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คํานํา 

 

 ประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญ และประโยชนของการจัดทํามาตรฐานแหงชาติดาน
ภูมิสารสนเทศมาเปนเวลาหลายปแลว แตเนื่องจากความรู ความเขาใจในการจัดทํา และใชงาน
มาตรฐานดานขอมูลภูมิสารสนเทศยังมีอยูนอยมาก ทําใหยังไมสามารถกําหนด และจัดทํามาตรฐาน
อยางเปนทางการได อยางไรก็ตาม ในขณะน้ีไดมีการจัดทําและกําหนดมาตรฐานระหวางประเทศอยาง
เปนทางการ คือ ISO/TC 211 และการจัดต้ัง Open Geospatial Consortium (OCG) ข้ึน ซ่ึงสามารถนํามา
ปรับใชในการกําหนดมาตรฐานภูมิสารสนเทศในประเทศไทยไดเชนกัน 

 ดังนั้น เพื่อใหทุกหนวยงานมีความเขาใจในหลักการ ขอบเขตเน้ือหา และมีความสามารถใน
การผลิตขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีมาตรฐาน จึงจําเปนตองมีการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของ
ไทยตามแนวทางมาตรฐานสากลของ ISO/TC211 ในการนี้ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องคการมหาชน) จึงไดจัดทําโครงการศึกษาเพื่อกําหนดมาตรฐานภูมิสารสนเทศของไทย
ตามแนวทางมาตรฐานสากลของ ISO/TC211 โดยมอบหมายใหศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ ท้ัง 5 แหง เปนหนวยงานในการศึกษาเบ้ืองตน เพื่อพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศให
เปนไปตามหลักการมาตรฐานสากล ซ่ึงศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาค
ตะวันออก ไดรับมอบหมายใหดําเนินการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ 
ISO/TC 211 มาตรฐาน ISO 19128: Web map server Interface รวมถึงจัดทําคูมือเปนภาษาไทยข้ึนเพื่อ
ประโยชนในการนําไปใชงานตอไป 

 รายงานโครงการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานในคร้ังนี้ จะเปนการ
สรุปเนื้อหาท่ีสําคัญของมาตรฐาน ISO 19128: Web map server Interface และศึกษามาตรฐานท่ี
เกี่ยวของ ไดแก มาตรฐาน ISO19136: Geography Markup Language และมาตรฐาน ISO 19142: Web 
Feature Service เทานั้น 
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บทนํา  1 
 

โครงการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC 211 มาตรฐาน ISO 19128: Web Map Server Interface 

บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1. ความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันความตองการใชงานภูมิสารสนเทศรวมกันระหวางหนวยงานตางๆ มีการขยายตัว
มากข้ึน แตยังขาดมาตรฐาน ทําใหเกิดความแตกตางในดานคุณภาพของขอมูล ประสิทธิภาพของ
ระบบ ศักยภาพของบุคลากรและหนวยงาน ซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพการใชงาน และความคุมคาใน
การลงทุนดานภูมิสารสนเทศ ดังนั้น การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ ท้ังในดานขอมูล ขบวนการ 
ระบบ ตลอดจนบุคลากร จึงเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ภูมิสารสนเทศ (National Spatial Data Infrastructure: NDSI) เพื่อใหเกิดการบูรณาการในการพัฒนา
ภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคา และไดขอมูลท่ีมีคุณภาพสําหรับใชในการ
บริหารจัดการ และประกอบการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาประเทศโดยรวม 
 ประเทศไทยไดเร่ิมตระหนักถึงความสําคัญ และประโยชนของการมีมาตรฐานแหงชาติดาน
ภูมิสารสนเทศมาเปนเวลาหลายปแลว โดยมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานขอมูล        
ภูมิสารสนเทศ ภายใตคณะกรรมการประสานและสงเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร ต้ังแตป 2538 แตเนื่องจากความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําและใชงานมาตรฐานดาน
ขอมูลภูมิสารสนเทศในประเทศไทยยังมีอยูนอยมาก การดําเนินงานท่ีผานมา จึงเปนไปในลักษณะ
ของการศึกษาทําความเขาใจ และพัฒนาตนรางมาตรฐานบางเร่ือง เพื่อเผยแพรและสรางความเขาใจ 
ใหไดรับการยอมรับจากนักวิชาการ และผูปฏิบัติงานดานภูมิสารสนเทศในหนวยงานตางๆ แตจนถึง
ปจจุบัน ประเทศไทยยังไมสามารถกําหนดและจัดทํามาตรฐานข้ึนอยางเปนทางการเพ่ือประกาศออก
ใชงานได 
 อยางไรก็ตาม การพัฒนาและกําหนดมาตรฐานระหวางประเทศ โดยองคการระหวาง
ประเทศวาดวยการมาตรฐาน (ISO) โดยคณะกรรมการทางเทคนิค คณะท่ี 211 (ISO/TC211) ซ่ึง
ประเทศไทยเปนสมาชิกอยู ไดดําเนินการพัฒนาชุดมาตรฐานระหวางประเทศตางๆ เกี่ยวกับขอมูล 
GIS รวมถึงการจัดต้ัง Open Geospatial Consortium (OCG) ซ่ึงเปนกลุมความรวมมือทาง
อุตสาหกรรมท่ีมีภารกิจในการใหความชวยเหลือในการสงเสริมการทํางานแบบปฏิบัติการ
ปฏิสัมพันธสําหรับเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับสารสนเทศเชิงพื้นท่ีและเชิงตําแหนง ทําใหมีการนํา
มาตรฐานมาใชในการปฏิบัติจริง โดยผานกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร ทําใหกระบวนการกําหนด
มาตรฐานภูมิสารสนเทศในประเทศไทยมีความคืบหนาอยางเห็นไดชัด  
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 ดังนั้น เพื่อใหทุกหนวยงานมีความเขาใจในหลักการ ขอบเขตเน้ือหา และมีความสามารถใน
การผลิตขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีมาตรฐาน จึงจําเปนตองมีการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ
ของไทยตามแนวทางมาตรฐานสากลของ ISO/TC211 ในการนี้ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) จึงไดจัดทําโครงการศึกษาเพื่อกําหนดมาตรฐานภูมิสารสนเทศ
ของไทยตามแนวทางมาตรฐานสากลของ ISO/TC211 โดยมอบหมายใหศูนยภูมิภาคเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ ท้ัง 5 แหง เปนหนวยงานในการศึกษาเบ้ืองตน เพื่อพัฒนามาตรฐานภูมิ
สารสนเทศใหเปนไปตามหลักการมาตรฐานสากล ซ่ึงศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ ภาคตะวันออก ไดรับมอบหมายใหดําเนินการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตาม
มาตรฐานของ ISO/TC 211 มาตรฐาน ISO 19128: Web map server Interface รวมถึงจัดทําคูมือเปน
ภาษาไทยข้ึนเพื่อประโยชนในการนําไปใชงานตอไป 
 
 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1) ศึกษาแนวคิด หลักการ เพื่อพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทยตาม
แนวทางมาตรฐานสากล ISO/TC211 
 2.2) สรางความเขาใจในหลักการ และขอบเขตของเนื้อหามาตรฐานภูมิสารเทศตาม
มาตรฐาน ISO/TC211 ดานมาตรฐาน ISO 19128: Web map server interface 
 2.3) เพื่อเผยแพรและสงเสริมการใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศใหกับหนวยงานท่ีมีภารกิจ
ดานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 
 
 

3.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 3.1) ไดแนวคิด หลักการและมาตรฐานกลางภูมิสารสนเทศเพ่ือสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียน
ใชงานภูมิสารสนเทศรวมกันอยางเปนเอกภาพ 
 3.2) ไดเอกสารการใชงานมาตรฐาน ISO 19128: Web map server interface สําหรับขอมูล
ภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 
 3.3) ไดเอกสารฉบับภาษาไทยของมาตรฐาน ISO 19128: Web map server interface เพื่อให
หนวยงานตางๆ สามารถนําไปประยุกตใชได 
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4.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 4.1) ศึกษาแนวคิด หลักการ รูปแบบและวิธีการการใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศตาม
มาตรฐาน ISO/TC211 ในมาตรฐานดาน Web Map Server Interface (ISO 19128: 2005) ซ่ึงจะศึกษา
มาตรฐานท่ีเกี่ยวของคือ Geography Markup Language (ISO 19136) 
 4.2) สํารวจ ศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของระบบใหบริการแผนท่ี Web map service ท้ัง
ระบบท่ีพัฒนาจากซอฟตแวรเชิงพาณิชย (Commercial Software) และซอฟตแวรรหัสเปด (Open 
Source Software) ท่ีมีการจัดสรางและใหบริการในประเทศไทย 
 4.3) ศึกษา จัดทําเอกสารมาตรฐานเปนภาษาไทย นําเสนอเนื้อหาและรูปแบบของมาตรฐาน 
ISO 19128: Web Map Server Interface  
 
 

5.  โครงสรางเน้ือหาของรายงาน 

 เนื้อหาของโครงการศึกษาเบ้ืองตน แบงออกเปน 6 บท ดังนี้ 
 บทท่ี 1  บทนํา อธิบายความเปนมาของโครงการ พรอมท้ังวัตถุประสงค ประโยชนท่ีคาดวา
จะไดรับ และข้ันตอนการดําเนินงานโดยยอ 
 บทท่ี 2  ข้ันตอนในการดําเนนิงานโดยอธิบายแนวคิดหลักและข้ันตอนการศึกษา รวมถึง
แผนการดําเนนิงาน 
 บทท่ี 3  การศึกษาเบ้ืองตน เปนการศึกษามาตรฐานเก่ียวกับ Web Map Server Interface 
(ISO 19128) โดยสรุปเนื้อหาที่สําคัญของมาตรฐาน  
 บทท่ี 4  การศึกษามาตรฐานที่เกี่ยวของ ไดแก มาตรฐาน ISO19136: Geography Markup 
Language และมาตรฐาน ISO 19142: Web Feature Service 
 บทท่ี 5  การศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของระบบใหบริการแผนท่ี Web map service ท้ัง
ระบบท่ีพัฒนาจากซอฟตแวรเชิงพาณิชย (Commercial Software) และซอฟตแวรรหัสเปด (Open 
Source Software) 
 บทท่ี 6  ตัวอยางการประยกุตใชงานมาตรฐาน ISO 19128: Web map server interface 
สําหรับขอมูลสารสนเทศของประเทศไทย 
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6.  คณะทํางาน 

 สําหรับโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศในครั้งนี้ จัดทําในนาม
ของ ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก โดยมีคณะทํางาน ซ่ึงเปน
คณาจารยจากภาควิชาภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา และเจาหนาท่ีศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก  
 ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก เปนหนวยงานภายใต
มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
ซ่ึงมีหนาท่ีหลักในการพัฒนาและสงเสริมการนําเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปสูภูมิภาค
และทองถ่ิน รวมท้ังประสานงานดานการใหบริการขอมูลดาวเทียม ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรและ
ขอมูลท่ีเกี่ยวของ การใหบริการคําปรึกษาดานการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
แกหนวยงานตางๆ รวมถึงดําเนินการฝกอบรมบุคลากรของหนวยงานในภูมิภาคและทองถ่ิน ใหมี
ความรูความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะการนําขอมูลดาวเทียม
สํารวจทรัพยากรธรรมชาติไปใชในการบริหารจัดการและพัฒนาทองถ่ิน 
 บุคลากรในคณะทํางาน ไดแก 
 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน  เรืองประเทืองสุข ตําแหนง  ท่ีปรึกษาโครงการ  
 2) รองศาสตราจารยอัฌชา  ก.บัวเกษร  ตําแหนง  หัวหนาโครงการ 
 3) อาจารยสุภาพร  มานะจิตประเสริฐ  ตําแหนง   นักวิจัยหลัก 
 4) อาจารยภูริต  มีพรอม    ตําแหนง  นักวิจัยหลัก 
 5) อาจารยวุฒิชัย  แกวแหวน   ตําแหนง  นักวิจัย 
 6) นางวรัญญา  ชนะสงคราม   ตําแหนง  ผูประสานงานโครงการ 
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บทที่  2 
วิธีการดําเนินงาน 

