง data quality element และ data quality sub-element ซ่ึงระบุไวใน ISO 19113 นั้นได

ถูกจําลองแบบไวเปน subtype ภายใต DQ_Element ใน ISO 19115  
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สารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพของชุดขอมูลหรือบางสวนของชุดขอมูลไมมีผลกระทบตอ 
application schema และควรถูกรายงานไวในคําอธิบายขอมูลของชุดขอมูลนั้น ๆ อยางสอดคลองกับ
ขอกําหนดท่ีระบุอยูใน ISO 19115 
กฎเกณฑ 
1) สารสนเทศเก่ียวกับคุณภาพของแตละอินสแตนทของฟเจอร หรือของแตละลักษณะประจํา ตอง

ถูกรายงานไวเม่ือใดก็ตามท่ีคุณภาพของอินสแตนทใด ๆ ถูกคาดหมายวาจะแตกตางจากคุณภาพ
ท่ีนาจะเปนสําหรับชุดขอมูลหรือสวนของชุดขอมูล 

2) ลักษณะประจาํ quality (อินแสตนทหนึ่งของ GF_QualityAttributeType) ตองถูกนิยามไวใน 
application schema  และตองถูกใชเพื่อจดัเก็บสารสนเทศเก่ียวกับคุณภาพขอมูล 

3) ลักษณะประจาํ quality ตองถูกนําเสนอใน application schema ในลักษณะของ ATTRIBUTE 
ของ CLASS ซ่ึงเปนตัวแทนของอินสแตนทของขอมูลท่ีตัวมันกําลังอธิบาย (ดู 8.3.1 กฎเกณฑ
ขอ 4) 

4) ลักษณะประจาํ quality ตองใช suptype ตัวใดตัวหนึ่งภายใต CLASS DQ_Element (ดูตารางท่ี 2) 
ซ่ึงนิยามอยูใน Data Quality Information Package ใน ISO 19115 เพือ่เปนชนิดขอมูลสําหรับ
เก็บคาของมัน 

 
ตารางท่ี 2  Subtype ของ DQ_Element ท่ีนิยามไวใน ISO 19115 

 
 
5) ลักษณะประจาํ quality อาจถูกใชเปนลักษณะประจําของลักษณะประจาํก็ได  ซ่ึงจะตองนํากฎ

หลักสําหรับ attributeOfAttribute มาใชควบคูกันดวย (ดู 8.3.1) 
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หมายเหตุ 2 สวนใดก็ตามท่ี ATTRIBUTE เรียกใช DQ_Element หรือ เรียกใช subtype ของ 
DQ_Element เพื่อมากําหนดเปนชนิดขอมูล โดยตัว ATTRIBUTE นี้จัดเก็บสารสนเทศดาน
คุณภาพเกี่ยวกับ CLASS ซ่ึงบรรจุ ATTRIBUTE ดังกลาว 

ตัวอยางท่ี 1 ภาพท่ี 14 แสดง ATTRIBUTE featureClassificationQuality ซ่ึงจัดเก็บสารสนเทศดาน
คุณภาพเกี่ยวกับการจําแนกฟเจอร Land Area ออกเปนพื้นท่ียอยๆ (subareas) 

 

 
ภาพท่ี 14 ตัวอยางของคุณภาพของอินสแตนทของฟเจอร 

 
ตัวอยางท่ี 2 ภาพท่ี 15 แสดงวิธีการ 2 แบบ สําหรับการจัดทํา UML ของฟเจอรช่ือ Land Area ซ่ึง

ลักษณะประจําของมันท่ีช่ือ Outline มีลักษณะประจําดานคุณภาพช่ือ Accuracy  
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ภาพท่ี 15 ตัวอยางของการระบุคุณภาพของลักษณะประจาํของฟเจอร 

 
8.5.3.2 กฎเกณฑสําหรับการรายงานสารสนเทศคุณภาพเพิ่มเติม 

 
สําหรับหลาย ๆ วัตถุประสงคนั้น อาจมีความจําเปนหรือสะดวกสบายกวาท่ีจะขยาย

ขอบเขตของสารสนเทศดานคุณภาพขอมูลเพิ่มเติมจากท่ีไดมีการนิยามเอาไวใน Data Quality 
Information Package ใน ISO 19115 โดยการใหคําอธิบายเพิ่มเติมซ่ึงเรียกวา additional quality sub-
element 
กฎเกณฑ:  
1) quality sub-element ซ่ึงผูใชนิยามเพิ่มข้ึน ตองถูกนิยามใหเปน CLASS ท่ีเปนชนิดยอย 

(subtype) ของ DQ_Element หรือของชนิดยอยตัวใดตัวหนึ่งของ DQ_Element อีกที (ดูตารางท่ี 
2) ท้ังนี้ตองสอดคลองตามกฎเกณฑของโพรไฟลของโดเมน (domain profiles) ของ schema 
มาตรฐาน (ดู 8.4.2) 

 
ตัวอยาง  ภาพท่ี 16 แสดงตัวอยาง quality sub-element ซ่ึงผูใชนิยามเพิ่มข้ึนเอง 
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ภาพท่ี  16 ตัวอยางของขอมูลคุณภาพซ่ึงผูใชนิยามเพิ่มข้ึนเอง 

 
8.5.3.3 การรายงานสารสนเทศดานคุณภาพสําหรับลักษณะประจําของอินสแตนท

ของฟเจอร 
 
กฎเกณฑ: 
1) ลักษณะเฉพาะดานคุณภาพของลักษณะประจําของฟเจอร ตองถูกสรางข้ึนตามท่ีระบุใน 8.3.1 

กฎเกณฑขอ 5 attributeOfAttribute 
 

8.6 กฎเกณฑเชิงเวลา (Temporal rules)  
 
8.6.1 กฎเกณฑท่ัวไปเก่ียวกับคุณสมบัติเชงิเวลา 

 
กฎเกณฑ: 
1) การอธิบายมุมมองในเชิงเวลาของขอมูลภูมิศาสตร ตองสอดคลองกับขอกําหนดท่ีใหไวใน ISO 

19108 
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หมายเหตุ เปนไปไดท่ีจะใช Date*, DateTime* และ Time* แตนั่นจะทําใหลักษณะประจําเหลานั้น
เปนอินสแตนทของลักษณะประจําชนิดเฉพาะเร่ือง (Thematic) ไมใชลักษณะประจําชนิด
เชิงเวลา** (Temporal) เนื่องจากไมมีระบบอางอิงเช่ือมตอไว 

 

หมายเหตุของผูแปล:  
* Date DateTime และ Time เปนชนิดขอมูลซ่ึงไดรับการนิยามไวใน ISO 19103 Geographic 
information –Conceptual schema language หัวขอเร่ือง Primitive Types ภายใต Data Types 
** ใน ISO 19108 Geographic information – Temporal schema สวน Annex C ไดมีการสราง
รายการคําอธิบายขอมูลสําหรับการระบุระบบอางอิงเชิงของลักษณะประจําชนิดเชิงเวลาเตรียม
เอาไวแลว ซ่ึงควรมีการจัดทําควบคูไปกับชุดขอมูลหรือ application schema ดวย 

 
8.6.2 ลักษณะประจําเชิงเวลา (temporal attribute) 

 
กฎเกณฑ: 
1) ลักษณะเฉพาะเชิงเวลาของชนิดฟเจอรหนึ่งๆ ตองถูกนิยามดวยลักษณะประจําเชิงเวลา ซ่ึงเปน

ชนิดยอยหนึ่งของลักษณะประจําของฟเจอร 
2) การจัดสรางลักษณะประจําเชิงเวลาใน UML ตองเปนไปตามกฎเกณฑท่ีระบุใน 8.2.5 ซ่ึง

กลาวถึงการอางอิงไปยัง schema มาตรฐานอ่ืน ๆ 
3) ลักษณะประจาํเชิงเวลาอาจถูกแสดงอยูใน application schema ในรูปของลักษณะประจํารายการ

หนึ่งของ UML CLASS ท่ีเปนตัวแทนของฟเจอร (ดู 8.3.1) ในการนีลั้กษณะประจาํดังกลาวตอง
นําเอาหนึ่งในอ็อบเจกตเชิงเวลา (temporal object) ซ่ึงนิยามไวแลวใน Temporal schema (ดู ISO 
19108) เพื่อมาใชเปนชนดิขอมูลสําหรับคาของมัน 

4) ลักษณะประจาํเชิงเวลาตองถูกสรางเปนคลาสของ UML (นั่นคือ subclass ของอ็อบเจกตเชิง
เวลา) เม่ือเขากรณีใดกรณีหนึง่ตอไปนี้ (ดู 8.3.1 กฎเกณฑขอ 5) 

- กรณีท่ี 1: ลักษณะประจําประกอบดวยหลายสวนประกอบยอย  
- กรณีท่ี 2: จําเปนตองมีการจํากัดชนิดของขอมูลสําหรับลักษณะประจําของอ็อบเจกต

เชิงเวลาห 
- กรณีท่ี 3: จําเปนตองมีการอางอิงอยางชัดเจนถึงการดําเนินการของสวนตอประสานซ่ึง

นิยามไวใน ISO 19108  
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5) ลักษณะประจาํเชิงเวลาอาจถูกใชเปนลักษณะประจําของลักษณะประจาํได (ดู 8.3.1) ในการนี้
ลักษณะประจาํดังกลาวตองเปนชนิดยอยหนึ่งของอ็อบเจกตเชิงเวลาซ่ึงนิยามไวใน ISO 19108 

6) อ็อบเจกตเชิงเวลาท่ีสมเหตุสมผล (valid) ซ่ึงตองถูกเลือกมาใช ไดแสดงเอาไวในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3  รายการของอ็อบเจกตเชิงเวลาท่ีสมเหตุสมผล (valid) สําหรับใชกับลักษณะประจําเชิง

เวลาใน application schema 

 
 

ตัวอยางท่ี 1 ภาพท่ี 17 แสดง application schema สําหรับกิจกรรมการตรวจวัดอยางหน่ึง โดยมี
เคร่ืองตรวจวัดติดต้ังอยูในพื้นท่ี และทําหนาท่ีบันทึกคาการตรวจวัดตามความถ่ีท่ีกําหนด 
ในรูปมีการใชปฐมฐานเรขาคณิตเชิงเวลา (Temporal geometric primitive) เพื่อใชเปนชนิด
ขอมูลของชนิดลักษณะประจําเชิงเวลาท่ีใชในชนิดฟเจอร Station และ Measurements 

 

 
ภาพท่ี 17 ตัวอยางของลักษณะประจําเชิงเวลา * 
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หมายเหตุของผูแปล:  
* UML ในภาพท่ี 17 ในเอกสารตนฉบับแสดงตําแหนงของช่ือบทบาท (role name) 
“hasLogOfValues” ไมสอดคลองกับขอกําหนดใน UML Notation Guide 1.1 หัวขอ 5.21.2 โดย
ท่ีถูกตองควรจะตองยายตําแหนงของ บทบาท (role) “hasLogOfValues”  มาอยูท่ีปลายเสนความ
เช่ือมโยงดานท่ีใกลกับฟเจอร “Station”  

 
ตัวอยางท่ี 2 ภาพท่ี 18 แสดงการใช TM_TopologicalComplex เปนลักษณะประจําเชิงเวลาของ

ฟเจอร โดย “BuildingHistory” คือลักษณะประจําของฟเจอรชนิด “Building” ซ่ึงนําเสนอ
ใน schema ในรูปของคลาส UML  เนื่องจาก “BuildingHistory” เปนชนิดยอยของ 
TM_TopologicalComplex มันจึงเปน aggregation ของTM_TopologicalPrimitive ซ่ึง
อธิบายเหตุการณและสถานะในประวัติของอาคาร  จากในรูป “BuildingHistory” เปนการ
รับทอด (inheritance) ของ TM_Topological ดวยลําดับของ episodes โดยแตละ episodes 
สอดคลองกับจุดตอ (node) หรือเสนเช่ือม (edge) ตามคํานิยามของ linear graph*  กลาวอีก
นัยหนึ่ง “BuildingHistory” นับเปน linear graph ดังนั้น {TM_Node.previousEdge ->size 
<=1}; ขนาดของเสนเช่ือมกอนหนาเปนศูนยท่ีจุดตอเร่ิมตน และ{TM_Node.nextEdge-
>size <=1}; ขนาดของเสนเช่ือมถัดไปเปนศูนยเฉพาะท่ีจุดตอสุดทาย สรุปคือแตละ episode 
จะเกี่ยวพันกับจุดตอหรือเสนเช่ือมใน linear graph*  

 

หมายเหตุของผูแปล:  
*อางอิงจาก ISO 19108 Geographic information – Temporal schema;  Linear graph  หมายถึง 
กราฟซ่ึงจุดตอใดๆ จะมีเสนเช่ือมกอนหนาและเสนเช่ือมถัดไปไดไมเกนิ 1 เสนเช่ือม นอกจากนี้จดุ
ตอแรกสุดจะไมมีเสนเช่ือมกอนหนา และจุดตอสุดทายจะไมเสนเช่ือมถัดไป 
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ภาพท่ี 18 ตัวอยางการใช TM_TopologicalComplex เปนลักษณะประจาํเชิงเวลาของฟเจอร 

 
8.6.3 ความเชือ่มโยงเชงิเวลาระหวางฟเจอร 

 
8.6.3.1 ประเภทของความสมัพันธ 

 
ตามท่ีระบุใน General Feature Model นั้น GF_TemporalAssociation เปนชนิดยอยชนิด

หนึ่งของ GF_AssociationType (ดูภาพท่ี 7) โดยความเช่ือมโยงเชิงเวลาแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
ความเช่ือมโยงเชิงเวลาแบบสามัญ (simple temporal association) และ ความสืบตอเชิงเวลาของ
ฟเจอร (feature succession) 
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8.6.3.2 ความเชื่อมโยงเชงิเวลาแบบสามัญ (simple temporal association)  
 
ความเช่ือมโยงเชิงเวลาแบบสามัญสามารถท่ีจะสรางข้ึนมาได (เปนผลพวง) โดยการ

ประยุกตใช การดําเนินการซ่ึงนิยามเอาไวสําหรับสวนตอประสานของ TM_Primitive ใน ISO 
19108 โดยใชการดําเนินการดังกลาวกับปฐมฐานเรขาคณิตเชิงเวลา (temporal geometric primitive) 
ซ่ึงใชเปนชนิดขอมูลสําหรับลักษณะประจําเชิงเวลา 

 
ตัวอยางท่ี 1 Application schema หนึ่งอาจนิยาม UML Class ข้ึนมาเปนตัวแทนฟเจอรชนิด Building 

ท่ีมีลักษณะประจํา dateOfConstruction ซ่ึงใช TM_Instant เปนชนิดขอมูล  สมมติวา 
Building ประกอบดวยอาคาร 2 อาคาร คือ อาคาร A สรางข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1950 และอาคาร B 
สรางข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1970 และหากเรียกใชการดําเนินการ ช่ือ TM_Order.relativePosition* 
กับ TM_Instant ซ่ึงเปน คาสําหรับ dateOfConstruction** ของอาคาร A  โดยมี TM_Instant 
ท่ีเปนคาสําหรับ dateOfConstruction  ของอาคาร B เปนคาพารามิเตอร จะไดคาผลลัพธเปน 
“before”  และหากการดําเนินการ TM_Separation.distance ถูกเรียกใชในลักษณะเดียวกนั ก็
จะไดคาผลลัพธเปน “20ป” 
 

หมายเหตุของผูแปล:  
* TM_Order.relativePosition เปน operation มาตรฐานซ่ึงนิยามไวในสวนตอประสานของ 
TM_Primitive ตามท่ีระบุใน ISO 19108   
** dateOfConstruction เรียกใช TM_Instant (ซ่ึงถือเปนชนิดยอยหนึ่งของ TM_Primitive) เพื่อใช
เก็บวันท่ีกอสราง ดังนั้น dateOfConstructionจึงมี TM_Order.relativePosition เปน operation ท่ีติด
มาดวย และสามารถเรียกใชได 

 
กฎเกณฑ: 
1) ความเช่ือมโยงเชิงเวลาแบบสามัญ ตองถูกสรางไวใน application schema ตามแนวทางอันใด

อันหนึ่งตอไปนี้ 
- กรณีท่ี 1: ปฐมฐานเชิงเวลาซ่ึงถูกใชเปนชนิดขอมูลของลักษณะประจํา ตองสรางการ

ดําเนินการ TM_RelativePosition จากสวนตอประสาน TM_Order ซ่ึงนิยามไวใน ISO 
19108 เพื่อใหสามารถสรางความเช่ือมโยงเชิงเวลาแบบสามัญข้ึนจากขอมูลได  
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- กรณีท่ี 2: ความเช่ือมโยงเชิงเวลาแบบสามัญหนึ่ง ๆ ตองถูกสรางไวใน application 
schema  โดยใช ASSOCIATION หนึ่ง ใน  UML (ดู 8.3.1 กฎเกณฑขอ 2) 

 
ตัวอยางท่ี 2 ภาพท่ี 19 แสดงความเช่ือมโยงเชิงเวลาแบบสามัญซ่ึงถูกสรางข้ึนเปน ASSOCIATION  

schema ในรูปบงบอกวาถนน (Road) จะตองเกิดข้ึนกอนสถานีบริการ 
 

 
ภาพท่ี 19 ตัวอยางของการเขียนแสดงความเช่ือมโยงเชิงเวลาแบบสามัญไวเลยอยางชัดแจง 

 
8.6.3.3 ความสืบตอเชิงเวลาของฟเจอร (feature succession) 

 
ความสืบตอเชิงเวลาของฟเจอร (Feature succession) เปน คือลําดับของการเปล่ียนแปลง

ตามมิติของเวลา ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับการแทนท่ีอินสแตนทของฟเจอรหนึ่งหรือมากกวา ดวยอินสแตนท
ของฟเจอรอ่ืน   ความสืบตอเชิงเวลาของฟเจอรนั้นแบงออกเปนสามประเภทคือ การแทนท่ีฟเจอร 
(feature substitution) การแบงแยกฟเจอร (feature division) และ การหลอมรวมฟเจอร (feature 
fusion)  การแทนท่ีฟเจอร1 นั้นเปนการแทนท่ีอินสแตนทของฟเจอรหนึ่งดวยอินสแตนทของอีก
ฟเจอรหนึ่ง การทําเชนนี้ทําใหเกิดความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง (one-to-one) ระหวางอินสแตนท
ของฟเจอรท้ังสอง3   การแบงแยกฟเจอร2 จะเกิดข้ึนเม่ืออินสแตนทหนึ่งของฟเจอรถูกแบงแยก
ออกเปนสองอินสแตนท (หรือมากกวา) การทําเชนนี้ทําใหเกิดความสัมพันธแบบ one-to-many 
ระหวางอินสแตนท3  สวนการหลอมรวมฟเจอร2 จะเกิดข้ึนเม่ืออินสแตนท สองอินสแตนทหรือ
มากกวารวมกันเปนอินสแตนทเดียว การทําเชนนี้ทําใหเกิดความสัมพันธแบบ many-to-one ระหวาง 
อินสแตนท3  ซ่ึงการผสมรวมกันระหวางท้ังสามประเภทขางตนก็สามารถทําได 

