




บัญชีท้ายประกาศมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ 

จ ำนวน ๑๐ เรื่อง ดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

(Fundamental Geographic Data Set: FGDS) เล่มที่ ๒ 
 

  

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๓ 



กภช. ๑๙๑๓๕ : ๒๕๖๐ 
 

มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 

กระบวนการลงทะเบียนภูมิสารสนเทศ 
มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศโดยคณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำตินี้เป็นมำตรฐำนกลำง เพ่ือใช้ในกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรใช้งำนด้ำนภูมิสำรสนเทศของประเทศ ว่ำด้วยเรื่อง กระบวนกำรลงทะเบียนภูมิสำรสนเทศ ก ำหนดขึ้น
โดยอ้ำงอิง ISO 19135:2005 Geographic information - Procedures for registration of geographical 
information items โดยเป็นไปตำมคู่มือมำตรฐำนระบบภูมิสำรสนเทศ “สำรสนเทศภูมิศำสตร์ - กระบวนกำร
ลงทะเบียนภูมิสำรสนเทศ” ของส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 
 

มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศนี้ กำรระบุวิธีด ำเนินกำรส ำหรับลงทะเบียนรำยกำรสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร ISO/IEC 
JTC 1 ไดก ำหนดกำรลงทะเบียนที่เปนกำรก ำหนดคำของชื่อที่ไมก ำกวมไปยังอ็อบเจกตในวิธีที่ก ำหนดไดไปยัง ส
วนที่เกี่ยวของ รำยกำรสำรสนเทศทำงภูมิศำสตรที่อำจจะลงทะเบียนเปนสมำชิกของอ็อบเจกตคลำสที่ถูกระบุใน
มำตรฐำนทำงเทคนิค 
 

มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศนี้ ใช้เพ่ือเป็นคู่มือส ำหรับ 
- กำรสนับสนุนกำรใช้งำนอย่ำงกว้ำงขวำงของรำยกำรลงทะเบียนทั้งโดยกำรจัดหำกำร จ ำแนกสำกล 

ตำมข้อเท็จจริงที่รำยกำรเหล่ำนั้นตรงตำมมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ ISO และโดยกำรเผยแพร่ส่วนที่จัดหำได้
ไปยัง ผู้มีศักยภำพใช้งำนได้ 

- จัดหำทั้งกำรจ ำแนกทันทีไปสู่ส่วนขยำยของมำตรฐำนระหว่ำงประเทศและ แหล่งข้อมูลส ำหรับปรับปรุงไป 
ยังมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ ในระหว่ำงวงจรกำรบ ำรุงรักษำปกติ 

- สำมำรถจะจัดหำกลไกเดี่ยวเพ่ือเข้ำถึงสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ระบุอยู่ในมำตรฐำนที่แตกต่ำงกัน 
- จัดหำกลไกเพ่ือจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงชั่วครำว 
- สำมำรถใช้งำนในกำรสร้ำงกลุ่มของป้ำยระบุให้เป็นมำตรฐำนที่เป็นประโยชน์ส ำหรับกำรเข้ำรหัสของรำยกำร

ลงทะเบียนในชุดข้อมูล  
- สนับสนุนกำรดัดแปลงทำงวัฒนธรรมและภำษำโดยจัดหำทั้งวิธีกำรส ำหรับบันทึกชื่อที่สมมูลของรำยกำร            

ที่ถูกใช้งำนในควำมแตกต่ำงทำงด้ำนภำษำ วัฒนธรรม พ้ืนที่ ใช้งำน และวิชำชีพ และวิธีกำรท ำให้                         
ชื่อสมมูลเหล่ำนั้นเผยแพร่ทั่วไป 
 

มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศนี้  ก ำหนดขอบเขตของมำตรฐำน  (Scope) กำรระบุวิธีด ำเนินกำรในกำรสร้ำง                  
กำรบ ำรุงรักษำ และกำรจัดพิมพ์ทะเบียน ของตัวระบุที่พิเศษ ไม่ก ำกวม และถำวร รวมถึงควำมหมำยซึ่งก ำหนด
ไปยังรำยกำรของสำรสนเทศภูมิศำสตร์ เพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นี้ มำตรฐำนระหว่ำงประเทศนี้ได้ท ำกำรระบุ
ส่วนย่อยของสำรสนเทศที่จ ำเป็นในกำรจัดหำกำรระบุและให้ควำมหมำยไปยังรำยกำรทะเบียนและไปยังกำร
จัดกำรกำรลงทะเบียนรำยกำรเหล่ำนั้น 

 

มำตรฐำนระหว่ำงประเทศนี้ให้รำยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนกำรลงทะเบียนรำยกำรทำงภูมิศำสตร์  ในเรื่องของ
บทบำทและควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรทะเบียน (Roles and responsibilities in the management of 
registers) ซึ่งอธิบำยถึงบุคคลหรือองค์กรที่มีบทบำทและควำมรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรทะเบียน  



รวมถึงควำมสัมพันธ์และส่วนที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนกำรจัดท ำทะเบียน ส่วนกำรจัดกำรทะเบียน (Management 
of registers) ได้อธิบำยถึงกำรสร้ำงทะเบียน กระบวนกำรของข้อเสนอ 

หมายเหตุ มำตรฐำนนี้จะ ไม่ ก ำหนดระดับคุณภำพข้ันต่ ำที่ยอมรับได้ของชุดข้อมูลภูมิศำสตร์ใดๆ 
 

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 

Yes 
ต้องกำรใช้มำตรฐำนนี้ 

Users of geographic data and GIS 
ผู้ใช้งำนข้อมูล GIS และผู้ใช้งำนระบบ GIS 

Yes 
ต้องกำรใช้มำตรฐำนนี้ 

Developers of standards 
ผู้พัฒนำมำตรฐำน 

Yes 
ต้องกำรใช้มำตรฐำนนี้ 
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บทนํา 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 
ISO 19135: Procedures for registration of geographical information items 

1 

บทที่ 1 
บทนํา 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 
ISO 19135 : Procedures for registration of geographical information items 

 
 

1.1  หลักการและเหตุผล 
 ประเด็นปญหาหรืออุปสรรคที่สําคัญของการพัฒนาและใชงานภูมิสารสนเทศรวมกัน 
ระหวางหนวยงานตางๆ คือการที่ขอมูลซ่ึงถูกจัดทําขึ้นมาไมสามารถนํามาใชงานรวมกันได อันมี
สาเหตุเนื่องมาจากการขาดมาตรฐานกลางในการดําเนินงาน ทําใหเกิดความแตกตางในดานคุณภาพ
ของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพการนําไปใชงาน และการตัดสินใจลงทุนดานภูมิสารสนเทศ 
แนวทางของการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ มีเปาหมายในการพัฒนาเพื่อใหเกิดมาตรฐาน
กลางที่สามารถใชเปนกรอบของการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ ทั้งทางดาน
ผลิตภัณฑขอมูล ขบวนการดําเนินงาน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานภูมิสารสนเทศ 
ซ่ึงถือเปนองคประกอบที่สําคัญในการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ 
(National Spatial Data Infrastructure: NSDI) ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณ 
และเกิดผลคุมคากับการลงทุน และไดฐานขอมูลที่มีคุณภาพสําหรับใชในการบริหารจัดการ หรือ
ประกอบการวิเคราะหและตัดสินใจ 

ประเทศไทยเริ่มตระหนักถึงความสําคัญ  และประโยชนของมาตรฐานกลางดานภูมิ
สารสนเทศ แตเนื่องจากยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานหรือการนําเอา
มาตรฐานภูมิสารสนเทศของตางประเทศมาประยุกตใชงาน การดําเนินงานที่ผานมา จึงเปนไปใน
ลักษณะการศึกษาทําความเขาใจและติดตามการพัฒนามาตรฐานขององคกรระหวางประเทศเพื่อ
สรางความเขาใจและเผยแพรขอมูลทางดานวิชาการ โดยยังไมสามารถที่จะกําหนดมาตรฐานกลาง
ของประเทศและประกาศใชงานไดจนถึงทุกวันนี้ อยางไรก็ตามการพัฒนาหรือกําหนดมาตรฐาน
ขององคกรระหวางประเทศ ไดมีความกาวหนาขึ้นตามลําดับ คือมีการประกาศและเผยแพร
มาตรฐานระหวางประเทศที่กําหนดโดย ISO/TC211 ทําใหหลายๆ ประเทศนําเอามาตรฐานดังกลาว
มาสูการปฏิบัติอยางจริงจัง รวมทั้งการนําไปประยุกตใชการพัฒนาซอฟตแวร  จึงทําใหการศึกษาทํา
ความเขาใจ และการใชงานมาตรฐาน เปนไปไดอยางรวดเร็ว สงผลใหการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
มาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทย มีความคืบหนาอยางเห็นไดชัด อยางไรก็ตามถึงแม
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จะมีความพยายามในการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศมาเปนเวลานาน แตจนถึงปจจุบันก็ยังไม
สามารถที่จะกําหนดมาตรฐานกลางของประเทศเพื่อใชงานได ดังนั้นเพื่อใหทุกหนวยงานมีความ
เขาใจในหลักการ ขอบเขตเนื้อหา และสามารถนําเอามาตรฐานไปประยุกตใชสําหรับการดาํเนนิงาน
ดานภูมิสารสนเทศได  

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) จึงจัดทําโครงการพัฒนา
มาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศขึ้น โดยใชแนวทางของมาตรฐานสากลคือ ISO/TC211 เพื่อสราง
ความเขาใจในเนื้อหาของมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ตลอดจนการสํารวจและรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของกับมาตรฐานนั้นๆ ทั้งของประเทศไทย และที่มีการดําเนินงานในตางประเทศ แลวนํามา
จัดทําเปนเอกสารมาตรฐานฉบับภาษาไทย สําหรับใชเปนพื้นฐานการศึกษาตอยอดหรือการนําไป
ประยุกตใชงานตอไป 

 

1.2  วัตถุประสงค 
 1.2.1 การศึกษาและพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย  ตามแนวทาง
มาตรฐานสากล ISO/TC211 
 1.2.2 เพื่อสรางความเขาใจในหลักการ และขอบเขตของเนื้อหามาตรฐานภูมิสารสนเทศ
ตามมาตรฐาน ISO/TC211 ดานมาตรฐาน ISO 19135: Procedures for registration of geographical 
information items 
 1.2.3 จัดทําเอกสารมาตรฐาน ISO 19135: Procedures for registration of geographical 
information items ฉบับภาษาไทยเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาและใชงานในอนาคต 
 1.2.4 เพื่อเผยแพรและสงเสริมการใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศใหกับหนวยงานที่มี
ภารกิจดานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 
 

1.3  เปาหมาย 
 1.3.1 ไดผลการศึกษาเบื้องตนของมาตรฐานภูมิสารสนเทศเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนา
และสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนใชงานภูมิสารสนเทศรวมกัน 
 1.3.2 ไดขอมูลพื้นฐาน แนวทาง หรือตัวอยางการประยุกตใชงานมาตรฐาน ISO 19135: 
Procedures for registration of geographical information items สําหรับระบบภูมิสารสนเทศของไทย 
 1.3.3 ไดเอกสารมาตรฐาน ISO 19135: Procedures for registration of geographical 
information items ฉบับภาษาไทยเพื่อใชเปนพื้นฐานในการดําเนินงานดานการพัฒนามาตรฐาน
ระบบภูมิสารสนเทศและการนําไปประยุกตใชงาน 
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1.4  ขอบเขตการดําเนินงาน 
 1.4.1 ศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO/TC211 มาตรฐานดาน Procedures for registration of 
geographical information items (ISO 19135: 2005) และมาตรฐานที่เกี่ยวของหรือเอกสารมาตรฐาน
ที่มีการอางถึงในเนื้อหาของ ISO 19135 เพื่อการวิเคราะหและนําเสนอเนื้อหาในสวนที่เกี่ยวของกับ
ระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 
 1.4.2 ศึกษารายละเอียดของระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและตางประเทศ ที่มีการ
ใชงานหรือการอางอิงเกี่ยวกับ Procedures for registration of geographical information items หรือ
ที่เกี่ยวของ และนําเสนอรูปแบบหรือตัวอยางเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาและใชงานในอนาคต 
 1.4.3 จัดทําเอกสารมาตรฐานเปนภาษาไทย เพื่อนําเสนอเนื้อหาและรูปแบบของการใชงาน
มาตรฐาน ISO 19135: Procedures for registration of geographical information items หรือ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนําไปประยุกตใชที่เหมาะสมกับประเทศไทย และการประเมิน
ความเหมาะสมของการใชงานมาตรฐานดังกลาว 

 

1.5  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลาดําเนินการศึกษาภายใน 240 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา วันที่ 31 สิงหาคม 
2550 (ไมนับรวมระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจการจางใชดําเนินการพิจารณาเอกสารรายงาน) 
 

1.6  การสงวนสิทธิ์ 
 บรรดาขอมูล เอกสารและผลการพัฒนามาตรฐานในครั้งนี้ เปนสมบัติของ สทอภ. ซ่ึง
ภายหลังการดําเนินงานเสร็จสิ้นจะตองสงขอมูล และเอกสารทั้งหมดใหแก สทอภ. หากผูรับจาง
ตองการเผยแพรผลงานบางสวนหรือทั้งหมด จะตองไดรับอนุญาตจาก สทอภ. กอนเปนลายลักษณ
อักษรทุกครั้งไป 
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บทที่ 2 
วิธีการดําเนินงาน 

 
 

2.1  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 ISO 19135 Procedures 
for registration of geographical information items มีขั้นตอนวิธีการดําเนินงานเพื่อทําการศึกษา
มาตรฐาน ดังนี้ 

2.1.1 เก็บรวบรวมขอมูล เอกสาร วรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับมาตรฐานภูมิ
สารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/TC211 ในมาตรฐานดาน Procedures for registration of 
geographical information items (ISO 19135) จากหนวยงานราชการหรือองคกรทั้งในและ
ตางประเทศ ทั้งที่เปนเอกสาร และจากเวบไซตตางๆ อาทิเชน เวบไซต http://www.isotc211.org/ 

2.1.2 จัดทํารายงานฉบับเบื้องตน (Inception Report) ประกอบดวยแผนการดําเนินงานตาม
ขอกําหนดขอบเขตงาน รายละเอียดวิธีการดําเนินงานของแตละกิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงาน
ของแตละขั้นตอน รายช่ือคณะที่ปรึกษา พรอมประวัติ/ผลงาน และหนาที่ความรับผิดชอบ 

2.1.3 จัดทําแผนการรวบรวมขอมูล หรือแนวทางการสํารวจ รูปแบบของการใชงาน
มาตรฐาน Procedures for registration of geographical information items ของประเทศไทยและ
ตางประเทศ ดําเนินการโดยการออกแบบสอบถาม และสืบคนจากเวปไซตตางๆ 

2.1.4 ศึกษารายละเอียดเอกสารมาตรฐาน ISO/TC211 มาตรฐานดาน Procedures for 
registration of geographical information items (ISO 19135: 2005) และมาตรฐานที่เกี่ยวของ ที่มี
การอางถึงในเนื้อหาของ ISO 19135 เพื่อการวิเคราะหและนําเสนอเนื้อหาในสวนที่เกี่ยวของกับ
ระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 

2.1.5 ศึกษารายละเอียดที่ไดทําการรวบรวมขอมูลระบบภูมิสารสนเทศที่มีการใชงานหรือ
การอางอิงเกี่ยวกับ Procedures for registration of geographical information items หรือที่เกี่ยวของ 
ทําการวิเคราะหและนําเสนอรูปแบบหรือตัวอยางเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาและใชงานใน
อนาคต 

2.1.6 จัดทํารายงานฉบับกลาง (Interim Report) ประกอบดวยผลการดําเนินงานใน
การศึกษา รวบรวม การวิเคราะหขอมูลมาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ แผนการรวบรวมขอมูล
หรือแนวทางการสํารวจ รูปแบบของการใชงานมาตรฐาน Procedures for registration of 
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geographical information items และแผนงานในการดําเนินงานสวนถัดไป 
2.1.7 เรียบเรียงเอกสารมาตรฐานเปนภาษาไทย เพื่อนําเสนอเนื้อหาและรูปแบบของการใช

งานมาตรฐาน ISO 19135: Procedures for registration of geographical information items หรือ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนําไปประยุกตใชที่เหมาะสมกับประเทศไทย และการประเมิน
ความเหมาะสมของการใชงานมาตรฐาน 

2.1.8 จัดทํารางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) ประกอบดวยเนื้อหาของ
มาตรฐาน ISO 19135 : Procedures for registration of geographical information items ที่เรียบเรียง
เปนภาษาไทย ผลการดําเนินงานในการศึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19135 ผลการสํารวจหรือ
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบหรือตัวอยางของการใชงานมาตรฐาน ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางการนํามาตรฐาน ISO 19135 ไปใชงานหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาเพื่อ
จัดทําเปนมาตรฐานใชงานในอนาคตสําหรับประเทศไทย  

2.1.9 ปรับแกเอกสารมาตรฐาน ISO 19135 : Procedures for registration of geographical 
information items ตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการประชุมสัมมนา และขอคิดเห็นจาก
คณะกรรมการ 

2.1.10  จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ประกอบดวยเนื้อหาของมาตรฐาน ISO 
19135 : Procedures for registration of geographical information items ที่เรียบเรียงเปนภาษาไทย 
สรุปผลการดําเนินงานในการศึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐาน สรุปผลการสํารวจหรือการรวบรวมขอมูล 
เกี่ยวกับรูปแบบหรือตัวอยางของงานที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน สรุปผลการประชุมสัมมนาและ
ขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมในสวนที่เกี่ยวของกับมาตรฐานที่ศึกษา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางการนํามาตรฐานไปใชงานหรือแนวทางการศึกษาเพื่อจัดทําเปนมาตรฐานใชงานใน
อนาคตสําหรับประเทศไทย 
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2.2  แผนผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-1  แผนผงัแสดงขั้นตอนการดาํเนินงาน 

รวมรวมขอมูล 

เอกสารมาตรฐาน ISO/TC 211  
ISO 19135 

เอกสารมาตรฐาน ISO/TC 211  
ที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน  
ISO 19135 

ขอมูลที่เกี่ยวของกบั  
ISO/TC 211 ISO 19135 

ศึกษาและวิเคราะหเอกสารมาตรฐาน ISO/TC211  
     - มาตรฐานดาน Procedures for registration of geographical information items (ISO 19135)  
     - มาตรฐานที่เกี่ยวของหรือเอกสารมาตรฐานที่มีการอางถึงในเนื้อหาของ ISO 19135  

จัดทํารายงานฉบับเบื้องตน (Inception Report) 

จัดทําแผนการรวบรวมขอมูล หรือแนวทางการสํารวจ รูปแบบของการใชงานมาตรฐาน  
Procedures for registration of geographical information items และดําเนินการตามแผน 

- ศึกษารายละเอียดที่ไดทําการรวบรวมขอมูลระบบภูมิสารสนเทศที่มีการใชงานหรือการอางอิงเกี่ยวกับ 
Procedures for registration of geographical information items หรือที่เกี่ยวของ  
- ทําการวิเคราะหและนําเสนอรูปแบบหรือตัวอยางเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาและใชงานในอนาคต 

จัดทําเอกสารมาตรฐานเปนภาษาไทย เพื่อนําเสนอเนือ้หาและรูปแบบของการใชงานมาตรฐาน  
ISO 19135: Procedures for registration of geographical information items  

จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

จัดทํารายงานฉบับกลาง (Interim Report) 

จัดทํารางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) 

ปรับแกเอกสารมาตรฐาน 
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2.3  แผนการดําเนินงาน 

  
   แผนการดําเนินโครงการดงัตารางที่ 2-1 
 
 ตารางที่ 2-1  แผนการดาํเนินงาน 

ระยะเวลา (เดือน) 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. เก็บรวบรวมขอมูล เอกสาร วรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับมาตรฐานภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/TC211 ใน
มาตรฐานดาน Procedures for registration of geographical information items (ISO 19135) จากหนวยงานราชการหรือองคกรทั้งใน
และตางประเทศ ทั้งที่เปนเอกสาร และจากเวบไซตตางๆ อาทิเชน เวบไซต http://www.isotc211.org/ 

        

2. จัดทํารายงานฉบับเบื้องตน (Inception Report)         

3. จัดทําแผนการรวบรวมขอมูล หรือแนวทางการสํารวจ รูปแบบของการใชงานมาตรฐาน Procedures for registration of geographical 
information items ของประเทศไทยและตางประเทศ ดําเนินการโดยการออกแบบสอบถาม และสืบคนจากเวปไซตตางๆ 

        

4. ศึกษารายละเอียดเอกสารมาตรฐาน ISO/TC211 มาตรฐานดาน Procedures for registration of geographical information items (ISO 
19135: 2005) และมาตรฐานที่เกี่ยวของหรือเอกสารมาตรฐานที่มีการอางถึงในเนื้อหาของ ISO 19135 
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 ตารางที่ 2-1  แผนการดาํเนินงาน (ตอ) 
ระยะเวลา (เดือน) 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 

5. ศึกษารายละเอียดที่ไดทําการรวบรวมขอมูลระบบภูมิสารสนเทศที่มีการใชงานหรือการอางอิงเกี่ยวกับ Procedures for registration of 
geographical information items หรือที่เกี่ยวของ ทําการวิเคราะหและนําเสนอรูปแบบหรือตัวอยางเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาและใช
งานในอนาคต 

        

6.  จัดทํารายงานฉบับกลาง (Interim Report)         

7. เรียบเรียงเอกสารมาตรฐานเปนภาษาไทย เพื่อนําเสนอเนื้อหาและรูปแบบของการใชงานมาตรฐาน ISO 19135: Procedures for 
registration of geographical information items หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนําไปประยุกตใชที่เหมาะสมกับประเทศ
ไทย และการประเมินความเหมาะสมของการใชงานมาตรฐาน 

        

8. จัดทํารางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report)         

9. ปรับแกเอกสารมาตรฐาน ISO 19135 : Procedures for registration of geographical information items ตามขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากการประชุมสัมมนา และขอคิดเห็นจากคณะกรรมการ 

        

10. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ประกอบดวยเนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19135 : Procedures for registration of 
geographical information items ที่เรียบเรียงเปนภาษาไทย สรุปผลการดําเนินงานในการศึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐาน สรุปผลการสํารวจ
หรือการรวบรวมขอมูล เกี่ยวกับรูปแบบหรือตัวอยางของงานที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน สรุปผลการประชุมสัมมนาและขอคิดเห็นจาก
ผูเขารวมประชุมในสวนที่เกี่ยวของกับมาตรฐานที่ศึกษา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนํามาตรฐานไปใชงานหรือแนวทาง
การศึกษาเพื่อจัดทําเปนมาตรฐานใชงานในอนาคตสําหรับประเทศไทย 
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บทที่ 3 
การศึกษามาตรฐาน ISO 19135 

 
 

3.1  เอกสารมาตรฐาน ISO 19135 และเอกสารที่เกี่ยวของ 
 มาตรฐาน ISO 19135 Procedures for registration of geographical information items เปน
มาตรฐานดาน Geographic information/Geomatics (ISO/TC211) ที่กําหนดวิธีการสําหรับ 
registration ของ item ซ่ึงเกี่ยวกับขอมูลทางภูมิศาสตร จากการศึกษามาตรฐานดังกลาวของคณะที่
ปรึกษาไดทําการรวบรวมขอมูลมาตรฐานและเอกสารที่เกีย่วของไดตามลําดับดังตอไปนี้ 
 3.1.1  เอกสารมาตรฐาน ISO 19135 
 จากการศึกษามาตรฐาน ISO/TC211 มาตรฐานดาน Procedures for registrat ion of 
geographical  information i tems (ISO 19135) ไดทําการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับ
การดําเนนิการจัดทํามาตรฐาน ISO 19135 จากเวปไซด http://www.isotc211.org/ ดังรายละเอยีด
ในตารางที่ 3-1 
ตารางที่ 3-1 เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดทํามาตรฐาน ISO 19135 

Doc.no Document title Source 
Document 

date 
Due date 

Replaced 
by 

1122 New work item proposal: Geographic 
information - Procedures for registration of 
geographical information items 

NB of Canada/ISO/TC 
211 Secretariat 

28/6/2001 28/9/2001  

1175 Result of voting on new work item proposal, 
document N 1122, Geographic information - 
Procedures for registration of geographical 
information items 

ISO/TC 211 secretariat 3/10/2001   

1311 WD 19135.1 Geographic information - 
Procedures for registration of geographical 
information items 

ISO/TC 211/WG 9 22/7/2002   

1383 Notice of meeting, ISO/TC 211/WG 9/PT 
19135 Geographic information - Procedures 
for registration of geographical information 
items, 2002-01-23/24, Ottawa, Canada 

ISO/TC 211 PT 19135 
project leader 

20/12/2002   

1463 CD 19135 Geographic information - 
Procedures for registration of items of 
geographic information 

ISO/TC 211/WG 9 3/7/2003 3/10/2003 1605 
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ตารางที่ 3-1 เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดทํามาตรฐาน ISO 19135 (ตอ) 

Doc.no Document title Source 
Document 

date 
Due date 

Replaced 
by 

1481 Notice of editing meeting CD 19135 
Geographic information - Procedures for 
registration of items of geographic 
information, Berlin, Germany, 2003-10-27/28 

ISO/TC 211 
Secretariat 

12/9/2003 14/10/2003 1481 

1503 Summary of voting on document N 1463, ISO 
CD 19135, Geographic information - 
Procedures for registration of items of 
geographic information 

ISO/TC 211 
Secretariat 

6/10/2003   

1604 Disposition of comments received on N 
1463, CD 19135, Geographic information - 
Procedures for registration of items of 
geographic information 

ISO/TC 211/WG 
9/19135 Editing 
committee 

2/4/2004   

1605 Final text of CD 19135 Geographic 
information - Procedures for registration of 
items of geographic information 

ISO/TC 211/WG 
9/19135 Editing 
committee 

2/4/2004 14/5/2004 1652 

1641 Result of review on document N 1605, Final 
text of CD 19135 Geographic information - 
Procedures for registration of items of 
geographic information 

ISO/TC 211 
Secretariat 

21/5/2004   

1652 Text for DIS 19135 Geographic information -
Procedures for registration of items of 
geographic information as sent to ISO 
Central Secretariat for issuing as Draft 
International Standard 

ISO/TC 211 
Secretariat 

3/6/2004   

1753 Result of voting on ISO/DIS 19135 
Geographic information - Procedures for 
registration of items of geographic 
information 

ISO Central Secretariat 22/12/2004   

1787 Secretariat and editors observations on 
comments received on DIS 19135 
Geographic information - Procedures for 
registration of geographical information 
items 

ISO/TC 211 
Secretariat and 19135 
editor 

21/4/2005   

1788 Text for ISO 19135 Geographic information - 
Procedures for item registration, as sent to 
ISO for publication 

ISO/TC 211 
Secretariat and 19135 
editor 

21/4/2005   

 ISO 19135 Geographic information - 
Procedures for item registration 

ISO/TC 211 14/10/2005   



 
 
การศึกษามาตรฐาน ISO 19135 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 
ISO 19135: Procedures for registration of geographical information items 

11 

  จากตารางที่ 3-1 แสดงรายการเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดทํามาตรฐาน ISO 19135 
เอกสารหมายเลข 1788 Text for ISO 19135 Geographic information - Procedures for item 
registration, as sent to ISO for publication เปนเอกสารฉบับสุดทายที่เปนรางมาตรฐานกอนการ
ประกาศมาตรฐาน ISO 19135 เปนมาตรฐานสากลในป 2005 ภายใตช่ือ ISO 19135:2005 
Geographic information - Procedures for item registration 
  โครงสรางของเนื้อหามาตรฐาน ISO 19135:2005 Geographic information - Procedures 
for item registration ประกอบดวยเนื้อหาที่อธิบายรายละเอียดของมาตรฐานซึ่งประกอบดวยเนื้อหา
ทั้งหมด 14 สวน ไดแก 

1. คํานํา (Foreword) และบทนํา (Introduction) 
2. มาตรา 1 ขอบเขตของมาตรฐาน (Scope) 
3. มาตรา 2 การเปนไปตามมาตรฐาน (Conformance) 
4. มาตรา 3 รายการเอกสารอางอิง (Normative reference) 
5. มาตรา 4 คําศัพท คําจํากัดความ และคํายอ (Terms, definitions and abbreviations)  
6. มาตรา 5 บทบาทและความรบัผิดชอบในการจัดการทะเบยีน  

(Roles and responsibilities in the management of registers)  
7. มาตรา 6 การจดัการทะเบยีน (Management of registers) 
8. มาตรา 7 หลักของการลงทะเบียน (Some principles of registration) 
9. มาตรา 8 เคารางทะเบียน (Register schema) 
10. ภาคผนวก A ชุดทดสอบนามธรรม (Annex A : Abstract test suite)  
11. ภาคผนวก B UML Notation (Annex B : UML Notation) 
12. ภาคผนวก C การสรางทะเบยีนโดย ISO/TC 211  

(Annex C : Establishment of registers by ISO/TC 211) 
13. ภาคผนวก D สารสนเทศที่รวมอยูในขอเสนอสําหรับการลงทะเบียนรายการ  

(Annex D : Information to be included in proposals for item registration) 
14. บรรณานุกรม (Bibliography) 

  
 เนื้อหาของเอกสารมาตรฐาน ISO 19135:2005 Geographic information - Procedures for 
item registration แตละสวนดังกลาว อธิบายเนื้อหาโดยสรุปในรายงานหนา 15 (ขอ 3.2 รายละเอยีด
มาตรฐาน ISO 19135) 
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 3.1.2  เอกสารมาตรฐานที่เก่ียวของกับมาตรฐาน ISO 19135:2005 
 จากการศึกษาเอกสารมาตรฐานพบวามาตรฐาน ISO 19135:2005 Geographic information 
- Procedures for item registration มีการอางอิงถึงบางสวนของเอกสารมาตรฐาน ISO อ่ืนๆ ดังภาพที่ 
3-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-1  แสดงความสัมพนัธระหวางเอกสารมาตรฐาน ISO 19135 และเอกสารที่เก่ียวของ 
 
 จากภาพที่ 3-1 แสดงความสัมพันธระหวางเอกสารมาตรฐาน ISO 19135 และเอกสารที่
เกี่ยวของ มาตรฐาน ISO 19135:2005 Geographic information - Procedures for item registration มี
การอางอิงถึงเอกสารมาตรฐานอื่นๆ ไดแก 

 ISO 639-2 Codes for the representation of name of languages สวนท่ี 2 Alpha-3 
code 
 ISO 693 เปนมาตรฐานระหวางประเทศสําหรับรหัสภาษา จัดเตรียมรหสัภาษา 2 ชุด ไดแก 

o ISO 639-1, Codes for the representation of names of languages - Part 1 : Alpha-2 
code. ประกอบดวยชุดรหัสอักขระ 2 ตัว 

o ISO 639-2, Codes for the representation of names of languages - Part 2 : Alpha-3 
code. ประกอบดวยชุดรหัสอักขระ 3 ตัว 

รหัสภาษาทั้ง 2 ชุดของมาตรฐาน ISO 639 ใชสําหรับแทนชื่อภาษา โดย ISO 639-1
ออกแบบเริ่มแรกสําหรับใชในศัพทเฉพาะ ศัพทานุกรมศาสตร และดานภาษาศาสตร ISO 639-2 
แทนภาษาทั้งหมดที่บรรจุใน ISO 639-1 และเพิ่มภาษาอื่นบางสวน พรอมกับกลุมภาษาที่อาจจะ
เขารหัสสําหรับจุดประสงคพิเศษเมื่อสภาพจําเพาะในการแปลงรหัสเปนสิ่งที่จําเปนมากขึ้น ภาษาที่

ISO 19135 Geographic 
information - Procedures for  
item registration 

ISO 639-2 Codes for the representation of 
name of languages - Part 2 Alpha-3 code 

ISO 3166-1 Codes for the representation of 
names of countries and their subdivisions - 
Part 1 Country codes 

ISO/TS 19103 Geographic information – 
Conceptual schema language 

ISO 19115 : 2003 Geographic information – 
Metadata 

References 
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ลงบัญชีใน ISO 639-1 เปนชดุยอยของภาษาที่ลงบัญชีใน ISO 639-2 
 มาตรฐาน ISO 639 ที่มีการอางอิงถึงในมาตรฐาน ISO 19135 คือ ISO 639-2, Codes for the 
representation of names of languages - Part 2 : Alpha-3 code. อางถึงในสวนของ language ใน
มาตรา 8.17 RE_Locale ภายในแอตทริบวิต language จะใชอักขระ 3 ตัว ที่เปนรหัสภาษาซึ่งระบใุน 
ISO 639-2 ตามรายละเอียดในภาคผนวก ก (หนา 98) 

 ISO 3166-1 Codes for the representation of names of countries and their 
subdivisions สวนท่ี 1 Country codes 
 ISO 3166 เปนมาตรฐานระหวางประเทศสําหรับรหัสประเทศ จดุประสงคของ ISO 3166 
คือ การสรางรหัสสําหรับแทนชื่อประเทศ ดินแดน และพื้นที่ในทางภูมิศาสตรที่สนใจ มาตรฐาน 
ISO 3166 มีทั้งหมด 3 สวน ไดแก 

o ISO 3166-1:2006 Codes for the representation of names of countries and their 
subdivisions - Part 1: Country codes 

o ISO 3166-2:1998 Codes for the representation of names of countries and their 
subdivisions - Part 2: Country subdivision code 

o ISO 3166-3:1999 Codes for the representation of names of countries and their 
subdivisions - Part 3: Code for formerly used names of countries 