 
 

1.  แนวคิดหลักในการดําเนินการศึกษา 

 แนวคิดหลักในการดําเนินการศึกษามาตรฐานดาน Web Map Server Interface ในคร้ังนี้ ได
ทําการศึกษารวบรวมองคความรูท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนามาตรฐานดานการจัดทํา Web Map Server 
ใหงายตอการเขาใจ และเผยแพรใหเปนท่ีรับทราบของนักวิชาการ และผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับ
การพัฒนาและประยุกตใชงานดานระบบภูมิสารสนเทศในประเทศไทย โดยอาศัยกรอบแนวคิดท่ีได
มีการกําหนดไวในมาตรฐานระหวางประเทศดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ชุดมาตรฐาน ISO 
19128 ซ่ึงจัดทําโดยคณะกรรมการทางเทคนิค ISO/TC211 เปนหลัก  
 
 

2.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 2.1) ศึกษารูปแบบ วิธีการ และวิเคราะหการใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน 
ISO/TC211 ในมาตรฐานดาน Web Map Server Interface (ISO 19128: 2005) ซ่ึงจะศึกษามาตรฐาน
ท่ีเกี่ยวของคือ Geography Markup Language (ISO 19136) และ Web Feature Service (ISO 19142) 
  2.1.1) การศึกษามาตรฐานดาน ISO 19128: Web Map Server Interface เปนมาตรฐาน
ท่ีกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของการใหบริการภาพแผนท่ี ซ่ึงผลิตจากขอมูลทางภูมิศาสตร โดยผาน
เซิรฟเวอรใหสามารถเรียกคืนขอมูลแผนท่ี โดยจะแสดงขอมูลในรูปแบบรูปภาพเทานั้น แตไมสามารถ
เรียกคืนขอมูลท่ีแทจริงได ในการศึกษาสามารถแบงเปน 2 ระดับ คือ การศึกษา WMS ข้ันพื้นฐาน 
(Basic WMS) และการศึกษา WMS ข้ันสืบคน (Queryable WMS) สําหรับไคลแอนทและเซิรฟเวอร 
   2.1.1.1) การศึกษา WMS ข้ันพื้นฐาน โดยศึกษาองคประกอบตางๆ ของ
การบริการพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการทํางานของ WMS รวมถึงความสามารถในการดําเนินการอ่ืน 
เพื่อใหไดภาพแผนท่ี 
   2.1.1.2) การศึกษา WMS ข้ันสืบคน โดยศึกษาการสนองตอบความตองการ
ของผูใชใหสามารถสอบถาม คนหาขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
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   2.1.1.3) การศกึษาองคประกอบตางๆ ของการบริการผานเซิรฟเวอร ไดแก 
    -  เวอรช่ัน และขอตกลง (Version numbering and negotiation) 
    -  หลักในการรองขอดวย HTTP (General HTTP request rules) 
    -  หลักในการตอบรับดวย HTTP (General HTTP response rules) 
    -  การกําหนดคาตัวเลข และคาขอมูลตรรกะ (Numeric and 
Boolean values) 
    -  รูปแบบในการแสดงผล (Output formats) 
    -  ระบบพิกดั (Coordinate systems) 
    -  หลักในการกําหนดพารามิเตอรสําหรับการรองขอ (Request 
parameter rules) 
    -  พารามิเตอรสําหรับการรองขอท่ัวไป (Common request 
parameters) 
    -  ผลการบริการ (Service result) 
    -  ขอยกเวนในการใหบริการ (Service exceptions) 
    -  การจัดทํา Web map service (Web map service operations) 
  2.1.2) การศึกษามาตรฐานดาน ISO 19142: Web Feature Service เปนมาตรฐานท่ี
ใชในการเรียกขอมูลฟเจอรจาก Web Map Service เพื่อใหไคลแอนทสามารถซอนทับภาพเพื่อการ
แสดงผลจาก WMS ตางๆ บนอินเทอรเน็ตได สําหรับมาตรฐานนี้ ยังคงเปนเพียง New Work Item 
Proposal เทานั้น ดังนั้น คณะทํางานจึงขอสรุปเฉพาะสาระสําคัญของมาตรฐานน้ีเทานั้น  
  2.1.3) การศึกษามาตรฐานดาน ISO 19136: Geography Markup Language เปนการ
เปล่ียนรหัส XML ใหเปน GML (Geography Markup Language) ซ่ึงเปนไปตาม ISO 19118 เพื่อใช
ในการสงและจัดเก็บขอมูลทางดานภูมิสารสนเทศ ท้ังขอมูลเชิงพื้นท่ี และขอมูลคุณลักษณะ โดยใช
กรอบแนวคิดมาจาก ISO 19100 ในชุดมาตรฐานระหวางประเทศ ในการศึกษาจะทําการกําหนด 
XML Schema syntax รวมถึงข้ันตอน และขอตกลงตางๆ ไดแก 
   2.1.3.1) การจัด Schema แบบเปด มีความเปนกลาง และสามารถใชอธิบาย
ขอมูลภูมิสารสนเทศ สําหรับสงและจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของ XML 
   2.1.3.2) จัดทํา Profile ท่ีสนับสนุนขอมูลยอยของ GML 
   2.1.3.3) สนับสนุนใหมีการอธิบายขอมูล schema ทางภมิูสารสนเทศ 
สําหรับโดเมน 
   2.1.3.4) สนับสนุนการจัดเกบ็และสงชุดขอมูลและ schema 
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   2.1.3.5) เพิ่มความสามารถขององคกรใหสามารถ share ขอมูลทางภูมิ
สารสนเทศระหวางหนวยงานตางๆ ได 
   2.1.3.6) ในการจัดเก็บขอมูลภูมิสารสนเทศ อาจใชการจัดเก็บในรูปแบบ 
GML หรือทําการจัดเก็บขอมูลใน format อ่ืน และใช GML สําหรับ schema และการสงขอมูล 
   2.1.3.7) ในการสราง XML จะคํานึงถึงองคประกอบตางๆ ดังนี้ 
    -  XML Namespaces 
    -  Versioning 
    -  Deprecated parts of previous versions of GML 
    -  Symbols (and abbreviated terms) 
    -  UML Notation 
    -  XML Schema  
   2.1.3.8) ในการสราง GML จะคํานึงถึงองคประกอบตางๆ ดังนี้ 
    -  GML Schema 
    -  GML Application Schemas  
    -  Relationship between the ISO 19100 series of International 
Standards   
    - GML model and syntax 
    -  XML schema definition of GML languages 
    -  Metadata  
    -  GML Schema – Xlinks and basic types 
    -  GML Schema – features 
    -  GML Schema – basic geometry 
    -  GML Schema – Coordinate reference systems schemas 
    -  GML Schema – topology 
    -  GML Schema – temporal information and dynamic features  
    -  GML Schema – definitions and dictionaries  
    -  GML Schema – units, measures and values 
    -  GML Schema – directions 
    -  GML Schema – observations 
    -  GML Profiles of the GML Schema 
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 2.2) สํารวจ และศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของระบบใหบริการแผนท่ี Web map service 
ท้ังระบบท่ีพัฒนาจากซอฟตแวรเชิงพาณิชย และซอฟตแวรรหัสเปด 

 การสํารวจและศึกษาระบบท่ีใหบริการแผนท่ี Web Map Service ประกอบดวยซอฟตแวร
เชิงพาณิชย และซอฟตแวรรหัสเปด โดยทําการศึกษาดังนี้ 
  2.2.1)  ลักษณะโครงสรางซอฟตแวร 
  2.2.2)  ภาษาท่ีใชในการพัฒนา 
  2.2.3)  เทคโนโลยีท่ีสามารถนํามาใชงานรวมกับซอฟตแวรแตละประเภท 
  2.2.4)  การรองรับขอมูลภูมิสารสนเทศจากซอฟตแวรประเภทตางๆ 
  2.2.5)  การใชงานในระบบปฏิบัติการประเภทตางๆ 
  2.2.6)  ความตองการพื้นฐานของซอฟตแวรแตละประเภท 
  2.2.7)  การแสดงผลขอมูล 
  2.2.8)  รูปแบบฐานขอมูลท่ีสามารถใชงานได 
  2.2.9)  ความตองการซอฟตแวรเสริม หรือซอฟตแวรอ่ืนๆ ในการทํางาน 

 2.3) ศึกษา จัดทําเอกสารมาตรฐาน/คูมือการใชงานเปนภาษาไทย นําเสนอเนื้อหาและ
รูปแบบของมาตรฐาน ISO 19128: Web Map Server Interface ประกอบดวย 
  2.3.1)  เอกสารภาษาไทย คูมือการใชงานมาตรฐาน ISO TC211/1841 เร่ือง 
Geographic Information - Web Map Server Interface 
  2.3.2)  เอกสารภาษาไทย คูมือการจัดทําระบบใหบริการแผนท่ี Web Map Service 
โดยประยุกตใชงานตามมาตรฐาน ISO 19128  

 2.4)  จัดทําตัวอยางการประยุกตใชงานมาตรฐาน ISO 19128: Web Map Server Interface 
และนําเสนอผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีการดําเนินงาน  9 

 

โครงการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC 211 มาตรฐาน ISO 19128: Web Map Server Interface 

นําเสนอผลงาน 

ทดลองจัดทําระบบตามมาตรฐาน ISO 

ISO 19136 

จัดทําเอกสารการใชงาน(ภาษาไทย) 

ISO 19128 ISO 19142 

3.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมเอกสาร 
ISO 19128, 19136, 19142 

NO 

YES 
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บทที่  3 
การศึกษามาตรฐาน ISO 19128 เบ้ืองตน 

 
 

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

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

 โดยเนื้อหาแตละสวน สามารถสรุปไดดังนี้ 
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  คํานํา และบทนํา 
 ISO: The international organization for standardization เปนหนวยงานในการจัดเตรียม
มาตรฐานระหวางประเทศ โดยคณะกรรมการทางเทคนิคดานภูมิสารสนเทศ ไดจัดทํามาตรฐาน ISO 
19128 จากเอกสารของ Open Geospatial Consortium (OGC) 
 มาตรฐาน ISO 19128 เปนมาตรฐานท่ีเกี่ยวกับเร่ือง Web Map Service (WMS) โดย WMS จะ
ทําหนาท่ีในการสรางแผนท่ีของขอมูลอางอิงจากขอมูลภูมิศาสตร ซ่ึงมาตรฐานน้ีไดใหคํานิยามวา 
“แผนท่ี เปนการแสดงขอมูลภูมิศาสตรในรูปแบบของขอมูลภาพดิจิตอลบนหนาจอคอมพิวเตอร 
แผนท่ีจะไมใชตัวขอมูลจริง”  
 WMS จะผลิตแผนท่ีใหเปนรูปภาพใน Format: PNG, GIF หรือ JPEG หรือถาเปนขอมูล
เวกเตอร (Vector) จะอยูในรูปแบบของ Scalable Vector Graphic (SVG) ซ่ึงเปนเวกเตอรกราฟกท่ีใช
ในการแสดงผลภาพบนอินเทอรเน็ต (กําลังเปนท่ีนิยมในปจจุบัน) หรือ Web Computer Graphic 
Metafile (Web CGM) 
 ขอกําหนดใน WMS ประกอบดวยการทํางานหลัก 3 ประการ คือ 
  1)  การใหบริการและคําอธิบายขอมูล Metadata ของชุดขอมูลท่ีใหบริการ 
  2)  การใหบริการภาพแผนท่ี และขอมูลแบบหลายมิติ 
  3)  การใหบริการขอมูลเฉพาะท่ีตองการใหแสดงบนแผนท่ี (เปนทางเลือก หมายถึง
จะมีหรือไมมีการทํางานนี้ก็ได) 