ความสืบตอเชิงเวลาของฟเจอร ประกอบดวยท้ังมุมมองเชิงปริภูมิ (spatial aspect) และ
มุมมองเชิงเวลา (temporal aspect) ท้ังสองมุมมองดังกลาวทําใหเกิดมุมมองความสัมพันธของหลาย 
ๆ ฟเจอรท่ีมีตอท่ีต้ังเชิงปริภูมิเดียวกัน(spatial location) ณ เวลาตางกันและในลําดับเฉพาะอยางหนึ่ง 

ความสืบตอเชิงเวลาของฟเจอรนั้น อาจถูกสรางข้ึนหรือแปลงมาจาก ลักษณะประจําเชิง
ปริภูมิและลักษณะประจําเชิงเวลาของฟเจอร  อยางไรก็ตาม ในการทําเชนนี้ จําเปนตองมีการสราง
ลักษณะประจําเชิงเวลากํากับเอาไวกับฟเจอรทุกชนิด เพื่อใชระบุถึงชวงเวลาท่ีฟเจอรนั้นๆ คงอยู 
ความตอเนื่องกันเชิงเวลาสรางข้ึนไดโดยการคนหาฟเจอรซ่ึงใชปฐมฐานเชิงปริภูมิ (spatial 
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primitive) รวมกัน แลวจึงคํานวณหา TM_RelativePositions ของชวงเวลาของการคงอยูของเหลา
ฟเจอร 
 ความสืบตอเชิงเวลาของฟเจอรนั้นไมจําเปนตองข้ึนกับชนิดของฟเจอรเสมอไป นั่น
หมายความวาชนิดของอินสแตนทของฟเจอร ไมจําเปนตองเปนชนิดเดยีวกันกับ อินสแตนทของ
ฟเจอรท่ีจะมาแทนท่ีมัน  ความสืบตอเชิงเวลาของฟเจอรสามารถถูกจําลองแบบข้ึนท่ีระดับของ
ฟเจอรท่ัวไป (generic feature) แตมิใชจะทําไดเสมอไปท่ีระดับของชนดิฟเจอร (feature type)  
 

หมายเหตุของผูแปล:  
1 การแทนท่ี  การแทนท่ีนั้นสามารถเปนการแทนท่ีของฟเจอรชนิดเดียวกันหรือคนละชนิดก็ได 
2 การแบงแยกและการหลอมรวมนั้นจะตองไมมีการเปล่ียนแปลงชนิดของ feature 
3 ความสัมพันธระหวาง instance ท่ีกลาวถึงในท่ีนี้เปนความสัมพันธระหวาง instance ท่ีมีอยูเดิม กับ 
instance ท่ีเขามาแทนท่ีตัวเดิมเทานั้น (ความสัมพันธระหวางตัวกอนกับตัวหลังความเปล่ียนแปลง) 
ไมรวมถึงความสัมพันธระหวาง instance ตัวใหมดวยกันเอง และอาจสับสนไดงายเม่ือ instance 
เดิมถูกแทนท่ีโดย instance ใหมหลายๆ ตัว 

 
กฎเกณฑ: 
1) ความสืบตอเชิงเวลาของฟเจอร อาจถูกนํามาใชสรางเปนความเช่ือมโยงระหวางฟเจอรไดโดย 

instantiate ข้ึนไดใน application schema ในรูปของความเช่ือมโยง UML ระหวางคลาสของ
ชนิดฟเจอร 

2) ความสืบตอเชิงเวลาของฟเจอร อาจถูกใชสรางเปนความเช่ือมโยงระหวางฟเจอรได โดย 
instantiate ข้ึนใน application schema ในรูปของความเช่ือมโยงแบบอางอิงถึงตัวเอง (self-
referent association) ของคลาสของฟเจอรแบบท่ัวไป 

3) ช่ือ, บทบาท และ multiplicity ตองเหมาะสมกับชนิดของความสืบตอเชิงเวลาของฟเจอร 
 
ตัวอยางท่ี 1 ภาพท่ี 20 แสดงความสืบตอเชิงเวลาของฟเจอร ท่ีถูกจําลองแบบในรูป ASSOCIATION 

ระหวางคลาสของชนิดฟเจอร 2 คลาส นี่เปนตัวอยางหนึ่งของความสืบตอกันเชิง
นิเวศนวิทยา (ecological succession) แบบหนึ่ง ซ่ึงรูจักกันในนามของ old-field succession 
ซ่ึงพบไดบอยในฝงตะวันออกของสหรัฐอเมริกา  ความสืบตอเชิงเวลาชนิดนี้เกิดข้ึนบน
อาณาบริเวณเดียวกันตามลําดับดังแสดงในรูป หากพื้นท่ีดังกลาวนั้นไมถูกรบกวน 
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ภาพท่ี 20 ตัวอยางของความตอเนื่องกันเชิงเวลาระหวางฟเจอรแตละชนิด 

 
ตัวอยางท่ี 2 ภาพท่ี 21 แสดงความสืบตอเชิงเวลาของฟเจอรซ่ึงถูกจําลองแบบข้ึนเปน 

ASSOCIATION แบบอางอิงถึงตัวเอง (self-referent) ของ UML คลาสหนึ่งซ่ึงเปน 
supertype สําหรับฟเจอรหลายชนิด ท่ีอาจเกี่ยวพันในความสัมพันธดานความสืบตอเชิงเวลา
ดังกลาว การจําลองแบบในลักษณะนี้มีความจําเปนเนื่องจากไมสามารถคาดการณลําดับ
ความสืบตอของอินสแตนทของชนิดฟเจอรเหลานี้ 
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ภาพท่ี 21 ตัวอยางของความตอเนื่องกันเชิงเวลาท่ีระดับของ generic feature  

 
8.7 กฎเกณฑเชิงปริภูมิ (Spatial rules)  

 
8.7.1 กฎเกณฑเชิงปริภูมิท่ัวไป 

 
กฎเกณฑ: 
1) โดเมนของคาของลักษณะประจําเชิงปริภมิู ตองสอดคลองตามขอกําหนดท่ีระบุอยูใน ISO 

19107 ซ่ึงไดจดัเตรียมผังเคารางเชิงแนวคิด (conceptual schema) สําหรับอธิบายลักษณะเฉพาะ
เชิงปริภูมิของฟเจอรตาง ๆ  รวมท้ังอธิบายเซ็ตของตัวดาํเนินการเชิงปริภูมิ (spatial operator) ท่ี
สอดคลองกับ conceptual schema ของฟเจอรนั้นๆ 

  
ISO 19107 ครอบคลุมขอมูลชนิดเวกเตอร ซ่ึงประกอบดวยปฐมฐานเรขาคณิตและปฐมฐาน

ทอพอโลยี (รวมกันเรียกวา อ็อบเจกตเชิงปริภูมิ หรือ spatial object) ซ่ึงใชสําหรับสรางอ็อบเจกตท่ี
บงบอกถึงลักษณะเฉพาะเชิงปริภูมิของฟเจอร 

โดยอาศัยพิกัดตําแหนงและฟงกชันทางคณิตศาสตร  เรขาคณิต (Geometry) ทําหนาท่ี
จัดเตรียมความหมายสําหรับคอธิบายเชิงปริมาณของลักษณะเฉพาะเชิงปริภูมิของฟเจอร 
ลักษณะเฉพาะเชิงปริภูมิดังกลาวประกอบไปดวย มิติ (dimension) ตําแหนง (position) ขนาด (size) 
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รูปราง (shape) และทิศทางการวางตัว (orientation)   ฟงกชันทางคณิตศาสตรท่ีใชเพื่ออธิบาย
เรขาคณิตของอ็อบเจกตนั้นข้ึนอยูกับระบบพิกัดท่ีใชในการกําหนดตําแหนงเชิงปริภูมิ (spatial 
position)   เรขาคณิตจึงเปนแงมุมเดียวของสารสนเทศภูมิศาสตรท่ีแปรเปล่ียนไปเม่ือสารสนเทศน้ัน
ถูกแปลงจากระบบพิกัดหนึ่งไปยังระบบพิกัดอ่ืน 

ทอพอโลยีนั้นเกี่ยวพันกับลักษณะเฉพาะของรูปเรขาคณิต ซ่ึงจะคงเดิมไมเปล่ียนแปลงหาก
ปริภูมินั้นเปล่ียนรูปอยางยืดหยุนและตอเนื่องกัน (elastically and continuously) ตัวอยางเชน เม่ือ
ขอมูลภูมิศาสตรถูกแปลงจากระบบพิกัดระบบหนึ่งไปสูอีกระบบหน่ึง  ภายในบริบทของขอมูล
ภูมิศาสตร ทอพอโลยีมักถูกใชเพื่ออธิบายการเช่ือมตอกันของกราฟซ่ึงมีมิติใดๆ (n-dimensional) ซ่ึง
เปนคุณสมบัติซ่ึงไมแปรเปล่ียนภายใตการแปลงแบบตอเนื่องของกราฟ 

ทอพอโลยีเชิงคํานวณ (computational topology) ใหสารสนเทศเกี่ยวกับภาวะเช่ือมตอ
ระหวางปฐมฐานเรขาคณิตซ่ึงอาจแปลงจากเรขาคณิตท่ีอยูเบ้ืองหลัง (underlying geometry)   การใช
งานท่ีไดผลท่ีสุดของทอพอโลยีคือชวยเรงการคํานวณเชิงเรขาคณิตใหสามารถทําไดเร็วข้ึน  การ
คํานวณเชิงเรขาคณิต อยางเชน การครอบคลุมบรรจุ (point-in-polygon) ความประชิด (adjacency) 
เสนขอบเขต (boundary) และ การติดตามไปตามโครงขาย (Network tracking) นั้นตองใชทรัพยากร
การคํานวณอยางมาก  ดวยเหตุนี้  โครงสรางเชิงการจัด (combinatorial structure) หรือท่ีรูจักกัน
ในนาม ทอพอโลยีเชิงซอน (Complex topology), โครงขาย หรือกราฟ จึงมักถูกสรางข้ึนมาเพื่อชวย
ใหข้ันตอนวิธีทางดานการคํานวณเชิงเรขาคณิตสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  ขอมูล
และโครงสรางการประมวลผลเหลานี้ทําหนาท่ีแปลงข้ันตอนวิธีการคํานวณเชิงเรขาคณิตไปเปน
ข้ันตอนวิธีเชิงการจัด 

 
8.7.2 ลักษณะประจําเชิงปริภูมิ 

 
กฎเกณฑ: 
1) ลักษณะเฉพาะเชิงปริภูมิของฟเจอร ตองถูกอธิบายโดยลักษณะประจําเชิงปริภูมิหนึ่งตัวหรือ

มากกวา  ใน application schema หนึ่ง ๆ นั้น ลักษณะประจําเชิงปริภูมิเปนชนิดยอยหนึ่งของ
ลักษณะประจาํของฟเจอร (ดู 7.4) และการจัดแบงประเภท  (taxonomy) ตามคาของมันนัน้
ไดถูกนยิามเอาไวใน spatial schema (ISO 19107) 

2) ลักษณะประจาํเชิงปริภูมิ ตองถูกแสดงอยูใน application schema ตามแนวทางใดแนวทางหน่ึง
ตอไปนี ้
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- กรณีท่ี 1:  แสดงในรูปของลักษณะประจํา (ATTRIBUTE) ตัวหนึ่งของ UML CLASS 
ซ่ึงแทนฟเจอร ในการนี้ ATTRIBUTE ตองใชหนึ่งในอ็อบเจกตเชิงปริภูมิท่ีนิยามไว
แลวใน spatial schema (ISO 19107) มากําหนดเปนชนิดขอมูล 

- กรณีท่ี 2:  แสดงในรูปของ UML ASSOCIATION ระหวางคลาสซ่ึงเปนตัวแทนฟเจอร
กับอ็อบเจกตเชิงปริภูมิตัวใดตัวหนึ่งตามท่ีนิยามไวใน spatial schema (ISO 19107) 

3) ลักษณะประจาํเชิงปริภูมิตองใชอ็อบเจกตเชิงปริภูมิในการกําหนดคา ซ่ึงอ็อบเจกตเชิงปริภูมิ
ดังกลาวจําแนกออกไดเปนสองชนิด คือ อ็อบเจกตเชิงเรขาคณิต (geometric objects) และอ็อบ
เจกตเชิงทอพอโลยี (topological objects) ท้ังคูตางก็สามารถแบงคลาสยอย (subclassed) ออกไป
เปนปฐมฐาน (primitives)  complexes หรือ aggregate (สําหรับอ็อบเจกตเรขาคณิต) ตารางท่ี 4 
แสดงรายการของอ็อบเจกตเชิงปริภูมิซ่ึงตองถูกใชเพื่อกาํหนดคาของลักษณะประจําเชิงปริภูมิ
ใน application schema  

 
ตารางท่ี 4  แสดงรายการอ็อบเจกตเชิงปริภูมิท่ีถูกตองสําหรับลักษณะประจําเชิงปริภูมิใน 

application schema 

 
 

ตัวอยาง  ภาพท่ี 22 แสดง application schema ท่ีช่ือ “Parcels” ซ่ึงอิงอยูกับ spatial schema เนื่องจากมี
การเรียกใช GM_Surface (UML-Class) ซ่ึงนิยามไวใน spatial schema  ฟเจอร“Parcels” มี
ลักษณะประจําเชิงปริภูมิ (ช่ือ “area”) ซ่ึงนําเอาอินสแตนทของชนิดขอมูล GM_Surface มา
ใชกําหนดคาขอมูล ทางเลือก 2 ทางเลือกสําหรับแสดงลักษณะประจําเชิงปริภูมิแสดงอยูใน
รูปตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 22 ตัวอยางของลักษณะประจําเชิงปริภูมิใน UML 

 
8.7.3 การใช Aggregates เชิงเรขาคณิตและ complexes เชิงปริภูมิ เพื่อแสดงคาของ

ลักษณะประจําเชิงปริภูมิของฟเจอร 
 

8.7.3.1 เกร่ินนํา 
 
โครงแบบเชิงปริภูมิ (spatial configuration) ของฟเจอรหลายชนิดไมอาจถูกนําเสนอดวย

ปฐมฐานเรขาคณิตเพียงรูปแบบเดียวได  ในการนี้รูปแบบ GM_Aggregate และ GM_Complex  ทํา
หนาท่ีรองรับการแสดงฟเจอรเหลานี้ในรูปของการรวมกันของอ็อบเจกตเรขาคณิต 

 
8.7.3.2 Aggregates เชิงเรขาคณิต (Geometric Aggregates) 

 
GM_Aggregates สามารถเปนการรวมกันอยางไมมีหลักการใด ๆ ของ GM_Objects ซ่ึงไม

ตองการโครงสรางเรขาคณิตพิเศษเพิ่มเติม นอกจากนั้น GM_Aggregates สามารถบรรจุ aggregates 
ตัวอ่ืนได ท้ังนี้ GM_MultiPrimitives สามารถเกิดจากการรวมกันอยางไมมีหลักการใด ๆ ของ 
GM_Primitive แตไมสามารถบรรจุรวมเอา aggregates อื่นเขาไปได   รูปแบบเฉพาะส่ีแบบ 
GM_MultiPoint, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface และ GM_MultiSolid นั้นเรียกวาเปน 
aggregate ชนิด “type-safe” ซ่ึงบรรจุเฉพาะอินสแตนท ของ subclasses ของ GM_Point, 
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GM_Curve, GM_Surface และ GM_Solid ตามลําดับ สวนอินสแตนทท่ีเกิดโดยตรงจาก 
GM_Aggregate นั้นไมมีขอจํากัดตามท่ีกลาวขางตน  
 
กฎเกณฑ: 
1) อาจใช GM_Aggregate เปนคาของลักษณะประจําเชิงปริภูมิซ่ึงเปนตัวแทนของฟเจอรในรูปของ

การรวมกันของ GM_Objectอยางไมเปนโครงสราง 
- กรณีท่ี 1: GM_Aggregate ตองถูกใชเปนตัวกําหนดคาสําหรับลักษณะประจําเชิงปริภูมิ

ซ่ึงเปนตัวแทนของฟเจอรในรูปของการรวมกันของ GM_Object นานาชนิดโดยไมมี
การจัดโครงสราง และไมมีขอจํากัดเร่ืองชนิดของ GM_Object ท่ีนําเขามาบรรจุรวมกัน 

ตัวอยางท่ี 1 สายสงไฟฟาอาจถูกมองไดวาประกอบดวยอ็อบเจกตเชิงเรขาคณิตสองชนิดคือ เสา
ไฟฟาแตละตน (จุด) ซ่ึงทําหนาท่ีพยุงสายไฟ และตัวสายไฟ (เสน) ซ่ึงในกรณีนี้ควรจะนํา 
GM_Aggregate มาใช 
- กรณีท่ี 2: ควรจะใช GM_MultiPoint GM_MultiCurve GM_MultiSurface หรือ 

GM_MultiSolid เปนตัวกําหนดคาของลักษณะประจําเชิงปริภูมิซ่ึงบองบอกถึงฟเจอร
ในฐานะเซ็ตของปฐมฐานเรขาคณิตชนิดเดียวกัน 

ตัวอยางท่ี 2 สวนผลไมอาจถูกมองไดวาเปนการรวมกันของตนไม  ลักษณะประจําเชิงปริภูมิของ
ฟเจอร “สวนผลไม” ควรจะเปน GM_MultiPoint ซ่ึงแตละ GM_Point ใชแทนตนไมแตละ
ตน  ถึงแมอาจจะมองไดวาสวนผลไมเปนฟเจอรเชิงซอน และมองตนไมเปนฟเจอรอยาง
งาย (simple feature) การมองเชนนี้ไมจําเปน เนื่องจากสวนผลไมก็อาจถูกมองไดดวยวาเปน
ฟเจอรอยางงายซ่ึงนําเสนอดวยเซ็ตของ GM_Points 