 จากมาตรฐาน ISO 3166 ทั้ง 3 สวน ISO 3166-1 เปนสวนที่สําคัญมากที่สุด ซ่ึงมีการอางอิง
ถึงในมาตรฐาน ISO 19135 ซ่ึงผูใชงานสวนใหญรูจักในฐานะรหัสประเทศของ ISO ถูกสรางขึ้น
คร้ังแรกในป 1974 และไดกลายเปนมาตรฐานที่ใชสําหรับการใหรหัสชื่อประเทศที่เปนที่รูจักและ
ใชงานอยางกวางขวางมากที่สุด รหัสประเทศใน ISO 3166-1 ประกอบดวยรหัสแตกตางกัน 3 
รูปแบบ รหัสรูปแบบแรก Alpha-2 code ถูกใชงานอยางกวางขวางมากที่สุด ประกอบดวย
รหัสอักษร 2 ตัว รหัสรูปแบบที่สอง Alpha-3 code ประกอบดวยรหัสอักษร 3 ตัว และรหัสรูปแบบ
สุดทายคือ Numeric-3 code ประกอบดวยรหัสตัวเลข 3 ตัว ซ่ึงมีประโยชนในการลดความผิดพลาด
ในการเขียนชื่อประเทศในภาษาตางๆ โดยรหัสตัวเลขสามารถใชแทนไดกับทุกภาษา 
 ในมาตรฐาน ISO 19135 ไดอางถึงมาตรฐาน ISO 3166-1 ในสวนของ country ในมาตรา 
8.17 RE_Locale ภายในแอตทริบิวต country จะใชรหสัตัวเลข 3 ตัว ตามรหัสประเทศซึ่งระบุใน 
ISO 3166-1 ตามรายละเอียดในภาคผนวก ข (หนา 121) 
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 ISO/TS 19103 Geographic information – Conceptual schema language 
 มาตรฐาน ISO 19103 เตรียมกฏและแนวทางสําหรับการใชภาษาแบบแผนเชิงแนวคิด
ภายในมาตรฐาน ISO มาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร คัดเลือกภาษาแบบแผนเชิงแนวคดิ Unified 
Modeling Language (UML) โดยเตรยีมขอมูลแสดงลักษณะเฉพาะของ UML สําหรับใชกับ
สารสนเทศภูมิศาสตร นอกจากนี้ยังเตรียมแนวทางวิธีการที่ UML ควรจะใชในการสรางมาตรฐาน
สารสนเทศภูมิศาสตรและแบบจําลองการบริการ 

 ISO 19115 : 2003 Geographic information – Metadata 
  มาตรฐาน ISO 19115 นิยามแบบแผนสาํหรับอธิบายสารสนเทศภูมิศาสตรและการบริการ 
ซ่ึงมีการเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการระบุตัว ขอบเขต คุณภาพ แบบแผนเชิงปริภูมิและเชิงเวลา 
และการเผยแพรเกี่ยวกับขอมูลภูมิศาสตรเชิงเลข  
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3.2  รายละเอียดมาตรฐาน ISO 19135 
จากการศึกษาเอกสารการจัดทํามาตรฐาน ISO 19135 พบวาโครงสรางของเนื้อหาในราง

มาตรฐาน ISO 19135:2005 Geographic information - Procedures for item registration แบง
ออกเปน 14 สวน ไดแก 

 คํานํา (Foreword) และบทนํา (Introduction) 
 มาตรา 1 ขอบเขตของมาตรฐาน (Scope) 
 มาตรา 2 การเปนไปตามมาตรฐาน (Conformance) 
 มาตรา 3 รายการเอกสารอางอิง (Normative reference) 
 มาตรา 4 คําศัพท คําจํากัดความ และคํายอ (Terms, definitions and abbreviations)  
 มาตรา 5 บทบาทและความรบัผิดชอบในการจัดการทะเบยีน  

(Roles and responsibilities in the management of registers)  
 มาตรา 6 การจดัการทะเบยีน (Management of registers) 
 มาตรา 7 หลักของการลงทะเบียน (Some principles of registration) 
 มาตรา 8 เคารางทะเบียน (Register schema) 
 ภาคผนวก A ชุดทดสอบนามธรรม (Annex A : Abstract test suite)  
 ภาคผนวก B UML Notation (Annex B : UML Notation) 
 ภาคผนวก C การสรางทะเบยีนโดย ISO/TC 211  

(Annex C : Establishment of registers by ISO/TC 211) 
 ภาคผนวก D สารสนเทศที่รวมอยูในขอเสนอสําหรับการลงทะเบียนรายการ  

(Annex D : Information to be included in proposals for item registration) 
 บรรณานุกรม (Bibliography) 

โดยเนื้อหาแตละสวน มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 
คํานําและบทนํา (Foreword and introduction) 

คํานํา มีการแนะนํา ISO (International Organization for Standardization) และกลาวถึง
บทบาทของคณะกรรมการวิชาการ (technical committee) กลุมสมาชิก (member body) และ
เกี่ยวกับแนวทางในการจัดทํามาตรฐานระหวางประเทศโดยยอ  

บทนํา กลาวถึงมาตรฐานระหวางประเทศนี้ วาเปนการระบุวิธีดําเนินการสําหรับ
ลงทะเบียนรายการสารสนเทศทางภูมิศาสตร ISO/IEC JTC 1 ไดกําหนดการลงทะเบียนที่เปนการ
กําหนดคาของชื่อที่ไมกํากวมไปยังอ็อบเจกตในวิธีที่กําหนดไดไปยังสวนที่เกี่ยวของ รายการ
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สารสนเทศทางภูมิศาสตรที่อาจจะลงทะเบียนเปนสมาชิกของอ็อบเจกตคลาสที่ถูกระบุในมาตรฐาน
ทางเทคนิค เชนที่ถูกพัฒนาโดย ISO/TC 211 

การลงทะเบียนของรายการสารสนเทศทางภูมิศาสตรเสนอประโยชนหลากหลายตอกลุม
สารสนเทศภูมิศาสตร  การลงทะเบียน เปน 

a) การสนับสนุนการใชงานอยางกวางขวางของรายการลงทะเบียนทั้งโดยการจัดหาการ
จําแนกสากลตามขอเท็จจริงที่รายการเหลานั้นตรงตามมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 
และโดยการเผยแพรสวนที่จัดหาไดไปยังผูมีศักยภาพใชงานได 

b) จัดหาทั้งการจําแนกทันทีไปสูสวนขยายของมาตรฐานระหวางประเทศและ
แหลงขอมูลสําหรับปรับปรุงไปยังมาตรฐานระหวางประเทศ ในระหวางวงจรการ
บํารุงรักษาปกติ   

c) สามารถจะจัดหากลไกเดี่ยวเพื่อเขาถึงสารสนเทศที่เกี่ยวของกับรายการที่ระบุอยูใน
มาตรฐานที่แตกตางกัน 

d) จัดหากลไกเพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว  
หมายเหตุ       รายการที่ระบุในมาตรฐานหรือในทะเบียน อาจจะเปลี่ยนแปลงตามเวลาเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือเพื่อเหตุผลอ่ืน มาตรฐานที่ถูกเผยแพรที่เอกสารไมชัดเจนวาอะไร
เปลี่ยนอาจเกิดขึ้น และไมรวมในสารสนเทศฉบับกอนหนาของรายการที่ถูกระบุ เชนสารสนเทศที่
สามารถเก็บรักษาในทะเบียน 

e) สามารถใชงานในการสรางกลุมของปายระบุใหเปนมาตรฐานที่เปนประโยชนสําหรับ
การเขารหัสของรายการลงทะเบียนในชุดขอมูล และ                            

f) สนับสนุนการดัดแปลงทางวัฒนธรรมและภาษาโดยจัดหาทั้งวิธีการสําหรับบันทึกชื่อ
ที่สมมูลของรายการที่ถูกใชงานในความแตกตางทางดานภาษา วัฒนธรรม พื้นที่ใชงาน
และวิชาชีพ และวิธีการทําใหช่ือสมมูลเหลานั้นเผยแพรทั่วไป 

มาตรฐานระหวางประเทศนี้ระบุวิธีดําเนินการในการติดตามการเตรียมและการบํารุงรักษา
ทะเบียนของรายการของสารสนเทศทางภูมิศาสตร แมวาบางองคการอาจเลือกสรางทะเบียนของ
รายการเกี่ยวกับสารสนเทศทางภูมิศาสตรซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานระหวางประเทศนี้  มาตรฐาน
ระหวางประเทศนี้มุงหมายอยางเจาะจงที่จะประยุกตทะเบียนที่สรางภายใตการอุปถัมภของ ISO/TC 
211 

ผูมีอํานาจในการลงทะเบียน (registration authority) เปนหนวยงานที่ไดรับอํานาจโดย ISO 
ใหทําการรักษาทะเบียน ISO ลดการเพิ่มจํานวนทะเบียน แตใหการบํารุงรักษาทะเบียนใหญอันเดียว
มอบเปนภาระหนักแกผูมีอํานาจในการลงทะเบียน เปาหมายของมาตรฐานระหวางประเทศนี้คือ
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การไดรับดุลยภาพระหวางการลดลงของจํานวนทะเบียนสําหรับรายการสารสนเทศทางภูมิศาสตร
และการลดภาระตอผูมีอํานาจในการลงทะเบียน  
 
มาตรา 1  ขอบเขตของมาตรฐาน (Scope) 

มาตรฐานระหวางประเทศนี้เปนการระบุวิธีดําเนินการในการสราง การบํารุงรักษา และการ
จัดพิมพทะเบียน ของตัวระบุที่พิเศษ ไมกํากวม และถาวร รวมถึงความหมายซึ่งกําหนดไปยัง
รายการของสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงคนี้ มาตรฐานระหวางประเทศนี้ไดทํา
การระบุสวนยอยของสารสนเทศที่จําเปนในการจัดหาการระบุและใหความหมายไปยังรายการ
ทะเบียนและไปยังการจัดการการลงทะเบียนรายการเหลานั้น 
 
มาตรา 2  การเปนไปตามมาตรฐาน  (Conformance) 
 มาตรา 2.1  บทนํา (Introduction) 
 เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานระหวางประเทศนี้ ทะเบียนของรายการเกี่ยวกับสารสนเทศ
ภูมิศาสตรควรจะสอดคลองกับทุกสวนของเงื่อนไขที่ระบุอยางนอย 1 กลุมการเปนไปตามมาตรฐาน
ดังคาํอธิบายตอไปนี้ 
 มาตรา 2.2  การเปนไปตามมาตรฐานโดยทั่วไป (General conformance) 
 ทะเบียนใดๆ ที่อางถึงการเปนไปตามมาตรฐานของมาตรฐานระหวางประเทศนี้ ควรจะ
สอดคลองตามเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในชุดทดสอบนามธรรมสําหรับการเปนไปตามมาตรฐาน
โดยทั่วไป (ภาคผนวก A.1)  
  มาตรา 2.3  ทะเบียนเชิงลําดบัชั้น (Hierarchical registers) 
 ทะเบียนเชิงลําดับชั้นใดๆ ที่อางถึงการเปนไปตามมาตรฐานของมาตรฐานระหวางประเทศ
นี้ ควรจะสอดคลองตามเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในชุดทดสอบนามธรรมสําหรับการเปนไปตาม
มาตรฐานโดยทั่วไป (A.1) และนอกจากนี้ควรจะสอดคลองตามเงื่อนไขที่ระบุในชุดทดสอบ
นามธรรมสําหรับทะเบียนเชิงลําดับชั้น (A.2) 
 มาตรา 2.4  ทะเบียนท่ีสรางโดย ISO/TC 211 (Registers established by ISO/TC211) 
 ทะเบียนใดๆ ที่สรางโดย ISO/TC 211 ควรจะสอดคลองตามเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในชุด
ทดสอบนามธรรมสําหรับการเปนไปตามมาตรฐานโดยทั่วไป (A.1) และนอกจากนี้ควรจะ
สอดคลองตามเงื่อนไขที่ระบุในชุดทดสอบนามธรรมสําหรับทะเบียนที่สรางโดย ISO/TC 211 
(A.3) 
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มาตรา 3  รายการเอกสารอางอิง (Normative references) 
เอกสารอางอิงดังตอไปนี้ถือเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการประยุกตใชงานของเอกสารฉบับนี้ 

สําหรับการอางอิงเอกสารที่มีวันที่ ใหอางอิงเฉพาะฉบับที่เกี่ยวของ การอางอิงเอกสารที่ไมมีวันทีใ่ห
อางอิงฉบับลาสุด (นับรวมถึงฉบับแกไข) รายการเอกสารที่รางมาตรฐานฉบับนี้ใชอางอิง ไดแก 
 ISO 639-2, Codes for the representation of names of languages - Part 2: Alpha-3 code 
 ISO 3166-1, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -
Part 1 : Country codes 
 ISO/TS 19103, Geographic information - Conceptual schema language 
 ISO 19115 : 2003, Geographic information - Metadata 
 
มาตรา  4  คําศัพท, คํานิยาม และคํายอ (Terms, defintition and abbrevations) 
 มาตรา  4.1  คําศัพทและคํานิยาม (Terms and defintition) 

มาตรา  4.1.1  clarification 
การเปลี่ยนแปลงคําที่ไมใชสาระสําคัญไปสูรายการทะเบียน 

หมายเหตุ   การเปลี่ยนแปลงที่ไมใชสาระสําคัญไมไดเปนการเปลี่ยนความหมายหรือ
ความหมายทางเทคนิคของรายการ การอธิบายใหชัดเจนไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสถานะของการ
ลงทะเบียนไปยังรายการทะเบียน 

มาตรา  4.1.2  Control body 
กลุมของผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ทําการตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาของทะเบียน 
มาตรา  4.1.3  geographic information 
สารสนเทศที่เกี่ยวกับปรากฏการณที่เกิดขึ้นเปนนัยหรือเกิดขึ้นอยางชัดเจนมี

ความสัมพันธกับตําแหนงที่เกี่ยวของกับโลก 
[ISO 19101:2002] 

มาตรา  4.1.4  hierarchical register  
กลุมโครงสรางของทะเบียน สําหรับขอบเขตของรายการทะเบียนซึ่งประกอบดวย 

ทะเบียนหลัก และกลุมของทะเบียนยอย 
ตัวอยาง   ISO 6523 คือ ความสัมพันธกับทะเบียนเชิงลําดับชั้นโดยหลักการลงทะเบียนจะ
บรรจุเคารางตัวระบุการจัดระบบ และแตละทะเบียนยอยจะบรรจุกลุมของตัวระบุการจัดระบบที่เขา
กับเคารางตัวระบุการจัดระบบเดี่ยว 
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มาตรา  4.1.5  identifier 
  ลําดับที่เปนอิสระทางภาษาศาสตรของอักขระที่อาจประกอบดวยการทําการระบุ
พิเศษและถาวรกับสวนที่มีความสัมพันธกัน 
[ดัดแปลงจาก ISO/IEC 11179-3:2003]                                                                                                                           
  มาตรา  4.1.6  item class 
  กลุมของรายการซึ่งมีคุณสมบัติรวม 
หมายเหตุ  คลาสที่ถูกใชในคําอรรถาธิบายที่อางอิงไปยังกลุมของกรณีตัวอยาง ไมใชแนวคิด
สรุปจากกลุมของกรณีตัวอยาง  

มาตรา  4.1.7  locale 
  วัฒนธรรมและภาษาที่จัดกลุมการใชงานเพื่อการตีความสายอักขระ 
  มาตรา  4.1.8  principal register 
  ทะเบียนที่บรรจุคําอธิบายของแตละทะเบียนยอยในทะเบียนเชิงลําดับชั้น 

มาตรา  4.1.9  register 
  กลุมของไฟลที่บรรจุตัวระบุที่ถูกกําหนดไปยังรายการดวยคําอธิบายของรายการ
รวม 
หมายเหตุ ดัดแปลงจากภาคผนวก E ของ ISO/IEC JTC 1, Procedures  
  มาตรา  4.1.10  register manager 
  องคการที่จัดการเกี่ยวกับทะเบียนที่เปนผูแทนโดยผูจัดสรางทะเบียน  
หมายเหตุ  ในกรณีของทะเบียน ISO ผูจัดการทะเบียนทําตามหนาที่ของผูมีอํานาจในการ
ลงทะเบียนที่ระบุใน ISO/IEC Directives 
  มาตรา  4.1.11  register owner 
  องคการที่จัดสรางทะเบียน 
  มาตรา  4.1.12  registration 
  การกําหนดตัวระบุที่ถาวร เฉพาะตัว และไมกํากวมไปยังรายการ  
หมายเหตุ  ดัดแปลงจากภาคผนวก E ของ ISO/IEC JTC 1, Procedures 
  มาตรา  4.1.13  registry 
  ระบบสารสนเทศในสวนที่ทะเบียนถูกเก็บรักษา 
 [ดัดแปลงจาก ISO/IEC 11179-3:2003] 
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มาตรา  4.1.14  retirement 
  คําประกาศวารายการทะเบียนไมเหมาะสําหรับใชในการสรางขอมูลใหม 
หมายเหตุ   สถานะของรายการที่ถูกปลดออกเปลี่ยนจาก “valid” ไปเปน “retired”  รายการที่
ถูกปลดออกจะถูกจัดเก็บไวในทะเบียนที่สนับสนุนการตีความของขอมูลที่ถูกสรางกอนที่จะมีการ
ปลดออก 
  มาตรา  4.1.15  source reference 
  การอางอิงไปยังแหลงที่มาของรายการที่มีการดัดแปลงจากแหลงภายนอกไปยัง
ทะเบียน 

มาตรา  4.1.16  submitting organization 
  องคการที่ไดรับอนุญาตโดยผูจัดสรางทะเบียนเพื่อที่จะเสนอการเปลี่ยนแปลงไป
ยังเนื้อหาของทะเบียน 

มาตรา  4.1.17  subregister 
  สวนของทะเบียนเชิงลําดับชั้นที่บรรจุรายการจากการแบงสวนของขอบเขตของ
สารสนเทศ 

มาตรา  4.1.18  supersession 
  เปนการแทนที่รายการทะเบียนดวยหนึ่งรายการใหมหรือมากกวา 
หมายเหตุ  สถานะของรายการที่ถูกแทนที่จะเปลี่ยนจาก ‘valid’ ไปเปน ‘superseded’ 
  มาตรา  4.1.19  technical standard 
  มาตรฐานที่บรรจุคํานิยามของคลาสรายการที่ตองการการลงทะเบียน 
หมายเหตุ ดัดแปลงจากภาคผนวก E ของ ISO/IEC JTC 1, Procedures 

มาตรา  4.2 คํายอ (Abbreviation) 
 IEC   International Electrotechnical Commission  
 JTC 1   Joint Technical Committee 1  
 NWIP   New Work Item Proposal  
 TC   Technical Committee  
 TMB   Technical Management Board  
 UML   Unified Modeling Language 
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มาตรา 4.3 สัญกรณ (Notation) 
เคารางแนวความคิดที่ถูกระบุในมาตรฐานนี้เปนการอธิบายการใช Unified Modeling 

Language (UML) (ISO/IEC 19501) ตามเกณฑใน ISO/TS 19103:2005. UML notation ที่ถูกอธบิาย
ในภาคผนวก B 
 โดยขอตกลงภายใน ISO/TC 211 ช่ือของ UML classes โดยยกเวนในสวนคลาสชนิดขอมลู
พื้นฐาน ประกอบดวยอักษรนําหนาสองตัวซ่ึงระบุถึงมาตรฐานและ UML package ในสวนที่คลาส
ถูกระบุไว UML classes ที่ถูกระบุในมาตรฐานนี้มีอักษรนําหนาสองตัวดวย “RE” สวนประกอบ
แบบจําลองหลากหลายถูกใชในเคารางที่ถูกระบุใน packages ที่ถูกระบุใน ISO 19115:2003, ดัง
แสดงในตารางที่ 3-2 
ตารางที่ 3-2 UML packages จาก ISO 19115:2003 

 

 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Table 1) 
 
มาตรา  5  บทบาทและความรับผิดชอบในการจัดการทะเบียน (Roles and responsibilities in the 
management of registers) 

มาตรา  5.1  บทนํา (Introduction) 
 องคการตางๆ ที่เขารวมมีบทบาทในการจัดการเกี่ยวกับทะเบียน (ภาพที่ 3-2) บทบาทและ
ความสัมพันธเหลานั้นถูกแสดงเปนภาพตามแบบจําลองแนวคิดโดยใช UML notation แบบจําลองนี้
ไมไดมีเจตนาที่จะเปนการนําไปใชในโปรแกรมและขอมูล แตแสดงใหเห็นกลุมขององคการและ
ปฏิสัมพันธระหวางกัน 
หมายเหตุ แมวาไมใชองคการ ทะเบียน และหอทะเบียนที่รวมอยูใน ภาพที่ 3-2 เพราะเปนพื้นฐาน
ของบทบาทที่ปฏิบัติโดยองคการที่รวมอยู 

มาตรา  5.2  เจาของทะเบียน (Register owner) 
 ผูจัดสรางทะเบียนคือองคการที่ 

a) มีการสรางทะเบียนหนึ่งทะเบียนหรือมากกวา และ 
b) มีภาระหนาที่หลักเพื่อ จัดการ เผยแพร และมีความรูเกี่ยวกับเนื้อหาของทะเบียนเหลานั้น 

Prefix  Package  
CI  Citation  
EX  Extent  
MD  Metadata  
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 ผูจัดสรางทะเบียนอาจใหบริการในฐานะที่เปนผูจัดการทะเบียนสําหรับทะเบียนใดๆ ที่ถูก
สรางขึ้นหรืออาจจะแตงตั้งองคการอื่นๆ เพื่อดูแลในฐานะผูจัดการทะเบียน (มาตรา 5.3) ผูจัดสราง
ทะเบียนควรจะระบุเกณฑที่กําหนดซึ่งองคการอาจทําหนาที่เปนองคการผูเสนอ (มาตรา 5.4) ตอ
ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของทะเบียน ผูจัดสรางทะเบียนอาจใหบริการในฐานะเปนผู
ควบคุมทะเบียน (มาตรา 5.5) สําหรับทะเบียนใดๆ ที่ถูกสรางขึ้นหรืออาจจะตั้งผูแทนบทบาทนั้นไป
ยังกลุมยอยภายในองคการหรือไปยังผูจัดการทะเบียนที่ถูกแตงตั้งใหจัดการทะเบียนนั้น ผูจัดสราง
ทะเบียนควรจะสรางวิธีดําเนินการในการดําเนินการอุทธรณโดยองคการผูเสนอเกี่ยวกับการทําการ
ตัดสินใจที่กระทําโดยผูควบคุมทะเบียน รายละเอียดของวิธีดําเนินการควรจะประกอบดวย
ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการใหสําเร็จ 
 ผูจัดสรางทะเบียนควรจะกําหนดชวงระยะเวลาสําหรับรายงานจากผูจัดการทะเบียนที่
อธิบายขอเสนอที่ถูกรับและการตัดสินใจที่มีตั้งแตรายงานฉบับลาสุด ผูจัดสรางทะเบียนควรจะจัด
กลุมระยะเวลาและเงื่อนไขสําหรับจัดทําเนื้อหาของทะเบียนที่สามารถแสดงตอสาธารณะได 
 ในกรณีของทะเบียนเชิงลําดับชั้น (มาตรา 7.1.4) ผูจัดสรางทะเบียนควรจะรวมสราง
ทะเบียนยอยโดยองคการอื่น 

มาตรา  5.3  ผูจัดการทะเบียน (Register manager) 
  มาตรา  5.3.1  การแตงตั้งผูจัดการทะเบียน (Appointment of a register manager) 
  ผูจัดสรางทะเบียนอาจจะแตงตั้งผูแทนบทบาทของผูจัดการทะเบียนใหแกองคการ
อ่ืน เปนกรณีปรกติสําหรับทะเบียนที่ถูกสรางขึ้นโดย ISO หรือ IEC Technical Committees 

มาตรา  5.3.2  ความรับผิดชอบของผูจัดการทะเบียน  (Responsibilities of a 
register manager) 
  ผูจัดการทะเบียนควรจะจัดการทะเบียนของรายการภายใน item class สําหรับสวน
ที่รับผิดชอบในการเปนไปตามมาตรฐานในมาตรา 6 ผูจัดการทะเบียนอาจจัดการหลายทะเบียน 
ผูจัดการทะเบียนอาจเปนเจาของและทําหอทะเบียนที่รักษาทะเบียนที่จัดการนั้น หรืออาจจะเปน
ตัวแทนดําเนินการเกี่ยวกับหอทะเบียนแกผูจัดการหอทะเบียน (มาตรา 5.6) เมื่อมีการรองขอ
ผูจัดการทะเบียนควรจะกระจายชุดสารสนเทศที่บรรจุคําอธิบายของทะเบียน และวิธีการที่จะเสนอ
ขอเสนอสําหรับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของทะเบียน ผูจัดการทะเบียนควรจะรับขอเสนอจาก
องคการผูเสนอ และจัดการขอเสนอตามที่ระบุในมาตรา 6.2 ผูจัดการทะเบียนควรจะสงขอเสนอไป
ยังผูควบคุม (มาตรา 5.5) เพื่อตัดสินใจในเรื่องการยอมรับไดและควรจะใหบริการเรื่องการติดตอ
ระหวางผูควบคุมและองคการผูเสนอสําหรับการเจรจาพิจารณาการเปลี่ยนแปลงขอเสนอ ผูจัดการ
ทะเบียนควรจะจัดหาใหแกผูจัดสรางทะเบียนตามระยะเวลาที่ระบุโดยผูจัดสรางทะเบียน แตละ
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รายงานควรจะอธิบายขอเสนอที่ถูกรับและการตัดสินใจที่มีตั้งแตรายงานฉบับลาสุด เนื้อหาของ
ทะเบียนสามารถแสดงตอสาธารณะไดภายใตระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดโดยผูจัดสรางทะเบยีน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Figure 1) 
ภาพที ่3-2 ความสัมพันธองคการ 

 
มาตรา  5.4  องคการผูเสนอ (Submitting organization) 

มาตรา  5.4.1  ผูท่ีมีสิทธ์ิเขาเปนองคการผูเสนอ (Eligible submitting organizations) 
องคการผูเสนอเปนองคการที่มีคณุสมบัติครบภายใตเกณฑที่กําหนดโดยผูจัดสราง

ทะเบียนเพื่อเสนอการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของทะเบียน ผูจัดการทะเบียนควรจะกําหนดองคการผู
เสนอมีคุณสมบัติครบที่เหมาะสมตรงกับเกณฑที่สรางโดยผูจัดสรางทะเบียน องคการผูเสนอผูมี
ศักยภาพอาจอุทธรณการกําหนดไปยังผูจัดสรางทะเบียน 
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มาตรา  5.4.2  ความรับผิดชอบขององคการผูเสนอ (Responsibilities of submitting 
organizations) 
  องคการผูเสนอควรจะจัดการเสนอขอเสนอไปยังผูจัดการทะเบียนหรืออุทธรณไป
ยังผูจัดสรางทะเบียนที่นําเขาเปนสมาชิกจากภายในลําดับประเทศหรือองคการดังที่ระบุในมาตรา 6.2  
 มาตรา  5.5  ผูควบคุม (Control body) 
 ผูควบคุมเปนกลุมของผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคถูกแตงตั้งโดยผูจัดสรางทะเบียนตามการ
ตัดสินใจในการยอมรับไดของขอเสนอสําหรับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาทะเบียน (มาตรา 6.2.7) ผู
ควบคุมควรจะยอมรับขอเสนอจากผูจัดการทะเบียนและสงกลับการพิจารณาแตละขอเสนอภายใน 
เวลาที่จํากัดที่ถูกกําหนดโดยผูจัดสรางทะเบียน 

มาตรา  5.6  ผูจัดการหอทะเบียน (Registry manager) 
 ผูจัดการหอทะเบียนเปนบุคคลหรือองคการที่มีความรับผิดชอบในการจัดการทะเบียนแบบ
วันตอวัน ผูจัดการหอทะเบียนอาจวาจางบุคคลที่สามผูใหบริการในการบริการนี้ ผูจัดการหอ
ทะเบียนควรจะรับรองความสมบูรณของทะเบียนใดๆ ที่รักษาในหอทะเบียน (มาตรา 6.5) และควร
จะจัดหาวิธีการสําหรับการเขาถึงเชิงอิเล็กทรอนิกสไปยังหอทะเบียน (มาตรา 6.4) สําหรับผูจัดการ
ทะเบียน ผูควบคุม และผูใชงานทะเบียน 

มาตรา  5.7  ผูใชงานทะเบียน (Register user) 
 ผูใชงานทะเบียนเขาถึงหอทะเบียนเพื่อใชการลงทะเบียนหนึ่งหรือมากกวา ผูใชงาน
ทะเบียนรวมถึงบุคคลหรือองคการที่สนใจในการเขาถึงและมีอิทธิผลตอเนื้อหาของทะเบียน 
ผูใชงานมีความหลากหลายของความตองการทะเบียน 
 -  ผูพัฒนามาตรฐานและขอกําหนดตองการนํารายการที่ถูกระบุในทะเบียนกลับมาใชใหม 
 -  ผูผลิตขอมูลตองการใชรายการผลิตภัณฑที่ถูกระบุในทะเบียน 
 -  ผูใชขอมูลตองการทําความเขาใจถึงความหมายของรายการทะเบียนที่ถูกใชโดยผูผลิต
ขอมูล และ 
 -  ผูพัฒนาระบบตองการจัดหาความสามารถในการใชรายการทะเบียนในการผลิตขอมูล
การแลกเปลี่ยน หรือการบริโภค 
 ผูจัดสรางทะเบียนอาจจะกําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขสําหรับระดับที่แตกตางของการ
เขาถึงทะเบียนใหสอดคลองกับความตองการบัญชีรายการของผูใชที่แตกตางกัน 
 ผูใชงานทะเบียนแปรผันในเรื่องความถี่ของความตองการที่จะเขาถึง ตั้งแตผูใชขอมูล
เฉพาะโอกาสที่อาจตองการหาความหมายของรายการทะเบียนนานๆ คร้ัง จนถึงผูผลิตขอมูลที่อาจ
ตองการใชคาจากทะเบียนหลายครั้งตอวัน ผูจัดการทะเบียนควรจะพิจารณาถึงความตองการของ
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บัญชีรายการที่แตกตางกันของผูใชในการเลือกวิธีสําหรับการประกาศเนื้อหาของทะเบียน (มาตรา
6.4) 
 
มาตรา  6  การจัดการทะเบียน (Management of registers) 

มาตรา  6.1  การสรางทะเบียน (Establishment of registers) 
องคการใดๆ อาจสรางทะเบียนขึ้น ทะเบียนที่ถูกสรางโดยคณะกรรมการวิชาการของ ISO 

หรือคณะกรรมการยอยเปนทะเบียน ISO แมวามาตรฐานระหวางประเทศนี้มีความมุงหมายดั้งเดิม
เพื่อทะเบียนที่สรางโดย ISO/TC 211 ซ่ึงคณะกรรมการวิชาการของ ISO อ่ืนๆ หรือ IEC อาจเลือกที่
จะสรางทะเบียนที่ตรงตามมาตรฐานระหวางประเทศนี้ องคการอื่นๆ นอกจากคณะกรรมการ
วิชาการหรือคณะกรรมการยอยของ ISO หรือ IEC อาจจะยังสามารถเลือกที่จะสรางทะเบียนที่ตรง
ตามมาตรฐานระหวางประเทศนี้ ในการสรางทะเบียนคณะกรรมการวิชาการของ ISO ตองการให
ทําตามกฎทั่วไปที่ระบุอยูใน ISO/IEC Directives แตอาจพัฒนารายละเอียดของกฎและ
วิธีดําเนินการที่สอดคลองกับความตองการของผูเปนเจาของ 
 ISO/IEC Directives ตองการคณะกรรมการวิชาการ เมื่อมีการพัฒนาเปนมาตรฐานระหวาง
ประเทศที่อาจตองการการลงทะเบียน ที่แจงประธานบริหารระดับสูงในขั้นตนเพื่อที่จะยินยอมใน
การเจรจาที่จําเปน และเพื่อยอมให ISO/TMB หรือที่ประชุม IEC นํามาประกอบการตัดสินใจในขั้น
สูงเกี่ยวกับการประกาศมาตรฐานระหวางประเทศ วิธีดําเนินการของ ISO/IEC JTC1 ระบุถึงกฎ
สําหรับสรางทะเบียน JTC 1 ภาคผนวก C ของมาตรฐานระหวางประเทศนี้ระบุถึงกฎและวิธีการ
ดําเนินการสําหรับการสรางและการจัดทะเบียนโดย ISO/TC 211 องคการอื่นๆ อาจจะมีการระบุกฎ
และวิธีการดําเนินงานของตัวเองในการสรางทะเบียน 
 ทุกทะเบียนตองการมาตรฐานทางเทคนิคที่เปนการระบุช้ันของรายการที่เปนทะเบียน การ
สรางทะเบียนตามมาตรฐานระหวางประเทศ องคการควรจะ 

a) เปนองคการที่ผลิตมาตรฐานทางเทคนิคที่ระบุคลาสรายการที่เก็บรักษาในทะเบียน 
หรือ 

b) มีความเห็นชอบขององคการนั้น 
มาตรา  6.2  กระบวนการเกี่ยวกับขอเสนอ (Processing of proposals) 