 โดย WMS จะทํางานผานเวบบราวเซอร เพื่อทําการรับการรองขอจากผูใช ผาน URL 
(Uniform Resource Locators) ซ่ึง URL จะทําหนาท่ีเปนท่ีเก็บท้ังขอมูลแผนท่ี ระบบพิกัดอางอิงและ
ผลลัพธ จุดเดนของมาตรฐาน WMS คือ ในกรณีท่ีผูใช มีการรองขอแผนท่ีมากกวา 2 แผน ท่ีอยูใน
พิกัดเดียวกัน ผูใชสามารถนําผลลัพธ (แผนท่ี) ท่ีไดมาทําการซอนทับกันไดมากกวาหนึ่งช้ันขอมูล 
เพื่อสรางเปน Composited map โดยมีเง่ือนไขวา รูปแบบของขอมูลภาพนั้น ตองสนับสนุนการ
ทํางานของพื้นหลังแบบโปรงใส (Background Transparency) เชน gif หรือ png นอกจากนี้ ในกรณี
ท่ีมีผูใชจากหลายเซิรฟเวอรมีการรองขอแผนท่ีเดียวกัน WMS สามารถกระจายแผนท่ีเหลานั้นไปยัง
ผูใชแตละคน เพื่อใหสรางและตกแตงลักษณะแผนท่ีตามท่ีผูใชตองการได 

  มาตรา 1  ขอบเขตของมาตรฐาน 
 ขอบเขตของเน้ือหาในมาตรฐานนี้ เปนมาตรฐานท่ีกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของการ
ใหบริการภาพแผนที่ ซ่ึงผลิตจากขอมูลทางภูมิศาสตร โดยผานเซิรฟเวอรใหสามารถสืบคนขอมูล
แผนท่ี โดยจะแสดงขอมูลในรูปแบบรูปภาพเทานั้น แตไมสามารถเรียกคืนขอมูลท่ีแทจริงได 
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  มาตรา 2  การไดมาตรฐาน 

 การไดมาตรฐาน WMS มีการกําหนดเปน 2 ระดับ คือ WMS ข้ันพืน้ฐาน และ WMS ข้ันสืบคน 
สําหรับไคลแอนท และเซิรฟเวอร 

  2.1)  WMS ข้ันพื้นฐาน ควรรองรับการทํางานในองคประกอบตางๆ ของการบริการ
ข้ันพื้นฐาน (มาตรา 6) การทํางานของ Get Capabilities (มาตรา 7.2) และการทํางานของ GetMap 
(มาตรา 7.4) เพื่อใหไดภาพแผนท่ี ดังนั้น ผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐาน ตองผานขอกําหนด A.1 ท่ีกําหนด
ไวในชุดทดสอบในภาคผนวก A 
  2.2) WMS ข้ันสืบคน ควรรองรับความตองการท้ังหมดจากองคประกอบข้ัน
พื้นฐานของ WMS ได และควรรองรับการทํางานของ GetFeatureInfo ดวย (มาตรา 7.4) ดังนั้น 
ผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐาน ตองผานขอกําหนดท้ังหมดท่ีกําหนดไวในชุดทดสอบในภาคผนวก A 
 
  มาตรา 3  รายการเอกสารอางอิง 
 รายการเอกสารอางอิงตางๆ ซ่ึงมีเนื้อหาท่ีมาตรฐานฉบับนี้ ใชอางอิงในสวนท่ีเปนเนื้อหา
สําคัญของมาตรฐาน ไดแก 
  3.1)  EPSG (February 2003), European Petroleum Survey Group Geodesy 
Parameters, Lott, R., Ravanas, B.,Cain, J.,Simonson, G, and Nicolai, R., eds., available at 

<http://www.epsg.org/> 
  3.2)  IETF RFC 2045 (November 1996), Multipurpose Internet Mail Extensions 
(MIME) Part One: Format of Internet Message Bodies, Freed, N. and Borenstein N., eds., 

available at <http://www.ietf.org/rfc/rfc2045.txt> 
  3.3)  IFTF RFC 2396 (August 1998), Uniform Resource Identifiers (URL): 
Generic Syntax, Berners-Lee, T., Fielding, N., and Masinter, L., eds., available at 

<http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt> 
  3.4)  IFTF RFC 2616 (June 1999), Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1, 
Gettys, J., Mogul, J., Frystyk, H., Masinter, L.,Leach, P., and Berner-Lee, T., eds., available at 

<http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt> 
  3.5)  ISO 8601:2004, Data elements and interchange formats – Information 
interchange – Representation of dates and times 
  3.6)  ISO 19111, Geographic information – Spatial referencing by coordinates 
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  3.7)  ISO 19115:2003, Geographic information – Metadata 
  3.8)  UCUM, Unified Code for Units of Measure, Schadow, G. and McDonald, 

C.J. (eds.), version 1.5 <http://aurora.regenstrief.org/UCUM/ucum.html> 
  3.9)  XML 1.0, Extensible Markup Language (XML) 1.0, World Wide Web 
Consortium Recommendation, Bray, T.,Paoli, J., Sperberg-McQueen, C.M., and Maler, E.,eds., 

available at <http://www.w3.org/TR> 
  3.10)  XML Schema, XML Schema Part 1: Structures, World Wide Web 
Consortium Recommendation, Thompson, H.S., Beech, D., Maloney, M., and Mendelsohn, N., 

eds., available at <http://www.w3.org/TR> 
 
  มาตรา 4  คําศัพทและคําจํากดัความ 

 รายการคําศัพทตางๆ ท่ีใชในมาตรฐานน้ี พรอมท้ังคําอธิบายความหมายของคําศัพท  
  4.1)  Client เปนลูกขาย ซ่ึงรองขอคําส่ังปฏิบัติการจากเซิรฟเวอร 
  4.2)  Coordinate reference system คือ ระบบการอางอิงตําแหนงของโลกโดยใช
พื้นหลักฐานอางอิง [ISO19111] 
  4.3)  Coordinate system คือ ระบบพิกัดท่ีใชในการบอกตําแหนง [ISO19111] 
  4.4)  Geographic information คือ ขอมูล หรือปรากฏการณตางๆ ท่ีมีความสัมพันธ
กับท่ีต้ังบนพ้ืนผิวโลก [ISO19101] 
  4.5)  Interface คือ ตัวเช่ือมโยงของระบบปฏิบัติการ [ISO19119] 
  4.6)  Layer คือ ช้ันขอมูลทางภูมิศาสตร ท่ีตองการเรียกมาแสดงเปนแผนท่ีผานทาง
เซิรฟเวอร  
  4.7)  Map เปนการแสดงขอมูลภูมิศาสตรในรูปแบบของขอมูลภาพดิจติอลบน
หนาจอคอมพวิเตอร 
  4.8)  Operation รายละเอียดการเปล่ียนรูป หรือสืบคนซ่ึงเปาหมายนั้นถูกเรียกวา 
การปฏิบัติการ [ISO19119] 
  4.9)  Portrayal คือ การแสดงขอมูลเปนภาพ [ISO19117] 
  4.10)  Request คือ การรองขอผานระบบปฏิบัติการจากไคลแอนท 
  4.11)  Response คือ ผลลัพธจากการปฏิบัติการ จากเซิรฟเวอรกลับไปยังไคลแอนท  
  4.12)  Server คือ คอมพิวเตอรเซิรฟเวอร ท่ีทําหนาท่ีเปนตัวกลางในการบริการ 
  4.13)  Service คือ สวนการทํางานท่ีใหบริการผานตัวเช่ือมโยง [ISO14252] 
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  4.14)  Service metadata คือ การบริการ Metadata ของขอมูลภูมิศาสตรท่ีมีอยูใน
เซิรฟเวอร  
 
  มาตรา 5  คํายอ 
  5.1)  CDATA XML Character Data 
  5.2)  CRS Coordinate Reference System 
  5.3)  CS  Coordinate System 
  5.4)  DCP Distributed Computing Platform 
  5.5)  DTD Document Type Definition 
  5.6)  EPSG European Petroleum Survey Group 
  5.7)  GIF Graphics Interchange Format 
  5.8)  GIS Geographic Information System 
  5.9)  HTTP Hypertext Transfer Protocol 
  5.10) IANA Internet Assigned Numbers Authority 
  5.11) IERS International Earth Rotation Service 
  5.12) IETF Internet Engineering Task Force 
  5.13) ITRF International Terrestrial Reference Frame 
  5.14) ITRS IERS Terrestrial Reference System 
  5.15) JPEG Joint Photographic Experts Group 
  5.16) MIME Multipurpose Internet Mail Extensions 
  5.17) NAD North American Datum 
  5.18) OGC Open GIS Consortium 
  5.19) PNG Portable Network Graphics 
  5.20) RFC Request for Comments 
  5.21) SVG Scalable Vector Graphics 
  5.22) UCUM Unified Code for Units of Measure 
  5.23) URL Uniform Resource Locator 
  5.24) WebCGM Web Computer Graphic Metafile 
  5.25) WCS Web Coverage Service 
  5.26) WFS Web Feature Service 
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  5.27) WGS World Geodetic System 
  5.28) WMS Web Map Service 
  5.29) XML Extensible Markup Language 
 
  มาตรา 6  องคประกอบข้ันพืน้ฐานในการบริการ 
 มาตรานี้ อธิบายหลักเกณฑในการจัดทํา Web Map Server ซ่ึงมีองคประกอบข้ันพื้นฐานใน
การบริการ คือ 
 
 6.1)  การกําหนดเวอรชั่น และขอตกลง (Version numbering and negotiation) 
  6.1.1) รูปแบบในการกําหนดเวอรช่ัน (Version number form and value) ในการ
จัดทํา Web Map Service ตองมีการกําหนดเวอรช่ันของโปรโตคอล ในการกําหนดรูปแบบเวอรช่ัน
จะประยุกตจากโครงสรางของขอมูล XML และการรองขอแบบเขารหัส โดยใชตัวเลขท่ีเปนจํานวน
เต็ม และแยกดวยจุดทศนิยม ดังนี้  
 
 
 

โดยท่ีตัวเลขในคา Y และ Z ตองไมเกิน 99 สําหรับเวอรช่ันของมาตรฐานน้ี ควรใชคา “1.3.0” เชน
เดียวกับเวอรช่ันของโปรโตคอล 
  6.1.2) การเปล่ียนแปลงเวอรช่ัน (Version number changes) เวอรช่ันของ
โปรโตคอล ควรจะเปล่ียนแปลงเม่ือมีการปรับปรุงแกไขมาตรฐาน ซ่ึงในการกําหนดเวอรช่ัน ควร
คํานึงถึงตัวเลขตัวแรกเปนสําคัญ  
  6.1.3) ตําแหนงของเวอรช่ัน (Appearance in requests and in service metadata) 
เวอรช่ัน ควรปรากฏอยางนอย 2 แหง คือ ในสวนการบริการ Metadata และในสวนรายช่ือของไคล
แอนทท่ีรองขอมายังเซิรฟเวอร เวอรช่ันท่ีปรากฏในไคลแอนท ควรจะตรงกับเวอรช่ันท่ีทาง
เซิรฟเวอรประกาศไว ยกเวนมีการตกลงอ่ืน เซิรฟเวอรหนึ่งๆ อาจรองรับการใชงานในหลายเวอรช่ัน 
  6.1.4) ขอตกลงการใชเวอรชั่น (Version number negotiation) ผูใชบริการ WMS 
อาจจะมีขอตกลงกับเซิรฟเวอรเพื่อกําหนดเวอรช่ันของโปรโตคอลรวมกัน โดยในการดําเนินการจะ
ใช Getcapabilities (อธิบายในมาตรา 7.1) การใหบริการ Metadata ควรแสดงวาเปนเวอรช่ันของ
โปรโตคอลรุนใด และควรทําตามโครงสรางภาษา XML ท่ีกําหนดไวในเวอรช่ันนั้น สวนการ
แสดงผลลัพธจากการรองขอ ไมควรกําหนดเพียงเวอรช่ันเดียว แตเซิรฟเวอรควรจะตอบกลับดวย