2) กรณีเฉพาะสําหรับการรวมกนั (ของ GM_Object หลายชนิด) หรือเง่ือนไขขอจํากดัของนิยาม
ของลักษณะประจําเชิงปริภมิู ตองถูกสรางข้ึนไวใน application schema โดยการสราง CLASS 
ใหมซ่ึงนําพาโครงแบบเชิงปริภูมิท่ีนิยามโดยผูใช พรอมดวยเง่ือนไขขอจํากัดท้ังหมด ในรูปของ 
subtype ของ GM_MultiPrimitive  

ตัวอยางท่ี 3 ภาพท่ี 23 แสดง spatial aggregate ซ่ึงนิยามโดยผูใช ท่ีช่ือวา “3points1curve” ซ่ึงเปน
ชนิดขอมูลของลักษณะประจําเชิงปริภูมิใน application schema 
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ภาพท่ี 23 ตัวอยางของ spatial aggregate ซ่ึงกําหนดไวใน application schema 

 
8.7.3.3 Complex เชิงเรขาคณิต (Geometric Complex) 

 
Complex เชิงเรขาคณิตนั้นใชเพื่อแสดงลักษณะเฉพาะเชิงปริภูมิของฟเจอร ในรูปเซ็ตของ

ปฐมฐานเรขาคณิตซ่ึงเช่ือมตอกัน*  นอกจากนี้ อินสแตนทของ GM_Complex ยังอนุญาตให
ลักษณะประจําเชิงปริภูมิของฟเจอรท่ีแตกตางกัน สามารถใชปฐมฐานเรขาคณิตรวมกันได ท้ังนี้จะ
ไมมีการแสดงการเช่ือมตอระหวาง GM_Primitive ใหเห็นอยางชัดเจนใน GM_Complex   นั่น
หมายความวาการเช่ือมตอระหวาง GM_Primitive สามารถถูกคํานวณข้ึนไดจากขอมูลพิกัดตําแหนง 

 

หมายเหตุของผูแปล: 
* การตอเช่ือมกันในที่นี้ เชน ขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด หรือขอบเขตแปลงท่ีดินซ่ึงมีเสน
ขอบเขตติดตอกัน เปนตน 

 
กฎเกณฑ: 
1) GM_Complex  ตองถูกใชสําหรับกําหนดคาของลักษณะประจําเชิงปริภูมิซ่ึงแทนฟเจอรใน

รูปแบบการรวมกันของ GM_Object ท่ีเช่ือมตอกัน และแยกออกจากกัน (disjoint) ยกเวนท่ีเสน
ขอบเขต (boundary) ของฟเจอรเหลานั้น  นอกจากนี้คลาสยอย (Subclass) ของ GM_Complex 
ยังอาจถูกกําหนดข้ึนเพื่อระบุขอจํากัดตอโครงสรางของ GM_Complex สําหรับใชนําเสนอโครง
แบบเชิงปริภูมิแบบจําเพาะ (particular spatial configuration) 
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ปฐมฐานแบบหนึ่งมิติซ่ึงบรรจุอยูใน complex หนึ่ง ๆ จะตองไมเช่ือมตอกัน ยกเวนบริเวณ

ท่ีมันใชขอบเขต (boundary) รวมกัน  ปฐมฐานหน่ึงภายใน complex อาจตัดกับอีกปฐมฐานหน่ึงซ่ึง
อยูในมิติท่ีตํ่ากวาหนึ่งระดับและอยูใน complex เดียวกันไดเฉพาะเม่ือปฐมฐานแรกบรรจุปฐมฐานท่ี
สองเอาไวภายในขอบเขตของมัน   ปฐมฐานหน่ึงภายใน complex อาจจะตัดกับอีกปฐมฐานหน่ึงซ่ึง
อยูในมิติท่ีตํ่ากวาใน complex เดียวกันไดก็เฉพาะเม่ือ ปฐมฐานแรก  บรรจุปฐมฐานท่ีสอง
เอาไวภายใน (interior) ของมันอยางสมบูรณ  และมีการสรางอินสแตนทของความเช่ือมโยง 
“Interior To” ไวอยางชัดเจนสําหรับปฐมฐานเหลานี้ 
 
ตัวอยางท่ี 1 โครงขายการระบายนํ้าอาจแสดงดวย GM_Complex ซ่ึงประกอบดวย GM_Curves ท่ีถูก

เง่ือนไขกํากับในลักษณะท่ี GM_Curve ดังกลาวประกอบกันข้ึนเปนกราฟท่ีตอเช่ือมกัน 
(connected graph)* 

 
2) ฟเจอรซ่ึงใชองคประกอบของเรขาคณิตรวมกัน ตองถูกนําเสนอดวย GM_Complexes ซ่ึงเปน 

subcomplex ภายใน GM_Complex ท่ีใหญกวา 
 
ตัวอยางท่ี 2  แปลงท่ีดินแตละแปลงในชุดขอมูลแปลงที่ดินมีเสนขอบเขตซ่ึงประกอบข้ึนจาก 

GM_Curve  แตละ GM_Curve นั้นถูกใชรวมกันโดยขอบเขตของแปลงท่ีดินสองแปลง 
ดังนั้นเสนขอบเขตของแตละแปลงท่ีดินจึงถือเปน GM_Complex และ เซ็ตของเสนขอบเขต
แปลงท่ีดินท้ังหมดเปน GM_Complex ซ่ึงใหญกวา (ดูภาพท่ี 24) 
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ภาพท่ี 24  ตัวอยางของ spatial complex ซ่ึงกําหนดไวใน application schema 

 
8.7.3.4 Composite เชิงเรขาคณิต (Geometric composites) 

 
Composite เชิงเรขาคณิตคือ complex เชิงเรขาคณิตซ่ึงมีคุณสมบัติทุกอยางของปฐมฐานเชิง

เรขาคณิต เวนแตวาประกอบขึ้นจากปฐมฐานเชิงเรขาคณิตชนิดเดียวกันหลายตัวรวมกัน  ดังนั้น 
composite เชิงเรขาคณิตจึงถูกใชสําหรับแทนฟเจอรเชิงซอนท่ีประกอบข้ึนจากอ็อบเจกตเชิง
เรขาคณิต (geometric object) ท่ีเล็กกวาซ่ึงเปนเรขาคณิตประเภทเดียวกัน 
 
กฎเกณฑ: 
1) GM_Primitive ตองถูกใชเพื่อเปนตัวแทนฟเจอรเชิงซอนซ่ึงมีคุณสมบัติทางเรขาคณิตของปฐม

ฐานเรขาคณิต 
 
หมายเหตุ โครงขายถนนหนึ่งประกอบขึ้นจากถนน ซ่ึงแตละถนนอาจประกอบดวยฟเจอรอยางงาย

ซ่ึงแทนองคประกอบยอยหลาย ๆ ชนิดของถนน (ดูภาพท่ี 25) ลักษณะประจําเชิงปริภูมิของ
องคประกอบถนนสามารถเปน GM_Curves ถนนแตละเสนสามารถถูกนําเสนอดวย 
GM_CompositeCurve ซ่ึงบรรจุ GM_Curves ท่ีใชแทนองคประกอบของถนน โครงขาย
ถนนท้ังหมดสามารถถูกนํา เสนอดวย  GM_Complex ซ่ึ งบรรจุ เ ซ็ตของ 
GM_CompositeCurve ท่ีแทนถนนเอาไวอีกที 
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ภาพท่ี 25 ตัวอยางของ composite เชิงเรขาคณิตซ่ึงกําหนดไวใน application schema 
 

8.7.3.5 Complex เชิงเรขาคณิตครอบคลุม (Global geometric complexes) 
 
ปฐมฐานอาจและมักถูกใชในหลาย ๆ complex พรอมกัน นั่นหมายความวาโครงสราง

เพิ่มเติมอาจถูกสรางข้ึนสําหรับฟเจอรซ่ึงมีเรขาคณิตเปนแบบcomposite  โครงสรางนี้อาจถูกใชเพื่อ
จัดเก็บความสัมพันธเชิงทอพอโลยีระหวางฟเจอรไวอยางชัดแจง ท้ังนี้สถานการณท่ัวไปที่ส่ิงเหลานี้
มักเกิดคือเพื่อสรางฟเจอรขนาดใหญ* (บางคร้ังเปนลักษณะแฝง) ซ่ึงมักเรียกวา “themes”, “layers” 
หรือ “maps” 
 

หมายเหตุของผูแปล: 
* ฟเจอรขนาดใหญ (large feature) ในท่ีนี้หมายถึง ฟเจอรท่ีอยูในระดับท่ีสูงกวาหรือมีความจําเพาะ
นอยกวาฟเจอรท่ีอยูในระดับท่ีตํ่ากวา เชน ทางน้ํา อยูในระดับท่ีสูงกวา แมน้ํา และ คลอง  

 
กฎเกณฑ: 
1) ฟเจอรครอบคลุม (global feature) ซ่ึงประกอบดวยอ็อบเจกตเชิงเรขาคณิตท่ีถูกใชนําเสนอคา

ของลักษณะประจําต้ังแตหนึง่ตัวข้ึนไปของคลาสของฟเจอรต้ังแตหนึ่งคลาสข้ึนไป ตองถูก
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นําเสนอในรูปของอินสแตนทของ GM_Complex ในลักษณะท่ีลักษณะประจําเหลานั้นเปน 
subcomplexes ของอ็อบเจกตนี้ การรวมเขาไปในลักษณะนี้ตองถูกกาํหนดไวใน application 
schema  ฟเจอรครอบคลุมดังกลาวนีต้องมีช่ือเปนเอกลักษณภายในแตละชุดขอมูล  ลักษณะ
ประจําของฟเจอรซ่ึงตองใชเปน subcomplex ของฟเจอรครอบคลุมดังกลาว ตองถูกกําหนดไว
โดยช่ือซ่ึงบอกวาสังกดัอยูใตฟเจอรครอบคลุมตัวใด 

 
เชนเดียวกับฟเจอรอ่ืน ๆ หนึ่งในกลุม (theme) ของฟเจอรครอบคลุมนี้อาจถูกกําหนดให

สังกัดอยูใตกลุมฟเจอรท่ีอยูระดับเหนือกวาได  ในกรณีนี้ ฟเจอรพื้นฐานก็ยอมะสังกัด (ในเชิงตรรก) 
อยูใตกลุมฟเจอรท่ีอยูระดับเหนือกวา ตัวอยางเชน “Stream Theme” และ “Canal Theme” อาจจะ
สังกัดอยูใน “Hydrographic Theme” อยางไรก็ตามมิไดหมายความวาฟเจอรจะไมสามารถสังกัดใต
ฟเจอรครอบคลุม หรือใตกลุม (theme) หลาย ๆ ตัวผานทางลักษณะประจําหลาย ๆ รายการได แต
ลักษณะประจําแตละรายการดังกลาวควรจะอยูในหัวขอเดียวเปนอยางมาก 

 
หมายเหตุ   หากทุก ๆ ถนน* ในชุดขอมูลจะตองมีเสนกึ่งกลางถนนนําเสนออยูในลักษณะของ

โครงขาย (โดยมีหรือไมมีโครงสรางทางทอพอโลยี) ฟเจอร “Road Theme” อาจถูกนิยามใน 
application schema  โดยมันจะมีขอจํากัดวา 1) มีไดเพียง 1 ฟเจอรดังกลาวเทานั้น และ 2) 
เสนกึ่งกลางถนนทุกเสนจะตองถูกนิยามใหเปน composite ของปฐมฐานซ่ึงก็บรรจุอยูใน 
“Road Theme” 
 

หมายเหตุของผูแปล: 
* ถนนดังกลาวตองมองในเชิงวัตถุ  กลาวคือมิไดจําแนกเปนสายตามชื่อถนนท่ีเราเขาใจตามปกติ 
แตแบงในลักษณะคลาสและอ็อบเจกตซ่ึงสามารถกําหนดคุณสมบัติเฉพาะไดดวยลักษณะประจํา
และ operation ตามแนวคิดทาง Object Orientation Concept 

 
8.7.3.6 Complex เชิงทอพอโลยี (Topological complexes) 

 
complex เชิงทอพอโลยีใชจัดเก็บการอธิบายท่ีชัดแจงของความเช่ือมตอระหวางปฐมฐาน

เชิงทอพอโลยีหลาย ๆ ตัว ซ่ึงประกอบกันเปน complex   การใชงานอยางหน่ึงของ complex เชิงทอ
พอโลยีคือเพื่อใหสามารถประยุกตใชวิธีการจากทอพอโลยีเชิงคํานวณกับ complex เชิงเรขาคณิต
ได* ในการทําเชนนี้จะตองสรางความสัมพันธ Realization** ระหวาง TP_complex และ 
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GM_Complex ไวดวย   การใชงานอีกอยางของ complex เชิงทอพอโลยี คือเพื่อใหสามารถอธิบาย
การเช่ือมตอกันระหวางฟเจอรอยางเปนอิสระจากโครงแบบเชิงเรขาคณิตของฟเจอรเหลานั้น 
 

หมายเหตุของผูแปล: 
* complex เชิงทอพอโลยีและความเช่ือมโยงระหวางทอพอโลยีเชิงคํานวณกับ complex เชิง
เรขาคณิตมีกลาวรายละเอียดอยูใน ISO 19107 Spatial schema หัวขอ 7.2 
** ความสัมพันธแบบ Realization (Realization association) คือความเช่ือมโยงระหวาง TP_Object 
และ GM_Object โดยเปนการทําใหทอพอโลยีเปนรูปธรรม (เปนจริง) ข้ึนดวยการแปลงทอพอโลยี
เปนเรขาคณิต รายละเอียดมีกลาวใน ISO 19107 หัวขอ 7.2 และ 7.3.10  

 
กฏเกณฑ: 
1) TP_Complex  ตองถูกใชเปนลักษณะประจําเชิงปริภูมิของฟเจอร เม่ือไรก็ตามท่ีการประยุกตใช 

ตองการการนาํเสนออยางชัดเจนถึงการเช่ือมตอระหวางปฐมฐานเชิงเรขาคณิตท่ีใชแทนฟเจอร  
TP_Complex ตองถูกเช่ือมตออยูในการเช่ือมโยงแบบ Realization ไปยัง GM_Complex ซ่ึงใช
แสดงโครงแบบเชิงเรขาคณติของฟเจอร  TP_Complex อาจจะเปน subcomplex ของ 
TP_Complex อ่ืนท่ีอยูเหนือกวา ซ่ึงครอบคลุมหลายฟเจอร  

2) TP_Complexes อาจถูกใชเปนลักษณะประจําของฟเจอรเพื่อแสดงถึงความตอเช่ือมตอกัน ซ่ึง
เปนอิสระจากโครงแบบเชิงเรขาคณิตของฟเจอรก็ได  ดงันั้นในกรณนีีจ้ะไมถือวา TP_Complex 
เปนสมาชิกของความเช่ือมโยง Realization  

 
ตัวอยาง  โครงขายระบบจําหนายพลังงานไฟฟา สามารถแทนไดดวย TP_Complex ซ่ึงมี TP_Nodes 

ใชแทนแหลงผลิตไฟฟา หมอแปลง สวิตซ หรือจุดเช่ือมตออ่ืน ๆ และ TP_Edges ใชแทน
สายสงไฟฟา 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีกําหนดคลาสข้ึนจากการรวมกันอยางสมเหตุสมผล (valid) ของ TP คลาส และ 
GM คลาส ภายใตความเช่ือมโยงแบบ Realization (ผานการรับทอดแบบ multiple ของชนิด
ดังกลาว)  กรณีนี้ความสัมพันธระหวาง TP_Object และ GM_Object อาจจะเปน “to-self” 
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8.7.4 ความเชือ่มโยงเชงิปริภูมิระหวางฟเจอร 
 
ตามท่ีไดมีการระบุอยูใน General Feature Model (ดู 7.3) ความเช่ือมโยงเชิงปริภูมิระหวาง

ฟเจอรนั้นเปนชนิดยอยหนึ่งของความเชื่อมโยงระหวางฟเจอร  โดยความเช่ือมโยงเชิงปริภูมิ
บางอยาง เชน การอยูภายใน (within) การตัดกัน (intersecting) และการสัมผัส (touching) เกี่ยวของ
กับทอพอโลยีของฟเจอร และอาจถูกอธิบายโดยนัย (implicitly) โดยตัวทอพอโลยีนั้นเอง  สวนกรณี
อ่ืน เชน ตะวันออกของ (east of) หรืออยูดานบน (above) นั้นไมอาจถูกอธิบายไดดวยทอพอโลยี 
และสามารถถูกอธิบายไดเพียงโดยความเช่ือมโยงอยางชัดเจนระหวางฟเจอรเทานั้น 

 
หมายเหตุ ISO 19107 ไดกําหนด complex เชิงเรขาคณิตและเชิงทอพอโลยี ซ่ึงบรรจุความสัมพันธ

ระหวางปฐมฐานเชิงเรขาคณิตและปฐมฐานเชิงทอพอโลยีตามลําดับ ตัว complex เหลานี้
อาจจะเปนความสัมพันธระหวางสวนประกอบของลักษณะประจําเชิงปริภูมิของฟเจอร
เดียวกัน หรือระหวางลักษณะประจําเชิงปริภูมิของฟเจอรตางกันก็ได   ความสัมพันธ
ดังกลาวอธิบายวาเรขาคณิตของฟเจอรหนึ่งสัมพันธกับเรขาคณิตของอีกฟเจอรอยางไร แต
ไมไดใหสารสนเทศเก่ียวกับวาสองฟเจอรสัมพันธกันอยางไร  เม่ือพิจารณาในระดับของ
อินสแตนทแลวความสัมพันธระหวางฟเจอรสามารถคํานวณไดจากเรขาคณิต 
 

กฏเกณฑ: 
1) ความเช่ือมโยงเชิงปริภูมิระหวางฟเจอรอาจถูกอธิบายไวโดยนัยดวยการนําเสนอฟเจอรในรูป

ของอ็อบเจกตเชิงเรขาคณิต หรืออ็อบเจกตเชิงทอพอโลยี ซ่ึงเช่ือมโยงเขาดวยกัน ใน complex 
เชิงเรขาคณิตและเชิงทอพอโลยี 

2) ความเช่ือมโยงเชิงปริภูมิซ่ึงมิไดถูกอธิบายไวโดยความเช่ือมโยงระหวางปฐมฐานเชิงเรขาคณิต
และปฐมฐานเชิงทอพอโลยีท่ีเปนพื้นฐาน ตองถูกนิยามไวใน application schema ในรูปของ 
ASSOCIATION ระหวางฟเจอร 