มาตรา  6.2.1 บทนํา (Introduction) 
  องคการผูเสนออาจเสนอความตองการที่จะเพิ่มรายการไปยังทะเบียน ปรับปรุง
รายการในทะเบียน หรือยกเลิกรายการในทะเบียน การแกไขเพิ่มเติมแบงเปนสองวิธี คือ การอธิบาย
ใหชัดเจนอยางงายที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไมมีสาระสําคัญตอรายการ (มาตรา 6.2.3) และการ
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เปล่ียนแปลงที่มีสาระสําคัญที่จัดกระทําผานกระบวนการแทนที่ (มาตรา 6.2.4) ผูควบคุมควรจะ
กําหนดคําขอของการแกไขเพิ่มเติมที่เปนการจัดกระทําตามการอธิบายและการแทนที่ 

มาตรา  6.2.2 การเพิ่มเติม (Addition) 
  การเพิ่มเติมเปนการแทรกเขาไปในทะเบียนของรายการที่อธิบายแนวคิดที่ถูก
อธิบายโดยรายการที่มีอยูในทะเบียนแลว 
  มาตรา  6.2.3 การอธิบาย (Clarification) 
  การอธิบายแกไขขอผิดพลาดในตัวสะกด วรรคตอน หรือไวยากรณ การอธิบาย
ควรจะไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายที่มีสาระสําคัญหรือการเปลี่ยนแปลงเชิงเทคนิคตอ
รายการที่ถูกลงทะเบียน 
  มาตรา  6.2.4 การแทนที่ (Supersession) 
  การแกไขเพิ่มเติมของรายการที่ ถูกลงทะเบียนที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ความหมายที่มีสาระสําคัญหรือการเปลี่ยนแปลงเชิงเทคนิคควรจะทําใหสําเร็จโดยรวมรายการใหม
ในทะเบียนดวยตัวระบุใหมและวันที่ในสวนที่แทนที่รายการตนฉบับ (มาตรา 8.9.6) รายการ
ตนฉบับจะยังคงอยูในทะเบียนแตควรจะประกอบดวยวันที่ในสวนที่แทนที่และการอางอิงไปยัง
รายการที่ถูกแทนที่ 
  มาตรา  6.2.5 การยกเลิก (Retirement) 
  องคการผูเสนออาจเสนอคําขอใหยกเลิกรายการทะเบียนที่ไมมีประโยชนในการ
ผลิตขอมูลอีกตอไป การยกเลิกควรจะทําใหสําเร็จโดยเลิกรายการในทะเบียน ทําเครื่องหมายยกเลิก
และรวมถึงใสวันที่ในสวนที่ยกเลิก (มาตรา 8.9.6) 
  มาตรา  6.2.6  การเสนอขอเสนอ (Submission of proposals) 
   มาตรา  6.2.6.1 กระบวนการสําหรับเสนอขอเสนอสําหรับการลงทะเบียน
รายการเกี่ยวกับสารสนเทศภูมิศาสตร ดังแสดงในภาพที่ 3-3 
   มาตรา  6.2.6.2 องคการผูเสนอ ควรจะ 

a)  รับขอเสนอสําหรับการลงทะเบียนรายการที่เร่ิมเรียงตามประเทศหรือ
องคการ 

b)  ทําใหแนใจวาขอเสนอทั้งหมดสมบูรณ (มาตรา 6.6) 
c)  ประสานขอเสนอกับองคการผูเสนออื่นๆ ถาตองการ 
d) สงเสริมผูจัดการทะเบียนที่เหมาะสม สําหรับขอเสนอที่มีการ

สนับสนุนจากองคการผูเสนอ และ 
e)  อธิบายขอเสนอแกผูจัดการทะเบียนหรือผูจัดสรางทะเบียน ถาจําเปน 
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   มาตรา  6.2.6.3  ผูจัดการทะเบียนควรจะ 
   a)  รับขอเสนอจากองคการผูเสนอที่มีคุณสมบัติ 
   b)  ทบทวนขอเสนอเพื่อความสมบูรณ สงคืนขอเสนอกลับไปยังองคการ
ผูเสนอถาขอเสนอไมสมบูรณหรือองคการผูเสนอไมมีคุณสมบัติครบ 
   c) สรางระเบียนการจัดการขอเสนอ (มาตรา 8.9) พรอมกับกําหนด status 
(มาตรา 8.9.4) เปน ‘pending’ และ 
   d)  เร่ิมกระบวนการตรวจสอบ (มาตรา 6.2.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Figure 2) 
ภาพที ่3-3  การเสนอขอเสนอสําหรับการลงทะเบียน  
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มาตรา  6.2.7  กระบวนการตรวจสอบ (Approval process) 
มาตรา  6.2.7.1 กระบวนการสําหรับกําหนดการยอมรับไดของขอเสนอ

ดังแสดงในภาพที่ 3-4 ซ่ึงควรจะสมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยผูจัดสรางทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Figure 3) 
ภาพที่ 3-4  กระบวนการตรวจสอบ 

 
มาตรา  6.2.7.2  ผูจัดการทะเบียน ควรจะ 

   a)  ถาเปนขอเสนอสําหรับการอธิบาย (clarification) หรือ การยกเลิก 
(retirement) รายการทะเบียน สงตอขอเสนอไปยังผูควบคุม 
   b)  ถาเปนขอเสนอสําหรับการลงทะเบียนรายการใหมหรือเปนการแกไข
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เพิ่มเติมรายการทะเบียนที่มีอยูแลว 
    1)  แทรกรายการใหมหรือรายการที่แทนที่ไปยังทะเบียน 
    2)  กําหนด itemIdentifier (มาตรา 8.8.2) ไปยังรายการใหมหรือ
รายการที่แทนที่ ดังที่ระบุในมาตรา 7.2 

3)  กําหนด status (มาตรา 8.8.4) เปน “notValid” และ 
    4)  สงตอขอเสนอไปยังผูควบคุม 
   มาตรา  6.2.7.3  ผูควบคุมควรจะ 
   a)  ตัดสินใจที่จะรับขอเสนอที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง รับเรื่องขอเสนอที่
เปลี่ยนแปลงจากการเจรจากับองคการผูเสนอ หรือไมรับขอเสนอ เกณฑสําหรับการไมสามารถรับ
ขอเสนอ ประกอบดวย 
    1)  ขอกําหนดสําหรับรายการที่ไมสมบูรณหรือยากที่จะเขาใจ 
    2)  รายการที่เหมือนกันมีอยูในทะเบียนแลว 
หมายเหตุ ในกรณีของทะเบียนเชิงลําดับชั้น (hierarchical register) รายการที่เหมือนกันอาจมี
อยูมากกวาหนึ่งทะเบียนยอย 
    3)  รายการขอเสนอไมขึ้นอยูกับคลาสรายการที่ประกอบอยูใน
ทะเบียนนี้ หรือ 
    4)  การใหเหตุผลสําหรับขอเสนอไมเพียงพอ 
   b)  แจงผูจัดการทะเบียนเกี่ยวกับการตัดสินใจ และเหตุผลสําหรับการ
ตัดสินใจ ภายในระยะเวลาที่ระบุโดยผูจัดการทะเบียน 
   มาตรา  6.2.7.4  ผูจัดการทะเบียนควรจะ 
   a)  ดูแลเรื่องการติดตอหากเปนความตองการสําหรับการเจรจาระหวาง 
องคการผูเสนอและผูควบคุม พิจารณาการเปลี่ยนแปลงขอเสนอที่ถูกระบุโดยผูควบคุมตามเงื่อนไข
ของการยอมรับ และ 
   b)  แจงองคการผูเสนอในเรื่องผลของกระบวนการเสนอ 
   ถาการตัดสินใจของผูควบคุมเปนไปในทางบวก ผูจัดการทะเบียนควรจะ 
   a)  ทําใหระเบียนการจัดการขอเสนอสมบูรณดวย status (มาตรา 8.9.4) 
กําหนดเปน ‘final’,  disposition (มาตรา 8.9.5) กําหนดเปน ‘accepted’, และ dateDisposed (มาตรา 
8.9.6) เปนวันที่ปจจุบัน 
   b)  ทําการเปลี่ยนแปลงที่อนุมัติแลวในเนื้อหาของรายการทะเบียน และ 
   c)  กําหนด status (มาตรา 8.8.4) ของรายการทะเบียนเปน ‘valid’, 
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‘superseded’, หรือ ‘retired’ ตามความเหมาะสม 
   ถาการตัดสินใจของผูควบคุม เปนปฏิเสธ ผูจัดการทะเบียนควรจะ 
   a)  ปรับระเบียนการจัดการขอเสนอ โดยกําหนด status (มาตรา 8.9.4) 
เปน ‘tentative’, disposition (มาตรา 8.9.5) เปน ‘notAccepted’, และ dateDisposed (มาตรา 8.9.6) 
เปนวันที่ปจจุบัน 
   b)  แจงองคการผูเสนอเร่ืองกําหนดสงสําหรับการอุทธรณการตัดสินใจ
ของผูควบคุม 
   ผูจัดการทะเบียนควรจะเผยแพรผลของกระบวนการตรวจสอบ 

มาตรา  6.2.7.5  องคการผูเสนอควรจะ 
   a)  เจรจากับผูควบคุมดวยการพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงขอเสนอที่ถูก
ระบุโดยผูควบคุมตามเงื่อนไขของการรับรอง และ 
   b)  รวมสิ่งที่รูภายในลําดับประเทศหรือองคกรที่ตัดสินใจรับเอาขอเสนอ
โดยผูควบคุมตามที่สงผานไปยังผูจัดการทะเบียน  

มาตรา  6.2.8  การถอน (Withdrawal)  
  องคการผูเสนออาจจะตัดสินใจถอนขอเสนอในเวลาใดๆ ในระหวางกระบวนการ
ตรวจสอบ 

ผูจัดการทะเบียนควรจะ 
a)  ทําการเปลี่ยนแปลง status (มาตรา 8.9.4) ของระเบียนการจัดการขอเสนอจาก 

‘pending’ เปน ‘final’ และ  
b) เปลี่ยนแปลงคาของ disposition (มาตรา 8.9.5) เปน ‘withdrawn’ และคาของ 

dateDisposed (มาตรา 8.9.6) เปนวันที่ปจจุบัน 
มาตรา  6.2.9  การอุทธรณ (Appeal) 

   มาตรา  6.2.9.1 องคการผูเสนออาจจะอุทธรณไปยังเจาของทะเบียน ถาไม
เห็นดวยกับการตัดสินใจของผูควบคุมตอการปฏิเสธขอเสนอ การอุทธรณควรจะบรรจุรายละเอียด
ส้ันที่สุดเกี่ยวกับสถานการณการใหเหตุผลของการอุทธรณ และคําแถลงของผลกระทบถาการ
อุทธรณไมสําเร็จ กระบวนการอุทธรณ แสดงดังภาพที่ 3-5  
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ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Figure 4) 
ภาพที่ 3-5 กระบวนการอุทธรณ 

 
   มาตรา  6.2.9.2  องคการผูเสนอ ควรจะ 
   a)  กําหนดหากการตัดสินใจพิจารณาขอเสนอสําหรับการลงทะเบียนนั้น
สามารถยอมรับได และ 
   b)  ถาไมยอมรับ เสนอการอุทธรณตอผูจัดการทะเบียน 
   ถาไมมีการอุทธรณตามกําหนดสงสําหรับเสนอการอุทธรณ ผูจัดการ
ทะเบียนควรจะเปลี่ยน status (มาตรา 8.9.4) ของระเบียนการจัดการขอเสนอเปน ‘final’ และเปลี่ยน 
dateDisposed เปนวันที่ปจจุบัน 
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   มาตรา  6.2.9.3  ผูจัดการทะเบียนควรจะสงตอการอุทธรณไปยังเจาของ
ทะเบียน 
   มาตรา  6.2.9.4  เจาของทะเบียนควรจะ 
             a) ดําเนินกระบวนการอุทธรณในการเปนไปตามมาตรฐานดวยการ
ดําเนินการที่ถูกสรางขึ้น (มาตรา 5.2) 
   b)  ตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธการอุทธรณ และ 
   c)  สงกลับผลลัพธไปยังผูจัดการทะเบียน 
   มาตรา  6.2.9.5  ผูจัดการทะเบียนควรจะ 
        a)  ปรับ disposition (มาตรา 8.9.5) และ dateDisposed (มาตรา 8.9.6) ของ
ระเบียนการจดัการขอเสนอ 
   b)  ปรับ status (มาตรา 8.8.4) ของรายการทะเบียน และ 
   c) จัดหาผลของการตัดสินใจใหแกผูจัดการทะเบียนและองคการผูเสนอ 
   มาตรา  6.2.9.6  องคการผูเสนอควรจะ 
   a)  แจงผลของการอุทธรณที่ทราบภายในประเทศหรือองคการ 

มาตรา  6.3  บัญชีรายการขององคการผูเสนอ (List of submitting organizations) 
ผูจัดการทะเบียนควรจะบํารุงรักษาและประกาศรายการทะเบียนจําเพาะขององคการผูเสนอ

ที่มีคุณสมบัติครบทั้งหมด (มาตรา 5.4.1) ที่มีการเสนอขอเสนอใหเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของแตละ
ทะเบียนจัดการ แตละรายการควรจะประกอบไปดวยช่ือ และรายละเอียดการติดตอ (มาตรา 8.5.3) 
สําหรับแตละองคการผูเสนอ 
 มาตรา  6.4  การเผยแพร (Publication) 
 ผูจัดการทะเบียนควรทําใหแนใจวาสารสนเทศในสวนรายการที่สมบูรณ ถูกแทนที่ และถูก
ยกเลิกในทะเบียนพรอมใชประโยชนสําหรับผูใช ทะเบียนสําหรับจัดหาสารสนเทศอาจจะขึ้นอยูกับ
ความตองการของสมาชิกของกลุมผูใช (มาตรา 5.7) 
 แนวคิดรายการเปลี่ยนแปลงเปนการแนะนําสนับสนุนผูใชซ่ึงมีความตองการตามโอกาส
ตอสารสนเทศเกี่ยวกับการระบุรายการทะเบียน ทะเบียนควรจะสามารถเขาถึงไดโดยผูใชผานทาง   
เว็บไซดทางอินเตอรเน็ตหรือรูปแบบการเขาถึงเชิงอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ภายใตเงื่อนไขการเขาถึงที่
เหมาะสม การบริการทะเบียนควรรองรับการสอบถามบนพื้นฐานของชื่อรายการหรือการสืบคนบน
บนพื้นฐานของคําสําคัญที่เกิดขึ้นในคําอธิบายหรือองคประกอบอื่นๆ ของขอมูลเกี่ยวกับรายการ
ทะเบียน 
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 แนวคิดการถายโอนเปนการแนะนําสนับสนุนผูใชซ่ึงมีความตองการเพื่อเขาถึงบอยครั้งไป
ยังรายการมากมายในทะเบียน ผูจัดการทะเบียนควรจะเตรียมการจัดหาสําเนาของกลุมของรายการที่
สมบูรณที่บรรจุในทะเบียนที่เปนขอมูลดิจิทัลบนสื่อเผยแพรเชิงกายภาพ หรือบนกระดาษ ผูจัดการ
ทะเบียนอาจเปลี่ยนแปลงสําหรับตนทุนของการผลิตงานพิมพและเผยแพรสําเนา 
 มาตรา  6.5  บูรณภาพ (Integrity) 
 ผูจัดการทะเบียนควรทําใหแนใจวาแตละทะเบียนที่จัดการนั้นควรจะมี 

a)  ลักษณะทั้งหมดของกระบวนการการลงทะเบียนจัดกระทําตรงตามวิธีปฏิบัติที่ดี 
b)  เนื้อหาของทะเบียนถูกตองแมนยํา 
c)  มีเพียงบุคคลผูมีอํานาจที่สามารถทําการเปลี่ยนแปลงทะเบียน 
d)  ทะเบียนมีการปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในระบบในสวนที่ทะเบียนถูกเก็บรักษา 
e)  สําเนาชั่วคราวของทะเบียนที่สงไปยังเจาของทะเบียนอยางนอยปละครั้ง และ 
f)  สารสนเทศที่ไมจําเปนตองเปดเผยถูกปองกัน 

 มาตรา 6.6  ขอเสนอการลงทะเบียน (Registration Proposals) 
 ภาคผนวก D ระบุสารสนเทศอยางนอยที่สุดที่จําเปนตอการเสนอขอเสนอตอผูจัดการ
ทะเบียน ความตองการสารสนเทศเพิ่มเติมอาจจะถูกระบุสําหรับคลาสรายการโดยมาตรฐานทาง
เทคนิคที่ระบุคลาสรายการ รายละเอียดอาจจะนํามาจากผูจัดการทะเบียนที่เกี่ยวของ 
 
มาตรา  7  หลักการของการลงทะเบียน (Some principles of registration) 
 มาตรา  7.1  ทางเลือกโครงสรางทะเบียน (Alternative register structures) 
  มาตรา  7.1.1 เร่ืองโดยสังเขป (Overview) 
  มีหลากหลายทางเลือกสาํหรับโครงสรางทะเบียน 

-  ทะเบียนเชิงเดียว (simple register) ที่บรรจุรายการของคลาสรายการเดี่ยว 
(มาตรา 7.1.3) 

-   ทะเบียนหลายสวน (multi-part register) ในสวนที่บรรจุรายการที่แตกตางกัน
จากคลาสรายการที่ตางกัน (มาตรา 7.1.3) หรือ 

-   ทะเบียนเชิงลําดับชั้น (hierarchical register)  ทะเบียนระดับบนในสวนซึ่งบรรจุ
รายการของทะเบียนในระดับลาง (มาตรา 7.1.4) 

มาตรา  7.1.2 ทะเบียนเชิงเดียว (Simple register) 
  ทะเบียนเชิงเดียวบรรจุรายการของคลาสรายการแบบเดี่ยว เปนโครงสรางงายๆใน
การจัดการ ตั้งแตสวนที่คลายกันของสารสนเทศที่บันทึกสําหรับรายการในทะเบียนทั้งหมด และจะ
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เปนตัวกําหนดใหคาใชจายตนทุนที่นอยกวาของผูจัดการทะเบียน ขอเสียสําหรับองคการตางๆ ที่
ตองการสรางทะเบียนสําหรับคลาสรายการหลายสวน อาจจะกระจายการเขาถึงทะเบียนโดย
ผูจัดการที่หลากหลาย 
ตัวอยาง  ISO/TC 211 ทะเบียนศัพทเฉพาะ เปนการบรรจุเพียงรายการของคลาสรายการ
เทานั้นที่ถูกระบุใน ISO 19104  

มาตรา  7.1.3  ทะเบียนหลายสวน (Multi-part register) 
  ทะเบียนหลายสวนบรรจุรายการจากคลาสรายการที่แตกตางกัน ที่ถูกสรางไปยัง
สวนที่เปนฐานสวนประกอบที่แตกตางของสารสนเทศที่ถูกบันทึกสําหรับแตละคลาสรายการ 
ตัวอยาง  feature catalogue ที่ตรงตาม ISO 19110 อาจจะเปนตัวอยางประกอบของ ทะเบียน
หลายสวน ทะเบียนเหลานั้นนาจะรวมคลาสรายการที่แตกตาง feature type, feature attributes, 
feature associations, และ feature operations 
   มาตรา  7.1.4  ทะเบียนเชิงลําดับชั้น  (Hierarchical register) 

ทะเบียนเชิงลําดับชั้นเปนกลุมโครงสรางของทะเบียนที่ประกอบดวยทะเบียนหลัก
และทะเบียนยอยหนึ่งหรือมากกวา ทะเบียนเชิงลําดับชั้นจะถูกสรางใหสัมพันธกับการแบงเขตของ
สารสนเทศภูมิศาสตร ภาพที่  3-6 ขึ้นอยูกับกฎเกณฑที่ถูกใชในการแบงเขต รายการที่เหมอืนกนัอาจ
ปรากฏในมากกวาหนึ่งสวน แมวารายการสวนมากในแตละสวนจะมีความเฉพาะตัว 
  ทะเบียนหลักอาจจะเปนทะเบียนหลายสวนหรืออาจจะเปนเพียงสวนหนึ่งของ 
ทะเบียนหลายสวนก็ได ทะเบียนหลักจะบรรจุกลุมของรายการที่อธิบายทะเบียนยอย แตละทะเบียน
ยอยบรรจุกลุมของรายการทะเบียนจากสวนของเขตสารสนเทศ 

ทะเบียนหลักอาจจะเปนทะเบียน ISO อยางไรก็ตามทะเบียนยอยก็มักจะถูกสราง
และบํารุงรักษาจากองคการอื่นมากกวา ISO หรือ IEC Technical Committee 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Figure 5) 
ภาพที่ 3-6  ทะเบียนเชิงลําดบัชั้น 
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ตัวอยาง  ISO/IEC JTC Procedure อางทะเบียนใน ISO 6523 ดังตัวอยางของทะเบียนเชิง
ลําดับชั้นที่ประกอบดวยทะเบียนหลักของเคารางตัวระบุองคการ กับทะเบียนยอยสําหรับแตละเคา
รางที่ตัวระบุองคการที่ทําตามเคารางนั้น ทะเบียนสําหรับแตละในเคารางตัวระบุองคการถูกจัดการ
ดวย “issuing organization” ซ่ึงไมตองการเปนเจาของทะเบียนที่ระบุโดย ISO  ISO/TC 211 
ลงทะเบียน feature catalogue ที่ควรสรางแบบทะเบียนเชิงลําดับขั้น ในสวนซึ่ง feature catalogue 
ถูกสรางเปนทะเบียนยอยที่เปนเจาของโดยองคการที่ผลิตบัญชีรายการ 

มาตรา  7.2  การระบุรายการทะเบียน (Identification of register item) 
มาตรา  7.2.1  บทนํา (Introduction) 

  รายการทั้งหมดจะประกอบไปดวยทั้งสวนตัวระบุที่สนับสนุนความตองการ
สําหรับกระบวนการสารสนเทศที่ใหความหมายโดยตรงและชื่อที่สนับสนุนความหมายโดยตรงที่
มนุษยสามารถเขาใจได ภาพที่  3-7  
 
 
 
 
 
 
 
 
        ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Figure 6) 

ภาพที่  3-7  ตวัอยางของความแตกตางระหวางตัวระบ ุ 
ท่ีใชในสวนตอประสานเทคโนโลยีสารสนเทศและการแทนที่ใชในสวนตอประสานผูใชงาน 

 
มาตรา  7.2.2  ตัวระบุรายการ (Item identifiers) 

  ตัวระบุรายการควรจะบริการวิธีการสําหรับระบุรายการที่พิเศษภายในทะเบียน 
  มาตรา  7.2.3  ชื่อรายการ (Item names) 
  ช่ือรายการเปนความตองการที่จะสนับสนุนการคนหาสําหรับขอมูลที่สนใจแกผูใช
ทะเบียน รายการในทะเบียนควรจะถูกกําหนดชื่อดวยภาษาปฏิบัติการสําหรับทะเบียนในสวนที่
ปรากฏ ช่ือไมถูกรองขอใหมีความเฉพาะและดวยเหตุนี้อาจเปนเพียงการใชงานตัวระบุลําดับที่สอง
ของรายการภายในทะเบียน 
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มาตรา  7.3  บทนิยามของรายการทะเบียน (Definition of register items) 
มาตรา  7.3.1  ลักษณะเฉพาะของบทนิยาม (Characteristics of a definition) 

  ISO 704 จัดหาการแนะนําสําหรับเงื่อนไขการนิยาม ซ่ึงบางคําแนะนําเปน
ประโยชนตอการกําหนดรายการของประเทศอื่น 
  บทนิยาม ควรจะ 

a)   เปนขอความที่ถูกตองตามธรรมชาติของแนวความคิดที่รวบรวมโดยรายการ 
b)   ระบุลักษณะเฉพาะที่จําเปนของรายการที่แตกตางจากรายการอื่น 
c)   อธิบายวาอะไรเปนรายการ, อะไรที่ไมเปนรายการ 
d)   อธิบายรายการ ไมใชคําที่ทําขึ้นจากการแตง และ 
e)   ส้ันที่สุดเทาที่เปนไปไดและซับซอนเทาที่จําเปน บทนิยามที่ซับซอนสามารถ

บรรจุหลากหลายขอความ แตคํานิยามเขียนอยางรอบคอบบรรจุเพียงสารสนเทศของรายการเฉพาะ 
  มาตรา  7.3.2  การอางอิงถึงแหลงขอมูลภายนอก (References to external source) 
   มาตรา  7.3.2.1  การใชรายการที่ระบุภายนอก 
   ทะเบียนที่แตกตางอาจจะใชสนับสนุนพื้นที่ประยุกตใชที่แตกตาง แต
พื้นที่ประยุกตใชจําเปนตองมีการแบงปนสารสนเทศ องคการหนึ่งอาจจะรูจักอีกองคการหนึ่งที่มี
แหลงขอมูลเหมาะสมตอการระบุรายการของประเภทเฉพาะ เจาของทะเบียนอาจเลือกรับรายการ
จากองคการอื่นที่ถูกระบุในเอกสารหรือในทะเบียน เมื่อทําแลวการนําทะเบียนมาใชควรจะจัดหา
การอางอิง (มาตรา 8.13) ถึงแหลงขอมูลของรายการที่นํามา การระบุถูกนํามาใชจากมาตรฐานที่เปน
กรณีพิเศษ (มาตรา 7.3.2.2) 
ตัวอยาง   ถาสวนมาตรฐานมีการรับรอง IHO S-57 object (feature) catalogue ตามแหลงที่มี
หลักฐานสําหรับสารสนเทศทางดานอุทกศาสตร แลว feature type ดานอุทกศาสตรที่ถูกระบุใน 
IHO S-57 object catalogue อาจจะถูกอางอิงเฉพาะ (เชน ช่ือ และบทนิยาม) ในการแยกทะเบียนที่
ถูกบํารุงรักษาโดยใชสวนมาตรฐาน 
   บทนิยามที่ถูกนํามาใชควรจะไมมีถูกเปลี่ยนยกเวนขอแตกตางที่เหมาะใน
แบบอยางระหวางแหลงขอมูลและการใชทะเบียนหรือที่เพิ่มเนื้อหาสารสนเทศโดยปริยายท่ี
แหลงขอมูล 
หมายเหตุ  กอนเงื่อนไขและบทนิยามจะถูกนํากลับมาใชจากแหลงขอมูลที่ไมใชแหลงขอมูล
ตนฉบับ เมื่อการออกแบบซ้ําอาจจะไมตั้งใจเปลี่ยนแปลงความหมาย 
   องคกรอาจจะเห็นดวยกับกระบวนการทั่วไปสําหรับการดูแลการระบทุีถู่ก
ใชรวมกัน  เชน ขอตกลงรวมมือสองฝายควรจะบรรจุขอกําหนดที่แจงองคการอื่นหากแหลงขอมูล
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มาตรฐานหรือทะเบียนที่ใชรายการรวมกันมีการปรับปรุง 
   การอางอิงอาจจะถูกใชในการจัดหาสายสารสนเทศที่การอธิบายถึง
ประวัติการพัฒนาของการระบุ ในกรณีนี้ อาจเปนมากกวาหนึ่งการอางอิงและการเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวของไปยังการอางอิงบทนิยามที่อาจเปนนัยสําคัญ 
   มาตรา  7.3.2.2  รายการที่ถูกระบุในมาตรฐาน 
   การลงทะเบียนไดจัดใหมีการระบุสําหรับรายการแตไมทําใหการ
ดําเนินการเปนมาตรฐาน รายการที่ถูกบรรจุในทะเบียนอาจะถูกระบุในระหวางประเทศ ชาติ หรือ
มาตรฐานอื่นๆ กอนหรือหลังจากการลงทะเบียน ในกรณีเหลานั้นทะเบียนควรจะอางอิงมาตรฐาน 
ที่ประยุกตใชได เมื่อมาตรฐานที่ถูกเตรียมภายหลังเพื่อการลงทะเบียนรายการ ตัวระบุรายการของ
รายการควรจะเปนตัวช้ีบงในมาตรฐาน 
หมายเหตุ  การอางอิงนี้ไมใชมาตรฐานทางเทคนิคในสวนซึ่งคลาสรายการถูกระบุ แตจะเปน
มาตรฐานในสวนแตละรายการถูกระบุ 
ตัวอยาง  ISO/TC211 อาจจะสรางทะเบียนของสวนประกอบ metadata คลาสรายการ 
‘metadata element’ ที่ถูกระบุใน ISO 19115:2003 ทะเบียนของสวนประกอบ metadata สามารถ
บรรจุการบริการสวนประกอบ metadata ที่ถูกระบุอยูใน ISO 19119 ตามรายการที่ถูกลงทะเบียน 
สารสนเทศเกี่ยวของกับแตละสวนของรายการที่ถูกลงทะเบียนเหลานั้นนาจะประกอบดวยการ
อางอิงไปยัง ISO 19119 ดังมาตรฐานในสวนเฉพาะรายการซึ่งเปนการระบุพรอมกับการระบุตรง
ของรายการที่ถูกอางอิง       
 มาตรา 7.4   การดัดแปลงภาษาและวัฒนธรรม (Cultural and linguistic adaptability) 
  ทะเบียนควรจะถูกจัดการในแบบที่สนับสนุนความตองการทางภาษาและวัฒนธรรม 
(ISO/IEC TR 19764) ขอมูลประกอบที่อธิบายทะเบียนหรือเนื้อหา ควรจะ 

a) ใชตัวระบุมากกวาชื่อหรือคํายอ 
b) ใชรายการรหัสแทนการใชตัวอักษรอิสระที่ซ่ึงรายการของคาที่ยอมรับไดถูกเสนอ 

และ 
c) โครงสรางขอมูลแบบที่สนับสนุนตอภาษาตางๆ 

ช่ือและการระบุรายการในทะเบียนอาจจะมีความหมายแคเพียงเฉพาะในคําอรรถอธิบาย
ของเฉพาะภาษาหรือวัฒนธรรม (สถานที่เกิด) เพื่อกําหนดเนื้อหาทางวัฒนธรรมและภาษาศาสตรที่
ไมกํากวมสําหรับทะเบียนที่จําเปนจะตองระบุภาษา ประเทศ และการเขารหัสของอักขระและสาย
อักขระในทะเบียน 

เพื่อสนับสนุนตอการดัดแปลงทางวัฒนธรรมและภาษาศาสตร รายการเดี่ยวในทะเบียน
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อาจจะมีการระบุทางเลือกชื่อและคํานิยาม โดยอาจระบุในทางเลือกภาษาศาสตรและวัฒนธรรมที่
ตางจากทะเบียน องคการผูเสนอจะสงเสริมตอขอเสนอการระบุรายการทางเลือกในภาษาอื่น
มากกวาภาษาปฏิบัติการของทะเบียน 

เจาของทะเบียนอาจจะเลือกจัดการประเด็นทางวัฒนธรรมและภาษาผานการใชในทะเบียน
ซอน ที่ซ่ึงรายการในทะเบียนหนึ่งมีความสัมพันธอยางเดียวกับรายการอางอิงสถานที่ในอีกทะเบียน
หนึ่งที่มีพื้นฐานอยูในสถานที่ตางกัน 

มาตรา 7.5  สถานะของรายการทะเบียน (Status of register items) 
เนื้อหาของทะเบียนสามารถเปลี่ยนแปลงได รายการใหมที่จะถูกเสนอ ถูกยอมรับหรือไม

ยอมรับ ถาถูกยอมรับ รายการอาจจะเปนการอธิบายใหชัดเจน การแทนที่ หรือการยกเลิก 
องคประกอบสารสนเทศที่ตองการเพื่อสนับสนุนการจัดการรายการทั้งหมด ที่ประกอบดวยองคการ
ผูสงเสริม สถานภาพ วันที่ของขอสมมติของสถานะเฉพาะ และการแทนที่ที่เปนไปไดดวยรายการ
อ่ืนในทะเบียน 

รายการเฉพาะควรจะถูกจัดการอยางเฉพาะ ดําเนินการผานกลุมของสถานะที่กําหนด
เรียบรอยแลว สารสนเทศที่เกี่ยวกับประวัติเชิงเวลาของแตละรายการจะเปนการเก็บรักษา 

โดยปกติเพียงรายการที่สมบูรณ ถูกแทนที่ และถูกยกเลิก จะถูกเปดเผยเมื่อเนื้อหาของ
ทะเบียนเปนประโยชนตอสาธารณะ รายการที่ถูกเสนอและไมถูกยอมรับเปนสวนของกลไกการ
ตรวจสอบและเปนความตองการเพียงเพื่อการจัดการทะเบียน องคการผูเสนอควรจะมีการเขาถึงทั้ง
รายการที่ถูกเสนอและไมถูกยอมรับเพราะวาสารสนเทศที่เกี่ยวของกับรายการเหลานี้จะมีประโยชน
สําหรับการพัฒนาขอเสนอใหม 

รายการในทะเบียนจะมีชวงที่เหมาะสมซึ่งเริ่มจากวันที่ซ่ึงเสนอไปยังทะเบียนรายการถูก
ยอมรับ และสิ้นสุดในวันที่มีการตัดสินใจแทนที่หรือยกเลิกรายการถูกกระทํา ถึงแมวาการแทนที่
หรือการยกเลิกรายการจะไมสมบูรณสําหรับใชในการผลิตขอมูลใหม ก็ยังคงถูกเก็บในทะเบียนเพื่อ
สนับสนุนการแปลความหมายของขอมูลที่ถูกผลิตขึ้นกอนการยกเลิกหรือการแทนที่ 
หมายเหตุ   จากที่กลาวไมไดแสดงถึงการใชรายการที่ไมไดลงทะเบียนที่ระบุในมาตรฐาน ที่มี
คา  “invalid” จนกระทั่งรายการถูกลงทะเบียน อยางไรก็ตามการอางอิงใชตัวระบุรายการที่สามารถ
ประยุกตเพียงเพื่อใชการระบุรายการทะเบียน 