X.Y.Z 
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เวอรช่ันสูงสุดท่ีสามารถรองรับได และถาเซิรฟเวอรไมสามารถรองรับเวอรช่ันท่ีรองขอมาได 
เซิรฟเวอรควรจะแสดงผลเวอรช่ันท่ีเซิรฟเวอรสามารถรองรับไดตามขอตกลงดังนี้ 
       6.1.4.1) ถาเวอรช่ันของเซิรฟเวอร ตํ่ากวาเวอรช่ันท่ีถูกรองขอ เซิรฟเวอรควรจะ
สงเวอรช่ันสูงสุดท่ีเซิรฟเวอรมี กลับไปยังไคลแอนท 
       6.1.4.2) ถาเวอรช่ันของเซิรฟเวอร สูงกวาเวอรช่ันท่ีถูกรองขอ เซิรฟเวอรควรจะสง
เวอรช่ันตํ่าสุดท่ีเซิรฟเวอรมี กลับไปยังไคลแอนท  
       6.1.4.3) เม่ือเวอรช่ันท่ีสงไปจากเซิรฟเวอรไมรองรับการทํางานของไคลแอนท 
ผูใชอาจจะยุติการทํางาน หรือสงคํารองขอมาใหม 
 
 6.2)  ขอกําหนดในการรองขอดวย HTTP (General HTTP request rules) 
 วิธีดําเนินการของ WMS ไดกําหนดใหใชระบบการประมวลผลแบบกระจายฐาน ท่ีรองรับ
เซิรฟเวอรผานอินเทอรเน็ตท่ีมีการติดต้ัง Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ซ่ึงเปนแหลงขอมูล
แบบออนไลนท่ีมีหนวยการทํางานรองรับเซิรฟเวอรท่ีถูกระบุโดย HTTP Uniform Resource Locator 
(URL) HTTP ท่ีรองรับการรองขอ มี 2 วิธี คือ GET และ POST โดยมาตรฐานการใหบริการขอมูล
ผานอินเทอรเน็ตจะสนับสนุนการทํางานดวยวิธี GET สวนวิธี POST นั้นเปนทางเลือก (จะ
สนับสนุนหรือไมก็ได) ขอกําหนดในการรองขอดวย HTTP ไดแก 
  6.2.1) ตัวอักษรท่ีกําหนดใหใชสําหรับ HTTP GET URLs  การกําหนด URL จะใช
ตัวอักษรท่ีเปนเหมือนสัญลักษณ และตัวอักษรท่ีไมขัดแยงกับขอกําหนด ในมาตรฐานน้ีไดมีการ
กําหนดใชตัวอักษรตอไปนี้ในสวนของคํารองขอ ดังตารางท่ี 3.1  
 
ตารางท่ี 3.1 สัญลักษณพื้นฐานของคํารองขอ 

ตัวอักษร ใชสําหรับ 
? บงช้ีวาเปนจุดเริ่มตนของ query string 
& แบงระหวางชุดของคาพารามิเตอร 
= แบงแยกช่ือและคาของพารามิเตอร 
, แบงระหวางคาเฉพาะที่อยูในรายช่ือของพารามิเตอร (เชน BBOX, 

LAYERS และ STYLES ใน GetMap) 
+ แทนการเวนวรรค 
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  6.2.2) รูปแบบของ HTTP GET การรองขอดวย HTTP GET คือ ขอความท่ีเรียบเรียง
ข้ึน ประกอบดวยช่ือโฮสของโปรโตคอล หมายเลขพอรท (อาจจะมีหรือไมก็ได) เคร่ืองหมายคําถาม 
(?) และอาจจะมีพารามิเตอรเฉพาะของแตละเซิรฟเวอรตอทาย โดยถามีตองปดทายดวยเคร่ืองหมาย 
“&” โดยท้ังหมดนี้เรียกวา URL Prefix ซ่ึง Prefix จะเปนตัวจําแนก หรือระบุแตละ Network address 
ของขอความท่ีรองขอ สําหรับในสวนของการสืบคน ไดกําหนดใหมีการผนวก URL Prefix เพื่อความ
สมบูรณของขอความที่รองขอ โดยในแตละพารามิเตอรตองกําหนดช่ือและคา ตามที่มาตรฐาน
กําหนด หรือไคลแอนทอาจเลือกใชตาม Metadata สวนรูปแบบของการสืบคน ไคลแอนทสามารถ
เติมพารามิเตอรท่ีจําเปนในลักษณะคูของช่ือและคา เชน “name=value&” การรองขอดวย HTTP GET 
จะทําการเขารหัสท่ีประกอบเปน URL ตรงไปยังเซิรฟเวอร และไคลแอนทจะไดรับชุดขอมูลตอบ
กลับมาจากเซิรฟเวอรนั้น 
 

ตารางท่ี 3.2 โครงสรางของการรองขอจาก WMS โดยใช HTTP GET 

URL Component คําอธิบาย 
http://host[:port]/path[?{name[=value]&}] การทํางานจะเริ่มตนดวย URL  หลังจากน้ันจะตามดวยคา

ตางๆ ที่มีการกําหนดในมาตรฐาน 
name=value& สําหรับการทํางานในแตละสวน คาตางๆ ที่ตองการน้ัน ตอง

ปรากฏคูกันทั้ง name และ value  

 

  6.2.3) รูปแบบของ HTTP POST  WMS จะรองรับการทํางานของ POST ตาม
โปรโตคอลของ HTTP URL ท่ีสมบูรณตองประกอบดวย URL และการรองขอจาก HTTP POST ซ่ึง
จะใหไคลแอนทสงพารามิเตอรการรองขอในขอความ POST ในรูปแบบ XML  
 
 6.3)  ขอกําหนดในการตอบรับดวย HTTP (General HTTP response rules) 
 เม่ือไดรับการรองขอจากไคลแอนท เซิรฟเวอรจะสงผลตอบรับตามการรองขอนั้นๆ 
(รายละเอียดในมาตรา 7) การตอบรับวัตถุใดๆ ของเซิรฟเวอร จะใช Multipurpose Internet Mail 
Extension (MIME) ท่ีเหมาะสมกับประเภทของวัตถุนั้น ซ่ึงรายละเอียดเกี่ยวกบัประเภทของ MIME ท่ี
ใชกันท่ัวไปในอินเทอรเน็ต จัดทําโดยองคกร Internet Assigned Numbers Authority (IANA) 
สําหรับโครงสรางพื้นฐานของ MIME จะเปนแบบ String ซ่ึงมีรูปแบบดังนี้ 
 

“type/subtype” 
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นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มพารามิเตอรใน MIME ได ซ่ึงจะมีรูปแบบดังนี้ 
 
 
 
เซิรฟเวอรอาจจะรวบรวมพารามิเตอรของ MIME ท้ังหมด เพื่อรองรับการแสดงผลทุกรูปแบบ 
 
 6.4)  การกําหนดคาตัวเลข และคาขอมูลตรรกะ (Numeric and Boolean values) 
 สําหรับการกําหนดคาตัวเลขในมาตรฐานนี้ จะใชตัวเลขจํานวนเต็ม สําหรับการกําหนดคา
ในโครงสราง XML และใชในการแสดงคําส่ัง สวนเลขจํานวนจริง สามารถนํามาใชในมาตรฐานน้ี
ไดเชนกัน โดยใชในการกําหนดคาความเท่ียงสองเทาในโครงสราง XML เชน เลขจํานวนเต็ม ไดแก 
จํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ และจํานวนศูนย เลขทศนิยม และเลขยกกําลัง ยกเวนบางตัวเลขท่ี
เปนเลขแสดงคําส่ัง สําหรับคาขอมูลตรรกะในโครงสราง XML จะใหคาของขอมูลผิด (False) 
เทากับ 0 และคาของขอมูลถูก (True) เทากับ 1  

 6.5)  รูปแบบในการแสดงผล (Output formats) 
 ผลของการตอบกลับจากการรองขอขอมูล จะผานจากเซิรฟเวอรไปยังไคลแอนท โดยผาน
อินเทอรเน็ต รูปแบบของไฟลอาจจะเปนตัวอักษร หรือภาพแผนท่ี ดังนั้น ชนิดของไฟลท่ีจะตอบ
กลับจะข้ึนอยูกับประเภทของ String ใน MIME 
 ถาขอมูลผลลัพธ เปนขอมูลตัวอักษร จะแสดงในรูปแบบ Extensible Markup Language 
(XML; MIME type text/xml) รูปแบบขอมูลตัวอักษร จะถูกใชในสวนของการแสดงผล Metadata 
การอธิบายความผิดพลาดของเง่ือนไข หรือขอมูลเกี่ยวกับฟเจอรท่ีแสดงบนแผนท่ี 
 สําหรับขอมูลแผนท่ี จะมีรูปแบบของผลลัพธท่ีเปนท้ังรูปภาพ หรือกราฟก โดยขอมูลท่ีเปน
รูปภาพ จะแสดงในรูปแบบ Graphics Interchange Format (GIF; MIME type “image/gif”) Portable 
Network Graphics (PNG; MIME type “image/png”) Joint Photographic Expert Group (JPEG; 
MIME type “image/jpeg”) ซ่ึงรูปแบบขอมูลเหลานี้ สามารถแสดงไดในเวบบราวเซอรท่ัวไป 
สวนขอมูลท่ีแสดงในรูปแบบ Tagged Image File Format (TIFF;MIME type “image/tiff”) อาจจะ
ตองใชซอฟตแวรชวยในการแสดงผล 
 สําหรับรูปแบบขอมูลกราฟก เชน ขอมูลจุด เสน หรือโคง อาจจะถูกปรับเปล่ียนขนาดได 
เพื่อใหเหมาะสมกับผลลัพธท่ีแสดงออก รูปแบบขอมูลกราฟก รวมถึง Scalable Vector Graphic (SVG; 
MIME type “image/svg+xml”) และ Web Computer Graphic Metafile (Web CGM; MIME type 
“image/cgm; Version=4; Profiled=WebCGM”) 

“type/subtype; param1=value1; param2=value2” 
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 6.6)  ระบบพิกัด (Coordinate systems) 
  มาตรฐานน้ี จะใชระบบพิกัด 2 แบบ คือ ระบบ Map CS ซ่ึงจะถูกใชใน Web Map 
Service เม่ือมีการสรางภาพแผนท่ีข้ึน และระบบ Layer CRS สําหรับกําหนดขอบเขตท่ีตองการจาก
แหลงขอมูล ในข้ันตอนการแปลงเปนภาพ WMS จะทําหนาท่ีในการแปลงขอมูลภูมิสารสนเทศ จาก
ระบบพิกัดอางอิงในช้ันขอมูล เปนระบบพิกัดในแผนท่ี  

  6.6.1) ระบบพิกัดในแผนท่ี คือ การอางอิงพิกัดในแผนท่ีท่ีผลิตจาก Web Map 
Service ซ่ึงจะมีลักษณะเปนจุดภาพ ดังนั้น ในการใหคาพิกัดแผนท่ี จะใหแกนนอน เปน i สวนแกนต้ัง
เปน j โดยมีจุดเร่ิมตนท่ี (i,j) = (0,0) ซ่ึงจะเปนจุดภาพท่ีมุมซายบนของแผนท่ี คา i จะเพิ่มข้ึนเม่ืออาน
พิกัดไปทางขวา สวนคา j จะเพิ่มข้ึนเม่ืออานพิกัดไปดานลาง ระบบพิกัดแบบนี้ใชตามมาตรฐาน ISO 
19111 
  6.6.2) ระบบพิกัดอางอิงในช้ันขอมูล คือ ระบบการอางอิงตําแหนงของโลกโดยใช
พื้นหลักฐานอางอิง เพื่อใหแผนที่มีพิกัดเหมือนจริง ระบบพิกัดนี้จะปรากฏใน WMS ใน 3 สวน 
ไดแก สวนขอบเขตของ Metadata พารามิเตอร CRS ในการรองขอดวย GetMap และพารามิเตอร 
CRS ในการรองขอดวย GetFeatureInfo ระบบพิกัดอางอิงในช้ันขอมูล มีลักษณะเปนตัวอักษร 
สามารถเขียนได 2 แบบ คือ  
       6.6.2.1) Label เปนการเขียนท่ีใชคํานําช่ือ ตามดวยเคร่ืองหมายทวิภาค (:) และ
ตัวเลข เชน CRS:84 โดยในมาตรฐานน้ี กําหนดใหมี 3 ช่ือ คือ CRS, EPSG และ AUTO2 
       6.6.2.2) URL เปนการเขียนแบบเต็ม ซ่ึงจะอางอิงถึงแหลงท่ีมา 