 
ตัวอยางท่ี 1 ภาพท่ี 26 แสดงความเช่ือมโยงเชิงปริภูมิซ่ึงสรางข้ึนโดยกลไกใน spatial schema  ทอ

พอโลยีจากฟเจอรหนึ่งไปยังอีกฟเจอรหนึ่งนั้นถูกอธิบายดวยปฐมฐานทอพอโลยี TP_Node 
และ TP_Edge ซ่ึงสังกัดกับ TP_Complex ซ่ึงใชแสดงโครงขายถนน  อ็อบเจกตเชิงปริภูมิ
เหลานี้บรรจุความเชื่อมโยงเชิงปริภูมิไวโดยนัย (ดูตัวอยางสืบเนื่องไดใน D.1)   สวน 
TP_Edge สําหรับ Road ใชแทนเสนกึ่งกลางถนน และถูกเช่ือมโยงอยูใน application 
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schema กับ GM_Curve ซ่ึงเปนการทําใหเปนจริงในเชิงเรขาคณิต (geometric realization)    
ใน application schema นั้น บางฟเจอรอาจมีลักษณะประจําเพิ่มเติมข้ึนเพื่อจัดเก็บคําอธิบาย
เชิงเรขาคณิตรายการที่สองของฟเจอร เชน ในตัวอยางนี้  “geometryDescribedBy” ใช
นําเสนอพ้ืนผิวของถนน   แมบางคร้ังอ็อบเจกตเชิงเรขาคณิตและอ็อบเจกตเชิงทอพอโลยี
อาจจะมีมิติท่ีแตกตางกันได แตในกรณีนี้ อ็อบเจกตเชิงเรขาคณิตดังกลาวมิไดเกิดจากการ
ทําใหเปนจริงเชิงเรขาคณิต (geometric realization) ของอ็อบเจกตเชิงทอพอโลยี  
 
ในตัวอยางนี้ฟเจอร “Road” และ “Crossing” นั้นถูกอธิบายในเชิงปริภูมิคร้ังหนึ่งดวยพื้นผิว 

และในคร้ังท่ีสองดวยเสนโคงและจุดตามลําดับ (“Road” อธิบายดวยเสน และ “Crossing” อธิบาย
ดวยจุด)  นอกจากนี้ท้ังคูยังถูกอธิบายในเชิงทอพอโลยีดวย edge และ node โดยเสนโคง (ไมรวมถึง
พื้นผิว) เกิดจากการทําใหเปนจริงเชิงเรขาคณิตของ edge ในขณะท่ีจุด (ไมรวมถึงพื้นผิว) เกิดจาก
การทําใหเปนจริงเชิงเรขาคณิตของ node 

 

 
ภาพท่ี 26 ตัวอยางของความเชื่อมโยงเชิงปริภูมิซ่ึงสรางโดยใชออบเจ็กตเชิงปริภูมิ 

 
ตัวอยางท่ี 2 ภาพท่ี 27 แสดงความเช่ือมโยงเชิงปริภูมิระหวาง “Road” และ “Crossing” โดย

การอธิบายอยางชัดแจงดวยความเช่ือมโยงระหวางสองคลาส (สัญลักษณของ ASSOCIATION จาก 
UML)  
 

 
ภาพท่ี 27 ตัวอยางของความเชื่อมโยงเชิงปริภูมิในรูปของ ASSOCIATION ใน application schema 
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8.7.5 การใชเรขาคณติรวมกันระหวางฟเจอร (Feature sharing geometry) 
 
ฟเจอรคนละตัวสามารถใชเรขาคณิตรวมกันไดท้ังแบบบางสวนและท้ังหมด เม่ือปรากฎวา

ฟเจอรดังกลาวครอบครองตําแหนงเดียวกัน   และเพื่อท่ีจะใชเรขาคณิตรวมกัน ลักษณะประจําเชิง
ปริภูมิจะตองใช GM_Object รวมกันอยางนอยหนึ่งตัว 

แนวทางในการใชเรขาคณิตรวมมีอยูสองวิธี  การใชรวมอยางสมบูรณจะเกิดข้ึนเม่ือฟเจอร
สองอินสแตนทใด ๆ ใชอินสแตนทของ GM_Object ตัวเดียวกันมาเปนคาของลักษณะประจําเชิง
ปริภูมิ  ลักษณะดังกลาวสามารถกําหนดเปนเง่ือนไขไวโดยการระบุเปนขอจํากัดลงไปใน 
application schema   ซ่ึงหากมิไดมีขอจํากัดเปนเง่ือนไขหามเอาไว การใชเรขาคณิตรวมกันดังกลาว
ก็อาจทําไดตามความจําเปน 

  
กฎเกณฑ:  
1) application schema อาจจะกําหนดใหอินสแตนทใด ๆ ของฟเจอรต้ังแตสองชนดิข้ึนไป ใช

เรขาคณิตรวมกันแบบสมบูรณได โดยการกําหนดเง่ือนไขขอจํากัดวา GM_Objects ซ่ึงใชแทน
ฟเจอรนั้นเทียบเทากัน 

2) application schema อาจจะกําหนดไมใหอินสแตนทใด ๆ ของฟเจอรต้ังแตสองชนิดข้ึนไปใช
เรขาคณิตรวมกันแบบสมบูรณ โดยการกาํหนดเง่ือนไขขอจํากัดวา GM_Objects ซ่ึงใชแทน
ฟเจอรนั้นไมเทียบเทากนั 

 
ตัวอยางท่ี 1  ภาพที่ 28 แสดงหมอแปลงซึ่งติดต้ังอยูบนเสา ซ่ึงแทนดวย GM_Point สังเกตุวาใน 

application schema นี้กําหนดใหหมอแปลงทุกตัวจะตองใชเรขาคณิตรวมกับเสา แตเสานั้น
ไมจําเปนตองใชเรขาคณิตรวมกับหมอแปลงเสมอไป*  

 
หมายเหตุของผูแปล: 
* GM_Point ซ่ึงใชแทนพิกัดตําแหนงของเสาและหมอแปลงสามารถใชรวมกันได ท้ังนี้เสาบาง
เสาอาจไมจําเปนตองมีหมอแปลงติดต้ังอยูดวย  แตหากเกิดมีหมอแปลงข้ึน พิกัดตําแหนงของ
หมอแปลงนั้นจะตองอิงกับพิกัดตําแหนงของเสาเสมอ 
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ภาพท่ี 28 ตัวอยางของฟเจอรซ่ึงใชเรขาคณติรวมกัน 

 
การใชเรขาคณิตรวมกันเพียงบางสวนของอินสแตนทของฟเจอร ตองทําการจําลองอ็อบ

เจกตเชิงเรขาคณิต ซ่ึงเปนตัวแทนของลักษณะเฉพาะเชิงปริภูมิของฟเจอร เปนสวนยอยหนึ่งของ 
complex เชิงเรขาคณิต ดู 8.7.3.3 และ 8.7.3.4 สําหรับกฎเกณฑและตัวอยาง 
 
ตัวอยางท่ี 2 ภาพท่ี 29 แสดงการใชเรขาคณิตรวมกันเพียงบางสวนระหวางฟเจอร ในท่ีนี้ 

GM_Curve สามารถอธิบายท้ังสะพาน (Bridge) และถนน (Road) ไดท้ังสองอยางพรอม
กัน* 

 

หมายเหตุของผูแปล: 
* การใชเรขาคณิตรวมกันเพียงบางสวนสําหรับถนนและสะพานในท่ีนี้ หมายถึง ถนนท้ังสาย
อาจจะใช GM_Curve ท้ังเสน ในขณะท่ีสะพานใชเรขาคณิตรวมกับบางชวงถนน คือใชสวนของ 
GM_Curve ของถนนเฉพาะสวนท่ีผานสะพานนั้น 
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ภาพท่ี 29 ตัวอยางของการใชเรขาคณิตรวมกันเพยีงบางสวนระหวางฟเจอร 

 
8.7.6 ฟเจอรจุด เสน และพื้นท่ี 

 
กรรมวิธีแบบดั้งเดิมในการสรางโครงสรางขอมูลภูมิศาสตรนั้นมิไดแยกฟเจอรและปฐม

ฐานเรขาคณิตออกจากกัน แตใชวิธีรวมเอาขอมูลเชิงเรขาคณิตเขาไปในนิยามของชนิดฟเจอรใด ๆ  
ดังนั้นฟเจอรจึงถูกจําแนกออกเปนชนิดจุด เสน และพ้ืนท่ีตามธรรมชาติของเรขาคณิตแตละแบบ  
ขอมูลภูมิศาสตรและมาตรฐานเชิงฟงกชัน (functional standards) จํานวนมากจึงอยูบนรากฐานของ
วิธีการจัดโครงสรางขอมูลภูมิศาสตรลักษณะนี้ 

มาตรฐานระหวางประเทศนี้นฟเจอรทางภูมิศาสตรมาใชในฐานะของหนวยยอยพื้นฐาน
ของสารสนเทศภูมิศาสตร ซ่ึงเรขาคณิตเปนหนึ่งในหลาย ๆ วิธีการท่ีจะใชอธิบายตัวฟเจอร   และ
เนื่องจากชนิดฟเจอรหนึ่ง ๆ นั้นมิไดถูกนิยามข้ึนจากพื้นฐานของเรขาคณิตของฟเจอร ดังนั้นการ
อธิบายเชิงเรขาคณิตหลาย ๆ อยางอาจถูกเช่ือมโยงเขากับฟเจอรตัวเดียวกัน   จึงควรท่ีจะนิยามฟเจอร
จุด เสน และพื้นท่ี ในรูปแบบท่ีเปนการท่ัวไป (generalized form) ในฐานะของฟเจอรภูมิศาสตร
  

 
กฎเกณฑ: 
1) ฟเจอรประเภทจุดตองใช GM_Point เปนตัวกําหนดคาลักษณะประจาํเชิงปริภูมิของมัน 
2) ฟเจอรประเภทเสนตองใช GM_Curve หรือ GM_CompositeCurve เปนตัวกาํหนดคาของ

ลักษณะประจาํเชิงปริภูมิของมัน 
3) ฟเจอรประเภทพื้นท่ีตองใช GM_Surface หรือ GM_CompositeSurface เปนตัวกําหนดคาของ

ลักษณะประจาํเชิงปริภูมิของมัน 
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8.7.7 การนิยามวิธีประมาณคาในชวง (Defining interpolation methods) 

 
ใน ISO 19107 กําหนดวา GM_Curve สามารถจะบรรจุเซกเมนตจํานวนเทาใดก็ได โดยท่ี

ทุกเซกเมนตถือเปนชนิดยอยของ GM_CurveSegment  จากขอกําหนดนี้ใหสังเกตุวาเซกเมนตตาง ๆ 
ซ่ึงเรียงตัวกันบนเสนโคงหนึ่งๆ ไมจําเปนตองเปนเซกเมนตชนิดเดียวกัน ในทํานองเดียวกัน 
GM_Surface สามารถจะบรรจุพื้นท่ียอย ๆ (patch) จํานวนเทาใดก็ได โดยท่ีทุกพื้นท่ียอยดังกลาวถือ
เปนชนิดยอยหนึ่งของ GM_SurfacePatch  ซ่ึงใหสังเกตุวาพื้นท่ียอยในพื้นผิว (surface) หนึ่ง ๆ ไม
จําเปนตองเปนพื้นท่ียอยชนิดเดียวกัน  และเฉพาะกรณีท่ีเซ็ตของชนิดยอยของ GM_CurveSegment 
และ GM_SurfacePatch ซ่ึงถูกนิยามไวใน spatial schema นั้นไมสอดคลองตามความตองการของ 
application schema เทานั้น ท่ีจะตองสรางชนิดยอยใหมข้ึนมา  ซ่ึงทําโดยสรางชนิดยอยของ 
GM_CurveSegment หรือ GM_SurfacePatch หรือหนึ่งในชนิดยอยของท้ังสองคลาสขางตน 

 
กฎเกณฑ: 
1) หากชนดิยอยท่ีมีอยูแลวของ GM_CurveSegment หรือ GM_SurfacePatch สามารถตอบสนอง

ความตองการของวิธีประมาณคาในชวงได ชนิดยอยเหลานั้นตองถูกเลือกมาใชใน application 
schema 

2) เฉพาะกรณีท่ีคลาสท่ีมีอยูแลวของ GM_CurveSegment หรือ GM_SurfacePatch ไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของ application schema ไดเทานั้น  ท่ี application schema ตองสราง
ชนิดยอยของ GM_CurveSegment หรือ GM_SurfacePatch (หรือหนึง่ในชนดิยอยของท้ังสอง
คลาสขางตน) ดวย CLASS ซ่ึงหอหุม (encapsulate) ขอมูลและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับ
วิธีการประมาณคาในชวงท่ีใชกับการประยกุตใชหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะ 

 
8.7.8 Complexes เชิงปริภูมิแบบอิสระ (Independent spatial complexes) 

 
มีความเปนไปไดท่ีจะรวมเอาเซ็ตของฟเจอรท่ีเปนอิสระกันทางทอพอโลยีต้ังแตสองเซ็ตข้ึน

ไป และอ็อบเจกตเชิงปริภูมิซ่ีงอยูใน application schema เดียวกัน 
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กฎเกณฑ: 
1) รูปแบบเชิงปริภูมิท่ีแตกตางกันของฟเจอรเดียวกันนั้นสามารถทําได แตรูปแบบท่ีแตกตางกนั

เหลานั้นจะตองไมสังกัดอยูใน complexes เดียวกัน 
2) เซ็ตของอ็อบเจกตเชิงปริภูมิท่ีเปนอิสระกันทางทอพอโลยี จะตองไมสังกดัอยูใน 

TP_Complexes กัน 
 
ตัวอยางท่ี 1 พิจารณาพื้นท่ีเมืองแหงหนึ่งซ่ึงมีระบบรถไฟใตดิน ดังเชนท่ีแสดงอยูในภาพท่ี 30  

ฟเจอรประเภทพื้นผิวสามารถถูกนําเสนอดวย GM_Object ดังท่ีเห็นเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส
แรเงาในภาพ ซ่ึงใชแทนสถานีสําหรับระบบรถไฟใตดิน   GM_Object ดังกลาวบรรจุขอมูล
รูปรางทางกายภาพและสารสนเทศเก่ียวกับตําแหนงของฟเจอร และอาจจะเปนสมาชิกของ 
GM_Complex ซ่ึงใชแทนพ้ืนท่ีเมือง   ในขณะเดียวกัน การเช่ือมตอกันของระบบราง
สามารถถูกนําเสนอดวย TP_Complex โดยท่ี สถานีถูกแทนดวย TP_Nodes และการ
เช่ือมตอ (ไมใชการเช่ือมตอจริง ๆ ของเสนทาง) นั้นถูกแทนดวย TP_Edges   อนึ่ง 
TP_Complex ในท่ีนี้มิไดทําใหเปนจริงในเชิงเรขาคณิต โดยแมตัวอยางท่ียกมานี้จะมิได
แสดงไวแตเสนทางจริงของรางก็สามารถถูกแทนดวย GM_Curves ท่ีอยูภายใต 
GM_Complex  แต GM_Curves เหลานี้มิไดเปนผลจากการทําใหเปนจริงในเชิงเรขาคณิต
ของ TP_Edge ท่ีแทนการเช่ือมตอระหวางสถานี   
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ภาพท่ี 30 ตัวอยาง Complexes เชิงปริภูมิแบบอิสระใน application schema 

 
ตัวอยางท่ี 2  ภาพท่ี 31 แสดง application schema ซ่ึงมีการใช Complexes เชิงปริภูมิแบบอิสระ เพื่อ

นําเสนอโครงขายถนนโครงขายหน่ึง โดย GM_Complex ตัวหนึ่งอธิบายเสนทาง และ 
GM_Complex ดังกลาวประกอบข้ึนจาก GM_Curves ซ่ึงในท่ีนี้ใชเปนตัวแทนเสนกึ่งกลาง
เซกเมนตถนน   สวน GM_Complex อีกตัวนั้นใชอธิบายพ้ืนท่ีผิวทางในรูปของ aggregation 
ของ GM_Surface 
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ภาพท่ี 31 ตัวอยางของ Complexes เชิงปริภมิูแบบอิสระ 

 
8.8 กฎเกณฑสําหรับการทําสารบัญแฟม (Cataloguing rules)  
 

8.8.1 เกร่ินนํา 
 
สารบัญแฟมฟเจอร (Feature catalogue) คือแหลงขอมูลหนึ่งซ่ึงอธิบายปรากฏการณในโลก

แหงความเปนจริงท่ีมีนัยสําคัญตอเอกภพของสรรพสาระท่ีจําเพาะหนึ่ง ๆ  วิธีการทําสารบัญแฟม
ฟเจอรนั้นจะใหรายละเอียดเก่ียวกับโครงสรางของขอมูลซ่ึงเปนตัวแทนของปรากฏการณเหลานี้
อยางเปนหมวดหมูไวแลว  เพื่อใหไดสารสนเทศผลลัพธซ่ึงไมกํากวม สามารถเขาใจได และเปน
ประโยชนมากเทาท่ีจะเปนไปได 
 

หมายเหตุ สารบัญแฟมฟเจอรนั้นจะใหนิยามของฟเจอรทางภูมิศาสตรท่ีระดับชนิด (การจําแนกชนดิ
ของฟเจอร) แตมิใชรายการขอมูลและหารนําเสนออินสแตนทแตละตัวของแตละชนิด
ฟเจอร  ดังนั้นสารบัญแฟมฟเจอรจึงไมรวมถึงการอางอิงเชิงปริภูมิ การอางอิงเชิงเวลา และ
พารามิเตอรเกี่ยวกับการแสดงผล (ดูขอมูลเพิ่มเติมไดใน ISO 19107 ISO 19108 และ ISO 
19117)  นอกจากนี้มันยังไมรวมถึงเกณฑในการจัดเก็บขอมูล (data-capture) สําหรับอินส
แตนทของฟเจอรดวย 
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8.8.2 Application schema ท่ีมีพื้นฐานจากสารบัญแฟมฟเจอร (Application 
schema based on a feature catalogue) 

 
Application schema หนึ่ง ๆ อาจถูกสรางข้ึนไดโดยสมบูรณ หรือบางสวน  จากนิยามท่ีได

ถูกจัดเตรียมไวในสารบัญแฟมฟเจอร เชนสารบัญแฟมฟเจอรท่ีสอดคลองตาม ISO 19110 
เนื่องจากแบบจําลองเชิงแนวคิดของสารบัญแฟมฟเจอร ในมาตรฐานระหวางประเทศฉบับ