แนวคิดสารสนเทศทางภูมิศาสตรที่ถูกแสดงในทะเบียนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา
เพราะการเปลี่ยนแปลงในความตองการหรือเทคโนโลยี หรือเพราะเหตุผลอ่ืน โดยกําหนดชุดของ
รายการของ บางคลาสรายการ แตละสวนดวยความสัมพันธวันที่ที่ใชได ซ่ึงทะเบียนจะสามารถระบุ
วิธีที่แนวคิดเฉพาะมีการเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลา ถารายการถูกแทนที่ดวยรายการอื่น วันที่เกิดการ
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แทนที่ควรจะถูกยึดรวมดวยการอางอิงและรูปแบบรายการที่แทนที่  ในเวลาที่กําหนดใดๆ เพียง
หนึ่งรายการในชุดควรจะมีคาเปน “valid” (มาตรา 8.8.4) 

มาตรา 7.6  สถานะของทะเบียน (State of a register) 
มีความจําเปนที่จะสามารถระบุสถานะเฉพาะในวิวัฒนาการของเนื้อหาของทะเบียนเมื่อ

เนื้อหาที่พัฒนาเกินเวลา มาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้ระบุสองกลไกทางเลือก ที่แบงโดยอัตรา
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของทะเบียน สําหรับระบุสถานะเฉพาะเหลานั้น 

a) สําหรับทะเบียนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางชาๆ เชน การเผยแพรเอกสารที่เปนสําเนา
ถาวร รุนอาจถูกระบุไว 

b) สําหรับทะเบียนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เชน การสรางใหสามารถโตตอบ
ฐานขอมูลแบบออนไลน วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงลาสุดอาจถูกระบุไว 
 
มาตรา 8  เคารางทะเบียน (Register schema) 
 มาตรา  8.1 บทนํา (Introduction) 
 เคารางที่ถูกระบุในมาตรานี้อธิบายโครงสรางของทะเบียน เคารางประกอบดวยชุดเดี่ยว 
ภาพที่ 3-8 ที่บรรจุ 13 คลาสซึ่งแสดงสารสนเทศที่บรรจุในทะเบียนและเกาประเภทขอมูลที่ถูกใช
โดยแอตทริบิวตของคลาสเหลานั้น แตละสวนมีเอกสารประกอบในมาตรายอยตอไปนี้ 
 สารสนเทศที่เกี่ยวกับทะเบียนและรายการในทะเบียนควรจะเปนดังนี้ 

a) สามารถเขาถึงผานสวนประสานออนไลนใดๆ ไปยงัทะเบียน (มาตรา 6.4) 
b) ประกอบดวยสําเนาใดๆ ของทะเบียน (มาตรา 6.4) และ 
c) ประกอบดวยชุดสารสนเทศใดๆ เกี่ยวกับทะเบียน (มาตรา 5.3.2) 
หลักการลงทะเบียนของทะเบียนเชิงลําดับชั้นควรจะบรรจุสารสนเทศสําหรับแตละสวน

ของทะเบียนยอย 
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      ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Figure 7) 
ภาพที่ 3-8 เคารางทะเบียน 

 
 มาตรา  8.2  RE_Register 
  มาตรา  8.2.1 บทนํา (Introduction) 

คลาส RE_Register ภาพที่ 3-9 ระบุถึงสารสนเทศเกี่ยวกับทะเบียน ซ่ึงมีทั้งหมด 6 
attributes และ 6 associations 
  มาตรา  8.2.2  name 
  attribute name ควรจะถูกแทนเปน CharacterString บรรจุช่ือที่ตั้งอยางกระชับและ
สามารถอานเขาใจไดที่ถูกใชแสดงอยางพิเศษเฉพาะ ที่ทะเบียนภายในกลุมของทะเบียนที่เก็บรักษา
โดยเจาของทะเบียน ในกรณีของทะเบียนเชิงลําดับชั้น name ของทะเบียนยอยควรจะระบุพิเศษวา
ทะเบียนยอยภายในขอบขายของทะเบียนทั้งหมดที่ถูกสรางขึ้นโดยเจาของของทะเบียนหลัก 
ตัวอยาง  “ISO/TC 211 Register of Feature Data Dictionaries and Feature Catalogues” 
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อาจจะเปนชื่อของทะเบียนหลักของทะเบียนเชิงลําดับชั้น สวน “DGIWG FACC Data Dictionary” 
และ “IHO S-57 Object Dictionary” อาจจะเปนชื่อของทะเบียนยอยที่อยูภายในลําดับชั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Figure 8) 
ภาพที่ 3-9 RE_Register 

 
มาตรา  8.2.3  contentSummary 
attribute contentSummary ควรจะถูกแทนเปน CharacterString บรรจุขอความ

ทั่วไปของขอเสนอสําหรับสวนซึ่งรายการในทะเบียนที่เปนประโยชนไดกับผูใชที่มีศักยภาพ ควร
จะยังระบุขีดจํากัดใดๆ แกขอบขายของทะเบียนและตัวระบุประเภทของการประยุกตใชงานสําหรับ
สวนรายการที่ตั้งใจ  
หมายเหตุ  ขอบขายของทะเบียนควรจะถูกจํากัดดวยใจความหลัก บริเวณ ภาษา หรือคําศัพท
ของเกณฑอ่ืนๆ 
ตัวอยาง  ขอบขายของทะเบียนศัพทเฉพาะควรจะถูกจํากัดตามคําศัพทภาษาสเปนที่ถูกใช
เพื่ออธิบายธรณีสัณฐานในลาตินอเมริกา 
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  มาตรา  8.2.4  uniformResourceIdentifier 
  attribute uniformResourceIdentifier ควรจะนําคามาจากการกําหนดคาของกลุม 
instances ของ CI_OnLineResource [ISO 19115:2003, B.3.2.5, แถวที่ 396] แตละสวนบรรจุ
สารสนเทศเกี่ยวกับแหลงขอมูลแบบออนไลนที่ถูกทําใหสัมพันธกับทะเบียน 
  กลุมควรจะบรรจุคาอยางนอยที่สุดหนึ่ง instance ของ CI_OnLineResource 
สําหรับสวนซึ่ง attribute OnLineResource.function ที่มีคาเปน ‘information’ (002) [ISO 
19115:2003, B.5.3, แถวที่ 3] และคาที่ตรงกันของ attribute OnLineResource.linkage ระบุถึง
แหลงขอมูลที่จัดหาใหมีการเขาถึงเนื้อหาสมบูรณของทะเบียน 
ตัวอยาง   http://www.digest.org/Navigate2.htm และ 
http://www.epa.gov/opppmsd1/PPISdata/index.html เปนตัวอยางคาของ OnLineResource.linkage 
  มาตรา  8.2.5  operatingLanguage 
  attribute operatingLanguage ควรจะถูกแทนเปน instance ของคลาส RE_Locale 
(มาตรา 8.17) ที่ถูกใชเพื่อระบุภาษา ขอมูลประเทศ และการเขารหัสอักขระเพื่อการตีความที่แทจริง
ของเนื้อหาของสายอักขระในทะเบียน   
  คาของสายอักขระทั้งหมดในทะเบียนควรจะตรงกับคาของ operatingLanguage 
เวนแตอีกสถานะหนึ่ง 
  มาตรา  8.2.6  alternativeLanguages 
  เพื่อสนับสนุนการดัดแปลงวัฒนธรรมและภาษา รายการเฉพาะแตละรายการใน
ทะเบียน อาจจัดหาองคประกอบของสารสนเทศในภาษาที่เพิ่มเติมอื่นๆ มากกวาภาษาปฏิบัติการ
ของทะเบียน  
  Attribute alternativeLanguages ควรจะถูกแสดงเปนกลุมของ instances ของ 
RE_Locale (มาตรา 8.17) แตละสวนระบุสถานที่พิเศษเพิ่มเติมที่ถูกใชโดยรายการในทะเบียน ทุกๆ 
สมาชิกของกลุมควรจะถูกใชโดยรายการอยางนอยหนึ่งรายการในทะเบียน locale ของทุกๆ 
alternativeExpression (มาตรา 8.8.10) ถูกใชโดยรายการใดๆ ในทะเบียนที่ควรจะถูกประกอบอยูใน
กลุมของ RE_Locales 
  Attribute นี้จัดหาขอสรุปของสถานที่ทางเลือกที่ถูกใชโดยรายการในทะเบียน 
ผูจัดการทะเบียนควรจะเปนผูระบุและจัดพิมพนโยบายทั้งหมดหรือเพียงบางรายการในทะเบียนซึ่ง
ควรจะมีการแสดงทางเลือก (มาตรา 8.15) 
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มาตรา  8.2.7  version 
  conditional attribute version ควรจะถูกแทนเปน instance ของ class RE_Version 
(มาตรา 8.18) ที่ระบุถึงสถานะพิเศษในทะเบียน คาควรจะเปนการจัดหาสําหรับ attribute นี้ ถาคา
ของ dateOfLastChange (มาตรา 8.2.8) ไมถูกจัดหา 
  มาตรา  8.2.8  dateOfLastChange 
  conditional attribute dateOfLastChange  ควรจะถูกแทนเปน instance ของ class 
<<Date>> [ISO/TS 19103:2005, 6.5.2.7] และระบุถึงวันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทันทีของสถานะ 
(มาตรา 8.8.4) ของรายการในทะเบียนที่สรางขึ้น คาควรจะถูกจัดหาสําหรับ attribute นี้ ถาเปนคา
ของ version (มาตรา 8.2.7) ไมถูกจัดหา 
  มาตรา  8.2.9  Ownership 
  association Ownership เชื่อมตอ RE_Register ไปยัง instance ของ 
RE_RegisterOwner (มาตรา 8.3) ที่จัดหาสารสนเทศเกี่ยวกับเจาของทะเบียนผูเปนเจาของทะเบียน 
association  ควรจะสามารถบังคับจาก register ไปยัง owner แตไมจําเปนตองสามารถบังคับใน
ทิศทางยอนกลับ 
  มาตรา  8.2.10  Management 
  association Management เชื่อมตอ RE_Register ไปยัง instance ของ 
RE_RegisterManager (มาตรา 8.4) ที่จัดหาสารสนเทศเกี่ยวกับผูจัดการทะเบียนที่จัดการทะเบียน 
association ควรจะสามารถบังคับจาก register ไปยัง manager แตไมจําเปนตองสามารถบังคับใน
ทิศทางยอนกลับ 
  มาตรา 8.2.11  ContentDescription 
  association ContentDescription เชื่อมตอ RE_Register ไปยังหนึ่ง instance หรือ
มากกวาของ RE_ItemClass (มาตรา 8.6) แตละสวนอธิบายลักษณะเฉพาะของคลาสของรายการที่
ถือครองในทะเบียน association ควรจะสามารถบังคับจาก register ไปยัง ContainedItemClass แต
ไมจําเปนตองสามารถบังคับในทิศทางยอนกลับ 
  มาตรา  8.2.12  Content 
  aggregation association Content เชื่อมตอ RE_Register ไปยังกลุมของ 
RE_RegisterItem (มาตรา 8.8) ที่อยูในทะเบียน association ควรจะสามารถบังคับจาก register ไปยัง 
ContainedItem  แตไมจําเปนตองสามารถบังคับในทิศทางยอนกลับ 
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  มาตรา  8.2.13  Sponsorship 
  association Sponsorship เชื่อมตอ RE_Register ไปยัง instance ของ 
RE_SubmittingOrganization (มาตรา 8.5) ที่มีการยอมรับขอเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของ
ทะเบียน  association ควรจะสามารถบังคับจาก register ไปยัง submitter แตไมจําเปนตองสามารถ
บังคับในทิศทางยอนกลับ 
  มาตรา  8.2.14  Reference 
  conditional association Reference เชื่อมตอ RE_Register ไปยังกลุมของ 
RE_ReferenceSource (มาตรา 8.7) ที่อธิบายแหลงขอมูล (เอกสารหรือทะเบียน) จากสวนที่รายการ
ใน RE_Register ไดรับ association  คืออาณาเขตสําหรับทะเบียนใดๆ ที่ประกอบการอางอิงไปยัง
แหลงขอมูลภายนอกสําหรับการระบุรายการที่ประกอบอยูในทะเบียน การอางอิงสําหรับทุกๆ 
รายการในทะเบียนควรจะตองถูกแสดงรายการในกลุมของความสัมพันธ RE_ReferenceSource 
ทุกๆ สมาชิกของกลุมนั้นควรจะเปนการอางอิงโดยอยางนอยที่สุดหนึ่งรายการในทะเบียน 
association  ควรจะสามารถบังคับจาก register ไปยัง citation แตไมจําเปนตองสามารถบังคับใน
ทิศทางตรงกันขาม 
 มาตรา 8.3  RE_RegisterOwner 
  มาตรา  8.3.1  บทนํา (Introduction) 
  class RE_RegisterOwner ภาพที่ 3-10 ระบุสารสนเทศเกี่ยวกับเจาของทะเบียน ซ่ึง
มี 2 attributes และ 1 association 

 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Figure 9) 
ภาพที่ 3-10 RE_RegisterOwner 

   
มาตรา  8.3.2  name  

  attribute name จะถูกแสดงเปน CharacterString บรรจุช่ือที่ตั้งอยางกระชับและ
สามารถอานเขาใจไดที่ถูกใชแสดงเจาของทะเบียน 



 
 
การศึกษามาตรฐาน ISO 19135 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 
ISO 19135: Procedures for registration of geographical information items 

45 

ตัวอยาง  “ISO/TC 211,” “Digital Geographic Information Working Group,” และ
“International Hydrographic Bureau” 
หมายเหตุ  มาตรฐานระหวางประเทศนี้ไมรองขอใหช่ือผูเปนเจาของไมซํ้ากัน ดวยเหตุที่
องคการมักจะมีช่ือกอนงานสรางทะเบียน 

มาตรา  8.3.3  contact 
  attribute contact ควรจะถูกแทนเปน instance ของ CI_ResponsibleParty [ISO 
19115:2003, B.3.2.1, แถวที่ 374] ไมวาจะเปน attribute CI_ ResponsibleParty.individualName 
หรือ attribute CI_ ResponsibleParty.positionName จะตองมีการระบุโดยชื่อหรือตําแหนง โดย
เรียงลําดับผูบริการเรื่องของการติดตอสําหรับสารสนเทศที่เกี่ยวกับเจาของทะเบียนและทะเบียน 
attribute CI_ ResponsibleParty.contactInfo ควรจะใช instance ของ CI_Contact [ISO 19115:2003, 
B.3.2.3 แถวที่ 387] ที่จัดหาสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีการของการสื่อสารกับบุคคล 
  มาตรา  8.3.4  Ownership 
  association Ownership เชื่อมตอ RE_RegisterOwner ไปยัง instance ของ 
RE_Register (มาตรา 8.2) ที่เปนเจาของ association ควรจะสามารถบังคับจาก register ไปยัง owner 
แตไมจําเปนตองสามารถบังคับในทิศทางยอนกลับ 
 มาตรา  8.4  RE_ RegisterManager 

มาตรา  8.4.1 บทนํา (Introduction) 
  class RE_RegisterManager ภาพที่ 3-11 ระบุสารสนเทศเกี่ยวกับ ผูจัดการทะเบียน
ที่ถูกแตงตั้งโดยเจาของทะเบียนเพื่อจะจัดการทะเบียน ประกอบดวย 2 attributes และ 2 associations 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Figure 10) 
ภาพที่ 3-11 RE_RegisterManager 
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  มาตรา  8.4.2  name 
  attribute name ควรจะถูกแทนเปน CharacterString บรรจุช่ือที่ตั้งอยางกระชับและ
สามารถอานเขาใจไดที่ถูกใชแสดงผูจัดการของทะเบียน 
ตัวอยาง  “Digital Geographic Information Working Group,” และ “International 
Hydrographic Bureau”.   
หมายเหตุ  มาตรฐานระหวางประเทศนี้ไมรองขอใหช่ือผูเปนเจาของไมซํ้ากัน ดวยเหตุที่
องคการมักจะมีช่ือกอนงานสรางทะเบียน 
  มาตรา  8.4.3  contact 
  attribute contact ควรจะถูกแทนเปน instance ของ CI_ResponsibleParty [ISO 
19115:2003, B.3.2.1, แถวที่ 374] ไมวาจะเปน attribute CI_ResponsibleParty.individualName 
หรือ attribute CI_ResponsibleParty.positionName จะตองมีการระบุโดยชื่อหรือตําแหนง โดย
เรียงลําดับผูบริการเรื่องของการติดตอสําหรับสารสนเทศที่เกี่ยวกับผูจัดการทะเบียนและทะเบียน 
attribute CI_ResponsibleParty.contactInfo ควรจะใช instance ของ CI_Contact [ISO 19115:2003, 
B.3.2.3, แถวที่ 387] ที่จัดหาสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีการของการสื่อสารกับบุคคล 
  มาตรา  8.4.4 Management 
  association Management เชื่อมตอ RE_RegisterManager ไปยัง instance ของ 
RE_Register (มาตรา 8.2) ที่ถูกจัดการโดยผูจัดการทะเบียน association ควรจะสามารถบังคับจาก 
register ไปยัง manager แตไมจําเปนตองสามารถบังคับในทิศทางยอนกลับ 
  มาตรา  8.4.5 SubregisterManagement 
  ในกรณีของทะเบียนเชิงลําดับชั้น c o n d i t i o n a l  a s s o c i a t i o n  
SubregisterManagement เชื่อมตอ RE_RegisterManager ไปยัง instance ของ 
RE_SubregisterDescription (มาตรา 8.14) ที่อธิบาย subregister ที่ถูกจัดการโดยผูจัดการทะเบียน 
association ควรจะสามารถบังคับจาก register ไปยัง subregisterManager  แตไมจําเปนตองสามารถ
บังคับในทิศทางยอนกลับ 
 มาตรา 8.5  RE_SubmittingOrganization  
  มาตรา  8.5.1  บทนํา (Introduction) 
  class RE_SubmittingOrganization ภาพที่ 3-12 ระบุสารสนเทศเกี่ยวกับองคการผู
เสนอ ซ่ึงมี 2 attributes และ 2 associations 
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  มาตรา  8.5.2  name 
  attribute name ควรจะถูกแทนเปน CharacterString บรรจุช่ือที่ตั้งอยางกระชับและ
สามารถอานเขาใจไดที่ถูกใชแสดงองคการผูเสนอ 
ตัวอยาง  “ISO TC211”, “ISO/IEC SC24”, และ “ICAO”.   
หมายเหตุ   มาตรฐานระหวางประเทศนี้ไมรองขอใหช่ือผูเปนเจาของไมซํ้ากัน ดวยเหตุที่
องคการมักจะมีช่ือกอนงานสรางทะเบียน 

 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Figure 11) 
ภาพที่ 3-12 RE_SubmittingOrganization 

 
  มาตรา  8.5.3  contact 
  attribute contact ควรจะถูกแทนเปน instance ของ CI_ResponsibleParty [ISO 
19115:2003, B.3.2.1, แถวที่ 374] ไมวาจะเปน attribute CI_ResponsibleParty.individualName 
หรือ attribute CI_ResponsibleParty.positionName จะตองมีการระบุโดยชื่อหรือตําแหนง โดย
เรียงลําดับผูบริการเรื่องของการติดตอสําหรับสารสนเทศที่เกี่ยวกับองคกรที่สนับสนุนและขอเสนอ
ที่มีการยอมรับ สวน  attribute CI_ResponsibleParty.contactInfo ควรจะใช instance ของ 
CI_Contact [ISO 19115:2003, B.3.2.3, แถวที่ 387] ที่จัดหาสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีการของการ
ส่ือสารกับบุคคล 
  มาตรา  8.5.4  Sponsorship 
  association Sponsorship เชื่อมตอ RE_SubmittingOrganization ไปยัง 
RE_Register (มาตรา 8.2) สําหรับสวนที่การเปลี่ยนแปลงถูกเสนอ association ควรจะสามารถบังคบั
จาก register ไปยัง submitter แตไมจําเปนตองสามารถบังคับในทิศทางตรงกันขาม 
  มาตรา  8.5.5  Proposal 
  association Proposal ที่เชื่อมตอ RE_SubmittingOrganization ไปยัง instance ของ 
RE_ProposalManagementInformation (มาตรา 8.9) ที่ถูกทําใหสัมพันธกับขอเสนอที่ถูกยอมรับ 
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association ควรจะสามารถบังคับจาก proposalInformation ไปยัง sponsor แตไมจําเปนตองสามารถ
บังคับในทิศทางตรงกันขาม 
 มาตรา 8.6 RE_ItemClass 
  มาตรา  8.6.1 บทนํา (Introduction) 
  RE_ItemClass ภาพที่ 3-13  เปนการอธิบายคลาสของรายการสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรที่ถูกระบุในมาตรฐานทางเทคนิค ซ่ึง RE_ItemClass มี 3 attributes และ 3 associations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Figure 12) 
ภาพที่ 3-13 RE_ItemClass 

 
  มาตรา  8.6.2 name 
  attribute name ควรจะถูกแทนเปน CharacterString บรรจุช่ือที่ตั้งอยางกระชับและ
สามารถอานเขาใจไดที่จะถูกใชแสดงคลาสของรายการ 
  name มีการออกแบบตามคลาสรายการที่มีอยูในทะเบียนที่ทําตามมาตรฐาน
ระหวางประเทศนี้ ควรจะ 
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a) คลาสรายการแสดงอยางพิเศษเฉพาะภายในบริบทของทะเบียน และ 
b) มีบนพื้นฐานอยูบนคลาสรายการที่แตงตั้งโดยใชในการประยุกตเขากับ

มาตรฐานทางเทคนิค (มาตรา 8.6.3) 
มาตรา  8.6.3  technicalStandard 

  attribute technicalStandard ควรจะถูกแทนเปน instance ของ CI_Citation [ISO 
19115:2003, B.3.2.1, แถวที่ 359] ที่ควรจะระบุมาตรฐานทางเทคนิค (และระบุเปนสวนแบงของสิ่ง
นั้น) ไปยังสวนรายการในคลาสรายการที่ควรจะตรงกัน 
  มาตรา  8.6.4 alternativeNames 
  attribute alternativeNames ควรจะบรรจุกลุมของ instance ของ 
RE_AlternativeName แตละสวนของสวนซึ่งเปนการแปลความหมายของ name ของ 
RE_ItemClass ไปเปนภาษาอื่นมากกวา operatingLanguage ของ RE_Register 
  มาตรา  8.6.5  ContentDescription 
  association  ContentDescription เชื่อมตอ RE_ItemClass ไปยัง instance ของ 
RE_Register (มาตรา 8.2) ในสวนซึ่งรายการของคลาสรายการถูกบรรจุ association ควรจะสามารถ
บังคับจาก register ไปยัง containedItemClass แตไมจําเปนตองสามารถบังคับในทิศทางตรงกันขาม 
  มาตรา  8.6.6  Categorization 
  association Categorization ควรจะเชื่อมตอแตละ RE_Register (มาตรา 8.8) ไปยัง 
instance ของ RE_ItemClass ในสวนซ่ึงเปนสมาชิก association ควรจะสามารถบังคับจาก
descripedItem ไปยัง itemClass แตไมจําเปนตองสามารถบังคับในทิศทางตรงกันขาม 
  มาตรา  8.6.7  SubregisterContentDescription 
  ในกรณีของทะเบียนเชิงลําดับชั้นที่c o n d i t i o n a l  a s s o c i a t i o n  
SubregisterContentDescription ควรจะเชื่อมตอ RE_ItemClass ไปยัง instance ของ 
RE_SubregisterDescription (มาตรา 8.14) ที่การอธิบายทะเบียนยอยในสวนซึ่งรายการของคลาส
รายการถูกบรรจุ association ควรจะสามารถบังคับจาก subregister ไปยัง containeditemClass แตไม
จําเปนตองสามารถบังคับในทิศทางตรงกันขาม 
 มาตรา  8.7  RE_ReferenceSource 

มาตรา  8.7.1  บทนํา (Introduction) 
  class RE_ReferenceSource ภาพที่ 3-14 ระบุสารสนเทศที่เกี่ยวกับแหลงขอมูลของ 
RE_RegisterItem เปนการระบุที่นํามาจากเอกสารหรือทะเบียนภายนอก ซ่ึงมี 1 attribute และ 2 
associations 
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มาตรา  8.7.2  citation 
  attribute citation ควรจะใช instance ของ CI_Citation [ISO 19115:2003, B.3.2.1, 
แถวที่ 359] เพื่ออธิบายเอกสารหรือทะเบียนที่ถูกใชตามแหลงขอมูลภายนอกของรายการ 
  มาตรา  8.7.3  Reference 
  association Reference ควรจะเชื่อมตอ RE_ReferenceSource ไปยัง RE_Register 
(มาตรา 8.2) เปนการใชการระบุรายการจากแหลงขอมูลที่ถูกอธิบายโดย RE_ReferenceSource 
association ควรจะสามารถบังคับจาก register ไปยัง citation แตไมจําเปนตองสามารถบังคับใน
ทิศทางตรงกันขาม 

 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Figure 13) 
ภาพที่ 3-14 RE_ReferenceSource 

 
มาตรา  8.7.4 SourceReference 

  association SourceReference ควรจะเชื่อมตอไปยัง RE_ReferenceSource จาก 
instance ของ RE_Reference (มาตรา 8.13) ที่ถูกเชื่อมโยงดวยการระบุรายการที่มาจากรายการใน
เอกสารหรือทะเบียนที่ถูกอธิบายโดย RE_ReferenceSource association ควรจะสามารถบังคับจาก
itemReference ไปยัง sourceCitation แตไมจําเปนตองสามารถบังคับในทิศทางตรงกันขาม 
 มาตรา 8.8  RE_RegisterItem   
  มาตรา  8.8.1  บทนํา (Introduction) 
  class RE_RegisterItem ภาพที่ 3-15 ระบุสวนประกอบของสารสนเทศที่ถูกบันทึก
สําหรับแตละรายการที่อยูในทะเบียน ซ่ึงจะมี 9 attributes และ 8 associations มาตรฐานทางเทคนิค
ที่ถูกระบุตามคลาสรายการอาจจะระบุสวนประกอบเพิ่มเติมที่จะถูกบันทึก 
  มาตรา   8.8.2  itemIdentifier 
  attribute itemIdentifier ควรจะถูกแทนเปน positive integer (คือมีคามากกวา 0) ที่
ถูกใชแสดงอยางพิเศษเฉพาะถึงรายการภายในทะเบียน และมีจุดมุงหมายเพื่อประมวลผล
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สารสนเทศ คาควรจะถูกกําหนดเปนแบบลําดับตามลําดับของรายการที่ถูกเสนอเขาไปยังทะเบียน 
คาหนึ่งๆ ที่ถูกกําหนดขึ้นแลวจะไมสามารถนํามากําหนดไดอีก 
หมายเหตุ   เมื่อทะเบียนบรรจุรายการจากคลาสรายการที่แตกตาง แตละรายการจะสามารถ
ระบุไมใหซํ้ากัน โดยจะมีเพียงรายการเดียวเทานั้น 
  มาตรา   8.8.3  name 
  attribute name ควรจะถูกแทนเปน CharacterString บรรจุช่ือที่ตั้งอยางกระชับและ
สามารถอานเขาใจไดที่จะถูกใชแสดงแนวคิดทะเบียน แตละ name ควรจะ 

- แสดงแนวคิดรายการในขอบขายของคลาสรายการ และ 
- เปนการยอขอความของรายการแนวคิดที่ใชแสดง 

ตัวอยาง  “Lift” และ “buoy shape” 
name ควรจะเฉพาะตัวภายในทะเบียนตามเกณฑดังนี้ 
- รายการมากมายของคลาสรายการเดียวกันอาจจะใชคาเหมือนกันสําหรับ 

name แตจะตองมีเพียงหนึ่งรายการที่อาจมีสถานะเปน ‘valid’ 
- รายการในคลาสรายการที่แตกตางกันอาจจะมีการใชคาเหมือนกันสําหรับชื่อ 
name อาจจะถูกใชสนับสนุนการคนหาสําหรับรายการที่สนใจของผูใชทะเบียน

นั้น 
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               ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Figure 14) 
ภาพที่ 3-15 RE_RegisterItem 