  สําหรับการใหคาพิกัดแผนท่ี จะใหแกนแรก เปน x ซ่ึงวางตัวในแนวตะวันออก
ตะวันตก และแกนท่ีสองเปน y วางตัวในแนวเหนือใต  

  6.6.3) ขอกําหนดการใชระบบพิกัด CRS 
       6.6.3.1) การใช CRS เปนคํานําหนา แสดงวา เปนการอางอิงโดยใชระบบการ
อางอิงตําแหนงของโลกโดยใชพื้นหลักฐานอางอิงดังภาคผนวก B ซ่ึงกําหนดใหมีพื้นหลักฐาน
อางอิง 3 แบบ คือ WGS84, NAD27 และ NAD83 สําหรับการเขียนจะนําดวย CRS ตามดวยเคร่ืองหมาย
ทวิภาค (:) และตัวเลข เชน CRS: 84 หมายถึง WGS 84 

       6.6.3.2) การใช EPSG เปนคํานําหนา แสดงวา เปนการอางอิงโดยใช The 
European Petroleum Survey Group geodetic dataset (EPSG) ซ่ึงจะกําหนดเปนตัวเลข สําหรับการ
เขียนจะนําดวย EPSG ตามดวยเคร่ืองหมายทวิภาค (:) และตัวเลข เชน EPSG: 4326 หมายถึง WGS 
84 
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       6.6.3.3) การใช AUTO2 เปนคํานําหนา ใชสําหรับระบบพิกัดอางอิงอัตโนมัติ 
ซ่ึงไดกําหนดไวในภาคผนวก B สําหรับการเขียนจะนําดวย AUTO2 ตามดวยตัวเลขท่ีคํานวณจาก
อัตราสวนของหนวยของ BBOX กับหนวยของ CRS ตามดวยคากลางของละติจูดและลองจิจูด เชน 
AUTO2:42003, 1, -100, 45 หมายถึง ระบบอางอิงแบบ Auto Orthographic, BBOX อยูในหนวย
เมตร ท่ีลองจิจูด 100 องศาตะวันตก และท่ีละติจูด 45 องศาเหนือ 
       6.6.3.4) ขอมูลภูมิศาสตรท่ีไมมีการกําหนด CRS เม่ือมีการนําขอมูลภูมิศาสตรท่ี
ไมมีการกําหนดพิกัดอางอิงท่ีแนนอน เชน แผนท่ีท่ีทําดวยมือ ภาพถายทางอากาศท่ีไมไดปรับแก 
ระบบจะกําหนดใหขอมูลเหลานี้ มีระบบพิกัดเปนCRS:1 เพื่อท่ีจะประกาศใหทราบวาภาพนัน้ๆ ไมมี
พ ิกัดอางอิงท่ีแนนอน 

  6.6.4) ขอบเขตขอมูล (Bounding boxes) 
  การกําหนดขอบเขตขอมูล ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของพื้นผิวโลก จะใชคาพิกัด 2 คู โดย
คาพิกัดคูแรก จะเปนคาพิกัดตํ่าสุดในช้ันขอมูล ซ่ึงอยูทางลางซายของแผนท่ี และคาพิกัดคูท่ีสอง จะ
เปนคาพิกัดสูงสุดในช้ันขอมูล ซ่ึงอยูทางบนขวาของแผนท่ี  

  6.6.5) ระบบพิกัดในแนวต้ัง (Vertical CRS) 
  WMS สามารถรองรับขอมูลภูมิศาสตรท่ีมีความสูงแตกตางกัน เชน ช้ันโอโซนใน
บรรยากาศ โดยผาน Metadata ขบวนการ GetMap และพารามิเตอรอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับความสูง 

  6.5.6) ระบบพิกัดตามชวงเวลา (Temporal CS) 
  WMS สามารถรองรับขอมูลภูมิศาสตรท่ีมีชวงเวลาแตกตางกัน เชน แผนท่ีอากาศ
รายช่ัวโมง โดยผานการบริการ Metadata ขบวนการ GetMap และพารามิเตอรอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับ
ชวงเวลา 

  6.6.7) ระบบพิกัดอ่ืน (Other Coordinate Systems) 
  ขอมูลภูมิศาสตรอ่ืนๆ เชน ขอมูลภาพถายดาวเทียมท่ีมีชวงคล่ืนแตกตางกัน WMS 
สามารถรองรับขอมูลท่ีมีลักษณะเปน Sample dimension ได โดยผานการบริการ Metadata 
ขบวนการ GetMap และพารามิเตอรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
 6.7)  หลักในการกําหนดพารามิเตอรสําหรับการรองขอ (Request parameter rules) 
  6.7.1) การกําหนดพารามิเตอร (Parameter ordering and case) 
  ช่ือของพารามิเตอร ควรแสดงโดยใชตัวอักษรตัวพิมพใหญ เพื่อใหเกิดความชัดเจน
โดยจะกําหนดช่ือพารามิเตอรอยางไรก็ได แตการกําหนดคาพารามิเตอร ควรทําดวยความระมัดระวัง 
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ในกรณีท่ีพารามิเตอรสําหรับการรองขอ ถูกทําซํ้าดวยคาพารามิเตอรท่ีแตกตาง อาจทําใหเซิรฟเวอร
ไมสามารถตอบกลับได สําหรับมาตรฐานน้ี เซิรฟเวอรไมสามารถใชคาซํ้าจากไคลแอนทได  

  6.7.2) รายช่ือพารามิเตอร (Parameter lists) 
  รายช่ือพารามิเตอร เชน BBOX, Layers และ Styles ใน Getmap ควรใชเคร่ืองหมาย
จุลภาค (,) ในการแยกแตละพารามิเตอร และไมควรเวนวรรค ในกรณีท่ีเปนพารามิเตอรวาง ให
แสดงโดยใชเคร่ืองหมายอัญญประกาศ (“  ”) 

 
 6.8)  พารามิเตอรสําหรับการรองขอท่ัวไป (Common request parameters) 
  6.8.1) เวอรช่ัน (Version) เปนพารามิเตอรท่ีกําหนดเลขหมายรุนของโปรโตคอล ซ่ึง
รูปแบบการกําหนดตัวเลขในหมายเลขรุน และขอตกลงอ่ืน ไดกลาวไวแลวในมาตรา 6.1 
  6.8.2) การรองขอ (Request) เปนพารามิเตอรท่ีระบุ Service operation ท่ีเรียกใช คา
ของพารามิเตอร คือ Operation ท่ีเซิรฟเวอรใหบริการ 
  6.8.3) รูปแบบ (Format) เปนพารามิเตอรในการระบุรูปแบบผลลัพธท่ีจะไดรับ
กลับมาจากการทํางานของแตละ Operation  
  6.8.4) ขอยกเวน (Exception) เปนพารามิเตอรท่ีใชบอกรูปแบบในการรายงาน
ขอผิดพลาด 
  6.8.5) การใชงานเพ่ิมเติม (Extended capabilities and operations) พารามิเตอรเพิ่มเติม
อ่ืนๆ ท่ีชวยทําใหการรองขอมีความสมบูรณ และไดผลลัพธตรงกับความตองการมากข้ึน WMS 
สามารถเพิ่มพารามิเตอรตามท่ีไคลแอนทตองการ แตในการเพิ่มพารามิเตอร ควรจะใหเปนไปตาม
มาตรฐาน โดยเฉพาะการต้ังช่ือ ควรหลีกเล่ียงในการตั้งช่ือ ไมใหขัดแยงกับพารามิเตอรอ่ืน (สําหรับ
พารามิเตอรนี้ เปนพารามิเตอรทางเลือก อาจจะกําหนดหรือไมก็ได) 
 
 6.9)  ผลการใหบริการ (Service result) 
 ในการสงขอมูลท่ีรองขอ กลับไปยังไคลแอนท เซิรฟเวอรจะทําการสงกลับไปในรูปแบบ 
เดียวกับขอมูลท่ีรองขอมา สําหรับการใช HTTP ในการรองขอ MIME จะทําหนาท่ีในการตอบกลับ
ขอมูลท่ีถูกขอ 
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 6.10)  ขอยกเวนในการใหบริการ (Service exceptions) 
 เม่ือมีการรับคํารองขอท่ีไมตรงตามมาตรฐาน เซิรฟเวอรจะแสดงรายงานขอผิดพลาด เพื่อ
อธิบายใหไคลแอนททราบวามีขอผิดพลาดใดเกิดข้ึน ในกรณีท่ีความผิดพลาดเกิดข้ึนกับซอฟตแวร 
หรือเกิดข้ึนเนื่องจากความผิดพลาดของเคร่ืองคอมพิวเตอร ทําใหเซิรฟเวอรไมสามารถประมวลผล 
เซิรฟเวอรจะสงขอความบอกขอผิดพลาดใหไคลแอนททราบ  
 

  มาตรา 7  การจัดทํา Web map service (Web map service operations) 

 WMS ประกอบดวยการทํางานหลัก 3 ประการ คือ GetCapabilities, GetMap และ 
GetFeatureInfo (เปนทางเลือก หมายถึงจะมีหรือไมมีการทํางานนี้ก็ได) มาตรานี้กําหนดให WMS ใช
ระบบการประมวลผลแบบกระจายฐานในโปรโตคอล HTTP 
 

 7.1)  คําส่ัง GetCapabilities (GetCapabilities: Mandatory) 
 วัตถุประสงคของการทํางานนี้ คือ การสอบถามไปยังเซิรฟเวอรวามีขอมูลใดบางท่ี
ใหบริการ รวมถึงการเรียกดูคําอธิบายขอมูล (Metadata) เชน มีช้ันขอมูลใดบางท่ีสามารถนํามาสราง
เปนแผนท่ีภาพได หรือช้ันขอมูลเหลานี้ สนับสนุนการอางอิงตําแหนงของโลกแบบใด ซ่ึงผลลัพธท่ี
ได จะอยูในรูปแบบท่ีผูใชงานสามารถอานได (โดยท่ัวไปจะอยูในรูปเอกสาร XML) เพื่ออธิบายวา
ขอมูล หรือคาพารามิเตอรใดบางท่ีเซิรฟเวอรนั้นๆ มีใหบริการ ดังนั้น ถาเซิรฟเวอรท่ีไมสนับสนุน
การทํางานนี้ จะถือวาเซิรฟเวอรนั้น ไมสนับสนุนการทํางานตามมาตรฐาน WMS พารามิเตอรท่ีใชใน 
GetCapabilities แสดงไวในตารางท่ี 3.3  
 
ตารางท่ี 3.3  พารามิเตอรท่ีใชใน GetCapabilities  

Request Parameter Mandatory/ Optional คําอธิบาย 
VERSION = version O รุนของมาตรฐานที่เรียกใช 
SERVICE = WMS M ประเภทการใหบริการ 
REQUEST = GetCapabilities M ช่ือการรองขอ 
FORMAT = MIME_type O รูปแบบผลลัพธของขอมูลที่ใหบริการ 
UPDATESEQUENCE = string O ลําดับเลข หรือตัวอักษร สําหรับ Cache 

control 

หมายเหตุ: M  หมายถึง  ตองมีพารามิเตอรน้ี 
    O  หมายถึง อาจจะมีหรือไมมีพารามิเตอรน้ีก็ได 
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  7.1.1)  พารามิเตอรในการรองขอ (Request parameters) 
   7.1.1.1) พารามิเตอรรูปแบบ (Format) เปนพารามิเตอรทางเลือก แสดงอยู
ใน Metadata คาของ GetCapabilities ท่ีรองขอบน WMS จะอยูในรูปแบบดังนี้ 
 