นี้ (ดู ISO 19110) คือการสรางข้ึนมาจาก GFM  ดังนั้นขอมูลท่ีจัดทําไวในสารบัญแฟมฟเจอรจึง
สามารถนํามาใชสราง application schema* โดยอาศัยกฎเกณฑท่ีระบุไวในหัวขอยอยท่ี 8.3.1 

 

หมายเหตุของผูแปล: 
* ท้ังสารบัญแฟมฟเจอร และ application schema ตางก็อางอิงการสรางจาก GFM (General Feature 
Model) ท้ังคู เพียงแตมีจุดประสงคปลายทางท่ีแตกตางกัน ดังนั้นจึงสามารถนําสารบัญแฟมฟเจอร 
มาใชเปนขอมูลประกอบการสราง application schema ได 

 
กฎเกณฑ: 
1) สารสนเทศในสารบัญแฟมฟเจอรซ่ึงสอดคลองตาม ISO 19110 อาจถูกนํามาใชสราง 

application schema ไดโดยอาศัยกฎเกณฑท่ีระบุใน 8.3.1 
 

ตัวอยาง  ภาพท่ี 32 แสดงกระบวนการสราง application schema โดยใชสารบัญแฟมฟเจอรเปนฐาน 
และ schema ไดถูกขยายดวยการเพิ่มลักษณะประจําเชิงปริภูมิท่ีช่ือวา “centreLine” 
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ภาพท่ี 32 ตัวอยางของ application schema ซ่ึงสรางข้ึนโดยใชสารบัญแฟมฟเจอรเปนฐาน 

 

หมายเหตุ   สารบัญแฟมฟเจอรมิไดถือเปนสวนหนึ่งของ application schema แตเปนสวนหนึ่งของ
จัดทําเอกสารที่ใชประกอบ application schema  

 
8.9 การอางอิงเชิงปริภูมิดวยส่ิงระบุตัวตนทางภูมิศาสตร Spatial referencing using 

geographic identifiers  
 
ดวยการอางอิงเชิงปริภูมิโดยใชส่ิงระบุตัวตนทางภูมิศาสตร พิกัดตําแหนง (position) จะ

สามารถหาไดโดยการอางอิงกับท่ีต้ัง (location)  ส่ิงระบุตัวตนทางภูมิศาสตรคือเคร่ืองหมาย (label) 
หรือรหัส (code)  ซ่ึงใชระบุท่ีต้ังหนึ่ง ๆ  ชุดขอมูลซ่ึงอิงพิกัดท่ีต้ังอยูกับส่ิงระบุตัวตนทางภูมิศาสตร
นั้นมิไดจัดเก็บขอมูลคาพิกัดเอาไวอยางชัดเจน  ท้ังนี้ อักขรานุกรมภูมิศาสตร (gazetteer) อาจบรรจุ
ส่ิงระบุตัวตนทางภูมิศาสตรและจะใหคาพิกัดตําแหนงของส่ิงระบุตัวตนทางภูมิศาสตรเหลานั้น
เอาไว จึงทําใหสามารถแสดงหรือจัดการขอมูลในทางภูมิศาสตรได  ภาพท่ี 33 แสดงแนวคิดของการ
อางอิงเชิงปริภูมิโดยใชส่ิงระบุตัวตนทางภูมิศาสตรซ่ึงมีการใหขอมูลคาพิกัดตําแหนงเอาไวดวย 
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ระบบการอางอิงเชิงปริภูมิหนึ่ง ๆ อาจจะอางอิงไปยังหลาย ๆ อักขรานุกรมภูมิศาสตรซ่ึง
จัดเก็บพิกัดตําแหนงในรูปแบบท่ีแตกตางกันของท่ีต้ัง (location) หนึ่ง ๆ  การจะเลือกใช
อักขรานุกรมภูมิศาสตรใดนั้นข้ึนกับการประยุกตใชงาน ตัวอยางเชน สําหรับการสํารวจสํามะโน
ประชากร ในกรณีหนึ่งอักขรานุกรมทางภูมิศาสตรของจุดเซนทรอยดของพื้นท่ีสํามโนประชากรก็
อาจเพียงพอแลว แตสําหรับบางกรณีนั้น อาจตองการการอธิบายพิกัดตําแหนงของเสนขอบเขตพ้ืนท่ี
ดวย 

ลักษณะประจําของฟเจอร (GF_LocationAttributeType) มีหนาท่ีระบุการเช่ือมตอไปยัง
อักขรานุกรมภูมิศาสตร ซ่ึงจัดเก็บขอมูลท่ีต้ัง (Location) และตําแหนง (Position) ซ่ึงอธิบายดวยคา
พิกัด  

 
ภาพท่ี 33 การอางอิงเชิงปริภมิูดวยส่ิงระบุตัวตนทางภูมิศาสตร 
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กฎเกณฑ: 
1) โดเมนของคาของลักษณะประจําซ่ึงใชการอางอิงเชิงปริภมิูดวยส่ิงระบุตัวตนทางภูมิศาสตร 

ตองสอดคลองตามขอกําหนดท่ีไดใหไวใน ISO 19112 
2) ส่ิงระบุตัวตนทางภูมิศาสตรตองถูกอางอิงมาจาก application schema  ดวยลักษณะประจํา (อินส

แตนทหนึ่งของ GF_LocationAttributeType) ซ่ึงตองบรรจุคาของการอางอิงเชิงปริภูมิ 
3) อินสแตนทของ GF_LocationAttributeType ตองถูกแสดงอยูใน application schema ในรูปของ

ลักษณะประจาํของ UML CLASS ซ่ึงใชแทนตัวฟเจอร ในกรณีดังกลาว ลักษณะประจํานั้นตอง
ใช SI_LocationInstance ซ่ึงนิยามไวใหแลวใน Gazetteer Schema (ดู ISO 19112)  เพื่อกําหนด
เปนชนิดขอมูลของคาท่ีจะจดัเก็บ 

 

ตัวอยาง ภาพท่ี 34 แสดงฟเจอรชนิด “Customer” ซ่ึงระบุท่ีต้ังไดโดยลักษณะประจํา “postDistrict” 

 
ภาพท่ี 34 ตัวอยางของการอางอิงเชิงปริภูมิดวยส่ิงระบุตัวตนทางภูมิศาสตร 



ภาคผนวก ก เอกสาร ISO 19109 ที่แปลเรียบเรียงเปนภาษาไทย 132 

 

19109_FN-3:19/01/2552  โครงการศึกษาเบ้ืองตนมาตรฐาน ISO 19109 Rules for Application Schema 

ภาคผนวก A 
(normative) 

ชุดทดสอบเชิงนามธรรม (Abstract test suite) 
 
A.1 ชนิดฟเจอรใน Application Schema 

 
การทดสอบสําหรับชนิดฟเจอรเปนดังนี้ 

a)  วัตถุประสงคของ
การทดสอบ 

ตรวจใหแนใจวาชนิดฟเจอรท้ังหมดท่ีใชใน Application Schema ถูกนิยาม 
และถูกจัดสรางข้ึนตามกฎเกณฑท่ีกําหนดในมาตรฐานระหวางประเทศ
ฉบับนี้ 

b) วิธีการทดสอบ ตรวจสอบชนดิฟเจอรท้ังหมดใน schema วาไดถูกนยิามตามท่ีกําหนดในขอ 
A.2 และ A.3 

c) เอกสารอางอิง ISO 19109: 2005 หัวขอ 7 และ 8 
d) ชนิดของการ

ทดสอบ 
ความสามารถ (capability) 

 

A.2 การนิยามฟเจอร 
 
A.2.1 การทดสอบท่ัวไป 
 
การทดสอบท่ัวไปสําหรับการนิยามฟเจอร เปนดังนี้ 

a)  วัตถุประสงคของ
การทดสอบ 

ตรวจพิสูจนวาองคประกอบของฟเจอรใน Application Schema ถูกนิยาม
อยางสอดคลองกับ General Feature Model 

b) วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ Application schema วากฎเกณฑท่ีใชในการนิยามชนดิฟเจอร 
(A.2.2), ชนิดฟเจอรลักษณะประจํา(A.2.3), ชนิดของความสัมพันธระหวาง
ฟเจอร (A.2.4) และฟเจอร operation (A.2.5) ไดถูกนําไปปฏิบัติ 

c) เอกสารอางอิง ISO 19109: 2005 หัวขอ 7.3 
d) ชนิดของการ

ทดสอบ 
ความสามารถ (capability) 
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A.2.2  การนิยามชนดิฟเจอร 
 
การทดสอบสําหรับชนิดฟเจอรมีดังตอไปนี้ 

a)  วัตถุประสงคของ
การทดสอบ 

ตรวจพิสูจนวาชนิดฟเจอรไดถูกนิยามอยางสอดคลองกับ General Feature 
Model 

b) วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ Application schema วาชนิดฟเจอรไดถูกนยิามอยางสอดคลอง
กับองคประกอบและกฎเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ A.2.2 C) 

c) เอกสารอางอิง ISO 19109: 2005 หัวขอ 7.3.4 
d) ชนิดของการ

ทดสอบ 
ความสามารถ (capability) 

 
A.2.3  การนิยามชนดิของลักษณะประจําของฟเจอร (Feature attribute types) 
 
การทดสอบสําหรับลักษณะประจําของฟเจอรมีดังตอไปนี้ 

a)  วัตถุประสงคของ
การทดสอบ 

ตรวจพิสูจนวาชนิดของลักษณะประจําของฟเจอรไดถูกนยิามอยาง
สอดคลองกับ General Feature Model 

b) วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ Application schema วาชนิดของลักษณะประจําของฟเจอรไดถูก
นิยามอยางสอดคลองกับองคประกอบและกฎเกณฑท่ีกาํหนดไวในขอ 
A.2.2 C) 

c) เอกสารอางอิง ISO 19109: 2005 หัวขอ 7.4 
d) ชนิดของการ

ทดสอบ 
ความสามารถ (capability) 

 
A.2.4  การนิยามชนดิของการเชื่อมโยงของฟเจอร (Feature Association types) 
 
การทดสอบสําหรับการเช่ือมโยงของฟเจอรมีดังตอไปนี้ 

a)  วัตถุประสงคของ
การทดสอบ 

ตรวจพิสูจนวาชนิดของการเช่ือมโยงของฟเจอรไดถูกนยิามอยางสอดคลอง
กับ General Feature Model 

b) วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ Application schema วาชนิดของการเช่ือมโยงของฟเจอรไดถูก
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นิยามอยางสอดคลองกับองคประกอบและกฎเกณฑท่ีกาํหนดไวในขอ 
A.2.2 C) 

c) เอกสารอางอิง ISO 19109: 2005 หัวขอ 7.3.9 และ 7.5 
d) ชนิดของการ

ทดสอบ 
ความสามารถ (capability) 

 
A.2.5  การนิยามการดําเนินการกับฟเจอร (Feature operation) 
 
การทดสอบสําหรับการดําเนินการกับฟเจอรมีดังตอไปนี้ 

a)  วัตถุประสงคของ
การทดสอบ 

ตรวจพิสูจนวาการดําเนนิการกับฟเจอรไดถูกนิยามอยางสอดคลองกับ 
General Feature Model 

b) วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ Application schema วาชนิดของการดําเนนิการกับฟเจอรไดถูก
นิยามอยางสอดคลองกับองคประกอบและกฎเกณฑท่ีกาํหนดไวในขอ 
A.2.2 C) 

c) เอกสารอางอิง ISO 19109: 2005 หัวขอ 7.3.8 และ 7.5 
d) ชนิดของการ

ทดสอบ 
ความสามารถ (capability) 

 

A.3 การสราง Application Schema ใน UML 
 
A.3.1 การทดสอบท่ัวไป 
 
การทดสอบท่ัวไปสําหรับการสราง Application Schema ใน UML เปนดังนี้ 

a)  วัตถุประสงคของ
การทดสอบ 

ตรวจพิสูจนวา Application Schema ถูกสรางข้ึนอยางสอดคลองกับ
กฎเกณฑท่ีกําหนดไวในมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้ 

b) วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ Application schema วากฎเกณฑตาง ๆ ไดถูกปฏิบัติตามในการ
ระบุ และบูรณาการ Application Schema (A.3.2), ในการสรางฟเจอรใน 
Application Schema (A.3.3), ในการใช conceptual schema ตอไปนี้ใน 
Application Schema คือ metadata (A.3.4), quality (A.3.5), temporal 
(A.3.6), spatial (A.3.7), cataloguing (A.3.8), geographic identifier (A.3.9) 
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c) เอกสารอางอิง ISO 19109: 2005 หัวขอ 8 
d) ชนิดของการ

ทดสอบ 
ความสามารถ (capability) 

 
A.3.2 การระบุ และบูรณาการ Application Schema 
 
การทดสอบสําหรับการระบุ และบูรณาการ Application Schema เปนดังนี้ 

a)  วัตถุประสงคของ
การทดสอบ 

ตรวจพิสูจนวา Application Schema ถูกระบุ และบูรณาการกับ conceptual 
schema อ่ืน ๆ ในชุดมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19100 อยางสอดคลอง
กับกฎเกณฑท่ีกําหนดไวในมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้ 

b) วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ Application schema วากฎเกณฑใน A.3.2 c) ไดถูกปฏิบัติตาม
ในการ ระบุ และบูรณาการ Application Schema 

c) เอกสารอางอิง ISO 19109: 2005 หัวขอ 8.2 
d) ชนิดของการ

ทดสอบ 
ความสามารถ (capability) 

 
A.3.3 การสรางฟเจอรใน APPLICATION SCHEMA 
 
การทดสอบสําหรับการสรางฟเจอรใน Application Schema เปนดังนี้ 

a)  วัตถุประสงคของ
การทดสอบ 

ตรวจพิสูจนวาฟเจอรไดถูกสรางข้ึนใน Application Schema อยาง
สอดคลองกับกฎเกณฑท่ีกําหนดไวในมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้ 

b) วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ Application schema วากฎเกณฑท่ัวไปใน A.3.3 c) ไดถูกปฏิบัติ
ตามในการ สรางฟเจอร รวมไปถึงกฎเกณฑ specialization และ 
generaliation ใน A.3.3 c)  

c) เอกสารอางอิง ISO 19109: 2005 หัวขอ 8.3.1 
d) ชนิดของการ

ทดสอบ 
ความสามารถ (capability) 
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A.3.4 การใช metadata conceptual schema ใน Application Schema 
 
การทดสอบสําหรับการใช metadata conceptual schema ใน Application Schema เปนดังนี้ 

a)  วัตถุประสงคของ
การทดสอบ 

ตรวจพิสูจนวาในกรณีท่ีมีการใช metadata conceptual schema ใน
โปรแกรมประยุกต  มันไดถูกใช อยางสอดคลองกับกฎเกณฑท่ีกําหนดไว
ในมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้ 

b) วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ Application schema วากฎเกณฑใน A.3.4 c) ไดถูกปฏิบัติตาม
ในการใชงาน metadata schema  

c) เอกสารอางอิง ISO 19109: 2005 หัวขอ 8.5 
d) ชนิดของการ

ทดสอบ 
ความสามารถ (capability) 

 
A.3.5 การใช quality conceptual schema ใน Application Schema 
 
การทดสอบสําหรับการใช quality conceptual schema ใน Application Schema เปนดังนี้ 

a)  วัตถุประสงคของ
การทดสอบ 

ตรวจพิสูจนวาในกรณีท่ีมีการใช quality conceptual schema ในโปรแกรม
ประยุกต  มันไดถูกใช อยางสอดคลองกับกฎเกณฑท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้ 

b) วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ Application schema วากฎเกณฑใน A.3.5 c) ไดถูกปฏิบัติตาม
ในการใชงาน quality schema  

c) เอกสารอางอิง ISO 19109: 2005 หัวขอ 8.5.3 
d) ชนิดของการ

ทดสอบ 
ความสามารถ (capability) 

 
A.3.6 การใช temporal conceptual schema ใน Application Schema 
 
การทดสอบสําหรับการใช temporal conceptual schema ใน Application Schema เปนดังนี้ 

a)  วัตถุประสงคของ
การทดสอบ 

ตรวจพิสูจนวาในกรณีท่ีมีการใช temporal conceptual schema ใน
โปรแกรมประยุกต  มันไดถูกใช อยางสอดคลองกับกฎเกณฑท่ีกําหนดไว
ในมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้ 
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b) วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ Application schema วากฎเกณฑใน A.3.6 c) ไดถูกปฏิบัติตาม
ในการใชงาน temporal schema  

c) เอกสารอางอิง ISO 19109: 2005 หัวขอ 8.6 
d) ชนิดของการ

ทดสอบ 
ความสามารถ (capability) 

 
A.3.7 การใช spatial conceptual schema ใน Application Schema 
 
การทดสอบสําหรับการใช  spatial conceptual schema ใน Application Schema เปนดังนี้ 

a)  วัตถุประสงคของ
การทดสอบ 

ตรวจพิสูจนวาในกรณีท่ีมีการใช spatial conceptual schema ในโปรแกรม
ประยุกต  มันไดถูกใช อยางสอดคลองกับกฎเกณฑท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้ 

b) วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ Application schema วากฎเกณฑใน A.3.7 c) ไดถูกปฏิบัติตาม
ในการใชงาน spatial schema  

c) เอกสารอางอิง ISO 19109: 2005 หัวขอ 8.7 
d) ชนิดของการ

ทดสอบ 
ความสามารถ (capability) 

 
A.3.8 การใช conceptual schema ของสารบัญแฟมฟเจอรใน Application Schema 
 
การทดสอบสําหรับการใช conceptual schema ของสารบัญแฟมฟเจอรใน Application 

Schema เปนดังนี้ 
a)  วัตถุประสงคของ

การทดสอบ 
ตรวจพิสูจนวาในกรณีท่ีมีการใชสารสนเทศจากสารบัญแฟมฟเจอร 
(feature catalogue) ในโปรแกรมประยกุต  มันไดถูกใช อยางสอดคลองกับ
กฎเกณฑท่ีกาํหนดไวในมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้ 

b) วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ Application schema วากฎเกณฑใน A.3.8 c) ไดถูกปฏิบัติตาม
ในการสรางชนิดฟเจอรตามท่ีนิยามไวในสารบัญแฟมฟเจอร  

c) เอกสารอางอิง ISO 19109: 2005 หัวขอ 8.8 
d) ชนิดของการ

ทดสอบ 
ความสามารถ (capability) 
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A.3.9 การใช geographic identifier ตาม gazetteer conceptual schema ใน Application 