  มาตรา  8.8.4  status 
  attribute status ควรจะถูกแทนเปน instance ของ RE_ItemStatus (มาตรา 8.20) ที่
ระบุสถานะการลงทะเบียนของ RE_RegisterItem  คาที่สืบตอผาน Addition และ Amendment 
associations ดังที่ระบุโดยเงื่อนไขบังคับ 
 {if  

exists -> (self.amendmentInformation.amendmentType = #retirement  
and self.amendmentInformation.disposition = #accepted  
and self.amendmentInformation.status = #final)  

then self.status = #retired  
else if  

exists -> (self.amendmentInformation.amendmentType = #supersession  
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and self.amendmentInformation.disposition = #accepted  
and self.amendmentInformation.status = #final)  

then self.status = #superseded  
else if  

exists -> (self.additionInformation.disposition = #accepted  
and self.additionInformation.status = #final)  

then self.status = #valid  
else  self.status = #notValid  
endif}  

  มาตรา  8.8.5  dateAccepted 
  conditional attribute dateAccepted ควรจะระบุวันที่บนสวนขอเสนอที่เพิ่มรายการ
ไปยังทะเบียนที่ถูกยอมรับ เงื่อนไขจะถูกระบุโดยเงื่อนไขบังคับ ดังนี้ 
  {status <> #notValid implies dateAccepted --> notEmpty} 
  คาที่สืบทอดมาจากสารสนเทศใน RE_AdditionInformation  
  DateAccepted = self.additionInformation.dateDisposed 
  มาตรา  8.8.6  dateAmended 
  conditional attribute dateAmended ควรจะระบุวันที่บนสวนขอเสนอที่แทนที่หรือ
ยกเลิกรายการไปยังทะเบียนที่ถูกยอมรับ เงื่อนไขจะถูกระบุโดยเงื่อนไขบังคับ ดังนี้ 
  {status <> #superseded or status =#retired implies dateAmended --> notEmpty} 
  คาที่สืบทอดมาจากสารสนเทศใน RE_AmendmentInformation  
  DateAmended = self.additionInformation.dateDisposed 
  มาตรา  8.8.7 definition 
  attribute definition ควรจะถูกแทนเปน CharacterString ที่บรรจุคํานิยามของ
แนวคิดที่ถูกรวบรวมโดยรายการและถูกแสดงในภาษาปฏิบัติการของทะเบียน definition ควรจะ
เปนขอความที่เที่ยงตรงเกี่ยวกับสภาพ คุณสมบัติ ขอบเขต หรือลักษณะจําเปนของแนวคิดที่เกิดขึ้น
จริงโดยรายการ มาตรา 7.3.1 
ตัวอยาง  “เครื่องมือที่ประกอบดวยแทนซึ่งมักจะลอมรอบที่ถูกยกขึ้นและถูกยกลงในแทง
แนวตั้งเพื่อขนสงบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุดิบ ซ่ึงก็คือ lift หรือ elevator (US) และรูปรางของทุน 
  ถาคํานิยามที่ถูกนํามาจากแหลงขอมูลภายนอก เชน RE_Reference (มาตรา 8.13) 
ควรจะถูกใชเพื่อจัดหาสารสนเทศที่เกี่ยวกับแหลงขอมูลพรอมกับการระบุเฉพาะตัวของรายการใน
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แหลงขอมูลภายนอกที่สามารถหาได 
  มาตรา  8.8.8  description 
  optional attribute description ควรจะถูกแทนเปน CharacterString ที่บรรจุคํานิยาม
ของแนวคิดที่ถูกรวบรวมโดยรายการและถูกแสดงในภาษาปฏิบัติการของทะเบียน definition ควร
จะเปนขอความเกี่ยวกับธรรมชาติ คุณสมบัติ ขอบเขต หรือลักษณะที่ไมเปนสาระสําคัญของแนวคิด
ที่เกิดขึ้นจริงโดยรายการ แตไมถูกระบุโดยสวนประกอบ definition 
ตัวอยางที่ 1 “ลิฟตสามารถเคลื่อนยายไดโดยระบบของสายเคเบิลดานบน การดึงทางดานขาง
หรือดานลางก็จะมีระบบชลศาสตร”  
ตัวอยางที่ 2 “รูปรางของทุนก็จะมีพื้นฐานทั่วๆ ไป สวนที่แสดงที่พนเสนน้ํา” 
  มาตรา  8.8.9  fieldOfApplication 
  optional attribute fieldOfApplication ควรจะถูกแทนเปนกลุมของ instance ของ 
RE_FieldOfApplication แตละสวนจะอธิบายประเภทของการใชรายการ fieldOfApplication อาจจะ
ถูกใชใหเปนฐานเพื่อสราง metadata สําหรับเสนอไปยังโปรแกรมคนหา 
ตัวอยาง  “การผลิตทางการเกษตร” และ “การเดินเรือทะเล” 
  มาตรา  8.8.10  alternativeExpressions 
  optional attribute alternativeExpressions ควรจะถูกแทนเปนกลุมของ instance 
ของ RE_AlternativeExpression (มาตรา 8.15) แตละสวนระบุถึงชื่อทางเลือกและทางเลือกในการ
เพิ่มสารสนเทศในพื้นที่ที่แตกตางกันจากทะเบียน ไมมี 2 instance ของ RE_AlternativeExpression  
ภายในกลุมควรจะมีคาเดียวกันสําหรับ locale 
  มาตรา  8.8.11  Content 
  aggregation association Content จะเปนการเชื่อมตอ RE_RegisterItem ไปยัง 
RE_Register (มาตรา 8.2) ในสวนที่บรรจุ association ควรจะสามารถบังคับจาก register ไปยัง 
containedItem แตไมจําเปนตองสามารถบังคับในทิศทางตรงกันขาม 
  มาตรา  8.8.12  Categorization 
  association Categorization จะเปนการเชื่อมตอ RE_RegisterItem ไปยัง instance 
ของ RE_ItemClass (มาตรา 8.6) ที่อธิบายคลาสรายการของสวนที่เปนสมาชิก association ควรจะ
สามารถบังคับจาก describedItem ไปยัง itemClass แตไมจําเปนตองสามารถบังคับในทิศทางตรงกัน
ขาม 
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มาตรา  8.8.13  Source 
  conditional association Source ควรจะเชื่อมตอ RE_RegisterItem ไปยัง instance 
ของ RE_Reference (มาตรา 8.13) ที่ระบุแหลงขอมูลของรายการทะเบียน association ควรจะแสดง
ถารายการนํามาจากแหลงขอมูลภายนอก association ควรจะสามารถบังคับจาก specifiedItem ไปยัง 
specificationSource แตไมจําเปนตองสามารถบังคับในทิศทางตรงกันขาม  constraint 
{RE_RegisterItem.itemSource.similarity<=3} มีขอจํากัดการเปลี่ยนแปลงการระบุรายการที่ไดมา
จาก specificationSource ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือเพิ่มเนื้อหา (มาตรา 7.3.2.1) 
  มาตรา  8.8.14  Linesge 
  optional association Lineage ควรจะเชื่อมตอ RE_RegisterItem ไปยังกลุม 
instance เปนศูนยหรือมากกวาของ RE_Reference (มาตรา 8.13) ที่จัดหาสารสนเทศเกี่ยวกับการ
พัฒนาการระบุรายการ association ควรจะสามารถบังคับจาก item ไปยัง specificationLineage แตไม
จําเปนตองสามารถบังคับในทิศทางตรงกันขาม 
  มาตรา  8.8.15  Modification 
   conditional association Modification ควรจะเชื่อมตอ RE_RegisterItem ไปยัง 
หนึ่ง instance หรือมากกวาของ RE_RegisterItem ที่มากอนหรือแทนที่ การดํารงอยูของมากกวา
หนึ่งผูสืบทอดสําหรับรายการที่ถูกลงทะเบียนถือไดวาสวนยอยของแนวคิดที่แทนโดยรายการ
ทะเบียน ผูสืบทอดควรจะแสดงแนวคิดเหมือนกันดังเชนสิ่งที่มากอนหรือแนวคิดยอยของแนวคิด
นั้น 
ตัวอยาง  feature type “buoy” ถือเปนสิ่งหนึ่งที่อยูในทะเบียน feature catalogue ซ่ึงอาจจะ
ถูกแทนที่ดวย feature type หลากหลาย การแสดงประเภทยอยของ “buoy” ในทะเบียนอื่น ในทาง
ตรงกันขามชนิดที่หลากหลายของ “road” ในทะเบียนหนึ่งอาจจะถูกแทนที่ดวย supertype เดียว 
“transportation route” ใน feature register อ่ืนได 
  มาตรา  8.8.16  Addition 
  association Addition ควรจะเชื่อมตอ instance ของ RE_RegisterItem ไปยัง 
instance หนึ่งหรือมากกวาของ RE_AdditionInformation (มาตรา 8.10) ที่บรรจุสารสนเทศเกี่ยวกับ
กระบวนการของการเพิ่ม RE_RegisterItem ไปยังทะเบียน association ควรจะสามารถบังคับจาก 
item ไปยัง additionInformation แตไมจําเปนตองสามารถบังคับในทิศทางตรงกันขาม 
  มาตรา  8.8.17  Clarification 
  conditional association Clarification ควรจะเชื่อมตอ instance ของ 
RE_RegisterItem ไปยังศูนย instance หรือมากกวาของ RE_ClarificationInformation (มาตรา 8.11) 
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ที่บรรจุสารสนเทศที่เกี่ยวกับกระบวนการของการทําให RE_RegisterItem ชัดเจน association นี้
ควรจะแสดงถามีขอเสนอใดๆ มีการอธิบายรายการใหชัดเจน association ควรจะสามารถบังคับจาก 
item ไปยัง clarificationInformation แตไมจําเปนตองสามารถบังคับในทิศทางตรงกันขาม 
  มาตรา  8.8.18  Amendment 
  conditional association Amendment ควรจะเชื่อมตอ RE_RegisterItem ไปยังศูนย 
instance หรือมากกวาของ RE_AmendmentInformation (มาตรา 8.12) ที่บรรจุสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
กระบวนการของการแกไข RE_RegisterItem ซ่ึง association นี้ควรจะแสดงถาขอเสนอใดๆ มีการ
แกไขรายการ association ควรจะสามารถบังคับจาก item ไปยัง amendmentInformation แตไม
จําเปนตองสามารถบังคับในทิศทางตรงกันขาม 
 มาตรา  8.9  RE_ProposalManagementInformation 
  มาตรา  8.9.1  บทนํา (Introduction) 
  class RE_ProposalManagementInformation ภาพที่ 3-16 ระบุสวนยอยของการ
จัดการสารสนเทศเปนการบันทึกสําหรับแตละแบบเสนอเพื่อเพิ่มและปรับปรุงรายการทะเบียน มี 8 
attributes และ 1 association และยังมี 3 subclasses ที่เก็บรักษาสารสนเทศเกี่ยวกับการระบุแบบ
ขอเสนอ 
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        ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Figure 15) 
ภาพที่ 3-16 RE_ProposalManagementInformation 

  
มาตรา  8.9.2  dateProposed 

  attribute dateProposed ควรจะถูกแทนเปน instance ของคลาส <<Date>> 
[ISO/TS 19103:2005, 6.5.2.7] และระบุวันที่ (อยางสมบูรณ) บนสวนรายการที่ถูกนําเขาไปยัง
ทะเบียน 
  ตัวอยาง 2002-11-27. 
  มาตรา  8.9.3  justification 
  attribute justification ควรจะถูกแทนเปน CharacterString ที่อธิบายวาทําไมการ
เปลี่ยนแปลงที่ถูกเสนอควรจะนําไปปฏิบัติ 
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  มาตรา  8.9.4  status 
  attribute status ควรจะถูกแทนเปน instance ของ RE_DecisionStatus ที่ระบุจุดยืน
ของการเปลี่ยนแปลงขอเสนอภายในกระบวนการตรวจสอบ 

มาตรา  8.9.5  disposition 
  conditional attribute disposition ควรจะถูกแทนเปน instance ของ 
RE_Disposition ที่ระบุการกําหนดขอเสนอ เงื่อนไขที่ถูกระบุโดยเงื่อนไขบังคับ {status <> 
#pending implies disposition --> notEmpty}, สวนวิธีการที่คาควรจะถูกจัดหาให ถาคาของ status 
คือ ‘tentative’ หรือ ‘final’ 
  มาตรา  8.9.6  dateDisposed 
  condition attribute dateDisposed  ควรจะถูกแทนเปน instance ของคลาส 
<<Date>> [ISO/TS 19103:2005, 6.5.2.7] และระบุวันที่ (อยางสมบูรณ) วันที่บนสวนการกําหนด
ขอเสนอที่ถูกกําหนด เงื่อนไขที่ถูกระบุโดยเงื่อนไขบังคับ {ststus <> #pending implies 
dateDisposed --> notEmpty} สวนวิธีการที่วันที่ควรจะถูกจัดหาให ถาคาของ status คือ ‘tentative’ 
หรือ ‘final’ วันที่ควรจะถูกแกไขใหม เมื่อคาของ status ถูกเปลี่ยนจาก ‘tentative’ เปน ‘final’ 
  มาตรา  8.9.7  controlBodyDecisionEvent 
  optional attribute controlBodyDecisionEvent ควรจะถูกแทนเปน CharacterString 
ที่ระบุการประชุมหรือเหตุการณอ่ืนที่สัมพันธกับการตัดสินใจของผูควบคุมในเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงขอเสนอ 
  มาตรา  8.9.8  controlBodyNotes 
  optional attribute controlBodyNotes ควรจะถูกแทนเปน CharacterString ที่บรรจุ
บันทึกที่เกี่ยวกับการตัดสินใจของผูควบคุมในเรื่องของขอเสนอ แตละรายที่เขาไปภายในบันทึก
ควรจะมีการลงวันที่ 
  มาตรา  8.9.9  registerManagerNotes 
  optional attribute registerManagerNotes ควรจะถูกแทนเปน CharacterString ที่
บรรจุบันทึกที่เกี่ยวกับการตัดสินใจของผูจัดการทะเบียนที่เปนผูจัดการขอเสนอ แตละรายที่เขาไป
ภายในบันทึกควรจะมีการลงวันที่ 
  มาตรา  8.9.10  Proposal 
  a s s o c i a t i o n  P r o p o s a l  ควรจะเชื่อมตอi n s t a n c e  ของ 
RE_ProposalManagementInformation ไปยัง RE_SubmittingOrganization (มาตรา 8.5) ดังที่ถูก
เสนอ ที่ความสัมพันธ item ถูกเพิ่มหรือถูกปรับปรุง association นี้ควรจะสามารถบังคับจาก
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proposalInformation ไปยัง sponsor แตไมจําเปนตองสามารถบังคับในทิศทางตรงกันขาม 
มาตรา 8.10  RE_AdditionInformation 

มาตรา  8.10.1  บทนํา (Introduction) 
  subclass RE_AdditionInformation บรรจุสารสนเทศการจัดการเกี่ยวกับขอเสนอที่
เพิ่มรายการไปยังทะเบียน ซ่ึงมี 1 association ในการเพิ่มไปยัง attribute และ association ที่สืบทอด
จาก RE_ProposalManagementInformation 

มาตรา  8.10.2 Addition 
  association Addition ควรจะเชื่อมตอ instance ของ RE_AdditionInformation ไป
ยัง instance ของ RE_RegisterItem ที่ถูกเสนอเพื่อเพิ่มเขา association นี้ควรจะสามารถบังคับจาก
item ไปยัง additionInformation แตไมจําเปนตองสามารถบังคับในทิศทางตรงกันขาม ความ
หลากหลายของ additionInformation ที่มากกวา 1 ตามหนึ่งขอเสนอหรือมากกวาที่จะเพิ่มรายการ
ไปยังทะเบียนที่มีการเพิกถอนหรือไมถูกยอมรับ 
 มาตรา  8.11  RE_ClarificationInformation 
  มาตรา  8.11.1  บทนํา (Introduction) 
  subclass RE_ClarificationInformation บรรจุสารสนเทศการจัดการเกี่ยวกับ
ขอเสนอที่อธิบายรายการในทะเบียน ซ่ึงมี 1 attribute และ 1 association ในการเพิ่มไปยัง attribute 
และ association ที่สืบทอดมาจาก RE_ManagementInformation 
  มาตรา  8.11.2  proposedChange 
  attribute proposedChange ควรจะถูกแทนเปน CharacterString ที่บรรจุคําอธิบาย
ของการอธิบายใหชัดเจน ที่ควรจะตองระบุสวนยอยของรายการทะเบียนที่ถูกเปลี่ยนแปลงและคา
กอนและหลังของแตละสวน 
ตัวอยาง  คํานิยามของรายการที่ถูกเปลี่ยนแปลงจากการแกไขความคลาดเคลื่อนของการ
พิมพ การสะกดผิด คําวา “phenomnon” ถูกเปลี่ยนเปน “phenomenon” 
  มาตรา  8.11.3  Clarification 
  attribute Clarification ควรจะเชื่อมตอ instance ของ RE_ClarificationInformation 
ไปยัง instance ของ RE_RegisterItem ที่เปนการอธิบายความชัดเจน association นี้ควรจะสามารถ
บังคับจาก item ไปยัง clarificationInformation แตไมจําเปนตองสามารถบังคับในทิศทางตรงกัน
ขาม 
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 มาตรา  8.12  RE_AmendmentInformation 
  มาตรา  8.12.1  บทนํา (Introduction) 
  subclass RE_AmendmentInformation บรรจุสารสนเทศการจัดการเกี่ยวกับ
ขอเสนอที่มีการแกไขรายการในทะเบียน ซ่ึงมี 1 attribute และ 1 association ที่เพิ่มไปยัง attributes 
และ association ที่สืบทอดจาก RE_ProposalManagementInformation 
  มาตรา  8.12.2  amendmentType 
  attribute amendmentType ควรจะถูกแทนเปน instance ของ RE_AmendmentType 
ที่ระบุชนิดของการแกไขที่ถูกเสนอ 
  มาตรา  8.12.3 Amendment 
  association Amendment ควรจะเชื่อมตอ instance ของ 
RE_AmendmentInformation ไปยัง instance ของ RE_RegisterItem สําหรับสวนแกไขขอเสนอ 
association นี้ควรจะสามารถบังคับจากitem ไปยัง amendmentInformation แตไมจําเปนตอง
สามารถบังคับในทิศทางตรงกันขาม ความหลากหลายของ amendmentInformation ที่มากกวา 1 
ตามหนึ่งขอเสนอหรือมากกวา ที่จะแทนที่หรือยกเลิกรายการไปยังทะเบียนที่มีการเพิกถอนหรือไม
ถูกยอมรับ 
 มาตรา 8.13  RE_Reference 
  มาตรา  8.13.1  บทนํา (Introduction) 
  class RE_Reference ภาพที่ 3-17 เปนการระบุสารสนเทศเกี่ยวกับแหลงขอมูล 
และ/หรือ สายของการระบุ RE_RegisterItem (มาตรา 8.8) ที่สืบตอมาจากเอกสารหรือทะเบียน
ภายนอก ซ่ึงมีอยู 4 attributes และ 3 associations 
  มาตรา  8.13.2  itemIdentifierAtSource 
  attribute itemIdentifierAtSource ควรจะถูกแทนเปน CharacterString ที่จัดหาคา
ของตัวระบุรายการในเอกสารแหลงขอมูลหรือทะเบียนจากสวนการระบุ RE_RegisterItem (มาตรา 
8.8) ที่ถูกสืบตอ 
  มาตรา  8.13.3  similarity 
  attribute similarity ควรจะใชคาจาก <<CodeList>> สวน RE_SimilarityToSource 
(มาตรา 8.24) ที่ระบุชนิดของการเปลี่ยนแปลงไปยังการระบุรายการที่สัมพันธกับการระบุรายการ
ในแหลงขอมูลภายนอก 
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                  ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Figure 16) 
ภาพที่ 3-17 RE_Reference 

 
  มาตรา  8.13.4  referenceText 
  optional attribute referenceText ควรจะถูกแทนเปน CharacterString ที่อาจจะถูก
ใชเพื่อจัดหาสําเนาเอกสารที่เกี่ยวกับรายการจาก RE_ReferenceSource 
หมายเหตุ   attribute นี้ถูกมุงหมายเพื่อใชในกรณีที่ RE_ReferenceSource  อาจไมสามารถ
เขาถึงโดยทันทีไปยังผูใชทะเบียน 
  มาตรา  8.13.5  notes 
  optional attribute notes ควรจะถูกแทนเปน CharacterString ที่อาจจะถูกใชเพื่อจัด
ใหมีการเพิ่มสารสนเทศที่เกี่ยวกับการแปลงการระบุเกี่ยวกับรายการทะเบียนจากแหลงขอมูล
ภายนอก 
  มาตรา  8.13.6  Source 
  association Source ควรจะเชื่อมตอ RE_Reference ไปยัง RE_RegisterItem 
(มาตรา 8.8) สําหรับสวนที่จัดหาสารสนเทศแหลงขอมูล association นี้ควรจะสามารถบังคับจาก
specificationItem ไปยัง specificationSource แตไมจําเปนตองสามารถบังคับในทิศทางตรงกันขาม
การเปลี่ยนแปลงการระบุรายการจาก specificationSource จะถูกจํากัดตามที่กําหนดในมาตรา 8.8.13 
  มาตรา  8.13.7  Lineage 
  optional association Lineage ควรจะเชื่อมตอกลุมของ RE_Reference ศูนยหรือ
มากกวาไปยัง RE_ReferenceItem (มาตรา 8.8) สําหรับสวนที่จัดหาสารสนเทศเกี่ยวกับการแปลง
ของการระบุรายการ association นี้ควรจะสามารถบังคับจาก item ไปยัง specificationLineage แตไม
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จําเปนตองสามารถบังคับในทิศทางตรงกันขาม 
  มาตรา  8.13.8  SourceReference 
  association SourceReference ควรจะเชื่อมตอRE_Reference ไปยัง 
RE_ReferenceSource (มาตรา 8.7) ซ่ึงระบุแหลงขอมูลภายนอกจากสวนการระบุรายการที่นํามา 
association นี้ควรจะสามารถบังคับจาก itemReference ไปยัง sourceCitation แตไมจําเปนตอง
สามารถบังคับในทิศทางตรงกันขาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Figure 17) 
ภาพที่ 3-18 RE_SubregisterDescription 

 
 มาตรา  8.14  RE_SubregisterDescription 

มาตรา  8.14.1  บทนํา (Introduction) 
  RE_SubregisterDescription ภาพที่ 3-18 เปนคลาสยอยของ RE_RegisterItem ที่
ควรจะถูกใชในทะเบียนหลักของทะเบียนเชิงลําดับชั้นเพื่ออธิบายแตละ ทะเบียนยอยที่สัมพันธ ซ่ึง
สืบทอด 9 attributes และ 8 associations จาก RE_RegisterItem ความหมายจะไมถูกเปลี่ยน แตมี 
บางสวนที่เปนหัวขอที่เพิ่มขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่จะถูกระบุในมาตรายอยนี้ ในสวนของการเพิ่ม 
RE_SubregisterDescription จะมี 2 attributes และ 2 association ที่เปนการระบุคลาส 
หมายเหตุ  เนื่องจากทะเบียนยอยเปนชนิดของทะเบียน ซ่ึงมันจะบรรจุ instance ของ 
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RE_Register ที่เปนการอธิบายตัวของมันเอง (มาตรา 8.2.1) สวน RE_SubregisterDescription ก็จะ
ยึดสารสนเทศที่เหมือนกันเกี่ยวกับทะเบียนยอย แตมันจะถูกบรรจุอยูภายในทะเบียนหลัก 
  มาตรา  8.14.2  name 
  RE_SubregisterDescription สืบทอด attribute name จาก RE_RegisterItem ซ่ึงคา
ของ name ควรจะเปนการระบุไปยังคาของ RE_Register.name ตามที่ไดระบุไวในทะเบียนยอย 

มาตรา  8.14.3  description 
  การสืบทอด optional attribute description อาจจะถูกใชเพื่อจัดหาใหมีสารสนเทศ 
ซ่ึงจะถูกระบุโดย RE_Register.contentSummary ในทะเบียนยอย 
  มาตรา  8.14.4  Categorization 
  association Categorization เปนการสืบตอจาก RE_RegisterItem ซ่ึงควรจะ
เชื่อมตอ instance ของ RE_SubregisterDescription ไปยัง itemClass ที่ระบุมาตรฐานระหวาง
ประเทศนี้ดังเชนแหลงขอมูลการระบุคลาส RE_SubregisterDescription คาของ attributes ของ 
object ที่ถูกระบุโดย itemClass เนื่องจาก หัวนอที่เปนขอจํากัด 

{self.itemClass.name = 'Subregister'}  

{self.itemClass.technicalStandard.CI_Citation.title = 'ISO 19135 Geographic 
information -Procedures for registration of items of geographic information'}  

{self.itemClass.technicalStandard.CI_Citation.alternateTitle = ISO 19135:2004'}  

{self.itemClass.technicalStandard.CI_Citation.date.CI_Date.date = '2004'}  

{self.itemClass.technicalStandard.CI_Citation.otherCitationDetails = 'Clause 8.14'} 
มาตรา  8.14.5  uniformResourceIdentifier 

  attribute uniformResourceIdentifier ควรจะถูกแทนเปน instance ของ 
CI_OnLineResource [ISO 19115:2003, B.3.2.5, แถวที่ 396] สําหรับสวนของ attribute 
OnLineResource.function ที่มีคาเปน ‘information’ (002) [ISO 19115:2003, B.5.3, แถวที่ 3] และ
คาสมนัยของ attribute OnLineResource.linkage ที่การระบุทรัพยากรที่จัดหาการเขาถึงเนื้อหาที่
สมบูรณของทะเบียนยอย 

มาตรา  8.14.6  operatingLanguage 
  attribute operatingLanguage  ควรจะถูกแทนเปน instance ของ class RE_Locale 

(มาตรา 8.17) ที่ถูกใชในการระบุภาษา ขอมูลประเทศ และการเขารหัสอักขระสําหรับการแปล
ความหมายที่เหมาะสมของเนื้อหาของสายอักขระในทะเบียนยอย 
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มาตรา  8.14.7  SubregisterManagement 
  association SubregisterManagement ควรจะเชื่อมตอ RE_SubregisterDescription 

ไปยัง instance ของ RE_RegisterManager (มาตรา 8.4) ที่จัดหาใหมีสารสนเทศเกี่ยวกับผูจัดการ
ทะเบียนที่จัดการทะเบียนยอย association ควรจะสามารถบังคับจาก subregister ไปยัง 
subregisterManager แตไมจําเปนตองสามารถบังคับในทิศทางตรงกันขาม 

มาตรา  8.14.8  SubregisterContentDescription 
  association SubregisterContentDescription เชื่อมตอ RE_SubregisterDescription 

ไปยังหนึ่ง instance หรือมากกวา ของ RE_ItemClass (มาตรา 8.6) แตละสวนซึ่งเปนการอธิบาย
ลักษณะเฉพาะของแตละคลาส ของรายการที่มีในทะเบียนยอย association ควรจะสามารถบังคับ
จาก subregister ไปยัง containItemClass แตไมจําเปนตองสามารถบังคับในทิศทางตรงกันขาม 

มาตรา  8.15  RE_AlternativeExpression 
มาตรา  8.15.1  บทนํา (Introduction) 
class RE_AlternativeExpression ภาพที่ 3-19 เปนชนิดขอมูลที่ถูกใชเพื่อจัดหา

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการทะเบียนในภาษาทางเลือก ซ่ึงจะมี 4 attributes และ 1 association สวน
คลาสยอยของ RE_AlternativeExpression อาจจะถูกระบุเพื่อเพิ่ม additional attribute ที่เหมาะสม
สําหรับคลาสรายการเฉพาะ 
ตัวอยาง  การระบุสําหรับทะเบียนสวนประกอบ metadata ควรจะมีการกําหนดคลาสยอย 
ขอ ง  RE_AlternativeExpression ที่ ป ร ะ ก อบ ไปด ว ย ฟ ล ด พ จน านุ ก ร มข อ มู ล ที่ ร ะ บุ ใ น  
ISO 19115:2003  (ขอบังคับ/เงื่อนไข ชนิดขอมูลและขอบเขต) ตาม additional attribute 

มาตรา  8.15.2  name 
attribute name ควรจะถูกแทนเปน CharacterString ซ่ึงเนื้อหาทําตามความตองการ

ของ  RE_RegisterItem.name ที่ ยอมรับว าสถานที่ๆ  ใชไดควรจะถูกระบุอยู ใน 
RE_AlternativeExpression.locale 

มาตรา  8.15.3  definition 
  optional attribute definition ควรจะถูกแทนเปน CharacterString ซ่ึงเนื้อหาทําตาม
ความตองการของ RE_RegisterItem.definition ที่ยอมรับวาสถานที่ๆ ใชไดซ่ึงควรจะถูกระบุอยูใน 
RE_AlternativeExpression.locale 
  มาตรา  8.15.4  description 

optional attribute description ควรจะถูกแทนเปน CharacterString ซ่ึงเนื้อหาทํา
ตามความตองการของ RE_RegisterItem.description ที่ยอมรับวาสถานที่ๆ ใชไดซ่ึงควรจะถูกระบุ
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อยูใน RE_AlternativeExpression.locale 
มาตรา  8.15.5  fieldOfApplication 
optional attribute fieldOfApplication ควรจะถูกแทนเปนกลุมของ instance ของ 

RE_FielOfApplication ซ่ึงเนื้อหาทําตามความตองการของ RE_RegisterItem.fieldOfApplication ที่
ยอมรับวาสถานที่ๆ ใชไดซ่ึงควรจะถูกระบุอยูใน RE_AlternativeExpression.locale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Figure 18) 

ภาพที่ 3-19 RE_AlternativeExpression และ RE_Locale 
 
  มาตรา  8.15.6  Milieu 
  association Milieu เชื่อมตอ RE_AlternativeExpression ไปยัง instance ของ 
RE_Locale (มาตรา 8.17) ที่ประยุกตใชคาของ attribute ของ instance ของ RE_ 
AlternativeExpression ที่ instance ของ RE_Locale ควรจะมีเพียงหนึ่งที่อยูใน instance ของ 
RE_ItemClass.alternativeLanguage (มาตรา 8.6.4) ที่มีความสัมพันธกับรายการทะเบียน 
association ควรจะสามารถบังคับจาก expression ไปยัง locale แตไมจําเปนตองสามารถบังคับใน
ทิศทางตรงกันขาม 
 มาตรา  8.16  RE_AlternativeName 
  มาตรา  8.16.1  บทนํา (Introduction) 
  class RE_AlternativeName ภาพที่ 3-13 เปนชนิดขอมูลที่ถูกใชเพื่อจัดหาชื่อของ
คลาสรายการในภาษาทางเลือก ซ่ึงมี 1 attribute และ 1 association 
  มาตรา  8.16.2  name 
  attribute name ควรจะถูกแทนเปน CharacterString 
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  มาตรา  8.16.3  language 
  association language เชื่อมตอ instance ของ RE_AlternativeName ไปยัง instance 
ของ RE_Locale (มาตรา 8.17) ที่มีการระบุภาษาที่จะถูกใชในชื่อทางเลือก 
 มาตรา  8.17  RE_Locale 
  มาตรา  8.17.1  บทนํา (Introduction) 
  class RE_Locale ภาพที่ 3-19 มี 5 attributes และ 1 association ซ่ึงจัดหา
สารสนเทศเกี่ยวกับภาษาที่ถูกใชในทะเบียน 
  มาตรา  8.17.2  name 
  attribute name ควรจะถูกแทนเปน CharacterString ที่อธิบายสถานที่ 
ตัวอยาง  “Welsh” 
  มาตรา  8.17.3  language 
  attribute language ควรจะนําคารหัสภาษาอักขระ 3 ตัว ตามที่ถูกระบุอยูใน ISO 
639-2 
หมายเหตุ  รายการของรหัสจะถูกเก็บโดย ISO 639-2 หลักฐานทะเบียนดูไดจาก URL 
"http://www.loc.gov/standards/iso639-2/langcodes.html"   
  มาตรา  8.17.4  country 
  attribute country ควรจะถูกแทนเปน CharacterString ที่ยึดตามรหัสประเทศ
อักขระเชิงเลข 3 ตัว ซ่ึงถูกระบุใน ISO 3166-1  
หมายเหตุ รายการของรหัสดูไดจาก URL "ftp.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso3166.txt" 
หรือ ISO 3166 Maintenance Agency ที่ URL <http://www.iso.ch/iso/en/prods-
services/iso3166ma/index.html> 
  มาตรา  8.17.5  characterEncoding 
  attribute charaterEncoding ควรจะถูกแทนเปน instance ของ 
MD_CharacterSetCode [ISO 19115:2003 , B.5.10] ที่ระบุช่ือของมาตรฐานการเขารหัสอักษรที่ใช 
  มาตรา  8.17.6  citation 
  optional attribute citation ควรจะถูกแทนเปน instance ของ CI_Citation [ISO 
19115:2003, B.3.2.1, แถวที่ 359] เปนการระบุถึงแหลงขอมูลที่จัดหาสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ 
ตัวอยาง  instance ของ CI_Citation ควรจะจัดหาสารสนเทศเกี่ยวกับการระบุภาษาทองถ่ิน
ของภาษาที่ระบุสําหรับพื้นที่ หรือที่เกี่ยวของกับมุมมองที่สําคัญทางวัฒนธรรมของสารสนเทศที่จะ
แสดง เชน การระบุวิธีการของการผลิตตัวเลข 



 
 
การศึกษามาตรฐาน ISO 19135 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 
ISO 19135: Procedures for registration of geographical information items 

67 

มาตรา  8.17.7  Milieu 
  condition association Milieu ควรจะเชื่อม instance ของ RE_Locale ไปยัง 
instance ของ RE_AlternativeExpression ที่ใชในพื้นที่ association ควรจะสามารถบังคับจาก
expression ไปยัง local แตไมจําเปนตองสามารถบังคับในทิศทางตรงกันขาม association เปน 
เงื่อนไขเพราะวา RE_Locale ยังถูกใชเพื่อระบุ operatingLanguage ของทะเบียน (มาตรา 8.2.5) 
ตัวอยาง   instance ของ RE_Locale ที่ระบุภาษาอังกฤษที่จะถูกใชในอเมริกาตามการ
กําหนดคาดังนี้ 
  name : “US English” 
  language : eng 
  country : 840  
  characterEncoding : 009 
  citation : (not used) 
 มาตรา  8.18  RE_Version 
  มาตรา  8.18.1  บทนํา (Introduction) 
  คลาสชนิดขอมูล RE_Version ภาพที่ 3-9 มีดวยกัน 2 attributes 
  มาตรา  8.18.2  number 
  attribute number ควรจะถูกแทนเปน CharacterString ที่ถูกจํากัด แสดงถึง
หมายเลขรุน โดย CharacterString จะมีรูปแบบเปน <first positive number> <dot> <second 
positive integer> <letter charaters> (“#.#a”) 

a) <first positive number> (หนึ่งเลขโดดหรือมากกวา) ควรจะระบุการตั้ง
หมายเลขรุนหลัก 

b) <dot> (“.”) ควรจะคั่น <first positive number> จาก <second positive 
integer>  เมื่อเปน <second positive integer> 

c) <second positive integer> (หนึ่งเลขโดดหรือมากกวา) ควรจะระบุทางเลือก
แตงตั้งหมายเลขรุนรอง และ 

d) <letter> (หนึ่งอักขระหรือมากกวา) ควรจะระบุทางเลือกแตงตั้งหมายเลขรุน
ยอยรอง 

ตัวอยาง  “2.1a”. 
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มาตรา  8.18.3  date 
  attribute date ควรจะถูกแทนเปน instance ของ class <<Date>> [ISO/TS 
19103:2005, 6.5.2.7] ที่ระบุวันที่ (ซ่ึงอาจจะมีความเที่ยงตรงนอย) ของรุน 
ตัวอยาง  2002-10-21 
 มาตรา  8.19  RE_FieldOfApplication 

มาตรา  8.19.1  บทนํา (Introduction) 
  RE_FieldOfApplication ภาพที่ 3-15 คือชนิดขอมูลที่ถูกใชโดยจัดหาสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับการใชรายการทะเบียน ซ่ึงจะมี 2 attributes ไดแก name และ description 
  มาตรา  8.19.3  name 
  attribute name ควรจะถูกแทนเปน CharacterString ที่ถูกใชระบุเขตขอมูลการ
ประยุกตใช 
ตัวอยาง  “Agricultural Production”, “Marine Navigation”. 
  มาตรา  8.19.3  description 
  optional attribute description ควรจะถูกแทนเปน CharacterString ที่จัดหา
คําอธิบายของเขตขอมูลการประยุกตใช 
ตัวอยาง   “เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร, งานศิลป และธุรกิจของดินเพาะปลูก ผลิตพืชผล และ
การปศุสัตว”, “เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรหรืองานศิลปของการเดินเรือเดินสมุทรหรือเรือจากสถานที่
หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในทะเล” 
 มาตรา  8.20  RE_ItemStatus    
 RE_ItemStatus ภาพที่ 3-15 เปน <<Enumeration>> ที่ระบุสถานะของรายการทะเบียน 
(มาตรา 8.8.4) หลักของ RE_ItemStatus ไดถูกระบุใน ตารางที่ 3-3  
ตารางที่ 3-3 คาของ RE_ItemStatus 

Value Meaning 
notValid  รายการที่มีการนําเขาไปในทะเบียน แต control body ไมมีการยอมรับขอเสนอที่

จะเพิ่มเขาไป   
valid  รายการที่ถูกยอมรับ มีการแนะนําการใช และไมมีการแทนที่หรือยกเลิก  
superseded  รายการที่ถูกแทนที่โดยรายการอื่น และไมมีการแนะนําใหใชอีกตอไป 
retired  เปนการตัดสินใจที่จะใหรายการไมถูกใชงานตลอดไป และไมมีการแทนที่โดย

รายการอื่น  
ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Table 2) 
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 มาตรา  8.21  RE_DecisionStatus 
 RE_DecisionStatus ภาพที่ 3-16 เปน <<Enumeration>> ที่เปนการระบุสถานะของการ
ตัดสินใจพิจารณาขอเสนอวาจะเพิ่มหรือปรับปรุงรายการในทะเบียน (มาตรา 8.9.4) เขตของ 
RE_DecisionStatus ไดถูกระบุอยูในตารางที่ 3-4  
ตารางที่ 3-4 คาของ RE_DecisionStatus 