 
 

ซ่ึงทุกๆ เซิรฟเวอร จะมีคา Default เปน text/xml ตามภาคผนวก A.FORMAT parameter ในการ
ประมวลผลดวย HTTP  MIME จะถูกกําหนดข้ึนเพื่อสงขอมูลกลับ โดยใช HTTP Content-type 
entity header ถาการรองขอใดท่ีเซิรฟเวอรไมสามารถรองรับได เซิรฟเวอรจะตอบกลับดวย default 
text/xml format 
   7.1.1.2) พารามิเตอรเวอรช่ัน เปนพารามิเตอรทางเลือก ใหใชตามท่ีได
กําหนดไวในมาตรา 6.1 
   7.1.1.3) พารามิเตอรการบริการ เปนพารามิเตอรท่ีตองมี เพื่อใชในการ
บอกประเภทของบริการที่เซิรฟเวอรตองการเรียก 
   7.1.1.4) พารามิเตอรการรองขอ เปนพารามิเตอรท่ีตองมี โดยใหใชตามท่ี
ไดกําหนดไวในมาตรา 6.8.2 ในการรองขอดวย GetCapabilities คาของ GetCapabilities จะถูก
นํามาใช 
   7.1.1.5) พารามิเตอร Updatesequence เปนพารามิเตอรทางเลือก ใชในการ
เก็บรักษา cache ซ่ึงมีท้ังคาจํานวนเต็ม และคา string ท่ีใชในการแสดงเวลา เซิรฟเวอรจะรวม
พารามิเตอร Updatesequence ไวใน Metadata คาของพารามิเตอร Updatesequence จะเพิ่มข้ึนเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงจาก GetCapabilities เชน เม่ือรองขอแผนท่ีใหม การตอบกลับของเซิรฟเวอรจะใช
คาของ Updatesequence ท่ีไคลแอนทรองขอมา ดังตารางท่ี 3.4 
 
ตารางท่ี 3.4 การใชพารามิเตอร Updatesequence 

Client Request 
Updatesequence Value 

Server Metadata 
Updatesequence Value 

Server Response 

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

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

<Request> < GetCapabilities> <Format>  
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  7.1.2) การตอบรับของ GetCapabilities (GetCapabilities response) 
  เม่ือมีการรองขอใน WMS การตอบรับการรองขอของ GetCapabilities จะอยูในรูป
ของเอกสาร XML ใน Metadata ตามโครงสรางภาษา XML (ดูภาคผนวก E.1) องคประกอบของ 
GetCapabilities ไดแก 
   7.1.2.1) ช่ือและหัวขอ (Name and titles) ช่ือจะแสดงเปน String ซ่ึงถูกใช
เพื่อส่ือสารกันระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับหัวขอจะใชเปนส่ือใหมนุษยเขาใจ เชน ชุดขอมูล 
อาจจะมีการอธิบายหัวขอวา “Maximum Atmospheric Temperature” และใชคํายอแสดงเปนช่ือคือ 
“ATMAX” เพื่อใชในการรองขอ 
   7.1.2.2) การใหบริการ Metadata (General service metadata) สวนแรกของ
การใหบริการ Metadata คือ < Service> ซ่ึงเปน Metadata ท่ีมีท่ัวไปในเซิรฟเวอร ประกอบดวย 3 สวน 
คือ ช่ือ หัวขอ และ URL สวนยอยของการใหบริการ Metadata คือ บทคัดยอ คําสําคัญ ขอมูลติดตอ 
คาธรรมเนียม ขอจํากัดในการเขาถึง และการจํากัดจํานวนช้ันขอมูลในการรองขอ สําหรับในการ
แสดงผลลัพธของแผนท่ี ในแตละสวนจะมีหนาท่ีดังนี้ 
    7.1.2.2.1) หัวขอ (Title) ใชในการอธิบายขอมูลหลักๆ ท่ีมีใน
เซิรฟเวอร  
    7.1.2.2.2) บทคัดยอ (Abstract) ใชในการขยายคําอธิบายขอมูล
หลักใหเขาใจมากข้ึน 
    7.1.2.2.3) Online Resource: URL ใชในการอางอิงเวบไซดท่ี
ใหบริการ 
    7.1.2.2.4) คําสําคัญ (keyword) คําเฉพาะท่ีใชในการอางอิงถึง
เซิรฟเวอรท่ีใหบริการขอมูล ใชสําหรับคนหาแหลงขอมูลดวย Catalog Searching ซ่ึงสามารถ
กําหนดคําเฉพาะไดมากกวา 1 คํา 
    7.1.2.2.5) Contact Information เปนรายละเอียดขอมูลสําหรับการ
ติดตอผูใหบริการ ท่ีต้ังแหลงผลิตขอมูล รวมไปถึงช่ือผูรับผิดชอบแหลงขอมูล (ขอมูลเหลานี้ เปน
ทางเลือก อาจจะมีหรือไมก็ได) ไดแก 
        -ขอจํากัดของช้ันขอมูล จะแสดงเปนตัวเลข เพื่อแสดงจํานวน
ช้ันขอมูลท่ีไคลแอนทสามารถรองขอได  
       - ขนาดของแผนท่ี แสดงเปนตัวเลข เพื่อแสดงขนาดความกวาง
สูงสุด และขนาดความสูงสูงสุด ท่ีไคลแอนทสามารถรองขอได 
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       - คาธรรมเนียม และขอจํากัดในการเขาถึง ในบาง WMS ตองการ
ใหไคลแอนท เสียคาธรรมเนียมกอน มิฉะนั้นไคลแอนทจะเขาถึงเซิรฟเวอรไมได หรือบางครั้งอาจมี
การจํากัดการเขาถึงของไคลแอนทได แตในกรณีท่ีไมเก็บคาใชจาย หรือไมจํากัดการเขาถึงก็ทําได โดย
ใหพิมพวา <Fee> none </Fee>, <AccessConstriants> none </ AccessConstriants> เปนตน 

   7.1.2.3) ขีดความสามารถของ Metadata (Capability metadata) ในสวนของ 
Metadata จะระบุ Operation ท่ีแทจริงจากเซิรฟเวอร โดยจะแสดงรูปแบบผลลัพธในข้ันการทํางานนั้น 
และจะใช URL นําหนาในการทํางานแตละสวน รวมถึงใชโครงสรางภาษา XML ในระบบการ
ประมวลผลแบบกระจายฐาน แตปจจุบันกําหนดเฉพาะใหใช HTTP เทานั้น 

   7.1.2.4) ช้ันขอมูลและรูปแบบ (Layers and styles) สวนสําคัญของการ
บริการ WMS คือ การกําหนดช้ันขอมูลและรูปแบบ เนื่องจากขอมูลภูมิศาสตรท่ีแสดงใน WMS จะ
แสดงในรูปแบบช้ันขอมูล ซ่ึงจะมี Metadata อธิบายรายละเอียดของแตละช้ันขอมูล WMS สามารถท่ี
จะแยกหรือรวมขอมูลในแตละช้ัน โดยท่ีขอมูลยังคงสัมพันธกับ Metadata อยางไรก็ตาม ในมาตรฐาน
นี้ ยังไมไดกําหนดคําศัพทท่ีจะใชในช้ันขอมูลและรูปแบบ หรือหัวขอ ดังนั้น การเลือกศัพทท่ีจะใช
ในช้ันขอมูลเหลานี้ ควรใชดวยความระมัดระวัง 

   7.1.2.5) รายละเอียดของชั้นขอมูล (Layer properties) จะอยูใน Metadata 
คาของ Metadata และสวนเพิ่มเติมของ Metadata แสดงไวใน ISO 19115 หรือ FGDC-STD-001-1998 
รูปแบบการอางอิงดวย Metadata แสดงดังตารางท่ี 3.5 
 
ตารางท่ี 3.5 แสดงรายละเอียดของช้ันขอมูลในมาตรฐานท่ีสัมพันธกับ ISO19115 metadata fields 

ISO 19128 Layer Property ISO 19115 Metadata Element Relationship 

Title Cl_Citation.title Equivalent 
Abstract MD_DataIdentification.abstact Equivalent 
Keyword element in 
KeywordList 

MD_TopicCategoryCode Equivalent if ‘vocabulary’ attribute of 19128 <Keyword> element 
is “ISO19115:2003”.Other vocabularies are permitted by 19128 

EX_GeographicBoundingBox EX_GeographicBoundingBox Equivalent 
CRS MD_CRS Value of CRS in 19128 is a text string that identifies a coordinate 

reference system defined by another authority. Value of MD_CRS 
in 19115 is a list of projection, ellipsoid and datum identifiers. 

BoundingBox EX_BoundingPolygon 19128: BoundingBox is strictly a box (lower left and upper right 
corners in a specified CRS). 
19115: EX_BoundingPolygon may be a polygonal boundary. 
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ตารางท่ี 3.5 แสดงรายละเอียดของชั้นขอมูลในมาตรฐานท่ีสัมพันธกับ ISO19115 metadata fields (ตอ) 

Attribution Cl_ResponsibleParty Title element of 19128: Attribution is equivalent to 
organisationName element of 19115: Cl_ResponsibleParty. Other 
element of 19125: Attribution have no equivalent in 19115. 

Identifier and Authority URL Cl_Citation identifier The value of 19128: Identifier is equivalent to 19115: Cl_Citation 
identifier.code. 
19128: AuthorityURL contains only the URL of the authority for 
a namespace, and its equivalent to 19115: Cl_Citation identifier. 
itation.citedResponsibleParty.contactInfo. 
onlineResouce. 19115 allow a fuller description of the namespace 
authority. 