Schema 
 
การทดสอบสําหรับการใช geographic identifier ตาม gazetteer conceptual schema ใน 

Application Schema เปนดังนี้ 
a)  วัตถุประสงคของ

การทดสอบ 
ตรวจพิสูจนวาในกรณีท่ีขอมูลใน Application Schema มีการอางอิงโดย
ใช geographic identifier มันไดถูกใช อยางสอดคลองกับกฎเกณฑท่ี
กําหนดไวในมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้ 

b) วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ Application schema วากฎเกณฑใน A.3.9 c) ไดถูกปฏิบัติตาม
ในการใช gazetteer schema  

c) เอกสารอางอิง ISO 19109: 2005 หัวขอ 8.9 
d) ชนิดของการ

ทดสอบ 
ความสามารถ (capability) 
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ภาคผนวก B  
แนวทางในจําลองแบบ และ General Feature Model 

 

B.1 สถาปตยกรรมชนิดส่ีชั้น (The four-layer architecture) 
 
B.1.1 บทนํา 
 
วิ ธีการอยางเปนทางการของการจําลองแบบขอมูลภู มิศาสตรจะตองเปนไปตาม

สถาปตยกรรมส่ีช้ัน ภาพที่ B.1 แสดงความสัมพันธระหวาง General Feature Model, application 
schema และสถาปตยกรรมส่ีช้ัน 

 
ภาพท่ี B.1 สถาปตยกรรม 4 ช้ัน 
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B.1.2 ระดับ Meta Meta และระดับ Meta 
 
ในสถาปตยกรรมชนิดส่ีช้ันนั้น ระดับ Meta Meta จะกําหนดแนวคิด คําศัพท และกฎเกณฑ 

(formalism)  โดยปกติแลว ระดับ Meta Meta นี้มักจะใชภาษาธรรมชาติในการบรรยาย 
ในระดับ Meta จะใชนิยามจากระดับ Meta Meta ในระดับ Meta ไวยกรณ (แตกตางจากไว

ยกรณภาษาธรรมชาติ) จะถูกผนวกเขากับความหมาย (semantics) ของแนวคิดท่ีไดนิยามไวในระดับ 
Meta Meta 

ในระดับ Meta Meta เราพบแนวคิดของการนิยามฟเจอร แนวคิดเหลานี้ถูกใชและจัด
โครงสรางในแบบจําลองเชิงแนวคิด General Feature Model ซ่ึงถือวาอยูในระดับ Meta 

ในระดับ Meta Meta เรายังพบแนวคิดในการนิยามภาษาเคารางเชิงแนวคิด (conceptual 
schema languages, CSL) แนวคิดเหลานั้นถูกใชและจัดโครงสรางในแบบจําลองเชิงแนวคิด 
(แบบจําลองของภาษาเชิงแนวคิด) ซ่ึงอยูในระดับ Meta  แบบจําลองน้ีถูกแสดงโดยใชคําศัพทของ
ตัวเอง ตัวอยางเชน UML ท่ีมี UML-metamodel ซ่ึงแสดงดวย UML เชนกัน 

ในท่ีนี้ ความแตกตางระหวาง General Feature Model และ แบบจําลองของCSL  คือ Gneral 
Feature Model มิใชแบบจําลองท่ีบรรยายดวยศัพทของตนเอง แตแสดงดวยภาษาเคารางเชิงแนวคิด 
และท่ีเลือกใชก็คือ UML 
หมายเหตุ 1 ในแงนี้ General Feature Model อาจถูกใสไวในระดับ Application แตนี่มิใช

วัตถุประสงคของ General Feature Model ; โปรดดู B.1.4. 
หมายเหตุ 2  วัตถุประสงคของ General Feature Model ไดถูกอธิบายไวใน ISO 19101 

 
B.1.3 ระดับ Meta และระดับ Application 
 
ในระดับ Meta เรามี General Feature Model GFM ซ่ึงถูกใชบรรยายชนิดฟเจอรตาง ๆ ท่ีอยู

ในระดับ Application 
ภาษาเคารางเชิงแนวคิดซ่ึงนิยามไวในระดับ meta ถูกใชเพื่อแสดงเคาราง (schema) ใน

ระดับ Application  โดยในระดับ Application นั้นเราพบวา application schema และเคารางเชิง
แนวคิดมาตรฐานอ่ืน ๆ ตาม ISO 19100 สามารถถูกใชเปนทรัพยากรในการจัดสราง application 
schema  อนึ่ง Schema มาตรฐานหนึ่งถูกผนวกรวมกับ application schema เม่ือจําเปน  เคารางเชิง
แนวคิดมาตรฐานในอนุกรม ISO 19100 ถูกบรรยายดวยภาษาแผนผังเชิงแนวคิด UML  ดวยเหตุนี้จึง
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เปนเหตุใหเลือกใช UML เปนภาษาสําหรับ application schema แตอยางไรก็ตามส่ิงนี้ไมใช
กฎเกณฑตายตัวท่ีเปนมาตรฐาน 

 
B.1.4 ระดับ Application และระดับ Data 

 
Schema application จัดอยูในระดับ Application   Schema application จะแสดงโครงสราง 

เนื้อหาและพฤติกรรมท่ีเปน ท่ีอยูในระดับ Data level 
 
B.1.5 General Feature Model และภาษาแผนผังเชงิแนวคิดสําหรับ application scheama 
 
นิยามของชนิดฟเจอรถูกพัฒนาข้ึนใน application schema ในระดับApplication ชนิดฟเจอร

จะตองสอดคลองกับ General Feature Model  ซ่ึงจะนําไปสูความตองการที่ตามมาในภาษาแผนผัง
เชิงแนวคิด นอกจากนี้ยังตองการจับคูจาก General Feature Model กับภาษาแผนผังเชิงแนวคิดท่ี
เลือกใช ภายในอนุกรมมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19100 ภาษาแผนผังเชิงแนวคิดท่ีเลือกใชคือ 
UML การจับคูเทียบจาก General Feature Model ไปยัง แนวคิด UML ดังท่ีอธิบายในกฎเกณฑหลัก
ในหัวขอ 8. 

General Feature Model จัดทําข้ึนเพื่อวัตถุประสงคสองประการ: 
- กําหนดความตองการสําหรับเปนปจจัยใชเลือกภาษาแผนผังเชิงแนวคิด และ 
- ทําหนาท่ีเปนแบบจําลองเชิงแนวคิดสําหรับการจําแนกชนิดฟเจอรท่ีนิยามข้ึน ท่ีปรากฏ

อยูในฟเจอรแคทตาล็อกใน ISO 19110 
General Feature Model นิยามเชิงแนวคิดท่ีจําเปนตอภูมิสารสนเทศโดยรวม เนื่องจากการที่

ไมมีภาษาแผนผังเชิงแนวคิดท่ีสอดคลองโดยตรงกับความตองการอันเฉพาะนี้ จึงจําเปนตองมีการ
จับคูเทียบแนวคิดของจาก General Feature Model ไปสูภาษาแผนผังเชิงแนวคิดท่ีเลือกใช 
หมายเหตุ 1 ถาการจับคูเทียบนี้เปนชนิดหนึ่งตอหนึ่ง ชนิดฟเจอรอาจแสดงดวยนิยามของภาษา

แผนผังเชิงแนวคิด แทนท่ีจะแสดงดวยนิยามของ General Feature Model 
ฟเจอรแคทตาล็อกท่ีพัฒนาข้ึนตาม ISO 19110 ใชแนวคิดของ General Feature Model นั่น

หมายความวานิยามของ ชนิดฟเจอร ท่ีถูกใชโดย ฟเจอรแคทตาล็อก จะตองจับคูเทียบไปสูภาษา
แผนผังเชิงแนวคิดท่ีเลือกใช อีกนัยหนึ่ง แคทตาล็อกเองก็จไมข้ึนอยูกับภาษาแผนผังเชิงแนวคิด
จําเพาะใด ๆ ท้ังส้ิน 
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หมายเหตุ 2 application schema อาจถูกบันทึกเปนลายลักษณอักษรเปนสวนหน่ึงของฟเจอรแคท
ตาล็อกก็ได 

 

B.2 คํานิยาม “ฟเจอร” 
 
ในอนุกรมมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19100 คําวา “ฟเจอร” ถูกใชในการอธิบาย

สําหรับในทุกระดับของสถาปตยกรรมแบบส่ีช้ัน ดังปรากฏในตาราง B.1  
 

ตาราง B.1 ฟเจอรถูกใชในระดับตางๆ 
ระดับในโครงสราง
สถาปตยกรรม 

การใชนยิามของคําวา “ฟเจอร” 

ระดับ Meta Meta “ฟเจอร” เปนแนวคิดท่ัวไป ยังไมระบุชนิดหรือเปนปรากฏใดๆ 
ระดับ Meta เปนคลาส ตามท่ีบรรยายดวย UML สําหรับ General Feature 

Model กําหนดช่ือคลาสเปน GF_FeatureType 
ระดับ Application ชนิดฟเจอรท่ีช้ีชัดลงไปท่ีใชแสดงคลาสของปรากฏการณโลกของ

ความเปนจริง เชน “Road” 
อินสแตนทของคลาส “GF_FeatureType” ใน General Feature 
Model ดังแสดงใน application schema ผลลัพธใน application 
scheama ดวยภาษา UML จะเปนคลาสๆหน่ึงท่ีอาจเรียกวา “Road” 

ระดับ Data อินสแตนทของฟเจอรท่ีแสดงชุดขอมูลสําหรับอินสแตนทฟเจอร
ใด เชน ถนนช่ือ “Road 66” 

 
หมายเหตุ โดยท่ัวๆไป ผูอานมักจะเขาใจจากบริบทวา คําวา “ฟเจอร” กําลังถูกใชในระดับใด สวน

คําวา “ชนิด” หรือ “อินสแตนท” ท่ีถูกใชประกอบ “ฟเจอร” ก็มีความหมายเชนเดียวกัน  
 

B.3 แกนสารของ General Feature Model 
 
รูป B.2 แสดงแนวคิดท้ังหมดของ General Feature Model และความสัมพันธระหวาง

องคประกอบตางๆภายในแบบจําลอง 
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รูป B.2  แกนสารของแบบจําลองท่ัวไปของฟเจอร 
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ภาคผนวก C  
Application schema ในรูปแบบของ EXPRESS 

 

C.1  บทนํา 
 
ภาคผนวกน้ีแสดงตัวอยางของกฎเกณฑท่ีตองทําตาม ในการใชภาษาเคารางเชิงแนวคิด 

(conceptual schema language) ท่ีช่ือวา EXPRESS (ISO 10303-11:1994) ในการจัดสราง 
application schema 

 

C.2 การระบุและการจัดทํา application schema ในภาษา EXPRESS 
 
วัตถุประสงคของกฎเกณฑตอไปนี้เปนเชนเดียวกับกฎเกณฑท่ีอธิบายไวในหัวขอ 8.2.3 

และ 8.2.4 ซ่ึงใชกับกรณีท่ีใช UML เปนภาษาเคารางเชิงแนวคิด (conceptual schema language) 
 

กฎเกณฑ: 
1) ใน EXPRESS นั้น application schema ตองมีขอมูลท่ีให ช่ือ (title), ขอบเขต (scope) และ

ขอความระบุการเขากันได (conformance statement) 
2) ช่ือ (title) นั้นตองถูกใหไวเปนท้ังภาษาท่ัวไป (normal language) และเปนตัวระบุ application 

schema แบบ EXPRESS ดวย 
3)  การระบุของแตละ application schema ตองมีท้ังช่ือ (name) และเวอรช่ัน 
หมายเหตุ การใสขอมูลเวอรช่ันไว จะทําใหแนใจวาผูจัดหา และผูใชตกลงกันวาจะใช 

application schema เวอรช่ันใดในการอธิบายเนื้อหาของชุดขอมูลเฉพาะเจาะจงหนึ่ง ๆ 
4) ขอบเขต (scope) ตองถูกใหไวในลักษณะท่ีสามารถเขาใจไดงายโดยทั้งผูเช่ียวชาญและผูใชใน

สายงานของการประยุกตใชนั้น ๆ 
5) การเปนไปตามมาตรฐานอ่ืนท่ีเกีย่วของในอนุกรมมาตรฐาน ISO 19100 ตองถูกระบุไว 
6) ถามี ENTITY หรือองคประกอบอ่ืน ๆ ของ EXPRESS ซ่ึงเกี่ยวของกับขอสนเทศในสารบัญ

แฟมของฟเจอรท่ีเปนไปตาม ISO 19110 แลวจะตองมีการแสดงการอางอิงไปยังสารบัญแฟม
ดังกลาว 
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C.3  การบูรณาการระหวาง application schema กับ schema มาตรฐานอื่น ๆ 
 
กฎเกณฑตอไปนี้มีวัตถุประสงคเหมือนกับกฎเกณฑท่ีใชในกรณีท่ี UML ถูกใชเปนภาษา

เคารางเชิงแนวคิด ในหัวขอ B.3.1 
 

กฎเกณฑ: 
1)  โครงสรางขอมูลของการประยุกตใช ตองถูกจําลองไวใน application schema 
2)  application schema ตองใช schema ท่ีเปนมาตรฐาน จากมาตรฐานอ่ืน ๆ ในอนุกรมมาตรฐาน 

ISO 19100 
หมายเหตุ schema มาตรฐานท้ังหมดจากอนุกรมมาตรฐาน ISO ดานขอมูลภูมิศาสตร ซ่ึงถูก

อางอิงจาก application schema ในภาษา EXPRESS ตองถูกอธิบายในรูปแบบภาษา 
EXPRESS ดวย ซ่ึงในเวอรช่ันปจจุบันของอนุกรมมาตรฐาน ISO 19100 นั้น ยังไมมีการ
นิยาม schema ในรูปแบบภาษา EXPRESS 

3)  กลไก REFERENCE FROM และ USE FROM ในภาษา EXPRESS (ISO 10303-11) ตองถูก
ใชในการบูรณาการกับ schema มาตรฐาน และ schema อ่ืน ๆ ในการจัดสราง application 
schema 

 

C.4  กฎเกณฑสําหรับ Application Schema ท่ีอธิบายดวยภาษา EXPRESS 
  

หมายเหตุ    กฎเกณฑตอไปนี้มีวัตถุประสงคเดียวกับกฎเกณฑหลักซ่ึงอธิบายไวในหัวขอ 8.3.1 ซ่ึง
เปนกรณีท่ีใช UML เปนภาษาเคารางเชิงแนวคิด 
 

กฎเกณฑ: 
1) GF_FeatureType:  Instance ใด ๆ ของ GF_FeatureType ตองถูกสรางข้ึนเปน ENTITY โดยมี

ขอยกเวนเพียงกรณีเดียว (ดูท่ี GF_AssociationType ดานลาง) 
2) GF_AssociationType: อินสแตนทใด ๆ ของ GF_AssociationType (ซ่ึงเปน subtype ของ 

GF_FeatureType) ตองถูกสรางข้ึนตามกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ 
- กรณีท่ี 1: ถาอินสแตนทของ GF_AssociationType มิไดเกิดจากการรวม (aggregate) 

ของอินสแตนทใด ๆ ของ GF_PropertyType แลว มันจะตองไมถูกสรางเปน ENTITY   
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มีบทบาทของ LinkBetween ท่ีสัมพันธกับ instances ของ GF_FeatureType ท่ีถูกสราง
เปน ENTITIES มันตองถูกสรางเปน ATTRIBUTEs ของ EXTITIES ดังกลาว 

- กรณีท่ี 2: ถาอินสแตนทของ GF_AssociationType เกิดจากการรวม (aggregate) ของ
อินสแตนทใด ๆ ของ GF_PropertyType แลว มันตองถูกสรางเปน ENTITY 
เชนเดียวกับชนิดฟเจอรชนิดอ่ืน ๆ  และสําหรับแตละอินสแตนทของ GF_FeatureType 
ท่ีเกี่ยวของ ENTITY นี้ตองมี ATTRIBUTE หนึ่งท่ีอางอิงกับ ENTITY ท่ีเกี่ยวของใน
ลักษณะเดียวกับท่ีไดอธิบายไวในกฎเกณฑกอนหนานี้สําหรับ GF_AssociationType 

3) อินสแตนทใด ๆ ของ GF_AggregationType (เปน subtype ของ GF_AssociationType) ตองถูก
สรางเปน GF_AssociationType หนึ่งโดยมีกฎเกณฑเพิ่มเติมวา กฎเกณฑของลักษณะประจํา
ตองเปนแบบ “contain” และ “is part of” 

4) instance ใด ๆ ของ GF_TemporalAssociationType (เปน subtype ของ GF_AssociationType) 
ตองถูกสรางเปน ATTRIBUTE หนึ่งท่ีอางอิงกับปฐมฐานเชิงเวลา (temporal primitive) ท่ีนยิาม
ใน temporal schema (ISO 19108) หรือมันตองถูกจัดทําข้ึนดวยวิธีเดียวกับอินสแตนทของ 
GF_AssociationType ซ่ึงอธิบายไวดานบน 

5) instance ใด ๆ ของ SpatialAssociationType (เปน subtype ของ GF_AssociationType) ตองถูก
จัดทําเปน ATTRIBUTE ซ่ึงอางอิงไปยังอ็อบเจกตเชิงปริภูมิ (spatial object) นิยามไวใน spatial 
schema (ISO 19107) หรือมิเชนนั้น มันตองถูกจัดทําข้ึนดวยวิธีเดียวกับอินสแตนทของ 
GF_AssociationType ซ่ึงอธิบายไวดานบน 

6) GF_AttributeType: instance ใด ๆ ของ GF_AttributeType (เปน subtype ของ 
GF_PropertyType) ตองถูกจัดทําเปน ATTRIBUTE 

7) attributeOfAttribute: อินสแตนทใด ๆ ของ GF_AttributeType ท่ีมีความสัมพันธ 
attributeOfAttribute กับอินสแตนทอ่ืนของ GF_AttributeType  ตองถูกจัดทําข้ึนเปน 
ATTRIBUTE ของ EXTITY ซ่ึงเปนตัวแทนของฟเจอร (GF_FeatureType) ท่ีอางอิงกับ 
ENTITY ใหมท่ีบรรจุ GF_AttributeType และ GF_Attribute ท่ีเกี่ยวของของมัน ในลักษณะ
ของ ATTRIBUTEs 