Value Meaning 
pending  ไมมีการตัดสนิใจที่จะสราง  
tentative  ตัดสินใจทีจ่ะสราง แตยังคงเปนเรื่องที่อุทธรณ  
final  ตัดสินใจทีจ่ะสรางและขอจํากัดเวลาสําหรับการอุทธรณหมดหรือ

การอุทธรณถูกลงมติ 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Table 3) 
   

มาตรา  8.22  RE_Disposition 
 RE_Disposition ภาพที่ 3-16 ที่เปน <<Enumeration>> จัดหาคาเพื่ออธิบายการกําหนดของ
ขอเสนอที่จะเพิ่มหรือปรับปรุงรายการทะเบียน (มาตรา 8.9.5) เขตของ RE_Disposition ที่ระบุใน
ตารางที่ 3-5 
ตารางที่ 3-5 คาของ RE_Disposition 

Value Meaning 
withdrawn  submitting organization มีการถอนขอเสนอ   
accepted  control body ตัดสินใจที่จะยอมรับขอเสนอ  
notAccepted  control body ตัดสินใจที่จะไมยอมรับขอเสนอ 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Table 4) 
 
 มาตรา  8.23  RE_AmendmentType 
 RE_AmendmentType ภาพที่ 3-16 เปน <<Enumeration>> จัดหาคาเพื่ออธิบายชนิดของ
การเปล่ียนแปลงที่ถูกรองขอโดยขอเสนอที่จะแกไขรายการทะเบียน (มาตรา 8.12.2) เขตของ RE_ 
AmendmentType ระบุในตารางที่ 3-6 
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ตารางที่ 3-6 คาของ RE_ AmendmentType 

Value Meaning 
supersession  คําขอเสนอที่รายการเปนการแทนที่ 
retirement  คําขอเสนอที่รายการเปนการยกเลิก 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Table 5) 
 
 มาตรา  8.24  RE_SimilarityToSource 
 RE_SimilarityToSource ภาพที่ 3-17 เปน <<CodeList>> ที่เปนการระบุชนิดของการ
เปลี่ยนแปลงที่ทําตามการระบุรายการที่เกี่ยวของถึงรายการที่ระบุในแหลงขอมูลภายนอก (มาตรา 
8.13.3) ขอบเขตของ RE_SimilarityToSource ที่ระบุในตารางที่ 3-7 
ตารางที่ 3-7 คาของ RE_SimilarityToSource 

Code Value Meaning 
1 identical  ไมมีการเปลี่ยนแปลงไปยังการระบุ   
2 restyled  รูปแบบของการระบุที่จะถูกเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับรูปแบบ

และโครงสรางของการระบุอ่ืนๆ ในทะเบียนที่มีการนําเขาการระบุ  
3 contextAdded   เปนการระบุที่ประกอบไปดวยสารสนเทศเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม

ชัดเจนในการระบุในแหลงขอมูลภายนอก 
4 generalization  เปนการระบุรายการทะเบียนที่ถูกสรางใหมีความหมายอยางกวางๆ 

มากกวารายการที่ถูกระบุในแหลงขอมูลภายนอก 
5 specialization  เปนการระบุรายการทะเบียนที่ถูกระบุใหมีความหมายที่แคบกวา

รายการที่ถูกระบุในแหลงขอมูลภายนอก 
6 unspecified  สภาพของความแตกตางระหวางรายการทะเบียนและรายการที่

คลายกันในแหลงขอมูลภายนอกที่ไมถูกระบุ 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Table 6) 
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ภาคผนวก A  ชุดทดสอบนามธรรม (Annex A : Abstract Test Suite) 
 ภาคผนวก A.1  การเปนไปตามมาตรฐานโดยทั่วไป (General conformance) 
  ภาคผนวก A.1.1  ความรับผิดชอบของผูจัดการทะเบียน (Register owner 
responsibilities) 
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวาเจาของทะเบียนมีการระบุผูจัดการ
ทะเบียนและผูควบคุมสําหรับทะเบียน ระบุเกณฑในการแตงตั้งสวนขององคการที่อาจเปนองคการ
ผูเสนอ และไดสรางวิธีการดําเนินงานของกระบวนการอุทธรณเกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะทําโดยผู
ควบคุม 
  b)  วิธีทดสอบ: เปนการรองขอสารสนเทศที่เกี่ยวกับทะเบียนจากเจาของทะเบียน
และ/หรือ ผูจัดการทะเบียนตรวจสอบวาสารสนเทศที่ตองการครอบคลุมหรือไม 
  c)  การอางอิง: มาตรา 5.2 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Basic 
  ภาคผนวก A.1.2  ความรับผิดชอบของผูจัดการทะเบียน (Register manager 
responsibilities) 
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวาเจาของทะเบียนไดแจกจาย
สารสนเทศที่มีการบรรจุคําอธิบายของทะเบียนและจะยื่นแบบเสนออยางไร และผูจัดการทะเบียน
ไดจัดทํารายงานใหกับเจาของทะเบียนในชวงเวลาที่ไดระบุจากเจาของทะเบียนหรือไม 
  b)  วิธีทดสอบ: เปนการรองขอคัดลอกสารสนเทศและตรวจสอบความสมบูรณ 
เปนการรองขอคัดลอกรายงานของผูจัดการทะเบียนจาก เจาของทะเบียน 
  c)  การอางอิง: มาตรา 5.3 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Basic 
  ภาคผนวก A.1.3  การเสนอที่ไดรับการรับรองโดยองคการผูเสนอ (Submission by 
approved submitting organizations) 
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวาองคการผูเสนอไดปฏิบัติตามเกณฑ
ที่กําหนดขึ้นโดย เจาของทะเบียน และรายการลงทะเบียนไดมีการเสนอโดยองคการผูเสนออนุมัติ
แลว 
  b)  วิธีทดสอบ: ทําการคัดลอกเกณฑสําหรับองคการผูเสนอที่ถูกกําหนดโดย 
เจาของทะเบียน และตรวจสอบรายการขององคการผูเสนอตามที่ไดตรวจสอบความสอดคลองตาม
เกณฑ ตรวจสอบองคการผูเสนอที่สัมพันธกับแตละตัวอยางของรายการในทะเบียน 
  c)  การอางอิง: มาตรา 5.4.1, มาตรา 8.9.10 
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  d)  ประเภทการทดสอบ: Basic 
  ภาคผนวก A.1.4  วิธีดําเนินการจัดการ (Management procedures) 
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวาทะเบียนที่ถูกจัดการเปนไปตามกฎที่
ไดระบุไวในมาตรฐานระหวางประเทศหรือไม 
  b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบวิธีดําเนินการตามที่มีการอธิบายอยูในสารสนเทศที่
ผูจัดการทะเบียนเปนผูแจกจาย 
  c)  การอางอิง: มาตรายอย 6 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Capability 
  ภาคผนวก A.1.5  เนื้อหาทะเบียน (Register content) 
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวารายการในทะเบียนบรรจุเนื้อหา
ตามที่ถูกระบุอยางนอยที่สุด 
  b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบแตละตัวอยางที่นําเขาไปในทะเบียนมั่นใจวา
สวนประกอบยอยทั้งหมดไดรวมไวในสารสนเทศที่ตองการตามมาตรฐานนี้และเปนไปตาม
มาตรฐานทางเทคนิคที่ไดมีการระบุคลาสรายการที่ตรงกัน 
  c)  การอางอิง: มาตรายอย 8 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Capability 
  ภาคผนวก A.1.6  การประกาศเนื้อหาทะเบียน (Publication of register contents) 
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบเนื้อหาของทะเบียนที่สามารถใช
ประโยชนไดโดยทั่วไป 
  b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบสารสนเทศที่มีการแจกจายโดยผูจัดการทะเบียนเขา
ตรวจสอบตามเว็บไซตหรือตรวจสอบกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส และตรวจสอบสารสนเทศที่
จะใชประโยชนได 
  c)  การอางอิง: มาตรา 6.4 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Capability 

ภาคผนวก A.2  ทะเบียนเชิงลําดับชั้น (Hierarchical registers) 
  ภาคผนวก A.2.1  ทะเบียนหลัก (Principal register) 
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: เปนการตรวจสอบวาทะเบียนหลักไดจัด
สารสนเทศที่ตองการที่เกี่ยวกับทะเบียนไวหรือไม 
  b)  วิธีทดสอบ: เขาถึงทะเบียนหลักและรองขอสารสนเทศที่เกี่ยวกับหนึ่งทะเบียน
ยอยหรือมากกวา ตรวจสอบผลลัพธตามที่ไดตรวจสอบถึงความตองการของสวนประกอบยอย
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ทั้งหมดและตรวจสอบการนําเสนอ  
  c)  การอางอิง: มาตรา 2.3 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Basic 
  ภาคผนวก A.2.2  ทะเบียนยอย (Subregister) 
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: เปนการตรวจสอบวาทะเบียนยอยที่ไดรับการ
รับรองแลวทะเบียนหลักไดจัดทําคําอธิบายไวหรือไม 
  b)  วิธีทดสอบ: เขาถึง instance ของ RE_Register ที่เปนการอธิบายทะเบียนในตัว
ของมันและเปรียบเทียบขอมูลที่มันมีตาม instance ของ RE_Subregister ที่เปนการอธิบายทะเบียน
ยอยนี้ในทะเบียนหลัก 

c)  การอางอิง: มาตรา 2.3 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Basic 
 ภาคผนวก A.3  ทะเบียนท่ีมีการจัดสรางโดย ISO/TC 211 (Registers established by 
ISO/TC 211) 
  ภาคผนวก A.3.1  การดูแลโดยผูจัดการทะเบียนท่ีมีอํานาจ (Maintenance by an 
authorized register manager) 
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: เปนการตรวจสอบวาทะเบียนไดรับการดูแลจาก 
ผูจัดการทะเบียนที่มีอํานาจหรือไม 
  b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบรายการที่เจาหนาที่ไดลงทะเบียนโดยถูกเก็บไวที่
เว็บไซตของ ISO มั่นใจวาองคกรไดรับสิทธิถูกตองตามกฎหมายโดย ISO TMB ที่ทําตา ผูจัดการ
ทะเบียนสําหรับมาตรฐานทางเทคนิคที่ระบุคลาสรายการที่สัมพันธกัน 

c)  การอางอิง: ภาคผนวก C.2 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Basic 

ภาคผนวก A.3.2  การเสนอโดยผูจัดการทะเบียนท่ีรับรองแลว (Submission by 
approved submitting organizations) 
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: เปนการตรวจสอบวาองคการผูเสนอเปนไปตาม
กฎที่ถูกกําหนดโดย ISO/TC 211 หรือไม และรายการที่มีการเสนอไปถูกองคการผูเสนอรับรองหรือไม 
  b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบรายการขององคการผูเสนอวาถูกตองทั้งหมดตามกฎที่
ระบุในมาตรฐาน ตรวจสอบองคการผูเสนอที่สัมพันธกับแตละตัวอยางรายการที่ถูกตองแลวใน
รายการตามองคการผูเสนอ 

c)  การอางอิง: ภาคผนวก C.6 
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  d)  ประเภทการทดสอบ: Basic 
 
ภาคผนวก B  UML Notation 
 ภาคผนวก B.1 บทนํา (Introduction) 
 ภาคผนวกนี้จัดใหมีคําอธิบายโดยยอของ UML notation ตามที่ถูกระบุอยูใน ISO/IEC 
19501-1 และ ISO/TS 19103:2005 และที่จะถูกใชใน UML diagrams ในมาตรฐานระหวางประเทศ
นี้ 

 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Figure B.1) 
ภาพที่ 3-20 UML Class 

 
 ภาคผนวก B.2  คลาส (Class) 

UML class ภาพที่ 3-20 เปนการแสดงถึงแนวคิดที่อยูในระบบแบบจําลองเร่ิมตน ซ่ึงเปน
กลุมของวัตถุที่มีขอมูลและพฤติกรรม (attribute, operation, relationship, และ semantics) ที่
เหมือนกัน ซ่ึงคลาสจะวาดเปนรูปสี่เหล่ียมมีการแบงเปน 3 ชองตามแนวขวาง ชองบนสุดใหกาํหนด
เปนชื่อคลาส และกําหนดคุณสมบัติโดยทั่วไปของคลาสสวนชองตรงกลางใหใสรายการของ 
attribute สวนชองลางสุดใหใสรายการของการดําเนินการ 
หมายเหต ุ มาตรฐานนี้ไมไดกําหนดถึงการดําเนนิการหรือวิธีการ 

ISO/TS 19103:2005 เปนการกําหนดชื่อคลาสที่ไมรวมชองวางและคําศัพทแตละคําที่รวม
ในชื่อจะตองเริ่มตนดวยอักษรตัวใหญ 
 ภาคผนวก B.3  Stereotype  

Stereotype เปนการขยายความหมายของคําซึ่งไมใชโครงสรางที่ตายตัวของ use case ซ่ึง 
stereotype จะถูกใชเพื่อระบุ (หรือทําเครื่องหมาย) ใน UML element อ่ืนๆ ที่มีอยูจริง ถามันเปน 
instance ของ “virtual” metamodel class ใหม ดังนั้น Stereotype อาจจะมีการแนะนําใหเพิ่มคาและ
เพิ่มขอจํากัด model element ที่ถูกระบุในสวนของ stereotype ก็จะมีการรับคาขอจํากัดและรับ
ขอจํากัดที่แนะนําดวย  

ระดับคลาส stereotype ที่ถูกใชในมาตรฐานระหวางประเทศนี ้ไดแก 
 a)  <<Data type>> ที่ถูกระบุอยูใน ISO/IEC 19501 คือตัวอธิบายการกําหนดคาของ 
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identity ที่ขาด (แตยังคงความเปนอิสระและอาจจะสงผลขางเคียง) ชนิดขอมูลประกอบดวยชนิด
แบบดั้งเดิมและชนิดที่ผูใชกําหนดเอง ชนิดขอมูลคือคลาส กับอีก 2-3 การดําเนินการหรือ 0 การ
ดําเนินการที่จะตองมีบนสถานะขอเสนอของคลาส อ่ืนๆ สําหรับสง จัดเก็บ กําหนดรหัส หรือเก็บคงทน  
 b)  <<Enumeration>> ที่ถูกระบุอยูใน ISO/IEC 19501 เปน instance ที่มาจากรายการของ
คาอักษรที่เปนชื่อ โดยท้ังชื่อที่ระบุ และคาตัวอักษรจะถูกประกาศไว ซ่ึง enumeration หมายถึง
รายการอยางสั้นของคาที่เปนไปไดที่สามารถเขาใจไดดีภายใน คลาส ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนเชน 
Boolean ที่มีสองหรือสามคาที่เปนไปไดซ่ึงก็คือ TRUE, FALSE (และ NULL) โดยสวนมาก 
enumeration จะเปนการกําหนดคาแบบเรียงลําดับแบบ integer ความจริงแลวการเขารหัสก็ใชเพียง
แคในการแปลภาษาทางการเขียนโปรแกรมเทานั้น 
 c)  <<CodeList>> ที่ถูกระบุอยูใน ISO/TS 19103:2005 มีการจํากัด enumeration ตามที่มี
การใชคาแบบอักขระ เชนการเชื่อมโยงคียประเภทพจนานุกรมและการคืนคาของคาแบบอักขระ 
ตัวอยางเชน Dictionary (String, String) CodeList ใชแสดงถึงรายการของคาที่เปนไปได ถา element 
ของรายการเปนที่รูจักโดยสมบูรณ เชน Enumeration ก็จะถูกใช แตถามีเพียงคาที่คลายๆ กันของ 
element ที่รูจักคาก็อาจจะถูกใชเหมือนกัน รหัสรายการที่เปน enumeration อาจจะมีการกําหนดรหัส
ตามมาตรฐาน เชนตามมาตรฐาน ISO 3166-1 ลักษณะโดยสวนใหญของ CodeList จะมีคาที่ไม
แนนอนขึ้นกับผูใช และมักจะเปน mnemonic ความแตกตางในการ implementation จะเปนใน
ลักษณะของการใชแบบแผนการเขารหัสที่แตกตางกัน ( เกี่ยวกับการแปลตารางไปเปนแบบ
แผนการกําหนดรหัสที่เปนไปได) 
 ภาคผนวก B.4  Attribute 
 Attribute ที่แสดงจะมีลักษณะโดยทั่วไปตามวัตถุของคลาส โดย attribute ที่ถูกกําหนดแบบ
อักขระขอความสามารถที่จะกระจายไปยัง element ของ attribute ตามที่มีการอธิบายคุณสมบัติได 
 visibility  name [multiplication] : type-expression = initial-value 
where: 
 visibility ถาเปนแบบ public (ใชเครื่องหมาย +) หรือถาเปน private (ใชเครื่องหมาย -) 
 name เปน character string ISO/TS 19103:2005 เปนการระบุ attribute name ซ่ึงจะไมมี
ชองวางและเริ่มดวยอักษรตัวเล็ก และไมเปนเปนคําเฉพาะ ตามดวยศัพทตัวแรกจะเริ่มตนดวยอักษร
ตัวใหญ 
 multiplicity เปนการระบุหมายเลขของคาไปยัง instance ของ คลาส อาจจะมีการกําหนด
เครื่องหมายให attribute ใน B.10 ถา attribute เปนแบบ multiplicity จะไมแสดงในแผนภาพซึ่งจะมี
คามาตรฐานเทากับ 1 
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 type-expression เปนการกําหนดชนิดขอมูลของ attribute 
 initial value ถาแสดงก็จะเปนการระบุคา default สําหรับ attribute 
 ภาคผนวก B.5  Association  
 Association ภาพที่ 3-21 คือภาษาความสัมพันธระหวางคลาสตามที่มีการระบุการเชื่อมตอ
ระหวาง instance โดย association ที่วาดมีเสนเชื่อมตอระหวาง 2 คลาส ที่แสดงเปนสี่เหล่ียม ใน
ความสัมพันธอาจจะมีช่ือ ซ่ึงจะถูกแสดงในลักษณะ character string ซ่ึงอยูติดกับเสน ISO/TS 
19103:2005 เปนการกําหนดชื่อของความสัมพันธที่จะตองไมมีชองวางและไมเปนคําเฉพาะ จะ
เร่ิมตนดวยอักษรตัวใหญ จุดสิ้นสุดของความสัมพันธเปนขอมูลที่ตรงกับคลาส ตามจุดสิ้นสุดของ
ความสัมพันธ ที่ประกอบดวย multiplicity และกฎของชื่อ 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (FigureB.2) 
ภาพที่ 3-21 UML Associations 

 
 ภาคผนวก B.6  Role name 
 กฎการตั้งชื่อเสนกํากับความสัมพันธจะกําหนดที่จุดสิ้นสุดความสัมพันธซ่ึงเปนการระบุ
คุณสมบัติของคลาสที่ส้ินสุดที่เชื่อมโยงถึงคลาสอื่น ในภาพที่ 3-21 roleAlpha เปนชื่อเสน
ความสัมพันธของคลาส ที่มีช่ือวา Alpha ที่มีการเชื่อมโยงไปยังคลาส ที่มีช่ือวา Beta ในการตั้งชื่อจะ
กําหนดเปนแบบ character string โดย ISO/TS 19103:2005 มีการอธิบายกฎการตั้งชื่อวาจะตองไมมี
ชองวาง และจะตองเริ่มดวยอักษรตัวเล็ก และถาเปนคําศัพทจะตองขึ้นตนดวยอักษรตัวใหญ 
 ภาคผนวก B.7  Navigability 
 เปนทิศทางความสัมพันธที่แสดงเสนทางของความสัมพันธที่สนับสนุน คลาส ที่เชื่อมไป
ยังคําศัพทอ่ืนๆ ขอมูลที่อยูใน คลาส สามารถเขาถึงไดจาก คลาส อ่ืนที่เปนจุดสิ้นสุดของ
ความสัมพันธ บนเสนอาจจะมีคาเปน 0, 1 หรือ 2 ที่จุดสิ้นสุดของเสน มาตรฐานนี้แสดงใหเห็นถึง
ลักษณะของเสนที่มีความสัมพันธเปน navigable ที่มีทิศทางเดียว  แตความสัมพันธอ่ืนๆ ทั้งหมดให



 
 
การศึกษามาตรฐาน ISO 19135 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 
ISO 19135: Procedures for registration of geographical information items 

77 

ถือเปนความสัมพันธ navigable แบบ 2 ทิศทาง ในภาพที่ 3-21 AssociationName 2 มีทิศทางโยง
จาก gamma ไปยัง delta แตไมมีทิศทางแบบตรงกันขาม 
 ภาคผนวก B.8 Aggregation 
 เปนความสัมพันธแบบเปนสวนหนึ่งของสัญลักษณเปนรูปสี่เหล่ียมขนมเปยกปูนแบบ
โปรงจะถูกกําหนดที่จุดสิ้นสุดความสัมพันธ ในภาพที่ 3-21 คลาส ที่มีช่ือวา gamma มี instance ที่
เปน 0 หรือมากกวากับ คลาส ที่มีช่ือวา delta ซ่ึงจํานวนของ aggregation ไมเกี่ยวของกับ 
aggregation class และสามารถมีไดมากกวา 1  aggregation class 
 ภาคผนวก B.9  Composition 
 เปนความสัมพันธแบบขึ้นตอกันสัญลักษณเปนรูปสี่เหล่ียมขนมเปยกปูนแบบทึบจะถูก
กําหนดที่จุดสิ้นสุดความสัมพันธ ในภาพที่ 3-21 คลาสที่มีช่ือวา Epsilon มีความสัมพันธแบบขึ้นตอ
กันจาก instance ที่มีคาเปน 0 หรือมากกวากับ คลาส ที่มีช่ือวา Phi สมาชิกของความสัมพันธแบบนี้
จะขึ้นอยูกับคลาส และไมสามารถเปนสมาชิกของ composite class ไดมากกวาหนึ่ง 

ภาคผนวก B.10 Multiplicity 
 เปนการระบุถึงสมาชิกของ instance ของคลาส ที่อาจจะถูกสรางความสัมพันธกับคลาสอื่น 
ที่จุดสิ้นสุดความสัมพันธ  

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Figure B.3) 
ภาพที่ 3-22 UML multiplicity 

  
คาที่แสดงในภาพที่ 3-22 สามารถอธิบายไดดังนี ้

 a) instance เปน 0 หรือ 1 ของ Alpha จะถูกสรางความสัมพันธกับ 1 instance ของ Beta 
 b) instance เปน 0 หรือมากกวา ของ Beta จะถูกสรางความสัมพันธกับ 1 instance ของ 
Alpha 
 c) instance เปนเพียง 1 ของ Gamma จะถูกสรางความสัมพันธกับ 1 instance ของ Delta 
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 d) n คือจํานวน integer, Delta ที่มี instance 1 หรือเพยีง 1 อาจจะถูกสรางความสัมพันธกบั 
1 instance ของ Gamma 
 e) n1 และ n2 เปนจํานวน integer, n1 < n2 คือจํานวนของ instance ของ Epsilon ที่อาจจะถูก
สรางความสัมพันธกับ instance ของ Phi อาจจะอยูภายในชวง n1 ถึง n2  
 f) n เร่ิมตนดวยจาํนวน integer, instance เทากับ n หรือมากกวาของ Phi อาจจะถกูสราง
ความสัมพันธกับ instance หนึ่งของ Epsilon 
 ภาคผนวก B.11  Generalization 
 ISO/IEC 19501:2005 ใชเพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางสิ่งของสองสิ่งในรูปแบบของ
การจําแนก การแบงประเภท ภาพที่ 3-23 เปนการแสดงเสนความสัมพันธโดยโยงเสนจากลูก 
(subclass) ไปยังแม (superclass) ใชสัญลักษณที่จุดสิ้นสุดความสัมพันธเปนสามเหลี่ยมแบบโปรง 

 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Figure B.4) 
ภาพที่ 3-23 UML generalization 

   
 ภาคผนวก B.12  Derived element 

คือ associations และ roles ที่ไดมาจาก Attribute, association, role อ่ืนๆ เขียนโดยใช “/”  
นําหนาชื่อของ element 
 ภาคผนวก B.13  Note 

หมายเหตุ ในภาพที่ 3-24 บรรจุขอมูลแบบตัวอักษรแสดงดวยรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมอยู
ดานบนของมุม ซ่ึงใชในการเพิ่ม element ตั้งแต 0 หรือมากกวา ก็แทนดวยเสนประ และอาจจะถูก
ใชบันทึกหมายเหตุหรือ constraint 
 ภาคผนวก B.14 Constraint 
 Constraint เปนการระบุเงื่อนไขหรือขอจํากัด ดังที่ ISO/IEC 19501:2005 ไดกําหนด Object 
Constraint Language สําหรับการเขียนขอบังคับ ขอบังคับนี้อาจจะเขยีนดวยเครื่องหมายโดยทั่วไป 
หรือภาษาธรรมชาติ (natural language) ขอบังคับอาจแสดงเปนตัวอักษรในเครื่องหมายปกกา ({ }) 
มันจะถูกแทนใกลๆ กับ element ที่มีการใช ถาเครื่องหมายใน element เปนตัวอักษร (ตัวอยาง เชน 
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attribute) constraint string อาจจะตามดวย element แบบ text string ในเครื่องหมายปกกา constraint 
ประกอบไปดวย element ในรายการที่ใชงานถึง subsequent element ทั้งหมดของรายการ ดานลาง
จนถึง constraint element ถัดไปหรือส้ินสดุของรายการภาพที่ 3-24 เปนภาพตวัอยางที่แสดงใหเห็น
ถึง constraint    

    
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19135:2005 (Figure B.5) 
ภาพที่ 3-24 Note และ Constraint 

 
ภาคผนวก C  การสรางทะเบียนดวย ISO/TC 211 (Establishment of registers by ISO/TC211) 

ภาคผนวก C.1  บทนํา (Introduction) 
 ISO/TC 211 ไดมีการพัฒนามาตรฐานทางเทคนิคหลายๆ แบบที่เปนการกําหนด คลาส
รายการ ของสารสนเทศภูมิศาสตรและในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีก TC อาจจะเลือก
สรางทะเบียน สําหรับบาง คลาส การเสนอที่จะสรางทะเบียนควรจะเปนไปตาม New Work Item 
Proposal (NWIP) ที่เปนการพัฒนามาตรฐานทางเทคนิคที่เปนการระบุ คลาสรายการ ของทะเบียน 
ISO/TC 211 อาจจะมีความตั้งใจที่จะสรางทะเบียนในการเชื่อมตอไปยังมาตรฐานที่เพิ่งจะมีการ
พัฒนา ในกรณีนี้ ISO/TC หมายถึง เจาของทะเบียน 
 ภาคผนวก C.2  การแตงตั้งผูจัดการทะเบียน  ISO/TC 211 (Appointment of an 
ISO/TC211 register manager) 
 เมื่อ ISO/TC 211 มีความตั้งใจที่จะสรางทะเบียน TC Secretariat จะเสนอชื่อผูมีสิทธิรับ
เลือกซึ่งจะตองเปนผูที่มีคุณวุฒิขององคกร (C.3) ที่จะแตงตั้งเปน ผูจัดการทะเบียนในการสรุปการ
เพิ่มของ registration authorities ISO/TC 211 จะตองคนหาผูสมัครที่ไดรับการรับรองแลวถาไมมี 
ISO/TC 211 ผูจัดการทะเบียนก็จะเปนผูที่ทําหนาที่หา TC Secretariat โดยจะเสนอชื่อผูมีสิทธิรับ
เลือก ISO/TC 211 member National Bodies และองคกรหนึ่งอาจจะมีการติดตอกับ ISO/TC 211 ที่
เสนอชื่อหนวยงานตาม ISO/TC 211 registration authorities โดย ISO/TC 211 จะตองยอมรับชื่อที่
ไดจากการลงคะแนนในบัตรลับหรือลงมติอยางสมบูรณ ถาผูสมัครไดรับเลือกมากกวาหนึ่งคน 
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ISO/TC 211 จะตองทําการคัดเลือกโดยวิธีลงคะแนนในบัตรลับ ซ่ึงจะไดผูสมัครเพียงคนเดียว
เทานั้น ISO/TC 211 Secretariat  ก็จะสงผลไปให ISO/TMB รับรอง 
 ภาคผนวก C.3  การแสดงคุณวุฒิของ ISO/TC 211 register manager (Qualifications of 
an ISO/TC 211 register manager) 
 สําหรับการกําหนดคุณสมบัติก็เปนไปตาม ISO/TC 211 ผูจัดการทะเบียนที่เปนองคกร
จะตองพิจารณาถึง 

a) เปนองคกรที่มีอยูจริงในทางกฎหมาย 
b) จะตองจัดตั้งมาแลวอยางนอย 5 ป 
c) มีโครงสรางทางการเงินที่ดี 
d) มีบุคลากรที่มีความสามารถที่มีความสามารถทางเทคนิคในเรื่องที่ เกี่ยวของกับ

มาตรฐานทางเทคนิคของ คลาสรายการ ที่จะเกิดขึ้นในทะเบียน 
e) ตกลงถึงหนาที่ในฐานะของ ผูจัดการทะเบียนที่มีเวลาอยางจํากัดเพียง 5 ป 
f) จัดหาทรัพยากรอยางพอเพียง (เชน ฮารดแวร, ซอฟตแวร) และความสะดวกในการ

คมนาคม (ตัวอยางเชน ที่อยูทางไปรษณีย, โทรศัพท, สําเนา (facsimile), ที่อยู e-mail, 
เว็บไซต 

g) การทํางานที่ เกี่ยวกับโครงสรางที่ เปนคาธรรมเนียม  ซ่ึงโครงสรางนี้จะตองมี
จุดประสงคที่ครอบคลุมถึงคาใชจาย ที่เห็นชอบดวย ISO/TC 211 และไดรับการรับรอง
จาก ISO Council 

h) ตองไมไดรับการสนับสนุนทางการเงินจาก ISO Central Secretariat หรือ ISO member 
ภาคผนวก C.4  ภาระหนาท่ีของ ISO/TC 211 register manager (Responsibilities of an 

ISO/TC 211 register manager) 
 ผูจัดการทะเบียนจะเปนผูจัดทํารายงานในการประชุมแตละครั้งของ ISO/TC 211 ซ่ึง
จะตองแสดงตามที่ตางๆ (ตัวอยางเชน แสดงบนเว็บไซต) ISO/TC 211 ผูจัดการทะเบียนกําหนด ใน
การแสดงใหเปนไปตามกระบวนการมาตรฐานของรายการ โดย ผูจัดการทะเบียนจะเปนผูคัดลอก
ในสวนของทะเบียนที่ถูกดูแลตามมาตรฐานที่มีการพัฒนาที่ไมไดเปลี่ยนหัวขอและเงื่อนไขซึ่ง
กําหนดดวย  ผูจัดการทะเบียนและจะเปน  ผูจัดการทะเบียนอยางสมบูรณโดยเปนไปตาม
กระบวนการไมเกิน 120 วัน หลังจากยอมรับขอเสนอ 
 ภาคผนวก C.5  Contract 
 ถามีการแตงตั้ง ISO/TC 211 ผูจัดการทะเบียนแลวจะตองปฏิบัติภายใตสัญญา ISO ซ่ึงจะทาํ
ใน 12 เดือนไมวาจะเปน ISO/TC 211 ผูจัดการทะเบียนหรืออาจจะเปนสวนทายในสัญญาของ ISO  
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 ในเอกสารสัญญาจะตองมีดังนี้ 
a) มีการระบุกลุมคนหลักๆ ซ่ึงคือ 

1. องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (ISO) ผาน ISO/TC 211 และ 
2. ผูจัดการทะเบียน ISO/TC 211 (ผูจัดการทะเบียน) 

b) บอกชื่อหนวยงานทั้งหมดที่ถูกวาจางโดย ผูจัดการทะเบียนที่ทําการสราง และ/หรือ 
ปฏิบัติ และ/หรือ บํารุงรักษา registry ที่เปนประโยชน (Third-Party Service Providers) 

c) ระบุการจัดหาผูที่จะทําการดูแล ซ่ึงจะประกอบดวย 
1. อํานาจทางกฎหมายในหนังสือสัญญาที่สามารถใชบังคับได 
2. เงื่อนไขในหนังสือสัญญา 
3. เตรียมการดูแลและรายงาน ซ่ึงเปนรายงานตามการประชุมของ ISO/TC 211 
4. ตารางสําหรับการแสดงสัญญา 
5. เตรียมการสําหรับการตอสัญญา 
6. เตรียมการสําหรับการเปลี่ยนแปลงสัญญาและการจัดการที่เปลี่ยนไป 
7. เตรียมการสําหรับมติที่ไมผาน 
8. เตรียมการสําหรับสวนสุดทายของสัญญา ไมวาจะเปนถูกเพิกถอนโดยไมได

คาดหวัง หรือแมแตการเพิกถอน principal party ที่มีการแจงไว 12 เดือน 
9. การจัดวางการสงทะเบียนไปยัง ISO/TC 211 ตามที่ระบุในสิ้นสุดสัญญา 

d) ระบุถึงความตองการของสัญญาและภาระหนาที่ของคณะกรรมการ ประกอบดวย 
1. ความตองการในการจัดการทะเบียน (ที่จะสะทอนใหเห็นถึงการจัดเตรียมใน

มาตรา 5.3.2) 
2. ภาระหนาที่ของ ผูจัดการทะเบียน(ที่จะสะทอนใหเห็นถึงการจัดเตรียมใน

มาตรา 5.3.2) 
3. ภาระหนาที่ของ ISO/TC 211 

e) กําหนดขอสัญญาและเงื่อนไขสําหรับขอมูลที่จะสงไปยังประชาชน ซ่ึงประกอบไป
ดวย 

1. วิธีการจัดสง 
2. ขั้นตอนในการคํานวณและคิดคาธรรมเนียม (ถาคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้น) 
3. รับรองสิทธิทางปญญา 