DataURL MD_metadata dataSetURL Equivalent 
 

    7.1.2.5.1) ช่ือเร่ือง <Title> เปนคําส่ังสําหรับช้ันขอมูลท้ังหมด ซ่ึง
มนุษยสามารถอานได โดยจะแสดงอยูใน menu และช่ือเร่ืองจะไมปรากฏในช้ันขอมูลยอย 
    7.1.2.5.2) ช่ือ ถาช้ันขอมูลมี <name> แสดงวาช้ันขอมูลนั้น
สามารถถูกรองขอจาก GetMap โดยใชช่ือนั้นในพารามิเตอรช้ันขอมูล สําหรับมาตรฐานนี้ ชั้นขอมูล
ท่ีมี name จะแสดงในรูปแบบ “named layer” ไคลแอนทไมควรรองขอช้ันขอมูลท่ีมีหัวขอ แตไมมี
ช่ือ เนื่องจากจะไมสามารถสงขอมูลแผนท่ีกลับได ในกรณีท่ีมีการรองขอช้ันขอมูลท่ีไมมีใน
เซิรฟเวอร เซิรฟเวอรจะข้ึนเปนขอความดังนี้ “LayerNotDefined” ในกรณีท่ีมีท้ังช้ันขอมูลหลัก และ
ช้ันขอมูลยอย เชน ช้ันขอมูลหลัก คือ ถนน ช้ันขอมูลยอย คือ ถนนระหวางเมือง และถนน Highway 
ผูใชสามารถรองขอไดท้ังสองสวนยอยนี้พรอมๆ กัน หรือรองขอแบบแยกก็ได ช่ือจะไมปรากฏใน
ช้ันขอมูลยอย 
    7.1.2.5.3) บทคัดยอและคําสําคัญ <Abstract> และ <keywordlist> 
เปนขอมูลทางเลือก (แตเซิรฟเวอรควรจะมีเตรียมไวให) บทคัดยอใชสําหรับการอธิบายรายละเอียด
ของช้ันขอมูล สวนคําสําคัญ จะมีต้ังแต 0 คําหรือมากกวา มีไวเพื่อใชสําหรับการคนหาขอมูล 
บทคัดยอและคําสําคัญ จะไมปรากฏในช้ันขอมูลยอย 
    7.1.2.5.4) สไตลขอมูล ช้ันขอมูลจะมีการเก็บสไตลไวเปน 0 หรือ
มากกวา ซ่ึงแตละสไตล จะมี <Name> และ <Title> สไตลของช่ือ จะถูกใชในการรองขอแผนท่ีใน
พารามิเตอร STYLES สวนหัวขอ จะเปนตัวอักษรที่มนุษยสามารถเขาใจได ถาในเซิรฟเวอรมีเพียง
สไตลเดียว สไตลนั้นจะถูกจัดใหเปน Default ใน <Style> จะประกอบดวยขอมูล <Abstract> ซ่ึงจะ
อธิบายขอมูลเพิ่มเติม ขณะท่ี <LegendURL> เปนการอธิบายสัญลักษณของแผนท่ี สวน <Format> 
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จะอยูใน LegendURL ใชกําหนดชนิดของ MIME และขอมูลเสริม คือ ขนาดความกวาง และความ
สูงของภาพ สไตลจะปรากฏในช้ันขอมูลยอยดวย โดยผ ู ใชสามารถเลือกสไตลใหมตามท่ีตองการได 
    7.1.2.5.5) Ex_GeographicBoundingBox เปนองคประกอบท่ีอยู
ในช้ันขอมูลหลักและช้ันขอมูลยอย Ex_GeographicBoundingBox ทําหนาท่ีในการกําหนดขอบเขต
ของช้ันขอมูล โดยผูใชสามารถกําหนดขนาดขอบเขตท่ีตองการ โดยไมตองใชพิกัดในการบอก
ตําแหนง 
    7.1.2.5.6) ระบบพิกัดอางอิง (CRS) ช้ันขอมูลทุกช้ันจะมีระบบ
พิกัดอางอิง ท้ังช้ันขอมูลหลัก และช้ันขอมูลยอย 
    7.1.2.5.7) กลองขอบเขตขอมูล (BoundingBox) ใน WMS ช้ัน
ขอมูลแตละช้ันสามารถมี BoundingBox ไดมากกวา 1 box ซ่ึงมีความสัมพันธกับพารามิเตอร BBOX 
เนื่องจาก BoundingBox เปนตัวกําหนดชวงของระบบพิกัดสําหรับช้ันขอมูล สวน BBOX เปน
ตัวกําหนดพื้นท่ีภาพบนแผนท่ี ซ่ึงอาจจะเปนพื้นท่ีท่ีซอนทับ BoundingBox หรือไมก็ได 
    7.1.2.5.8) มาตราสวนเฉล่ีย (Scale denominators) ในการกําหนด
ชวงมาตราสวนท่ีเหมาะสมในการสรางแผนท่ีในช้ันขอมูล จะคํานวณจากมาตราสวนท่ีนอยท่ีสุด 
และมาตราสวนท่ีมากท่ีสุด โดยจะกําหนดคามาตราสวนเฉล่ียใหสัมพันธกับขนาดจุดภาพท่ีใชแสดง 
ซ่ึงอาจจะไมใชคาท่ีถูกตองตามจริง มาตราสวนเฉล่ียใชเพื่อเปนแนวทางใหไคลแอนทเทานั้น แตถา
การรองขอแผนท่ีไมอยูในชวงมาตราสวนเฉล่ีย เซิรฟเวอรอาจจะใหแผนที่เปลากลับมา หรืออาจให
ภาพในช้ันขอมูลท่ีเต็มไปดวยฟเจอร สําหรับมาตรฐานนี้ กําหนดใหขนาดจุดภาพเปน 0.28 mm. x 
0.28 mm.  
    7.1.2.5.9) Sample dimensions เปนขอมูลทางเลือกท่ีอยูใน 
Metadata ใชเพื่อแสดงขอมูลหลายมิติ เชน ขอมูลในช้ันความสูง ขอมูลตางชวงเวลา 
    7.1.2.5.10) MetadataURL เซิรฟเวอรจะใช < MetadataURL > ใน
การแสดงรายละเอียด และมาตรฐานของ metadata เกี่ยวกับขอมูลท่ีไดรับการตอบรับ ‘type’attribute 
แสดงมาตรฐานของ metadata คาของ ‘type’attribute ถูกกําหนดจาก ISO19115:2003 และ FGDC-
STD-001-1998  
    7.1.2.5.11) ขอมูลคุณลักษณะ ใชในการกําหนดแหลงขอมูลของ
ขอมูลภูมิศาสตรท่ีใชในช้ันขอมูล ขอมูลคุณลักษณะมีองคประกอบหลายสวน คือ <OnlineResource> 
เปนการบอกแหลงขอมูล URL <Title> ช่ือขอมูล <LogoURL> คือ URL ของภาพ Logo  
    7.1.2.5.12) Identifier and AuthorityURL เซิรฟเวอรอาจใช 
Identifier เปน 0 หรือมากกวา เพื่อจะกําหนด ID จากผูใช  
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    7.1.2.5.13) FeatureListURL เซิรฟเวอรจะใช <FeatureListURL> 
เพื่อกําหนดฟเจอรในช้ันขอมูล 
    7.1.2.5.14) DataURL เซิรฟเวอรอาจจะใช < DataURL > เพื่อ link 
ขอมูลในช้ันขอมูล 
   7.1.2.6) ขอมูลคุณลักษณะของช้ันขอมูล (Layer attributes) ช้ันขอมูลอาจมี
ขอมูลคุณลักษณะในรูปแบบ XML เปน 0 หรือมากกวา เชน queryable, cascaded, opaque, 
noSubsets, fixedWidth, fixedHeight ขอมูลคุณลักษณะเหลานี้เปนขอมูลทางเลือก และมี default 
เปน 0 ความหมายของแตละขอมูลคุณลักษณะ สามารถสรุปดังตารางท่ี 3.6  
 

ตารางท่ี  3.6  ขอมูลคุณลักษณะของช้ันขอมูล  

Attribute Allowed values ความหมาย (0 เปนคา default) 
Queryable 0, false,  1, true 0, false: ช้ันขอมูลไมสามารถสืบคนได 

1, true: ช้ันขอมูลสามารถสืบคนได 
Cascaded 0, positive integer 0: ไมสนับสนุนการทํางานแบบ Cascading Map Server 

n: สนับสนุนการทํางานแบบ Cascading Map Server สามารถสง 
    ขอมูลซ้ําไดทุกๆ n ครั้ง 

Opaque 0, false,  1, true 0, false: ช้ันขอมูลสามารถกําหนดแบบโปรงแสง 
1, true: ช้ันขอมูลแสดงผลแบบทึบแสง 

noSubsets 0, false,  1, true 0, false: WMS สามารถแบง subset ของกลองขอบเขตขอมูลได 
1, true: WMS สามารถแสดงเพียงกลองขอบเขตขอมูลทั้งหมด 

fixedWidth 0, positive integer 0: WMS ที่ผูใชสามารถกําหนดความกวางของแผนที่ได 
Nonzero: คาความกวางที่ถูกกําหนด ซึ่งไมสามารถเปล่ียนแปลงจาก WMS 

fixedHeight 0, positive integer 0: WMS ที่ผูใชสามารถกําหนดความสูงของแผนที่ได 
Nonzero: คาความสูงที่ถูกกําหนด ซึ่งไมสามารถเปล่ียนแปลงจาก WMS 

 

    7.1.2.6.1) Queryable layers เพื่อใหเซิรฟเวอรรองรับการทํางาน
ของ GetFeatureInfo บนช้ันขอมูลนั้น ในกรณีท่ีเซิรฟเวอรมีขอผิดพลาด GetFeatureInfo ไมสามารถ
สืบคนขอมูลได จะปรากฏ code = “LayerNotQueryable” 
    7.1.2.6.2) Cascaded layers ในกรณีท่ีมีเซิรฟเวอรเร่ิมตน และมี
การรวมขอมูลจากเซิรฟเวอรตางๆ เซิรฟเวอรท่ี 2-จะมีการเพิ่มการเขาถึงช้ันขอมูล และอาจจะเพ่ิม
การแสดงผลขอมูลในระบบพิกัดอางอิงท่ีแตกตางกัน 
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    7.1.2.6.3) Opaque vs. transparent layers ถาเปนช้ันขอมูลแบบทึบ จะ
ไมสามารถซอนทับขอมูลในแผนท่ีแตละแผนได ดังนั้นจึงตองทําใหช้ันขอมูลโปรงแสงเพ่ือใหซอนทับ
ขอมูลได ในข้ันนี้ใชพารามิเตอร TRANSPARENT ใน GetMap ชวยเซิรฟเวอรในการสงขอมูล 
    7.1.2.6.4) Subsettable and resizable layers WMS ไมสามารถเพ่ิม/ลด
ขนาดขอมูลได แตสามารถตอบรับการรองขอจาก GetMap เพื่อแสดงแผนท่ีสมบูรณที่ไมมีการลดขนาด 
    7.1.2.6.5) Inheritance of layer properties ในตารางท่ี 3.7 จะสรุป
รายละเอียดของการสืบทอดองคประกอบจากช้ันขอมูลหลัก ไปยังช้ันขอม ูลยอย 
 
ตารางท่ี 3.7 Inheritance of layer properties 

Element Number Inheritance 
Layer 0+ no 
Name 0/1a no 
Title 1 no 
Abstract 0/1 no 
KeywordList 0/1 no 
Style 0+ add 
CRS 1+  b add 
EX_GeographicBoundingBox 1b replace 
BoundingBox 1+  b replace 
Dimension 0+ replace 
Attribute 0/1 replace 
AuthorityURL 0+ add 
Identifier 0+ no 
MetadataURL 0+ no 
DataURL 0/1 no 
FeatureListURL 0/1 no 
MinScaleDenominator, 
MaxScaleDenominator 

0/1 replace 

Attributes listed in Table 6 0/1 replace 
a     ดูที่มาตรา 7.1.2.5.2 regarding distinction between named and unnamed layers. 
b     May be 0 only if a value is inherited from an enclosing Layer element;  ดูที่มาตรา 7.1.2.5.5 ถึง 
7.1.2.5.7 
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 ความหมายของคาในคอลัมนท่ี 2 คือ 
  1 คือ ปรากฏคร้ังเดียวในแตละช้ันขอมูล 
  0/1 คือ อาจจะไมปรากฏ หรือปรากฏคร้ังเดียวในแตละช้ันขอมูล 
  0+ คือ ปรากฏ 0 คร้ัง หรือมากกวา 
  1+ คือ ปรากฏ 1 คร้ัง หรือมากกวา 

 ความหมายของ Inheritance ในคอลัมนท่ี 3 คือ 
  no  คือ ไมสืบทอด element อาจถูกกําหนดเปนคําส่ังตามมาตรฐาน แตละช้ันขอมูล 
จะมี element นั้น 
  replace  คือ คาจะสืบทอดจากช้ันขอมูลหลัก และถูกละท้ิงในชั้นขอมูลยอย แตถา
กําหนดในช้ันขอมูลยอย ไมจําเปนตองกําหนดในช้ันขอมูลหลัก 
  add คือ คาจะสืบทอดจากช้ันขอมูลหลัก และถูกละท้ิงในช้ันขอมูลยอย แตสามารถ
เพิ่มใหปรากฏมากกวาหนึ่งคร้ังได 
 
  7.1.3) Format specifiers การกําหนดรูปแบบ จะเกิดในสวนของ metadata เชน 
รูปแบบ output สําหรับการทํางาน รูปแบบขอยกเวนในการใหบริการ และรูปแบบเนื้อหาท่ี URL 
ภายนอก  
 
 7.2)  คําส่ัง GetMap (GetMap :Mandatory) 
  การทํางานของ GetMap จะทําหนาท่ีในการสงกลับภาพแผนที่ ท่ีมีการรองขอจาก
ไคลแอนท เซิรฟเวอรท่ีไมสนับสนุนการทํางานนี้ จะถือวาเซิรฟเวอรนั้นไมสนับสนุนการทํางาน
ตามมาตรฐาน WMS ในตารางท่ี 3.8 จะอธิบายสวนของการสืบคนขอมูลจากการรองขอดวย 
GetMap 
 