8) GF_Operation: อินสแตนทใด ๆ ของ GF_Operation (เปน subtype ของ GF_PropertyType) 
ตองถูกจัดทําเปน ATTRIBUTE และ EXPRESS-Constraints โดยใชคําสําคัญ RULE, 
UNIQUE, และ WHERE  

หมายเหตุ   ISO 10303-11 มิไดรวมไปถึงแนวคิดของ การดําเนินการ (operation)  ดังนั้น application 
schema สําหรับวัตถุประสงคของบริการเชนนั้น ตองไมถูกนําเสนอใน EXPRESS 
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9) GF_AssociationRole: อินสแตนทใด ๆ ของ GF_AssociationRole (เปน subtype ของ 
GF_PropertyType) ตองถูกจัดทําเปนสารสนเทศของ ATTRIBUTE ท่ีเปนตัวแทนของ 
GF_AssociationType 

10) Specialization/Generalization ของ GF_InheritanceRelation: อินสแตนทใด ๆ ของ GF_ 
InheritanceRelation และคว ามสั มพั นธ ขอ ง อินสแตนท ดั ง กล า ว กั บ 
Specialization/Generalization ตองถูกจัดทําดวยตัวกระทํา   SUBTYPE และ/หรือ 
(ABSTRACT) SUPERTYPE ข้ึนกับคาของลักษณะประจํา uniqueInstance 

 Unique Implementation in EXPRESS 
 .TRUE. SUPERTYPE OF(ONE OF()) 
 .FALSE. SUPERTYPE OF () 
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ภาคผนวก D  
ตัวอยางของ application schema 

 

D.1  โครงขายสาธารณูปโภค (Utility network) 
 
D.1.1  เกร่ินนํา 
 
ตัวอยางตอไปนี้ เปนคําอธิบาย ท่ีทําใหง าย ข้ึนแลว  ของแบบจําลองขอมูลระบบ

สาธารณูปโภคหน่ึง - ระบบโครงขายสายไฟแรงสูง  ตัวอยางนี้ไดถูกออกแบบเปนพิเศษเพื่อแสดง
การใชงานท่ีแยกจากกันของขอมูลทอพอโลยี  (topology) และขอมูลเรขาคณิต (geometry) 

 
 

ภาพท่ี D.1  ตัวอยางของโครงขายสาธารณูปโภค 
 
ภาพท่ี D.1 นําเสนอฟเจอรตาง ๆ ตอไปนี้ 
- เสนสายไฟฟาแรงสูงส่ีเสน (a1-b1, b2-C, C-a2 และ C-d) 
- สถานีไฟฟาหลักสองแหง (B และ A) 
- สถานีไฟฟาแปลงกลับหนึ่งแหง, หรือก็คือเสาไฟแรงสูงแหงหนึ่ง (C) 
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เสนสามเสนตอเช่ือมกับเสาไฟแรงสูง ในกรณีนี้ ขอมูลเรขาคณิตแสดงการเช่ือมตอดังกลาว  
เสนสองเสนเช่ือมตอกับแตละสถานีไฟฟาหลัก แตในกรณีนี้ขอมูลเรขาคณิตมิไดแสดงการเช่ือมตอ
ดังกลาว  นอกจากนั้นยังมีการขามกันโดยไมมีการตัดกันระหวางเสน C-d และเสน a1-b1  การขาม
กันดังกลาวเปนไปไดเนื่องจากเสนสายไฟฟาแรงสูงท้ังสองมิไดอยูท่ีระดับเดียวกัน 

 
D.1.2 Application schema 
 
แบบจําลองขอมูลของการประยุกตใชดานสาธารณูปโภคซ่ึงอธิบายไวในภาษา UML อาจ

เปนในลักษณะท่ีแสดงในภาพ D.2 

 
ภาพท่ี D.2  ตัวอยางของ application schema สําหรับโครงขายสาธารณูปโภค 
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D.1.3  ตัวอยางของเอกสารอธิบายโครงขายสาธารณูปโภค 
 

Substation   
Feature Type  Name  Substation 
 Definition  A subsidiary station in which electric current is 

transformed. 
 Attribute Names  name, topologyRelatedBy 
Feature Attribute  Name  name 
 Definition  Unique name of the substation. 
 Data Type  CharacterString 
Feature Attribute  Name  topologyRelatedBy 
 Definition  The substation is a node of transmission network 
  Constrains: 
  The node shall connect more than one transmission lines 

represented by TM_Edges. This cannot be an isolated 
node. 

 Data Type  TM_Node 
 
Main Substation 

  

Feature Type  Name  Main Substation 
 Definition  Substation having a function to change voltage. 
 Attribute Names address, geometricallyDescribedBy 
 Subtype of  Substation 
Feature Attribute  Name  address 
 Definition  Geographic identifier to indicated the location of the 

main substation. 
 Data Type  CharacterString 
Feature Attribute  Name  geometricallyDescribedBy 
 Definition  The geographic extent of the main substation represented 

as a surface. 
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 Data Type  GM_Surface 
Tower Substation   
Feature Type  Name  Tower Substation 
 Definition  Electric tower to distribute electric power. 
 Attribute Names  height, geometricallyDescribedBy 
 Subtype of  Substation 
Feature Attribute  Name  height 
 Definition  The height of the tower measured from the ground to the 

top of it. The unit of height is meter. 
 Data Type  Integer 
 Measurement Unit  meter 
 Domain Type  1 
 Domain of values  height > 0 
Feature Attribute  Name  geometricallyDescribedBy 
 Definition  The position of the tower represented by a point. 
 Data Type  GM_Point 
 
Transmission Line 

  

Feature Type  Name  Transmission Line 
 Definition  The passage of electric power between substations. 
 Attribute Names  name, topologicallyDescribedBy 
Feature Attribute  Name  name 
 Definition  The unique identifier of the transmission line. 
 Data Type  CharacterString 
Feature Attribute  Name topologicallyDescribedBy 
 Definition  Topological relationship between substations. TP_Edge 

represents this relation. 
 Data Type  TP_Edge 
Feature Attribute  Name  geometricallyDescribedBy 
 Definition  Geometric shape of the transmission line. GM_Curve 
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represents the shape. 
  Constrains: 
  1. It shall be a realization of the corresponding edge. 
  2. The boundaries of the curve abut on the boundary of 

the main substation or the position of the tower. 
 Data Type  GM_Curve 
 
Utility Network 

  

Feature Type  Name  Utility Network 
 Definition  A network supplying the community with electricity. 
 Attribute Names  topology 
Feature Attribute  Name  topology 
 Definition  A network topology, which consists of transmission lines 

as edges and substations as nodes. 
 Data Type  TP_Complex 

 

D.2  หนวยการปกครอง (Administrative units) 
 
D.2.1 เกร่ินนํา 
 
ตัวอยางตอไปนี้อยูบนพื้นฐานของชุดขอมูล SABE ซ่ึงบรรจุขอมูลเกี่ยวกับหนวยการ

ปกครองของประเทศกลุมประชาคมยุโรป ชุดขอมูลนี้ประกอบดวย 
- หนวยการปกครองระดับตํ่าและขอบเขตของมัน ซ่ึงนําเสนอดวยฟเจอร administrative 

area 
- ขอมูลลําดับข้ันของหนวยพืน้ท่ีเขตการปกครอง (administrative unit hierarchy) ซ่ึงเปน

ฟเจอรชนิดเชิงซอน (complex feature type) และมีขอมูลเกี่ยวกับแตละหนวยการ
ปกครองและระดับข้ันซ่ึงหนวยการปกครองระดับสูงจะประกอบดวยหนวยการ
ปกครองระดบัตํ่ากวา  ซ่ึงหนวยการปกครองระดับตํ่าสุดเทานั้นท่ีสัมพนัธโดยตรงกับ 
spatial properties (boundary/area) 
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D.2.2  Application schema ในรูปแบบ UML 
 
ภาพท่ี D.3  แสดง UM: application schema ของชุดขอมูล SABE 

 
ภาพท่ี D.3 – UML application schema 

 
D.2.3  Application schema ในรูปแบบของ EXPRESS 
   

SCHEMA SABE_simplified; (* Version 1.0 *) 
REFERENCE FROM Spatial_Schema (GM_Surface); 
REFERENCE FROM Quality_Schema (DQ_AccuracyOfTimeMeasur

ement); 



ภาคผนวก ก เอกสาร ISO 19109 ที่แปลเรียบเรียงเปนภาษาไทย 154 

 

19109_FN-3:19/01/2552  โครงการศึกษาเบ้ืองตนมาตรฐาน ISO 19109 Rules for Application Schema 

   
ENTITY Administrative_area (*feature type *) 
 ABSTRACT SUPERTYPE OF 

(ONEOF(mainland, exclave_or_island); 
 

landarea : GM_Surface; (* spatial attribute describing a 
landarea*) 

END_ENTITY;   
   
ENTITY Administrative_unit (* a complex feature type *) 
 ABSTRACT SUPERTYPE 

OF(ONEOF(administrative_unit_lowest_
level, administrative_unit_higher_level); 

 

structure  : STRING;  (* thematic attribute *) 
level_EB  : STRING;  (* thematic attribute *) 
level_N  : STRING;  (* thematic attribute *) 
owner  : STRING;  (* thematic attribute *) 
nat_code  : STRING;  (* thematic attribute *) 
name  : STRING;  (* thematic attribute *) 
designation  : STRING;  (* thematic attribute *) 
END_ENTITY;   
   
ENTITY  Administrative_unit_higher_level  SUBTYPE OF( 
 Administrative_unit);  (*specialization *) 
consistsOF  : SET[1:?] OF Administrative_unit;  
has_residence  : administrative_unit_lowest_level;  
END_ENTITY;   
   
ENTITY  Administrative_unit_lowest_level  SUBTYPE OF( 
 Administrative_unit);  (* specialization *) 
has  : mainland;  (* association *) 
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consistsOf  : SET[0:?] OF Administrative_unit;  (* association *) 
has_inhabitants  : inhabitants;  
END_ENTITY;   
   
ENTITY  exclave_or_island  SUBTYPE OF 
 ( Administrative_unit);  (*specialization *) 
END_ENTITY;   
   
ENTITY  mainland  SUBTYPE OF 
 ( Administrative_area); (*specialization *) 
END_ENTITY;   
   
ENTITY  inhabitants;  (* thematic attribute *) 
number_of_inhabitants  : INTEGER  (*value of thematic attribute 

*) 
up_to_dateness  : DQ_AccuracyOfTimeMeasurement;  (* data quality attribute *) 
END_ENTITY;   
END_SCHEMA;   
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ภาคผนวก ข 
ตัวอยาง Application Schema ตามมาตรฐาน ISO 19109 

 
เปนตัวอยางสําหรับการนําหลักการท่ีกําหนดอยูในเอกสาร ISO 19109 Rules for 

Application Schema มาทดลองประยุกตใชจัดทํา application schema สําหรับชุดขอมูล Location 
Table 

Location Table หมายถึงตารางซ่ึงจัดเก็บขอมูลตําแหนงท่ีไดมีการตกลงและคัดเลือกกัน
ลวงหนาไวแลว เพื่อใชสําหรับเปนตําแหนงอางอิงระหวางชุดขอมูลภูมิศาสตร (ในท่ีนี้เนนไปท่ี
ขอมูลถนนและท่ีเกี่ยวของกับถนน)   ท้ังนี้การอางอิงเชิงตําแหนงดังกลาวมิไดอางอิงกันโดยอาศัย
ขอมูลพิกัดอยางเดียว เนื่องจากชุดขอมูลภูมิศาสตรซ่ึงมีท่ีมาในการจัดทําแตกตางกัน อาจมีคาพิกัด
สําหรับตําแหนงของส่ิงเดียวกันไมตรงกันก็ได 

การจะทําใหผูใชหรือเจาของขอมูลภูมิศาสตรท่ีเปนคนละชุดกันนั้น สามารถเขาใจได
ตรงกันวาตําแหนงท่ีกําลังกลาวถึงนั้นหมายถึงส่ิงใด จะตองกําหนดขอมูลหรืออรรถาธิบายเพิ่มเติม
สําหรับตําแหนงนั้นๆ เพื่อใชเปนปจจัยพิจารณาประกอบกับคาพิกัดดวย ท้ังนี้จะตองมีการกําหนด
รายการคําอธิบายพรอมท้ังความหมายท่ีเปนมาตรฐาน โดยตัวอยางนี้อางอิงโครงสราง Location 
table คําจํากัดความ และอรรถาธิบายท่ีเกี่ยวของจาก ISO 14819-31 ท้ังนี้จุดประสงคของการอางอิง
เชิงตําแหนงดังกลาวก็เพื่อใชประกอบการรายงานสภาพจราจรและขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

ในตัวอยางนี้เปนการอธิบายถึงโครงสรางขอมูลของ Location โดยเขียนเปน application 
schema พรอมท้ังไดมีการจัดทําเอกสารประกอบการอธิบาย application schema ไวดวย 

Application schema ของ Location ดังกลาวแลว จัดเก็บอยูใน package ท่ีชื่อ 
LocationReferencing และมีการอางอิงเรียกใชขอมูลชนิด GM_Point จาก ISO 19107 ดังแสดงใน
ภาพท่ี ข-1 
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ภาพท่ี ข-1 Model Integration ของ LocationReferencing 

 
เม่ือพิจารณาจากภาพที่ ข-2 ซ่ึงแสดงรายละเอียดภายใน package จะพบวาในท่ีนี้ Location 

จัดเปนฟเจอรชนิดหนึ่งซ่ึงประกอบดวยฟเจอรยอยสามชนิดคือ PointLocation, LinearLocation และ 
AreaLocation โดยมีความสัมพันธพิเศษระหวาง PointLocation กับ LinearLocation คือ 
PointLocation บางจุดอาจจะไปทําหนาท่ีเปน positiveEnd และ/หรือ negativeEnd ได  

 
หมายเหตุ ในภาพท่ี ข-2 แสดงเพียงอรรถาธิบายบางตัวของ LinearLocation เทานั้น สวน

อรรถาธิบายอ่ืนๆ ท่ีเหลือแสดงอยูในภาพที่ ข-3 เนื่องมาจากเหตุผลในการออกแบบ
โครงสรางขอมูล 
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ภาพท่ี ข-2 Location และชนดิยอยของ Location 

 
สําหรับภาพท่ี ข-3 แสดงอรรถาธิบายเพ่ิมเติมของ LinearLocation และชนิดยอยตางๆ  
ใน LinearLocation ยังมีอรรถาธิบายตัวหนึ่ง (linearType) ซ่ึงทําหนาท่ีบงบอกกชนิดของ 

LinearLocation ดวย (ชนิดในที่นี้อิงกับแนวคิดของโลกความเปนจริง โดยแบงตามคําจัดความของ
ถนนแตละชนิด) โดยในภาพท่ี ข-4 แสดงรายละเอียดชนิดยอยของ LinearType ท่ีจะเลือกใชได ซ่ึง
แบงออกเปน RoadType, RingRoadType, ExpresswayType, UrbanStreetType และ SideRoadType 
สวนในภาพท่ี ข-5 แสดงชนิดยอยของ RoadType, RingRoadType และ ExpresswayType เพื่อขยาย
ความชนิดยอยของ LinearType 

นอกจากนี้ฟเจอร PointLocation และ AreaLocation เองก็ยังถูกแบงออกเปนประเภทตางๆ 
เชนเดียวกัน โดยภาพท่ี ข-6 แสดงชนิดยอยของ PointType และ AreaType 
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ภาพท่ี ข-3 LinearLocation และชนิดยอยของ LinearLocation 
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ภาพท่ี ข-4 LinearType และชนิดยอยของ LinearType 
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ภาพท่ี ข-5 ชนิดยอยของ RoadType, RingRoadType และ ExpresswayType 
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ภาพท่ี ข-6 AreaType และ PointType 

 
สําหรับคําจํากัดความของฟเจอรและอรรถาธิบายตาง ๆ ภายใน LocationReferencing ซ่ึง

เปนขอมูลสวนหนึ่งของ application schema แสดงไวในตารางท่ี ข-1 ในตารางตาง ๆ ตอไปนี้ 
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ตารางที่ ข-1 รายละเอียดของตําแหนงอางอิงชนิด PointLocation  

Feature Type Feature Attribute Definition Data Type 

Location - ตําแหนงซึ่งมีการกําหนดและตกลงไวลวงหนา ซึ่งใชเพือ่การอางอิงระหวางชุดขอมูลภูมิศาสตร - 

 locCode รหัสประจําตัวของตําแหนงอางอิงแบบจุด Integer 

 formalName ชื่อเปนทางการสําหรับใชเรียกตําแหนงอางอิงนั้น CharacterString 

 aliasName ชื่อรอง (ชื่อไมเปนทางการ) เชน ชื่อทองถิ่น ชื่อเดิม เปนตน CharacterString 

PointLocation - ชนิดยอยหนึ่งของ Location ซึ่งเปนตัวแทนของตําแหนงอางอิงแบบจดุ  

 locType รหัสซึ่งบงบอกประเภทของตําแหนงอางอิงแบบจุด PointType 

 aliasName2 ชื่อรองอันดับที่ 2 (ชื่อไมเปนทางการ) เชน ชื่อทองถิ่น ชื่อเดิม เปนตน CharacterString 

 positiveOffset locCode ของตําแหนงอางอิงแบบจุดที่อยูถัดไป (ในทิศทางบวก) จากตําแหนงอางอิงแบบจุด
นั้น 

PointLocation 

 negativeOffset locCode ของตําแหนงอางอิงแบบจุดที่อยูถัดไป (ในทิศทางลบ) จากตําแหนงอางอิงแบบจุดนั้น PointLocation 

 linearRef locCode ของตําแหนงอางอิงแบบเสนซึ่งจดุนั้นสังกดัอยู LinearLocation 

 areaRef locCode ของตําแหนงอางอิงแบบพื้นที่ซึ่งจุดนั้นสังกัดอยู AreaLocation 

 position พิกัด Latitude และ Longitude ของตําแหนงอางอิงแบบจดุนั้น GM_Point 

 pointVersion รหัสประจํารุนของตําแหนงอางอิงแบบจดุ CharacterString 
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ตารางที่ ข-2 รายละเอียดของตําแหนงอางอิงชนิด LinearLocation  