ในการทําสัญญาระหวาง ผูจัดการทะเบียนและ Third-Party Service Providers จะตองมีการ
ลงนามการรับรองโดย ISO/TC 211 ซ่ึงจะเปนสัญญาระหวาง ISO/TC 211 และ register manager 
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ในการแนบเอกสารในสัญญาจะตองมีการเสนอโดยตรงตอ ISO/TC 211 และ ผูจัดการ
ทะเบียนซึ่งถูกแตงตั้งใหทําหนาที่แทนที่เกี่ยวกับหนาที่ในการจัดการและดูแลในลักษณะวันตอวัน
ตามสัญญานั้น 
 ภาคผนวก C.6  องคการผูเสนอ (Submitting organizations) 
 ในกรณีของทะเบียนที่ถูกจัดสรางโดย ISO/TC 211 ในแบบเสนอที่เปนการเพิ่ม การทําให
ชัดเจน การแทนที่ หรือการยกเลิกรายการในทะเบียน อาจจะถูกจัดทําโดยองคการผูเสนอดังนี้ 

a) P member หรือ O member ตางๆ ของ ISO/TC 211 
b) องคกรตางๆ ที่มีสถานภาพติดตอกับ ISO/TC 211 
ภาคผนวก C.7  ผูควบคุม (Control bodies) 

ภาคผนวก C.7.1  การแตงตั้งผูควบคุม โดย ISO/TC 211 (Appointment of 
control bodies by ISO/TC211) 
  ISO/TC 211 จะเปนผูพิจารณาในเรื่องของกลุมสมาชิกและองคกรที่ติดตอ การ
แตงตั้งผูควบคุมในจํานวนที่เหมาะสมตามความชํานาญ 
  ภาคผนวก C.7.2  ความรับผิดชอบของผูควบคุม (Responsibilities of control 
bodies) 
  ผูควบคุมจะเปนผูพิจารณาขอเสนอในการทําการตางๆ ในการลงทะเบียนของแต
ละรายการ และกําหนดคาของรายการและแจง ผูจัดการทะเบียนของงานที่ตัดสินใจไปภายใน 90 วนั 
จากที่รับขอเสนอมาจากผูจัดการทะเบียน 
 ภาคผนวก C.8  การอุทธรณ (Appeals) 
 องคการผูเสนออาจจะมีการรองเรียนตอ ISO/TC 211 ถาไมเห็นดวยตอการตัดสินใจของผู
ควบคุมที่ไมยอมรับขอเสนอการลงทะเบียน ซ่ึงการรองเรียนจะตองระบุคําอธิบายสถานการณ
โดยสังเขป, แสดงถึงเหตุผลของการรองเรียนและแจงผลกระทบถาการรองเรียนไมสําเร็จ ในกรณี
ของการรองเรียน ISO/TC 211 Secretariat จะเปนผูกําหนดการลงคะแนนที่ใชบัตรลับเพื่อให TC 
ออกเสียงวายอมรับหรือไมยอมรับขอรองเรียน สําหรับการลงคะแนนโดยใชบัตรของการตัดสินใจ
ของผูควบคุมจะใชทั้งในกรณีการออกเสียงแบบสนับสนุนและไมสนับสนุนและประกาศชี้แจงการ
ออกเสียง การตัดสินใจของ TC จะถูกตีพิมพภายใน 150 วันของวันที่รองเรียน 
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ภาคผนวก D  สารสนเทศที่ประกอบในแบบเสนอสําหรับการลงทะเบียนรายการ (Information to 
be included in proposals for item registration) 
 ภาคผนวก D.1 ขอมูลพื้นฐานทั้งหมดที่จําเปนสําหรับแบบเสนอ (Element of information 
required for all proposals) 
 ขอมูลนี้จะประกอบอยูในแบบเสนอตางๆ สําหรับการลงทะเบียนรายการสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 

a) ช่ือขององคการผูเสนอ (มาตรา 8.5.2) 
b) ขอมูลที่ติดตอสําหรับองคการผูเสนอ (มาตรา 8.5.3) 
c) วันที่มีการยอมรับขอเสนอ 
 
d) การแจงที่เกี่ยวกับขอเสนอไมวาจะเปนการเพิ่ม, การทําใหชัดเจน, การแทนที่, การ

ยกเลิกรายการ 
e) การใหเหตุผลสําหรับการยอมรับขอเสนอ (มาตรา 8.9.3) 
ภาคผนวก D.2  การเพิ่มขอมูลพื้นฐานสําหรับขอเสนอตามที่มีการเพิ่มรายการใหมใน

ทะเบียน  (Additional elements of information for proposals to add new items to a register) 
ภาคผนวก D.2.1  สวนประกอบบังคับของขอมูล (Mandatory elements of 

information) 
  ขอมูลนี้จะประกอบอยูในขอเสนอตางๆ ในการเพิ่มรายการลงในทะเบียน 

a) ช่ือของ คลาสรายการ ตามที่มีมา (มาตรา 8.6.2) 
b) ช่ือของรายการ (มาตรา 8.8.3) และ 
c) คํานิยามของรายการ (มาตรา 8.8.7) 
ภาคผนวก D.2.2  สวนประกอบเงื่อนไขของขอมูล (Conditional elements of 

information) 
สวนประกอบเงื่อนไขของขอมูลควรจะรวมถึง 

  a)  ขอมูลที่อางอิงตามการอธิบายแหลงที่มาของรายการที่ถูกอางอิงจากภายนอกที่
ถูกใช (8.7.2) 
  b)  การระบุถึงที่มาของรายการที่ถูกกําหนด (มาตรา 8.13.2) 
  c)  ชนิดของการเปลี่ยนแปลงการระบุรายการตามที่ไดเปรียบเทียบแหลงที่มา 
(มาตรา 8.13.3) 
  d)  การเพิ่มขอมูลตามมาตรฐานทางเทคนิคตองการคําอธิบาย คลาสรายการ 
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ภาคผนวก D.2.3 สวนประกอบทางเลือกของขอมูล (Optional elements of 
information) 

a) คําอธิบายรายการ (มาตรา 8.8.8) 
b) Field(s) ของโปรแกรมสําหรับรายการที่อาจจะถูกใช (มาตรา 8.8.9) 
c) ช่ือและคํานิยามและ optional element ของการระบุรายการในภาษาทางเลือก 

(มาตรา 8.8.10) 
d) ขอมูลการอางอิงที่เปนการอธิบายความหมายทาง ภาษาของรายการ  (มาตรา 8.8.14) 
e) การเพิ่มหมายเหตุ 
ภาคผนวก D.2.4  สวนประกอบเพิ่มเติมของขอมูลท่ีจําเปนตอแบบเสนอที่จะทําให

การลงทะเบียนรายการชัดเจน (Additional elements of information required for proposals to 
clarify a registered item) 

สวนประกอบเพิ่มเติมของขอมูลประกอบดวย 
a) ตัวระบุรายการ (มาตรา 8.8.2) 
b) ช่ือของรายการ (มาตรา 8.8.3)  
c) การเปลี่ยนแปลงขอเสนอไปยังรายการ (มาตรา 8.11.2) 

ภาคผนวก D.3 สวนประกอบของขอมูลท่ีจําเปนสําหรับแบบเสนอการแทนที่รายการที่
ลงทะเบียนแลว (Elements of information required for proposals to supersede a registered 
item) 

a) ตัวระบุรายการ (มาตรา 8.8.2) 
b) ช่ือของรายการ (มาตรา 8.8.3) 
สําหรับรายการใหมที่แทนที่รายการที่ถูกลงทะเบียน สวนประกอบทั้งหมดที่ระบุสําหรับ

ขอเสนอที่จะเพิ่มรายการใหมในทะเบียน (ภาคผนวก D.2) ควรจะรวมอยูดวย 
ภาคผนวก D.4 สวนประกอบเพิ่มเติมของขอมูลสําหรับแบบเสนอที่เปนการยกเลิกรายการ

ท่ีลงทะเบียน (Additional elements of information for proposals to retire a registered item) 
สวนประกอบเพิ่มเติมของขอมูลประกอบดวย 
a) ตัวระบุรายการ (มาตรา 8.8.2) 
b) ช่ือของรายการ (มาตรา 8.8.3) 
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3.3  ผลการรวบรวมขอมลูตัวอยางการใชงานมาตรฐาน ISO 19135 
จากการศึกษาเนื้อหาของมาตรฐาน คณะที่ปรึกษาไดทาํการศึกษาการนํามาตรฐาน ISO 

19135 ไปใชงาน โดยการสืบคนและรวบรวมตัวอยางการจัดทําทะเบียน ที่มีการดําเนินการตาม
มาตรฐาน ISO 19135 ของสองหนวยงานที่นาสนใจคือ Digital Geospatial Information Working 
Group (DGIWG) และ International Hydrographic Organization (IHO) สามารถสรุปขอมูล
รายละเอียดในสวนที่เกีย่วของกับมาตรฐาน ISO 19135 ไดดังนี ้
 

3.3.1  การใชงานมาตรฐาน ISO 19135 ของ Digital Geospatial Information Working 
Group (DGIWG) 

DGIWG คือ องคกรสากลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรฐานทางภูมิศาสตรของประเทศสมาชิก  
DGIWG ถูกจดัตั้งขึ้นภายใตขอสัญญาการตกลงรวมกันระหวางประเทศสมาชิก และเปนที่ตั้งในการ
เขารวมปฏิบัติงานดานสารสนเทศทางภูมิศาสตร ที่สนับสนุนตามความตองการของ NATO และ
ประเทศสมาชิกที่เกีย่วของ ซ่ึงตั้งอยูบนมาตรฐานโดยทัว่ไปและมาตรฐานทางวิชาการของ
สารสนเทศทางภูมิศาสตรที่ถูกกําหนดโดย International Organization for Standardization (ISO 
TC/211) ซ่ึง DGIWG ไดใชงานขอกําหนดทีใ่หบริการตามที่ไดลงนามโดย Open Geospatial 
Consortium (OGC) 

DGIWG ไดมีการกําหนดสวนประกอบตางๆ เพื่อใชในการพัฒนาตามขอกําหนดและแบบ
แผนโปรแกรมสําหรับขอมูลภูมิศาสตรทางทหาร ซ่ึง DGIWG ไดสรางขอกําหนด, รูปแบบการ
กําหนดรหัส และวธีิการทดสอบตามความจําเปนทางภูมิศาสตรของทหาร และไดกําหนดความรู
พื้นฐานอยางครอบคลุมในเอกสารซึ่งเกี่ยวของกับมาตรฐานทางภูมิศาสตร และเอกสารที่เก็บเปน
ประวัติ เชน เวอรชันของ DIGEST exchange standard 

The DGIWG Feature and Attribute Data Registry สรางโดยใชโครงสรางรวมและเคาราง
การเขารหัสผานสวนประกอบทะเบียนที่ทาํตาม ISO 19135, ISO 19126 และเกณฑของ ISO 19110 
ซ่ึงจัดหาการจดัการที่ยดืหยุนสําหรับการจดัเก็บแนวคดิฟเจอรและใชเปนพื้นฐานของการประสาน
และการสรางการทํางานระหวางกลุมสารสนเทศที่แตกตาง 
 สําหรับในสวนที่เกีย่วของกบัมาตรฐาน ISO 19135 DGIWG ไดพัฒนาทะเบียนตาม
มาตรฐาน ISO 19135 ที่เปนขั้นตอนวิธีในการลงทะเบียนอยางเปนมาตรฐาน และแบบเสนอเพือ่
เพิ่ม, ยกเลิกหรือแทนที่ element ตางๆ ในทะเบยีน ทีม่ีการกําหนดรปูแบบขอเสนอตามองคการผู
เสนอในโครงการตางๆ ที่เปนการรักษาทะเบียน ซ่ึงไดมีการแสดงตวัอยางทะเบียนของ DGIWG 
ตามเจาของทะเบียน เชน การยื่นแบบเสนอไปยังสมาชิกที่ไดเขารวมในโครงการรักษาทะเบยีน เชน 
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FACC Register Maintenance Project ของ DGIWG ที่ประกอบดวยทะเบียนของ Feature Catalogue 
และ Data Dictionary 
 DGIWG Feature and Attribute Data Registry จะบรรจุขอมูลทางดานแนวคิดสารสนเทศ
ภูมิศาสตรถูกใชเพื่อระบุลักษณะของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏบนโลกสําหรับกลุมสารสนเทศที่แตกตาง
กัน 
 แตละทะเบียนจะสรางเปน Feature Data Dictionary (FDD) ที่เปนการกาํหนดคาอยางอิสระ
ใหกับ feature และ attribute ที่อาจจะถูกใชในการอธิบายสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
 DGIWG มีหนาที่ปฏิบัติการทุกอยางตอหอทะเบียนเหลานี้ ซ่ึงผูที่ทําหนาที่คือ DGIWG 
Feature and Attribute Data Project Team (FAD PT)  
  ในสวนของหอทะเบียนขอมูล feature และ attribute ของ DGIWG ประกอบดวยทะเบียน
ตางๆ ที่ถูกจัดการดังนี ้

 DGIWG FDD 
แนวคดิตางๆ จะถูกเผยแพรโดยกลุม DGIWG ที่มีพื้นฐานอยูบน Feature and Attribute 

Coding Catalogue (FACC) และเปนสวนประกอบของ Digital Geographic Information Exchange 
Standard (DIGEST) 

 DGIWG National Extensions FDD 
แนวคดิอยางหนึ่งจะไมถูกรับรองในทันทีใน DGIWG FDD 
 S-57 Military Extensions FDD 

เปนแนวคิดจาก Additional Military Layers (AML) ที่ระบุตามที่รวบรวมไวใหกับ NATO 
standardisation agreement (STANAG) เลขที่ 7170 และมีพื้นฐานคํานิยามสําหรับ Transfer 
Standard for Digital Hydrographic Data, Publication S-57, Edition 3.1 

 Data Types Dictionary 
สนับสนุนแนวคิดที่ถูกใชระบุแนวคดิ attribute เชน ประเภทขอมูลและหนวยของการวัด 

  
 DGIWG มีการจัดสรางเวปไซด DGIWG Feature and Attribute Data Registry ที ่
https://www.dgiwg.org/FAD/registers.jsp (ภาพที ่ 3-25) ผูใชทั่วไปสามารถเรียกดูขอมูลภายในหอ
ทะเบียนได แตหากตองการแกไขขอมูลภายในได 
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ภาพที่ 3-25 เวปไซด DGIWG Register 
 

3.3.2  การใชงานมาตรฐาน ISO 19135 ของ International Hydrographic Organization 
(IHO) 

International Hydrographic Organization (IHO) หรือ องคการอุทกศาสตรสากล เปน
องคการที่ถูกกอนตั้งขึ้นในป 1921 เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการเดินเรือและปองกัน
ส่ิงแวดลอมทางทะเล โดยมวีัตถุประสงคในการประสานการทํางานของสํานักงานอุทกศาสตร
แหงชาติ สรางรูปแบบเหมอืนกันที่เปนไปไดมากที่สุดของแผนที่เดินเรือและเอกสาร รับขอเสนอ
ของวิธีการที่มีประสิทธิภาพและยอมรับไดเกี่ยวกับการการดาํเนินการและการนําการสํารวจทาง
อุทกศาสตรไปใชประโยชน พัฒนาศาสตรในสาขาอุทกศาสตรและเทคนิคทีใ่ชงานไดในการ
บรรยายสมุทรศาสตร 
 ในสวนของการจัดการขอมูล องคการอุทกศาสตรสากลไดมีการพัฒนามาตรฐานสาํหรับ
การแลกเปลี่ยนขอมูลอุทกศาสตรเชิงดิจิทลั ภายใตช่ือ S-57 มีการใชงานเกือบจะเฉพาะสําหรับการ
เขารหัสแผนทีเ่ดินเรืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Navigational Charts : ENCs) อยางไรก็ตาม S-57 
มีจุดมุงหมายที่จะรองรับประเภททั้งหมดของขอมูลทางอุทกศาสตร เพื่อที่จะทําตามความตองการนี ้
มาตรฐานใหมจึงไดถูกพัฒนาขึ้น ในประประชุม (กนัยายน 2005) มีการตัดสินวามาตรฐานใหม
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ความถูกสรางภายใตช่ือ S-100 เพื่อลดความสับสนและทั้งหมดขึ้นกับการระบุผลิตภณัฑ IHO ที่มี
ช่ือวา S-101, S102 ฯลฯ   
 การพัฒนามาตรฐานรับรองโดย IHO Transfer Standard Maintenance and Applications 
Development Working Group (TSMAD). จุดประสงคหลักของ S-100 คือการสนับสนุนความ
หลากหลายของสารสนเทศอุทกศาสตรและผลิตภัณฑ คณะทํางาน TSMAD จะทาํใหแนใจวา        
S-100 นําเอาบัญชีของการพัฒนาขอมูลเชิงพื้นที่ที่ตองการสําหรับกลุมทางอุทกศาสตร และนําผูมี
สวนไดเสยีหลักเขารวมในกระบวนการพฒันา  
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับ S-100 พบวามีเอกสารในสวนของ S-100-1 Feature 
Data Dictionary Component ที่มีการอางอิงและนําเอา ISO 19135 มาใชในการพัฒนามาตรฐานซึง่
รายละเอียดของเอกสาร IHO S-100-1 Feature Data Dictionary Component ประกอบดวย
สวนประกอบตางๆ ดังนี ้

 บทนํา (Introduction) 
 ขอบเขต (Scope) 
 รายการเอกสารอางอิง (Normative reference) 
 คําศัพท คําจํากัดความ และคํายอ (Terms, definitions and abbreviations) 

o คําศัพท คําจํากัดความ (Terms and definitions) 
o คํายอ (Abbreviations) 

 แนวคดิทั่วไป (General concepts) 
 IHO Feature Dari Dictionary 

o รายการทะเบยีน (Registered Items) 
o สารสนเทศการจัดการ (Management Information) 
o ขอเสนอสําหรับการลงทะเบยีนรายการ (Proposals for item registration) 

 บทบาทและความรับผิดชอบในการจดัการทะเบียน  
 (Roles and responsibilities in the management of registers)  

o เจาของหอทะเบียน (Registry Owner) 
o ผูจัดการหอทะเบียน (Registry Manager) 
o เจาของทะเบยีน (Register Owner) 
o ผูจัดการทะเบยีน (Register Manager) 
o ผูใชทะเบียน (Register User) 
o ผูควบคุม(Control Body) 
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o องคการผูเสนอ (Submitting Organizations) 
o ขอเสนอ (Proposers) 

 การจัดการทะเบียน (Management of registers) 
o การสรางทะเบยีน (Establishment of Registers) 
o กระบวนการของขอเสนอ (Processing of Proposals) 
o รายช่ือองคการผูเสนอ (List of submitting organizations) 
o การเผยแพร (Publication) 
o บูรณภาพ (Integrity) 

 Annex A (Management Process for Proposal Submission) 
 Annex B (Process to become a submitting organization to the IHO registry) 

 
IHO มีความมุงหมายที่จะจัดการหอทะเบียนใหเปนไปตามการเปนไปตามมาตรฐานของ 

ISO 19135 Procedures for registration of items of geographic information หอทะเบียนจะบรรจุ
ทะเบียนจํานวนหนึ่ง ซ่ึงสวนมากจะไปเปนพจนานุกรมขอมูล การใชทะเบียนที่เก็บคําอธิบายขอมูล
ทางอุทกศาสตรจะปรับปรุงอยางมีนัยสําคัญตามความสามารถของ IHO ในการจัดการและขยาย
หลายผลิตภัณฑบนฐานของ S-100 ทะเบียนจะรองรับผูใชหลากหลายเกีย่วกับรายการที่ถูก
ลงทะเบียน โดยสรางการใชประโยชนที่เผยแพรไดและเพิ่มการมองเห็นไดแกผูใชที่มีศักยภาพ 

การอธิบายสวนประกอบนี้มเีนื้อหาของทะเบียนและการระบุการดําเนนิการที่ดําเนินการ
เพื่อการรักษาทะเบียนหรือรายการทางอุทกศาสตรที่เกี่ยวของกับสารสนเทศใน IHO Feature data 
dictionary Registry ซ่ึง IHO ทําการรักษากลไกหอทะเบียนเชิงประกอบเพื่อสนับสนุนความตองการ
เหลานั้น  ภาพที่ 3- 26 แสดงโครงสรางรวมทั้งหมดของ IHO Registry  
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ภาพที่ 3-26 ความสัมพันธองคการของ IHO 

 
ขอบเขตของเอกสารระบุการดําเนินการที่ทําการเผยแพร เก็บรักษา และตีพิมพทะเบียนที่

พิเศษเฉพาะ ไมกํากวม และถาวรของตัวระบุที่กําหนดไปยังรายการเกีย่วกับภูมิศาสตร อุทกศาสตร 
และสารสนเทศคําอธิบายขอมูล เพื่อบรรลุตามจัดประสงคนี้ มาตรฐานไดระบุสวนประกอบของ
สารสนเทศที่จําเปนไปการเตรียมการระบุและคํานิยามในรายการที่ถูกลงทะเบียนและเพื่อจัดการ
การลงทะเบียนของรายการเหลานั้น 

เอกสารการจัดทําทะเบียนในสวนตางๆ ของ IHO นี้ ไดมีการใหรายละเอียดในการจัดทํา
ทะเบียนโดยมกีารจัดทําเอกสารมาตรฐานสําหรับขอมูลทางอุทกศาสตรโดยอางอิงสวนประกอบ
และรายละเอยีดการจัดสรางทะเบียนตามมาตรฐาน ISO 19135 โดยเพิม่การอธิบายสวนประกอบที่
เกี่ยวของกับขอมูลทางอุทกศาสตรโดยเฉพาะ 

จากการสรางมาตรฐานในการจัดการขอมลูทางอุทกศาสตรดังกลาว IHO ยังไดมีการ
จัดสราง IHO Hydrographic Registry สําหรับแสดงขอมูลทะเบียนขอมูลทางอุทกศาสตร โดยสราง
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เวปไซดช่ัวคราวไวที่ http://195.217.61.120/iho_registry/ (ภาพที่ 3-27) ซ่ึงจะมีการสรางเวปไซด 
IHO Registry แบบถาวรที่มรีายละเอียดเพิม่เติมในขั้นตอนสุดทาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3-27 เวปไซด IHO Hydrographic Registry 

 
ทะเบียนที่ปรากฏในเวปไซดผูใชทั่วไปสามารถเรียกดูขอมูลภายในหอทะเบียนได แตไม

สามารถลงทะเบียนหรือแกไขขอมูลภายในได สามารถทําการแกไขไดเฉพาะองคการผูเสนอโดยทํา
การเขาสูระบบเพื่อทําการแกไข และยังมสีวน Submitting Organization Application Form สําหรับ
ผูที่ตองการสมัครเปนองคการผูเสนอ 
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บทที่ 4 
ผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะในการศึกษามาตรฐาน ISO19135 

 
 

4.1  ผลการดาํเนินงาน 
จากการศึกษามาตรฐาน ISO 19135 Procedures for registration of geographical 

information items ของคณะที่ปรึกษา ไดทําการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดทํามาตรฐาน
ตามที่สรุปในตารางที่  3-1 หนา  9 และไดทําการศึกษารายละเอียดเอกสารมาตรฐาน  ISO 
19135:2005 ที่ไดมีการประกาศเปนมาตรฐานแลวทั้ง 14 สวน และไดทําการเรียบเรียงรายละเอียด
มาตรฐานเปนภาษาไทย ในหัวขอที่ 3.2  รายละเอียดมาตรฐาน ISO 19135 หนา 15 

การศึกษารายละเอียดมาตรฐานพบวา มาตรฐาน ISO 19135:2005 ไดทําการใหรายละเอียด
เกี่ยวกับกระบวนการลงทะเบียนรายการทางภูมิศาสตร ในเรื่องของบทบาทและความรับผิดชอบใน
การจัดการทะเบียน (Roles and responsibilities in the management of registers) ซ่ึงอธิบายถึงบุคคล
หรือองคกรที่มีบทบาทและความรับผิดชอบเกี่ยวของกับการจัดการทะเบียน รวมถึงความสัมพันธ
และสวนที่เกี่ยวของในขั้นตอนการจัดทําทะเบียน สวนการจัดการทะเบียน (Management of 
registers) ไดอธิบายถึงการสรางทะเบียน กระบวนการของขอเสนอ ซ่ึงอธิบายถึงกระบวนการที่
รองรับการเปลี่ยนแปลงทะเบียนในการเพิ่มรายการในทะเบียน การอธิบายใหชัดเจน การใชแทน
รายการขอมูลเดิม การยกเลิกรายการ การเสนอขอเสนอของการลงทะเบียนรายการ การตรวจสอบ
กระบวนการ ปรับปรุงรายการในทะเบียน ในสวนของกระบวนการเกี่ยวกับแนวคิดนี้มีการอธิบาย
ขั้นตอนและผูมีบทบาทในการดําเนินการตามขั้นตอนนั้น พรอมมีผังงานแสดงกระบวนการในการ
ทํางานแตละสวนไวอยางชัดเจน พรอมทั้งอธิบายบางหลักการของการลงทะเบียน (Some principles 
of registration) และในเนื้อหาหลักสวนสุดทายไดอธิบายถึงเคารางทะเบียน (Register schema) ที่ให
รายละเอียดโดยใช Unified Modeling Language (UML) (ISO/IEC 19501) ตามเกณฑใน ISO/TS 
19103 UML notation ไดอธิบายถึงคลาส 13 คลาสซึ่งแสดงสารสนเทศที่บรรจุในทะเบียนและ 9 
ประเภทขอมูลที่ถูกใชโดยแอตทริบิวตของคลาสเหลานั้นไวอยางชัดเจน และในรายละเอียด
มาตรฐานก็ไดบรรจุภาคผนวก โดยภาคผนวก A ชุดทดสอบนามธรรม (Abstract test suite) ของ
มาตรฐานเปนเนื้อหาที่กําหนดรายการการทดสอบตางๆ สําหรับความไดมาตรฐานของ ISO 19135 
นี้ ภาคผนวก B UML Notation จัดใหมีคําอธิบายโดยยอของ UML notation ตามที่ถูกระบุอยูใน 
ISO/IEC 19501-1 และ ISO/TS 19103 และที่จะถูกใชใน UML diagrams ในมาตรฐาน ภาคผนวก C 
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การสรางทะเบียนโดย ISO/TC 211 อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่มีบทบาทและความ
รับผิดชอบเกี่ยวของกับการสรางทะเบียนโดย ISO/TC 211  ซ่ึงประกอบดวย Register manager, 
Submitting organization และ Control body โดยอธิบายถึงคุณสมบัติและหนาที่รับผิดชอบ และ
เนื้อหาสวนสุดทายในภาคผนวก D ของเอกสารมาตรฐาน เปนการอธิบายขอกําหนดของรายการ
ขอมูลที่จะตองมีในกรณีขอเสนอตางๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทะเบียน 
 สําหรับแนวทางการจัดทํามาตรฐานตาม ISO 19135 ของประเทศไทย จากที่คณะที่ปรึกษา
ไดทําการศึกษารายละเอียดเอกสารมาตรฐาน และศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการนํามาตรฐาน ISO 
19135 ไปใชงาน ทั้งในสวนของ Digital Geospatial Information Working Group (DGIWG) และ 
International Hydrographic Organization (IHO) หากประเทศไทยจะมีการจัดทํารางมาตรฐาน ISO 
19135 ขึ้นมาใชงาน ควรมีการศึกษาการนํามาตรฐานไปใชงานทั้งของ DGIWG และ IHO 
โดยเฉพาะในสวนของ IHO ที่มีการเผยแพรเอกสารรายละเอียดมาตรฐานที่ไดจากการอางอิงและทํา
ตามแบบ ISO 19135  ไวอยางละเอียด จึงควรมีการนําเอกสารของ IHO ดังกลาวมาศึกษาแนว
ทางการนํามาประยุกตใชเพื่อกําหนดรายละเอียดในการจัดสรางทะเบียนและขั้นตอนการดําเนินงาน
ตางๆ กอนที่จะมีการจัดทํารางมาตรฐานของไทยตอไป และเนื่องจากมาตรฐาน ISO 19135 มี
รายละเอียดของผูที่สามารถมีบทบาทในการจัดทําทะเบียนจํานวนมาก หากตองการจัดทํามาตรฐาน
ของประเทศไทย ควรมีการศึกษาและรวบรวมหนวยงานหรือองคการที่เหมาะสมที่สามารถเขามามี
บทบาทในการจัดทําทะเบียนรายการทางภูมิสารสนเทศอีกดวย 
 

4.2  สรุปผลการสัมมนามาตรฐาน ISO19135 
 การศึกษาโครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 เร่ือง 
มาตรฐาน ISO 19135 : Procedures for registration of geographical information items ไดทําการ
นําเสนอผลการศึกษาในการสัมมนาเรื่อง “การนําเสนอผลการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
ตามมาตรฐาน ISO/TC211” ระหวางวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวน
ชัน กรุงเทพฯ ในงานสัมมนาไดมีการนําเสนอผลการศึกษามาตรฐาน ISO 19135 ซ่ึงรายละเอียดการ
นําเสนอเริ่มจากวัตถุประสงคของการศึกษา ขั้นตอนการดําเนินงาน และรายละเอียดเบื้องตนของ
มาตรฐาน ISO19135 โดยนําเสนอผลการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน และสถานะของ
มาตรฐานในปจจุบันซึ่งไดทําการประกาศใชมาตรฐานภายใตช่ือ ISO 19135:2005 Geographic 
information - Procedures for item registration และไดนําเสนอรายละเอียดของมาตรฐาน ในเรื่อง
ขอบเขตของมาตรฐาน มาตรฐานที่เกี่ยวของ UML Notation บทบาทและความรับผิดชอบของ
บุคคลที่มีบทบาทในกระบวนการตางๆ ของมาตรฐาน รายละเอียดกระบวนการตางๆ เกี่ยวกับการ
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ลงทะเบียนที่ระบุในเอกสารมาตรฐาน เคารางทะเบียน (Register Schema) ซ่ึงอธิบายโครงสรางของ
ทะเบียนและรายละเอียดของคลาสตางๆ ที่บรรจุอยูในทะเบียน ตัวอยางการใชงานมาตรฐาน 
ISO19135 ของ DGIWG และ IHO และทําการสรุปขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 ในงานสัมมนามีขอคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO19135 ดังนี้ แมวา
มาตรฐาน ISO19135 เปนเพียงมาตรฐานที่กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสรางทะเบียนรายการ
ขอมูลเทานั้น แตทะเบียนรายการขอมูลนี้ก็มีความสําคัญตอการจัดระบบการจัดเก็บขอมูล เพื่อการ
แลกเปลี่ยนขอมูลในอนาคต ตัวอยางเชน องคกรที่เกี่ยวของกับการกําหนดมาตรฐานของรหัสฟเจอร
ของขอมูลตางๆ ที่มีหลายหนวยงานเกี่ยวของดวย เชน รหัสการใชที่ดิน ซ่ึงจะมีการอัพเดตรหัสได 
การสราง registry ตามมาตรฐานนี้จะมีความสําคัญมาก ในเมืองไทยอาจจะยังไมคุนเคยกับการใช
งานและใชประโยชน registry นี้ แตในสวนของ ISO มีหลายเรื่องที่มีการจัดสราง registry เพราะวา
การกําหนดมาตรฐานหลายๆ เร่ือง ไมสามารถกําหนดตายตัวได ตองมีการอัพเดตตลอดเวลา 
เพราะฉะนั้นตองมีเครื่องมือในการอัพเดตขอมูลคือการใช registry ที่จะสามารถใหผูเกี่ยวของ
สามารถเขาถึงไดผานระบบออนไลน และมีกระบวนการตางๆ ตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน 
ISO19135 จะเปนระบบที่ชวยเปนตัวกลางที่ชวยในการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลที่มีความสําคัญใน
อนาคตตอการพัฒนามาตรฐานตางๆ 
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ISO 639-2 Codes for the representation of names of languages 
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ตารางที่ ก-1 รหัสสําหรับแทนชื่อภาษา โดย ISO 639-2 

ISO 639-2 Code ISO 639-1 Code English name of Language 

aar aa Afar 
abk ab Abkhazian 
ace   Achinese  
ach   Acoli 
ada   Adangme 
ady   Adyghe; Adygei 
afa   Afro-Asiatic (Other) 
afh   Afrihili 
afr af Afrikaans 
ain   Ainu 
aka ak Akan 
akk   Akkadian 
alb (B) 
sqi (T) 

sq Albanian 

ale   Aleut 
alg   Algonquian languages 
alt   Southern Altai 
amh am Amharic 
ang   English, Old (ca.450-1100) 
anp   Angika 
apa   Apache languages 
ara ar Arabic 
arc   Official Aramaic (700-300 BCE); 

Imperial Aramaic (700-300 BCE) 
arg an Aragonese 
arm (B) 
hye (T) 

hy Armenian 
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ตารางที่ ก-1 รหัสสําหรับแทนชื่อภาษา โดย ISO 639-2 

ISO 639-2 Code ISO 639-1 Code English name of Language 

arn   Mapudungun; Mapuche 
arp   Arapaho 
art   Artificial (Other) 
arw   Arawak 
asm as Assamese 
ast   Asturian; Bable; Leonese; 

Asturleonese 
ath   Athapascan languages 
aus   Australian languages 
ava av Avaric 
ave ae Avestan 
awa   Awadhi 
aym ay Aymara 
aze az Azerbaijani 
bad   Banda languages 
bai   Bamileke languages 
bak ba Bashkir 
bal   Baluchi 
bam bm Bambara 
ban   Balinese 
baq (B) 
eus (T) 

eu Basque 

bas   Basa 
bat   Baltic (Other) 
bej   Beja; Bedawiyet 
bel be Belarusian 
bem   Bemba 

(ตอ) 



 
 
ภาคผนวก ก  
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ตารางที่ ก-1 รหัสสําหรับแทนชื่อภาษา โดย ISO 639-2 

ISO 639-2 Code ISO 639-1 Code English name of Language 

ben bn Bengali 
ber   Berber (Other) 
bho   Bhojpuri 
bih bh Bihari 
bik   Bikol 
bin   Bini; Edo 
bis bi Bislama 
bla   Siksika 
bnt   Bantu (Other) 
bod (T) 
tib (B) 

bo Tibetan 

bos bs Bosnian 
bra   Braj 
bre br Breton 
btk   Batak languages 
bua   Buriat 
bug   Buginese 
bul bg Bulgarian 
bur (B) 
mya (T) 

my Burmese 

byn   Blin; Bilin 
cad   Caddo 
cai   Central American Indian (Other) 

car   Galibi Carib 
cat ca Catalan; Valencian 
cau   Caucasian (Other) 
ceb   Cebuano 

(ตอ) 



 
 
ภาคผนวก ก  
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ตารางที่ ก-1 รหัสสําหรับแทนชื่อภาษา โดย ISO 639-2 

ISO 639-2 Code ISO 639-1 Code English name of Language 

cel   Celtic (Other) 
ces (T) 
cze (B) 

cs Czech 

cha ch Chamorro 
chb   Chibcha 
che ce Chechen 
chg   Chagatai 
chi (B) 
zho (T) 

zh Chinese 

chk   Chuukese 
chm   Mari 
chn   Chinook jargon 
cho   Choctaw 
chp   Chipewyan; Dene Suline 
chr   Cherokee 
chu cu Church Slavic; Old Slavonic; Church 

Slavonic; Old Bulgarian; Old Church 
Slavonic 

chv cv Chuvash 
chy   Cheyenne 
cmc   Chamic languages 
cop   Coptic 
cor kw Cornish 
cos co Corsican 
cpe   Creoles and pidgins, English based 

(Other) 
cpf   Creoles and pidgins, French-based 

(ตอ) 



 
 
ภาคผนวก ก  
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ตารางที่ ก-1 รหัสสําหรับแทนชื่อภาษา โดย ISO 639-2 

ISO 639-2 Code ISO 639-1 Code English name of Language 

(Other) 

cpp   Creoles and pidgins, Portuguese-based 
(Other) 

cre cr Cree 
crh   Crimean Tatar; Crimean Turkish 
crp   Creoles and pidgins (Other) 
csb   Kashubian 
cus   Cushitic (Other) 
cym (T) 
wel (B) 

cy Welsh 

cze (B) 
ces (T) 

cs Czech 

dak   Dakota 
dan da Danish 
dar   Dargwa 
day   Land Dayak languages 
del   Delaware 
den   Slave (Athapascan) 
deu (T) 
ger (B) 

de German 

dgr   Dogrib 
din   Dinka 
div dv Divehi; Dhivehi; Maldivian 
doi   Dogri 
dra   Dravidian (Other) 
dsb   Lower Sorbian 
dua   Duala 

(ตอ) 



 
 
ภาคผนวก ก  
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ตารางที่ ก-1 รหัสสําหรับแทนชื่อภาษา โดย ISO 639-2 

ISO 639-2 Code ISO 639-1 Code English name of Language 

dum   Dutch, Middle (ca.1050-1350) 
dut (B) 
nld (T) 

nl Dutch; Flemish 

dyu   Dyula 
dzo dz Dzongkha 
efi   Efik 
egy   Egyptian (Ancient) 
eka   Ekajuk 
ell (T) 
gre (B) 

el Greek, Modern (1453-) 

elx   Elamite 
eng en English 
enm   English, Middle (1100-1500) 
epo eo Esperanto 
est et Estonian 
eus (T) 
baq (B) 

eu Basque 

ewe ee Ewe 
ewo   Ewondo 
fan   Fang 
fao fo Faroese 
fas (T) 
per (B) 

fa Persian 

fat   Fanti 
fij fj Fijian 
fil   Filipino; Pilipino 
fin fi Finnish 

(ตอ) 



 
 
ภาคผนวก ก  
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ตารางที่ ก-1 รหัสสําหรับแทนชื่อภาษา โดย ISO 639-2 

ISO 639-2 Code ISO 639-1 Code English name of Language 

fiu   Finno-Ugrian (Other) 
fon   Fon 
fra (T) 
fre (B) 

fr French 

fre (B) 
fra (T) 

fr French 

frm   French, Middle (ca.1400-1600) 
fro   French, Old (842-ca.1400) 
frr   Northern Frisian 
frs   Eastern Frisian 
fry fy Western Frisian 
ful ff Fulah 
fur   Friulian 
gaa   Ga 
gay   Gayo 
gba   Gbaya 
gem   Germanic (Other) 
geo (B) 
kat (T) 

ka Georgian 

ger (B) 
deu (T) 

de German 

gez   Geez 
gil   Gilbertese 
gla gd Gaelic; Scottish Gaelic 
gle ga Irish 
glg gl Galician 
glv gv Manx 

(ตอ) 



 
 
ภาคผนวก ก  
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ตารางที่ ก-1 รหัสสําหรับแทนชื่อภาษา โดย ISO 639-2 

ISO 639-2 Code ISO 639-1 Code English name of Language 

gmh   German, Middle High (ca.1050-1500) 
goh   German, Old High (ca.750-1050) 
gon   Gondi 
gor   Gorontalo 
got   Gothic 
grb   Grebo 
grc   Greek, Ancient (to 1453) 
gre (B) 
ell (T) 

el Greek, Modern (1453-) 

grn gn Guarani 
gsw   Swiss German; Alemannic; Alsatian 
guj gu Gujarati 
gwi   Gwich'in 
hai   Haida 
hat ht Haitian; Haitian Creole 
hau ha Hausa 
haw   Hawaiian 
heb he Hebrew 
her hz Herero 
hil   Hiligaynon 
him   Himachali 
hin hi Hindi 
hit   Hittite 
hmn   Hmong 
hmo ho Hiri Motu 
hrv (T) 
scr (B) 

hr Croatian 

 



 
 
ภาคผนวก ก  
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ตารางที่ ก-1 รหัสสําหรับแทนชื่อภาษา โดย ISO 639-2 

ISO 639-2 Code ISO 639-1 Code English name of Language 

hsb   Upper Sorbian 
hun hu Hungarian 
hup   Hupa 
hye (T) 
arm (B) 

hy Armenian 

iba   Iban 
ibo ig Igbo 
ice (B) 
isl (T) 

is Icelandic 

ido io Ido 
iii ii Sichuan Yi; Nuosu 
ijo   Ijo languages 
iku iu Inuktitut 
ile ie Interlingue; Occidental 
ilo   Iloko 
ina ia Interlingua (International Auxiliary 

Language Association) 
inc   Indic (Other) 
ind id Indonesian 
ine   Indo-European (Other) 
inh   Ingush 
ipk ik Inupiaq 
ira   Iranian (Other) 
iro   Iroquoian languages 
isl (T) 
ice (B) 

is Icelandic 

ita it Italian 

 



 
 
ภาคผนวก ก  
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ตารางที่ ก-1 รหัสสําหรับแทนชื่อภาษา โดย ISO 639-2 

ISO 639-2 Code ISO 639-1 Code English name of Language 

jav jv Javanese 
jbo   Lojban 
jpn ja Japanese 
jpr   Judeo-Persian 
jrb   Judeo-Arabic 
kaa   Kara-Kalpak 
kab   Kabyle 
kac   Kachin; Jingpho 
kal kl Kalaallisut; Greenlandic 
kam   Kamba 
kan kn Kannada 
kar   Karen languages 
kas ks Kashmiri 
kat (T) 
geo (B) 

ka Georgian 

kau kr Kanuri 
kaw   Kawi 
kaz kk Kazakh 
kbd   Kabardian 
kha   Khasi 
khi   Khoisan (Other) 
khm km Central Khmer 
kho   Khotanese 
kik ki Kikuyu; Gikuyu 
kin rw Kinyarwanda 
kir ky Kirghiz; Kyrgyz 
kmb   Kimbundu 

(ตอ) 



 
 
ภาคผนวก ก  
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ตารางที่ ก-1 รหัสสําหรับแทนชื่อภาษา โดย ISO 639-2 

ISO 639-2 Code ISO 639-1 Code English name of Language 

kok   Konkani 
kom kv Komi 
kon kg Kongo 
kor ko Korean 
kos   Kosraean 
kpe   Kpelle 
krc   Karachay-Balkar 
krl   Karelian 
kro   Kru languages 
kru   Kurukh 
kua kj Kuanyama; Kwanyama 
kum   Kumyk 
kur ku Kurdish 
kut   Kutenai 
lad   Ladino 
lah   Lahnda 
lam   Lamba 
lao lo Lao 
lat la Latin 
lav lv Latvian 
lez   Lezghian 
lim li Limburgan; Limburger; Limburgish 
lin ln Lingala 
lit lt Lithuanian 
lol   Mongo 
loz   Lozi 
ltz lb Luxembourgish; Letzeburgesch 

(ตอ) 



 
 
ภาคผนวก ก  
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ตารางที่ ก-1 รหัสสําหรับแทนชื่อภาษา โดย ISO 639-2 

ISO 639-2 Code ISO 639-1 Code English name of Language 

lua   Luba-Lulua 
lub lu Luba-Katanga 
lug lg Ganda 
lui   Luiseno 
lun   Lunda 
luo   Luo (Kenya and Tanzania) 
lus   Lushai 
mac (B) 
mkd (T) 

mk Macedonian 

mad   Madurese 
mag   Magahi 
mah mh Marshallese 
mai   Maithili 
mak   Makasar 
mal ml Malayalam 
man   Mandingo 
mao (B) 
mri (T) 

mi Maori 

map   Austronesian (Other) 
mar mr Marathi 
mas   Masai 
may (B) 
msa (T) 

ms Malay 

mdf   Moksha 
mdr   Mandar 
men   Mende 
mga   Irish, Middle (900-1200) 

(ตอ) 



 
 
ภาคผนวก ก  
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ตารางที่ ก-1 รหัสสําหรับแทนชื่อภาษา โดย ISO 639-2 

ISO 639-2 Code ISO 639-1 Code English name of Language 

mic   Mi'kmaq; Micmac 
min   Minangkabau 
mis   Uncoded languages 
mkd (T) 
mac (B) 

mk Macedonian 

mkh   Mon-Khmer (Other) 
mlg mg Malagasy 
mlt mt Maltese 
mnc   Manchu 
mni   Manipuri 
mno   Manobo languages 
moh   Mohawk 
mol mo Moldavian 
mon mn Mongolian 
mos   Mossi 
mri (T) 
mao (B) 

mi Maori 

msa (T) 
may (B) 

ms Malay 

mul   Multiple languages 
mun   Munda languages 
mus   Creek 
mwl   Mirandese 
mwr   Marwari 
mya (T) 
bur (B) 

my Burmese 

myn   Mayan languages 

(ตอ) 



 
 
ภาคผนวก ก  
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ตารางที่ ก-1 รหัสสําหรับแทนชื่อภาษา โดย ISO 639-2 

ISO 639-2 Code ISO 639-1 Code English name of Language 

myv   Erzya 
nah   Nahuatl languages 
nai   North American Indian 
nap   Neapolitan 
nau na Nauru 
nav nv Navajo; Navaho 
nbl nr Ndebele, South; South Ndebele 
nde nd Ndebele, North; North Ndebele 
ndo ng Ndonga 
nds   Low German; Low Saxon; German, 

Low; Saxon, Low 
nep ne Nepali 
new   Nepal Bhasa; Newari 
nia   Nias 
nic   Niger-Kordofanian (Other) 
niu   Niuean 
nld (T) 
dut (B) 

nl Dutch; Flemish 

nno nn Norwegian Nynorsk; Nynorsk, 
Norwegian 

nob nb Bokmål, Norwegian; Norwegian 
Bokmål 

nog   Nogai 
non   Norse, Old 
nor no Norwegian 
nqo   N'Ko 
nso   Pedi; Sepedi; Northern Sotho 

(ตอ) 



 
 
ภาคผนวก ก  
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ตารางที่ ก-1 รหัสสําหรับแทนชื่อภาษา โดย ISO 639-2 

ISO 639-2 Code ISO 639-1 Code English name of Language 

nub   Nubian languages 
nwc   Classical Newari; Old Newari; 

Classical Nepal Bhasa 
nya ny Chichewa; Chewa; Nyanja 
nym   Nyamwezi 
nyn   Nyankole 
nyo   Nyoro 
nzi   Nzima 
oci oc Occitan (post 1500); Provençal 
oji oj Ojibwa 
ori or Oriya 
orm om Oromo 
osa   Osage 
oss os Ossetian; Ossetic 
ota   Turkish, Ottoman (1500-1928) 
oto   Otomian languages 
paa   Papuan (Other) 
pag   Pangasinan 
pal   Pahlavi 
pam   Pampanga; Kapampangan 
pan pa Panjabi; Punjabi 
pap   Papiamento 
pau   Palauan 
peo   Persian, Old (ca.600-400 B.C.) 
per (B) 
fas (T) 

fa Persian 

phi   Philippine (Other) 

(ตอ) 



 
 
ภาคผนวก ก  
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ตารางที่ ก-1 รหัสสําหรับแทนชื่อภาษา โดย ISO 639-2 

ISO 639-2 Code ISO 639-1 Code English name of Language 

phn   Phoenician 
pli pi Pali 
pol pl Polish 
pon   Pohnpeian 
por pt Portuguese 
pra   Prakrit languages 
pro   Provençal, Old (to 1500) 
pus ps Pushto; Pashto 
qaa-qtz   Reserved for local use 
que qu Quechua 
raj   Rajasthani 
rap   Rapanui 
rar   Rarotongan; Cook Islands Maori 
roa   Romance (Other) 
roh rm Romansh 
rom   Romany 
ron (T) 
rum (B) 

ro Romanian 

rum (B) 
ron (T) 

ro Romanian 

run rn Rundi 
rup   Aromanian; Arumanian; Macedo-

Romanian 
rus ru Russian 
sad   Sandawe 
sag sg Sango 
sah   Yakut 

(ตอ) 



 
 
ภาคผนวก ก  
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ตารางที่ ก-1 รหัสสําหรับแทนชื่อภาษา โดย ISO 639-2 

ISO 639-2 Code ISO 639-1 Code English name of Language 

sai   South American Indian (Other) 
sal   Salishan languages 
sam   Samaritan Aramaic 
san sa Sanskrit 
sas   Sasak 
sat   Santali 
scc (B) 
srp (T) 

sr Serbian 

scn   Sicilian 
sco   Scots 
scr (B) 
hrv (T) 

hr Croatian 

sel   Selkup 
sem   Semitic (Other) 
sga   Irish, Old (to 900) 
sgn   Sign Languages 
shn   Shan 
sid   Sidamo 
sin si Sinhala; Sinhalese 
sio   Siouan languages 
sit   Sino-Tibetan (Other) 
sla   Slavic (Other) 
slk (T) 
slo (B) 

sk Slovak 

slo (B) 
slk (T) 

sk Slovak 

slv sl Slovenian 

(ตอ) 



 
 
ภาคผนวก ก  
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ตารางที่ ก-1 รหัสสําหรับแทนชื่อภาษา โดย ISO 639-2 

ISO 639-2 Code ISO 639-1 Code English name of Language 

sma   Southern Sami 
sme se Northern Sami 
smi   Sami languages (Other) 
smj   Lule Sami 
smn   Inari Sami 
smo sm Samoan 
sms   Skolt Sami 
sna sn Shona 
snd sd Sindhi 
snk   Soninke 
sog   Sogdian 
som so Somali 
son   Songhai languages 
sot st Sotho, Southern 
spa es Spanish; Castilian 
sqi (T) 
alb (B) 

sq Albanian 

srd sc Sardinian 
srn   Sranan Tongo 
srp (T) 
scc (B) 

sr Serbian 

srr   Serer 
ssa   Nilo-Saharan (Other) 
ssw ss Swati 
suk   Sukuma 
sun su Sundanese 
sus   Susu 

(ตอ) 



 
 
ภาคผนวก ก  
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ตารางที่ ก-1 รหัสสําหรับแทนชื่อภาษา โดย ISO 639-2 

ISO 639-2 Code ISO 639-1 Code English name of Language 

sux   Sumerian 
swa sw Swahili 
swe sv Swedish 
syc   Classical Syriac 
syr   Syriac 
tah ty Tahitian 
tai   Tai (Other) 
tam ta Tamil 
tat tt Tatar 
tel te Telugu 
tem   Timne 
ter   Tereno 
tet   Tetum 
tgk tg Tajik 
tgl tl Tagalog 
tha th Thai 
tib (B) 
bod (T) 

bo Tibetan 

tig   Tigre 
tir ti Tigrinya 
tiv   Tiv 
tkl   Tokelau 
tlh   Klingon; tlhIngan-Hol 
tli   Tlingit 
tmh   Tamashek 
tog   Tonga (Nyasa) 
ton to Tonga (Tonga Islands) 

(ตอ) 
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ตารางที่ ก-1 รหัสสําหรับแทนชื่อภาษา โดย ISO 639-2 

ISO 639-2 Code ISO 639-1 Code English name of Language 

tpi   Tok Pisin 
tsi   Tsimshian 
tsn tn Tswana 
tso ts Tsonga 
tuk tk Turkmen 
tum   Tumbuka 
tup   Tupi languages 
tur tr Turkish 
tut   Altaic (Other) 
tvl   Tuvalu 
twi tw Twi 
tyv   Tuvinian 
udm   Udmurt 
uga   Ugaritic 
uig ug Uighur; Uyghur 
ukr uk Ukrainian 
umb   Umbundu 
und   Undetermined 
urd ur Urdu 
uzb uz Uzbek 
vai   Vai 
ven ve Venda 
vie vi Vietnamese 
vol vo Volapük 
vot   Votic 
wak   Wakashan languages 
wal   Walamo 

(ตอ) 



 
 
ภาคผนวก ก  
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ตารางที่ ก-1 รหัสสําหรับแทนชื่อภาษา โดย ISO 639-2 

ISO 639-2 Code ISO 639-1 Code English name of Language 

war   Waray 
was   Washo 
wel (B) 
cym (T) 

cy Welsh 

wen   Sorbian languages 
wln wa Walloon 
wol wo Wolof 
xal   Kalmyk; Oirat 
xho xh Xhosa 
yao   Yao 
yap   Yapese 
yid yi Yiddish 
yor yo Yoruba 
ypk   Yupik languages 
zap   Zapotec 
zbl   Blissymbols; Blissymbolics; Bliss 
zen   Zenaga 
zha za Zhuang; Chuang 
zho (T) 
chi (B) 

zh Chinese 

znd   Zande languages 
zul zu Zulu 
zun   Zuni 
zxx   No linguistic content; Not applicable 
zza   Zaza; Dimili; Dimli; Kirdki; 

Kirmanjki; Zazaki 
Zazaki Zaza; Dimili; Dimli; zaza; dimili; dimli; kirdki; kirmanjki; 

(ตอ) 
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ตารางที่ ก-1 รหัสสําหรับแทนชื่อภาษา โดย ISO 639-2 

ISO 639-2 Code ISO 639-1 Code English name of Language 

Kirdki; Kirmanjki; 
Zazaki 

zazaki 

Zenaga Zenaga zenaga 
Zhuang Zhuang; Chuang zhuang; chuang 
Zulu Zulu zoulou 
Zuni Zuni zuni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตอ) 
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ISO 3166-1 

Codes for the representation of names of countries and their subdivisions 
Part 1: Country codes 
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ตารางที่ ข-1 รหัสสําหรับแทนชื่อประเทศ โดย ISO 3166-1 

Country A 2 A 3 Number 
AFGHANISTAN AF AFG 004 
ALBANIA AL ALB 008 
ALGERIA DZ DZA 012 
AMERICAN SAMOA AS ASM 016 
ANDORRA AD AND 020 
ANGOLA AO AGO 024 
ANGUILLA AI AIA 660 
ANTARCTICA AQ ATA 010 
ANTIGUA AND BARBUDA AG ATG 028 
ARGENTINA AR ARG 032 
ARMENIA AM ARM 051 
ARUBA AW ABW 533 
AUSTRALIA AU AUS 036 
AUSTRIA AT AUT 040 
AZERBAIJAN AZ AZE 031 
BAHAMAS BS BHS 044 
BAHRAIN BH BHR 048 
BANGLADESH BD BGD 050 
BARBADOS BB BRB 052 
BELARUS BY BLR 112 
BELGIUM BE BEL 056 
BELIZE BZ BLZ 084 
BENIN BJ BEN 204 
BERMUDA BM BMU 060 
BHUTAN BT BTN 064 
BOLIVIA BO BOL 068 
BOSNIA AND HERZEGOWINA BA BIH 070 
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ตารางที่ ข-1 รหัสสําหรับแทนชื่อประเทศ โดย ISO 3166-1 (ตอ) 

Country A 2 A 3 Number 
BOTSWANA BW BWA 072 
BOUVET ISLAND BV BVT 074 
BRAZIL BR BRA 076 
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY IO IOT 086 
BRUNEI DARUSSALAM BN BRN 096 
BULGARIA BG BGR 100 
BURKINA FASO BF BFA 854 
BURUNDI BI BDI 108 
CAMBODIA KH KHM 116 
CAMEROON CM CMR 120 
CANADA CA CAN 124 
CAPE VERDE CV CPV 132 
CAYMAN ISLANDS KY CYM 136 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC CF CAF 140 
CHAD TD TCD 148 
CHILE CL CHL 152 
CHINA CN CHN 156 
CHRISTMAS ISLAND CX CXR 162 
COCOS (KEELING) ISLANDS CC CCK 166 
COLOMBIA CO COL 170 
COMOROS KM COM 174 
CONGO CG COG 178 
COOK ISLANDS CK COK 184 
COSTA RICA CR CRI 188 
COTE D'IVOIRE CI CIV 384 
CROATIA (local name: Hrvatska) HR HRV 191 
CUBA CU CUB 192 
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ตารางที่ ข-1 รหัสสําหรับแทนชื่อประเทศ โดย ISO 3166-1 (ตอ) 

Country A 2 A 3 Number 
CYPRUS CY CYP 196 
CZECH REPUBLIC CZ CZE 203 
DENMARK DK DNK 208 
DJIBOUTI DJ DJI 262 
DOMINICA DM DMA 212 
DOMINICAN REPUBLIC DO DOM 214 
EAST TIMOR TP TMP 626 
ECUADOR EC ECU 218 
EGYPT EG EGY 818 
EL SALVADOR SV SLV 222 
EQUATORIAL GUINEA GQ GNQ 226 
ERITREA ER ERI 232 
ESTONIA EE EST 233 
ETHIOPIA ET ETH 210 
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) FK FLK 238 
FAROE ISLANDS FO FRO 234 
FIJI FJ FJI 242 
FINLAND FI FIN 246 
FRANCE FR FRA 250 
FRANCE, METROPOLITAN FX FXX 249 
FRENCH GUIANA GF GUF 254 
FRENCH POLYNESIA PF PYF 258 
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES TF ATF 260 
GABON GA GAB 266 
GAMBIA GM GMB 270 
GEORGIA GE GEO 268 
GERMANY DE DEU 276 
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ตารางที่ ข-1 รหัสสําหรับแทนชื่อประเทศ โดย ISO 3166-1 (ตอ) 

Country A 2 A 3 Number 
GHANA GH GHA 288 
GIBRALTAR GI GIB 292 
GREECE GR GRC 300 
GREENLAND GL GRL 304 
GRENADA GD GRD 308 
GUADELOUPE GP GLP 312 
GUAM GU GUM 316 
GUATEMALA GT GTM 320 
GUINEA GN GIN 324 
GUINEA-BISSAU GW GNB 624 
GUYANA GY GUY 328 
HAITI HT HTI 332 
HEARD AND MC DONALD ISLANDS HM HMD 334 
HONDURAS HN HND 340 
HONG KONG HK HKG 344 
HUNGARY HU HUN 348 
ICELAND IS ISL 352 
INDIA IN IND 356 
INDONESIA ID IDN 360 
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) IR IRN 364 
IRAQ IQ IRQ 368 
IRELAND IE IRL 372 
ISRAEL IL ISR 376 
ITALY IT ITA 380 
JAMAICA JM JAM 388 
JAPAN JP JPN 392 
JORDAN JO JOR 400 
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ตารางที่ ข-1 รหัสสําหรับแทนชื่อประเทศ โดย ISO 3166-1 (ตอ) 

Country A 2 A 3 Number 
KAZAKHSTAN KZ KAZ 398 
KENYA KE KEN 404 
KIRIBATI KI KIR 296 
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KP PRK 408 
KOREA, REPUBLIC OF KR KOR 410 
KUWAIT KW KWT 414 
KYRGYZSTAN KG KGZ 417 
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC LA LAO 418 
LATVIA LV LVA 428 
LEBANON LB LBN 422 
LESOTHO LS LSO 426 
LIBERIA LR LBR 430 
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA LY LBY 434 
LIECHTENSTEIN LI LIE 438 
LITHUANIA LT LTU 440 
LUXEMBOURG LU LUX 442 
MACAU MO MAC 446 
MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV 
REPUBLIC OF MK MKD 

807 
(provis) 

MADAGASCAR MG MDG 450 
MALAWI MW MWI 454 
MALAYSIA MY MYS 458 
MALDIVES MV MDV 462 
MALI ML MLI 466 
MALTA MT MLT 470 
MARSHALL ISLANDS MH MHL 584 
MARTINIQUE MQ MTQ 474 
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ตารางที่ ข-1 รหัสสําหรับแทนชื่อประเทศ โดย ISO 3166-1 (ตอ) 

Country A 2 A 3 Number 
MAURITANIA MR MRT 478 
MAURITIUS MU MUS 480 
MAYOTTE YT MYT 175 
MEXICO MX MEX 484 
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF FM FSM 583 
MOLDOVA, REPUBLIC OF MD MDA 498 
MONACO MC MCO 492 
MONGOLIA MN MNG 496 
MONTSERRAT MS MSR 500 
MOROCCO MA MAR 504 
MOZAMBIQUE MZ MOZ 508 
MYANMAR MM MMR 104 
NAMIBIA NA NAM 516 
NAURU NR NRU 520 
NEPAL NP NPL 524 
NETHERLANDS NL NLD 528 
NETHERLANDS ANTILLES AN ANT 530 
NEW CALEDONIA NC NCL 540 
NEW ZEALAND NZ NZL 554 
NICARAGUA NI NIC 558 
NIGER NE NER 562 
NIGERIA NG NGA 566 
NIUE NU NIU 570 
NORFOLK ISLAND NF NFK 574 
NORTHERN MARIANA ISLANDS MP MNP 580 
NORWAY NO NOR 578 
OMAN OM OMN 512 
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ตารางที่ ข-1 รหัสสําหรับแทนชื่อประเทศ โดย ISO 3166-1 (ตอ) 

Country A 2 A 3 Number 
PAKISTAN PK PAK 586 
PALAU PW PLW 585 
PANAMA PA PAN 591 
PAPUA NEW GUINEA PG PNG 598 
PARAGUAY PY PRY 600 
PERU PE PER 604 
PHILIPPINES PH PHL 608 
PITCAIRN PN PCN 612 
POLAND PL POL 616 
PORTUGAL PT PRT 620 
PUERTO RICO PR PRI 630 
QATAR QA QAT 634 
REUNION RE REU 638 
ROMANIA RO ROM 642 
RUSSIAN FEDERATION RU RUS 643 
RWANDA RW RWA 646 
SAINT KITTS AND NEVIS KN KNA 659 
SAINT LUCIA LC LCA 662 
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES VC VCT 670 
SAMOA WS WSM 882 
SAN MARINO SM SMR 674 
SAO TOME AND PRINCIPE ST STP 678 
SAUDI ARABIA SA SAU 682 
SENEGAL SN SEN 686 
SEYCHELLES SC SYC 690 
SIERRA LEONE SL SLE 694 
SINGAPORE SG SGP 702 
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ตารางที่ ข-1 รหัสสําหรับแทนชื่อประเทศ โดย ISO 3166-1 (ตอ) 

Country A 2 A 3 Number 
SLOVAKIA (Slovak Republic) SK SVK 703 
SLOVENIA SI SVN 705 
SOLOMON ISLANDS SB SLB 090 
SOMALIA SO SOM 706 
SOUTH AFRICA ZA ZAF 710 
SPAIN ES ESP 724 
SRI LANKA LK LKA 144 
ST. HELENA SH SHN 654 
ST. PIERRE AND MIQUELON PM SPM 666 
SUDAN SD SDN 736 
SURINAME SR SUR 740 
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS SJ SJM 744 
SWAZILAND SZ SWZ 748 
SWEDEN SE SWE 752 
SWITZERLAND CH CHE 756 
SYRIAN ARAB REPUBLIC SY SYR 760 
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA TW TWN 158 
TAJIKISTAN TJ TJK 762 
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF TZ TZA 834 
THAILAND TH THA 764 
TOGO TG TGO 768 
TOKELAU TK TKL 772 
TONGA TO TON 776 
TRINIDAD AND TOBAGO TT TTO 780 
TUNISIA TN TUN 788 
TURKEY TR TUR 792 
TURKMENISTAN TM TKM 795 
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ตารางที่ ข-1 รหัสสําหรับแทนชื่อประเทศ โดย ISO 3166-1 (ตอ) 

Country A 2 A 3 Number 
TURKS AND CAICOS ISLANDS TC TCA 796 
TUVALU TV TUV 798 
UGANDA UG UGA 800 
UKRAINE UA UKR 804 
UNITED ARAB EMIRATES AE ARE 784 
UNITED KINGDOM GB GBR 826 
UNITED STATES US USA 840 
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS UM UMI 581 
URUGUAY UY URY 858 
UZBEKISTAN UZ UZB 860 
VANUATU VU VUT 548 
VATICAN CITY STATE (HOLY SEE) VA VAT 336 
VENEZUELA VE VEN 862 
VIET NAM VN VNM 704 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) VG VGB 092 
VIRGIN ISLANDS (U.S.) VI VIR 850 
WALLIS AND FUTUNA ISLANDS WF WLF 876 
WESTERN SAHARA EH ESH 732 
YEMEN YE YEM 887 
YUGOSLAVIA YU YUG 891 
ZAIRE ZR ZAR 180 
ZAMBIA ZM ZMB 894 
ZIMBABWE ZW ZWE 716 
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รายการคําศัพทสําคัญของมาตรฐาน ISO 19135 

Procedures for registration of geographical information items 
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ภาษาองักฤษ ภาษาไทย คําอธิบายศัพท 
clarification การอธิบายใหชัดเจน การอธิบายความหมายของบางสวนของ

ขอมูลในทะเบยีนใหชัดเจน โดยจะไมมี
ผลตอการเปลี่ยนความหมายหรือ
ความหมายทางเทคนิคของรายการ และ
ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
การลงทะเบียน 

class คลาส  
control body  ผูควบคุม กลุมของผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ทําการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาของทะเบียน 
equivalent names ช่ือสมมูล ช่ือที่มีความหมายเหมือนกัน 
hierarchical register ทะเบียนเชิงลําดับชั้น กลุมโครงสรางของทะเบียน สําหรับ

ขอบเขตของรายการทะเบียนซึ่ง
ประกอบดวย หลักการลงทะเบียน และ
กลุมของทะเบยีนยอย 

identifier ตัวระบ ุ ลําดับที่เปนอสิระทางภาษาศาสตรของ
อักขระที่อาจประกอบดวยการทําการ
ระบุพิเศษและถาวรกับสวนที่มีความ
สันพันธกัน 

item class คลาสรายการ กลุมของรายการซึ่งมีคุณสมบัติรวม 
items รายการ  
Notation สัญกรณ  
register ทะเบียน ทะเบียน (ของรายการเกีย่วกบั

สารสนเทศภูมิศาสตร) 
register manager ผูจัดการทะเบยีน องคการที่จัดการเกี่ยวกับทะเบียน โดยมี

การทําการแทนโดยผูจัดสรางทะเบียน  
register owner เจาของทะเบยีน องคการที่จัดสรางทะเบียน 
registration การลงทะเบียน การกําหนดตวัระบุที่ถาวร เฉพาะตวั 

และไมกํากวมไปยังรายการ 
registration authority ผูมีอํานาจในการลงทะเบียน  
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ภาษาองักฤษ ภาษาไทย คําอธิบายศัพท 
registry หอทะเบยีน ระบบสารสนเทศในสวนทีท่ะเบียนถูก

เก็บรักษาไว 
subclass คลาสยอย  
submitting 
organization 

องคการผูเสนอ องคการที่ไดรับอนุญาตโดยผูจัดสราง
ทะเบียนที่เสนอการเปลี่ยนแปลงไปยัง
เนื้อหาของทะเบียน 

subregister ทะเบียนยอย  สวนทะเบยีนยอยของทะเบยีนเชิงลําดับ
ช้ัน 

supersession การแทนที ่ เปนการแทนทีร่ายการในทะเบียนดวย
หนึ่งรายการใหมหรือมากกวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