Feature Type Feature Attribute Definition Data Type 

LinearLocation - ชนิดยอยหนึ่งของ Location ซึ่งเปนตัวแทนของตําแหนงอางอิงแบบเสน  

 locType รหัสซึ่งบงบอกประเภทของตําแหนงอางอิงแบบเสน LinearType 

 linearVersion รหัสประจํารุนของตําแหนงอางอิงแบบเสน CharacterString 

NonCircular  ชนิดยอยของ LinearLocation ซึ่งมีพฤติกรรมไมเปนทางวงแหวน  

 positiveEnd locCode ของตําแหนงอางอิงแบบจุดที่อยูดานปลายของเสน ซึ่งทําหนาที่กําหนดทิศทางบวก PointLocation 

 negativeEnd locCode ของตําแหนงอางอิงแบบจุดที่อยูดานปลายของเสน ซึ่งทําหนาที่กําหนดทิศทางลบ PointLocation 

 positiveOffset locCode ของตําแหนงอางอิงแบบเสนที่อยูถัดไป (ในทิศทางบวก) จากตําแหนงอางอิงแบบเสนนัน้ PointLocation 

 negativeOffset locCode ของตําแหนงอางอิงแบบเสนที่อยูถัดไป (ในทิศทางลบ) จากตําแหนงอางอิงแบบเสนนั้น PointLocation 

Circular  ชนิดยอยของ LinearLocation ซึ่งมีพฤติกรรมเปนทางวงแหวน  

RingRoad  ชนิดยอยของ Circular ซึ่งมีพฤติกรรมเปนทางวงแหวน  

Segment  ชนิดยอยของ NonCircular โดยในที่นี้หมายถึงสวนยอย (segment) ของ Road, UrbanStreet, 
Expressway หรือ SideRoad   

 

 linearRef locCode ของตําแหนงอางอิงแบบเสนซึ่งเสนนั้นสังกัดอยู โดยอาจเปน 1st order segment หรือ road 
หรือ ring road 

LinearLocation 

NonSegment  ชนิดยอยของ NonCircular ซึ่งไมตัดแบงเปนสวนยอย โดยในที่นี้หมายถึง Road, UrbanStreet,  
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Feature Type Feature Attribute Definition Data Type 

Expressway หรือ SideRoad   

 areaRef locCode ของตําแหนงอางอิงแบบพื้นที่ซึ่งมีอันดับต่ําสุดและครอบคลุมเสนนั้นทั้งเสน AreaLocation 

Road  ชนิดยอยของ NonSegment ซึ่งในที่นี้หมายถึงถนนสายหลักประเภทใดประเภทหนึ่งตอไปนี้ 
NationalRoad, RegionalRoad, OtherRoad หรือ Motorway 

 

 formalName formalName ซึ่งอางมาจากอรรถาธิบายของ LinearLocation ในที่นีห้มายถึงชื่อถนนเปนทางการ 
(ระหวาง formalName  และ roadNum จะตองระบุคาอยางนอยตัวหนึ่ง) 

CharacterString 

 roadNum หมายเลขหรือรหัสถนน (ระหวาง formalName  และ roadNum จะตองระบุคาอยางนอยตัวหนึ่ง) CharacterString 

UrbanStreet  ชนิดยอยของ NonSegment ซึ่งในที่นี้หมายถึงถนนในเมือง ซึ่งมักไมมีเลขรหัสถนน และรูจักเรียกขาน
กันดวยชื่อเปนหลัก 

 

 formalName formalName ซึ่งอางมาจากอรรถาธิบายของ LinearLocation ในที่นีห้มายถึงชื่อถนนเปนทางการ CharacterString 

Expressway  ชนิดยอยของ NonSegment ซึ่งในที่นี้หมายถึงทางดวน  

 formalName formalName ซึ่งอางมาจากอรรถาธิบายของ LinearLocation ในที่นีห้มายถึงชื่อทางดวนอยางเปน
ทางการ 

CharacterString 

SideRoad  ชนิดยอยของ NonSegment ซึ่งในที่นี้หมายถึงซอยที่มีการเชื่อมตอเขามายังถนนและ รถยนตสามารถวิ่ง
ผานได 

 

 formalName formalName ซึ่งอางมาจากอรรถาธิบายของ LinearLocation ในที่นีห้มายถึงชื่อซอยอยางเปนทางการ CharacterString 
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Feature Type Feature Attribute Definition Data Type 

Order1Segment  ชนิดยอยของ Segment  

Order2Segment  ชนิดยอยของ Segment  

 
ตารางที่ ข-3 รายละเอียดของตําแหนงอางอิงชนิด และ AreaLocation 

Feature Type Feature Attribute Definition Data Type 

AreaLocation - ชนิดยอยหนึ่งของ Location ซึ่งเปนตัวแทนของตําแหนงอางอิงแบบพืน้ที่  

 locType รหัสซึ่งบงบอกชนิดยอยของตําแหนงอางอิงแบบจุด CharacterString 

 areaRef locCode ของตําแหนงอางอิงแบบพื้นที่ซึ่งมีอันดับต่ําสุดและครอบคลุมพื้นที่นั้นทั้งหมด locCode 

 areaVersion รหัสประจํารุนของตําแหนงอางอิงแบบพืน้ที่ CharacterString 

 
ตารางที่ ข-4 รายละเอียดของตําแหนงอางอิงชนิด PointType 

Feature Type Feature Attribute Definition Data Type 

PointType - ชนิดของตําแหนงอางอิงชนดิ PointLocation  

Junction  ชนิดยอยของ PointType โดยในที่นี้หมายถึงทางแยก  

 locType รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “P1.0” CharacterString 

 typeName ชื่อชนิดยอย บังคับคาเปน “Junction” CharacterString 
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Feature Type Feature Attribute Definition Data Type 

Cross-roads  ชนิดยอยของ Junction โดยในที่นี้หมายถึงสี่แยกขึ้นไป  

 locType รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “P1.11” CharacterString 

 typeName ชื่อชนิดยอย บังคับคาเปน “Cross-roads” CharacterString 

T-Junction  ชนิดยอยของ Junction โดยในที่นี้หมายถึงสามแยก  

 locType รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “P1.12” CharacterString 

 typeName ชื่อชนิดยอย บังคับคาเปน “T-junction” CharacterString 

IntermediatePoint  ชนิดยอยของ PointType โดยวางตวัอยูระหวางตําแหนงอางอิงประเภททางแยก (Junction)  

 locType รหัสประจําชนิด บังคับคาเปน “P2.0” CharacterString 

 typeName ชื่อชนิดยอย บังคับคาเปน “Intermediate point” CharacterString 

OtherLandmarkPoint  ชนิดยอยของ PointType โดยในที่นี้หมายถึงจุดซึ่งแทนสถานที่สําคัญและ ใชประกอบการรายงาน
สภาพจราจร 

 

 locType รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “P3.0” CharacterString 

 typeName ชื่อชนิดยอย บังคับคาเปน “Other landmark point” CharacterString 
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ตารางที่ ข-5 รายละเอียดของตําแหนงอางอิงชนิด LinearType 

Feature Type Feature Attribute Definition Data Type 

LinearType - ชนิดของตําแหนงอางอิงชนดิ LinearLocation  

 typeName ชื่อประเภทของ LinearType  

RoadType  ชนิดยอยหนึ่งของ LinearType โดยในที่นีห้มายถึงถนน  

MotorwayType  ชนิดยอยหนึ่งของ Road โดยในที่นี้หมายถึงถนนประเภทมอเตอรเวย  

 locType รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “L1.1” CharacterString 

NationalRoadType  ชนิดยอยหนึ่งของ Road โดยในที่นี้หมายถึงถนนสายหลักซึ่งมีหมายเลขตัวเดียว  

 locType รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “L1.2” CharacterString 

RegionalRoadType  ชนิดยอยหนึ่งของ Road โดยในที่นี้หมายถึงถนนที่เชื่อมโยงอยูภายในภูมิภาคซึ่งมีหมายเลขสองตัวและสาม
ตัว 

 

 locType รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “L1.3” CharacterString 

OtherRoadType  ชนิดยอยหนึ่งของ Road โดยในที่นี้หมายถึงถนนที่เชื่อมโยงอยูภายในภูมิภาคซึ่งมีหมายเลขสี่ตัว  

 locType รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “L1.4” CharacterString 

Order1SegmentType  ชนิดยอยหนึ่งของ LinearType โดยในที่นีห้มายถึงสวนยอย (segment) ของ Road, RingRoad, UrbanStreet, 
Expressway หรือ SideRoad  โดยเปนการแบงขั้นแรก 

 

 locType รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “L3.0” CharacterString 
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Feature Type Feature Attribute Definition Data Type 

Order2SegmentType  ชนิดยอยหนึ่งของ LinearType โดยในที่นีห้มายถึงสวนยอย (segment) ของ Road, RingRoad, UrbanStreet, 
Expressway หรือ SideRoad  โดยเปนการแบงขั้นที่สอง (แบงยอยจาก Order1SegmentType อีกตอหนึ่ง ) 

 

 locType รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “L4.0” CharacterString 

RingRoadType  ชนิดยอยหนึ่งของ LinearType โดยในที่นีห้มายถึงถนนวงแหวน  

RingMotorway  ชนิดยอยหนึ่งของ RingRoad เพียงแตจัดเปนมอเตอรเวย  

 locType รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “L2.1” CharacterString 

OtherRingRoad  ชนิดยอยหนึ่งของ RingRoad ใชสําหรับ RingRoad ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจาก RingMotorway  

 locType รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “L2.2” CharacterString 

UrbanStreetType  ชนิดยอยหนึ่งของ LinearType โดยในที่นีห้มายถึงถนนในตัวเมือง ซึ่งไมมีหมายเลขประจํา มักนิยมเรียก
ขานดวยชื่อมากกวา 

 

 locType รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “L5.0” CharacterString 

ExpresswayType  ชนิดยอยหนึ่งของ LinearType โดยในที่นีห้มายถึงทางดวน หรือทางพเิศษที่ตองเสียคาผานทาง  

UrbanExpressway  ชนิดยอยหนึ่งของ UrbanExpressway โดยในที่นีห้มายถึงทางดวน หรือทางพิเศษที่ตองเสียคาผานทาง ซึ่ง
เชื่อมโยงอยูในตัวเมือง 

 

 locType รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “L11.2” CharacterString 

IntercityExpressway  ชนิดยอยหนึ่งของ UrbanExpressway โดยในที่นีห้มายถึงทางดวน หรือทางพิเศษที่ตองเสียคาผานทาง ซึ่ง  
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Feature Type Feature Attribute Definition Data Type 

เชื่อมโยงระหวางเมือง 

 locType รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “L11.1” CharacterString 

RingExpressway  ชนิดยอยหนึ่งของ UrbanExpressway โดยในที่นีห้มายถึงทางดวน หรือทางพิเศษที่ตองเสียคาผานทาง ซึ่งมี
ลักษณะเปนวงแหวน 

 

 locType รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “L11.3” CharacterString 

SideRoadType  ชนิดยอยหนึ่งของ LinearType โดยในที่นีห้มายถึงซอยซึ่งมีการเชื่อมตอเขามายังถนนและ รถยนตสามารถ
วิ่งผานได 

 

 locType รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “L12.0” CharacterString 
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ตารางที่ ข-6 รายละเอียดของตําแหนงอางอิงชนิด AreaType 

Feature Type Feature Attribute Definition Data Type 

AreaType - ชนิดของตําแหนงอางอิงชนดิ AreaLocation - 

Country  ชนิดยอยหนึ่งของ AreaType โดยในที่นี้หมายถึงขอบเขตการปกครองระดับประเทศ  

 locType รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “A3.0” CharacterString 

 typeName ชื่อชนิดยอย บังคับคาเปน “Country” CharacterString 

Order1Area  ชนิดยอยหนึ่งของ AreaType โดยในที่นี้หมายถึงขอบเขตการปกครองระดับจังหวดั  

 locType รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “A7.0” CharacterString 

 typeName ชื่อชนิดยอย บังคับคาเปน “Province” CharacterString 

Order2Area  ชนิดยอยหนึ่งของ AreaType โดยในที่นี้หมายถึงขอบเขตการปกครองระดับอําเภอ  

 locType รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “A8.0” CharacterString 

 typeName ชื่อชนิดยอย บังคับคาเปน “District” CharacterString 

Order3Area  ชนิดยอยหนึ่งของ AreaType โดยในที่นี้หมายถึงขอบเขตการปกครองระดับตําบล  

 locType รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “A9.0” CharacterString 

 typeName ชื่อชนิดยอย บังคับคาเปน “Sub District” CharacterString 
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ภาคผนวก ค  
อภิธานศัพท (Glossary) 
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Term คําภาษาไทย ท่ีมา, อางอิงจาก 
abstract นามธรรม ศัพทบัญญัติ (คณิตศาสตร, ปรัชญา, 

นิติศาสตร) 
abstraction การกําหนดสาระสําคัญ ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร) 
adjacency ความประชิด แยกความจากศัพทบัญญัติ 

(คณิตศาสตร) 
aggregation การรวมกลุม ศัพทบัญญัติ (คณิตศาสตร) 

algorithm ข้ันตอนวิธี 
ศัพทบัญญัติ (คณิตศาสตร, 
คอมพิวเตอร) 

application การประยกุต ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร) 
application schema เคารางของโปรแกรมประยกุต การรวมคําจากศัพทบัญญัติ 
aspect ลักษณะ แยกความจากศัพทบัญญัติ 

(คอมพิวเตอร) 
association ความเช่ือมโยง, ความสัมพันธ

เช่ือมโยง 
กําหนดข้ึนตามนัยในบริบทของ
เอกสาร 

attribute ลักษณะประจาํ ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร) 
behaviour พฤติกรรม ศัพทบัญญัติ (นิติศาสตร) 
cardinality จํานวนนับ   
catalogue สารบัญแฟม ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร) 
characteristic ลักษณะเฉพาะ แยกความจากศัพทบัญญัติ 

(คณิตศาสตร) 
class คลาส ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร) 
combinatorial เชิงการจัด ศัพทบัญญัติ (คณิตศาสตร) 
combinatorial structure โครงสรางเชิงการจัด การรวมคําจากศัพทบัญญัติ 
complex ซับซอน แยกความจากศัพทบัญญัติ 

(คอมพิวเตอร) 
complex feature ฟเจอรเชิงซอน แยกความจากศัพทบัญญัติ 

(คณิตศาสตร) 
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Term คําภาษาไทย ท่ีมา, อางอิงจาก 
conceptual เชิงแนวคิด ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร) 
conceptual schema 
language 

ภาษาเคารางเชิงแนวคิด การรวมคําจากศัพทบัญญัติ 

configuration โครงแบบ ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร) 
conform เปนไปตาม... แยกความจากศัพทบัญญัติ 

(นิติศาสตร) 
conformance การเปนไปตาม...   
connectivity  สภาพเช่ือมโยง  ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร) 
containment (point-in-
polygon) การครอบคลุมบรรจุ    
content เนื้อหา ศัพทบัญญัติ (ศิลปะ) 
continuous ตอเนื่อง ศัพทบัญญัติ (คณิตศาสตร) 
data transfer การถายโอนขอมูล ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร) 
data-capture การยึดเก็บขอมูล ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร) 
domain โดเมน ศัพทบัญญัติ (คณิตศาสตร, 

คอมพิวเตอร) 
edge เสนเช่ือม ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร) 
encapsulate หอหุม    
explicit ชัดแจง ศัพทบัญญัติ (คณิตศาสตร) 
feature ฟเจอร   
feature association ความเช่ือมโยงของฟเจอร   

feature catalogue สารบัญแฟมฟเจอร 
รวมความจากศัพทบัญญัติ 
(คอมพิวเตอร) 

feature instance อินสแตนทของฟเจอร   
feature operation การดําเนนิการกับฟเจอร   
feature succession ความสืบตอเชิงเวลาของฟเจอร    
feature type ชนิดฟเจอร, ชนิดของฟเจอร   
formal อยางเปนทางการ, ท่ีเปนทางการ แยกความจากศัพทบัญญัติ 

(รัฐศาสตร) 
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Term คําภาษาไทย ท่ีมา, อางอิงจาก 
formal รูปนัย ศัพทบัญญัติ (คณิตศาสตร) 
gazetteer อักขรานุกรมภูมิศาสตร ศัพทบัญญัติ (วรรณกรรม) 
global feature ฟเจอรครอบคลุม แยกความจากศัพทบัญญัติ 

(คอมพิวเตอร) 
identification การระบุ ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร, 

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
identifier ตัวระบุ ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร) 
implicit โดยปริยาย ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร) 
inheritance การรับทอด ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร) 
instance อินสแตนท   
interface สวนตอประสาน ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร) 
International standard มาตรฐานระหวางประเทศ   
Interoperability การดําเนนิการรวมกันได   
Interoperable ซ่ึงดําเนินการรวมกันได   

Interpolation การประมาณคาในชวง 
ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร, 
คณิตศาสตร) 

Invariant ยืนยง  ไมแปรเปล่ียน ศัพทบัญญัติ (คณิตศาสตร) 
kernel ใจกลาง ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร) 
mandatory บังคับ   
mapping การจับคู   
metadata คําอธิบายขอมูล   
model แบบจําลอง   
navigate นําทาง ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร) 
node จุดตอ ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร) 
object อ็อบเจกต แยกความจากศัพทบัญญัติ 

(คอมพิวเตอร) 
operation การดําเนนิการ ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร) 
optional ...ท่ีเลือกได ศัพทบัญญัติ (รัฐศาสตร) 
orientation การกําหนดทิศทาง ศัพทบัญญัติ (คณิตศาสตร) 
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Term คําภาษาไทย ท่ีมา, อางอิงจาก 
overview ภาพรวม   

parameter พารามิเตอร 
ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร, 
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

primitive ปฐมฐาน, แบบดั้งเดิม ศัพทบัญญัติ (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

protocol เกณฑวิธี, โพรโตคอล ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร, 
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

relation ความสัมพันธ   
rules กฎ, กฏเกณฑ   
schema เคาราง ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร) 
simple สามัญ ศัพทบัญญัติ (แพทยศาสตร) 
spatial เชิงปริภูมิ  แปลงจากศัพทบัญญัติ 

(คณิตศาสตร) 
subtype ชนิดยอย   
succession ความสืบตอ ศัพทบัญญัติ (นิติศาสตร) 
temporal เชิงเวลา   
topology ทอพอโลยี แยกความจากศัพทบัญญัติ 

(คณิตศาสตร) 
transaction รายการเปล่ียนแปลง ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร) 
universe of discourse เอกภพของสรรพสาระ ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร) 

 

 

 

 