ตารางท่ี 3.8 พารามิเตอรของการรองขอดวย GetMap 

Request Parameter Mandatory/ Optional คําอธิบาย 
VERSION = 1.3.0 M เวอรช่ันของมาตรฐาน WMS ที่เรียกใช 
REQUEST = GetMap M ช่ือการรองขอ 
LAYERS = layer_list M รายการช้ันขอมูลที่ตองการสรางแผนที่ 

(ใชเครื่องหมายจุลภาคคั่นช่ือของช้ัน
ขอมูล) 



การศึกษามาตรฐาน ISO 19128 เบื้องตน  31 

 

โครงการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC 211 มาตรฐาน ISO 19128: Web Map Server Interface 

ตารางท่ี 3.8 พารามิเตอรของการรองขอดวย GetMap (ตอ) 

Request Parameter Mandatory/ Optional คําอธิบาย 
STYLE = style_list M สไตลที่ใชในการสรางแผนที่ตอหน่ึงช้ัน

ขอมูล (ใชเครื่องหมายจุลภาคคั่นช่ือของ
ช้ันขอมูล) 

CRS = namespace:identifier M ระบบพิกัดอางอิงที่ตองการ 
BBOX = minx, miny, maxx,maxy M ขอบเขตพิกัดภูมิศาสตรพ้ืนที่ที่ตองการ 

(มุมลางซาย และมุมบนขวา) ในหนวย
ของระบบการอางอิงพิกัด 

WIDTH = output_width M ขนาดความกวางของแผนที่ในหนวยของ
จุดภาพ (Pixel) 

HEIGHT = output_height M ขนาดความสูงของแผนท่ีในหนวยของ
จุดภาพ (Pixel) 

FORMAT = output_format M รูปแบบ output ของแผนที่  
TRANSPARENT = true/false O ความโปรงใสของพ้ืนหลังแผนที่   

(คา เริ่มตน คือ ไมใช)  
BGCOLOR = color_value O คาของสีพ้ืนหลังในแบบฐานสิบหกสี 

แดง-เขียว-นํ้าเงิน (คา default = 
0xFFFFFF)) 

EXCEPTIONS = 
exception_format 

O รูปแบบการรายงานขอผิดพลาดของ
WMS (default = XML) 

TIME = time O คาเวลาของช้ันขอมูลที่ตองการ 
ELEVATION  = elevation O คาความสูงของช้ันขอมูลที่ตองการ 
Other sample dimension(s) O คาอื่นๆ ที่เหมาะสม 

หมายเหตุ: M  หมายถึง  ตองมีพารามิเตอรน้ี 
    O  หมายถึง อาจจะมีหรือไมมีพารามิเตอรน้ีก็ได 

 
  7.2.1)  พารามิเตอรในการรองขอ (Request parameters) 
   7.2.1.1) พารามิเตอรเวอรช่ัน เปนพารามิเตอรท่ีตองมี ใชสําหรับกําหนด
เวอรช่ัน ซ่ึงอยูในมาตรา 6.8.1 สําหรับคา 1.3.0 ใชสําหรับการรองขอดวย GetMap ภายในมาตรฐานนี้ 
   7.2.1.2) พารามิเตอรการรองขอ เปนพารามิเตอรท่ีตองมี ถูกกําหนดใน
มาตรา 6.8.2 ในการทํางานของ GetMap จะใชคาใน GetMap  
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   7.2.1.3) พารามิเตอรช้ันขอมูล เปนพารามิเตอรท่ีตองมี ใชในการบริการ
ภาพแผนท่ี คาของพารามิเตอรนี้ โดยจะใชเคร่ืองหมายจุลภาค (,) ในการคั่นช่ือของช้ันขอมูล 
   7.2.1.4) พารามิเตอรสไตล เปนพารามิเตอรท่ีตองมี ใชในการจัดทํา
ขอมูลภาพ คาของพารามิเตอรนี้ จะใชเคร่ืองหมายจุลภาค (,) ในการค่ันช่ือของสไตล เชน 
“STYLES=style1,,style2,,”) 
   7.2.1.5) พารามิเตอร CRS เปนการรองขอถึง BBOX ในการกําหนดระบบ
พิกัด 
   7.2.1.6) พารามิเตอร BBOX เปนพารามิเตอรท่ีตองมี ใชในการอนุญาตให
ไคลแอนทรองขอ Bounding box คาของ Bounding box จะใชเคร่ืองหมายจุลภาค (,) ในการค่ัน
จํานวนเต็มในรูปแบบ “minx, miny, maxx, maxy”  
   7.2.1.7) พารามิเตอร FORMAT เปนพารามิเตอรท่ีตองมี ใชในการกําหนด
รูปแบบของแผนท่ีท่ีตองการ 
   7.2.1.8) พารามิเตอร WIDTH, HEIGHT เปนพารามิเตอรท่ีตองมี ใชใน
การกําหนดขนาดจุดภาพของภาพผลลัพธ ในการใช Map CS ในแผนท่ี คา WIDTH-1 จะถูก
กําหนดใหเปนคาสูงสุดของคาในแกน I ใน Map CS และคา HEIGHT-1 จะถูกกําหนดเปนคาสูงสุด
ของคาในแกน J ใน Map CS ในการรองขอรูปภาพ โดยไมคํานึงถึงประเภทของ MIME จะมีผล
โดยตรงตอการกําหนดขนาดจุดภาพของภาพผลลัพธ ในกรณีท่ีอัตราสวนของ BBOX และขนาดของ
จุดภาพแตกตางกัน WMS อาจขยายภาพผลลัพธออก นอกจากนี้ อาจจะมีกรณีท่ีผลลัพธของจุดภาพ 
ไมเปนส่ีเหล่ียม หรือมีการขยายแผนท่ีจนทําใหเสียอัตราสวน ดังนั้น ควรจะกําหนดใหขนาดของ
จุดภาพสัมพันธกับอัตราสวนของ BBOX  การบิดเบ้ียวของแผนท่ี อาจเกิดจากอัตราสวนของ 
WIDTH/ HEIGHT หรือขนาดจุดภาพ ท่ีไมไดสัดสวนกัน ดังนั้น ผูพัฒนาควรจะกําหนดคาตํ่าสุดท่ี
เปนไปไดใหผูใชทราบวาแผนท่ีบิดเบ้ียว ในกรณีท่ีรองขอในรูปแบบ graphic element ซ่ึงไมมีคา 
WIDTH/ HEIGHT ท่ีชัดเจน ดังนั้น ผูใชควรกําหนดคา WIDTH/ HEIGHT ในการรองขอ เพื่อให
เซิรฟเวอรใชเปนขอมูลในการสรางภาพผลลัพธ พารามิเตอร MaxWidth/ MaxHeight เปน
พารามิเตอรทางเลือกท่ีอาจจะมีใน metadata โดยจะแสดงเปน intergers เพื่อกําหนดคาความกวาง
และความสูง สูงสุดท่ีผูใชจะสามารถรองขอไดใน GetMap ในบางคร้ัง WMS อาจจะกําหนดแลววา 
ช้ันขอมูลนั้นๆ มีคาความกวางและความสูงเทาไร ซ่ึงผูใชสามารถท่ีจะนํามากําหนดคา WIDTH/ 
HEIGHT ไดทันทีในการรองขอ GetMap 
   7.2.1.9) พารามิเตอร Transparent เปนพารามิเตอรทางเลือก ใชในการ
กําหนดพื้นหลังของแผนท่ีใหโปรงแสง โดยจะมี 2 คา คือ True และ False โดยมีคา Default เปนคา 
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False พารามิเตอรนี้ ใชสําหรับการทําใหจุดภาพมีความโปรงแสง เพื่อใหสามารถซอนทับแผนท่ีจาก
ช้ันขอมูลตางๆ ได โดยรูปแบบขอมูลภาพแบบ GIF สามารถจัดทําใหโปรงแสง และมีคุณสมบัติใน
การแสดงผานเวบไซดของผูใชได สวนรูปแบบขอมูลภาพแบบ PNG มีชวงสําหรับการทําใหโปรง
แสงเชนกัน แตสนับสนุนในการดูภาพนอยกวาแบบ GIF และรูปแบบขอมูลภาพแบบ JPEG ไม
สามารถจัดทําใหโปรงแสงได เม่ือคาความโปรงแสง ถูกกําหนดใหเปน True และเปนรูปแบบ
รูปภาพ (เชน image/gif) WMS จะสงกลับภาพผลลัพธ ซ่ึงจะไมแสดงฟเจอร หรือคาขอมูลในช้ัน
ขอมูลท่ีถูกกําหนดใหโปรงแสง เชน ช้ันขอมูลถนน แสดงเปนคาโปรงแสง จะไมแสดงถนน เปนตน 
ในกรณีท่ีรูปแบบรูปภาพ ไมสามารถจัดใหโปรงแสงได เซิรฟเวอรจะแสดงภาพนั้นเปนภาพท่ีไม
โปรงแสงดวย เม่ือช้ันขอมูลมีการกําหนดวา เปนแบบ Opaque อาจจะทําใหช้ันขอมูลนั้นไมสามารถ
ทําเปนแบบโปรงแสงไดเชนกัน 
   7.2.1.10) Bgcolor พารามิเตอร Bgcolor เปนพารามิเตอรทางเลือก ใชใน
การกําหนดสีของพื้นหลัง 
   7.2.1.11) พารามิเตอร Exception เปนพารามิเตอรทางเลือก ถูกกําหนดใน
มาตรา 6.8.4 โดยใช default value เปนภาษา XML เม่ือมีขอผิดพลาดในการใหบริการ WMS 
นอกจากนี้ ยังมีการรายงานขอผิดพลาดแบบ INIMAGE และ BLANK ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีเปน
ทางเลือก ไมจําเปนตองมีใน WMS 
   7.2.1.12) พารามิเตอร Time การใช Time value ถูกกําหนดในมาตรา 6.5.6 
และในภาคผนวก C และ D 
   7.2.1.13) พารามิเตอร Elevation การใช Elevation value ถูกกําหนดใน
มาตรา 6.5.5 และในภาคผนวก C  
   7.2.1.14) พารามิเตอร Other sample dimensions การใช dimension value 
ถูกกําหนดในมาตรา 6.5.7 และในภาคผนวก C  
  7.2.2) GetMap response เปนการตอบรับการสรางแผนท่ีตามรูปแบบการรองขอ
ดวย GetMap ซ่ึงสามารถกําหนด style, coordinate reference system, bounding box, size, format 
และ transparency ได 
  7.2.3) Projection of geographic CRSs into MapCS เปนการเปล่ียนระบบพิกัด
อางอิง ใหเปนพิกัดภูมิศาสตร (ละติจ ูด และลองจิจูด) 
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 7.3)  คําส่ัง GetFeatureInfo (GetFeatureInfo :request overview) 
 การทํางานในสวนของ GetFeatureInfo เปนการทํางานเพ่ือใหผูใชสามารถไดรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับฟเจอรในภาพแผนท่ี ซ่ึงเปนผลลัพธจากการรองขอดวย GetMap กอนหนา โดยจะแสดง
สารสนเทศ (Information) วาภาพแผนท่ีมีคุณสมบัติอยางไร (นอกเหนือจากท่ีสามารถมองเห็นและแปล
ตีความไดบนภาพแผนท่ี) ท้ังนี้ไคลแอนทสามารถเลือกจุดบนภาพ (i,j) ในตําแหนงท่ีตองการได ใน 
การทํางานสวนนี้ ไมไดบังคับใหมีสําหรับ WMS ข้ันพื้นฐาน หมายความวา ผูใชงานท่ีตองการเตรียม
เซิรฟเวอรใหเปนไปตามมาตรฐาน WMS นั้น อาจเลือกท่ีจะไมใชการทํางานดวย GetFeatureInfo นี้ก็ได 
 
 ในตารางท่ี 3.9  จะแสดงพารามิเตอรของการรองขอดวย GetFeatureInfo 
 

ตารางท่ี 3.9 พารามิเตอรของการรองขอดวย GetFeatureInfo 

Request Parameter Mandatory/ Optional คําอธิบาย 
VERSION = 1.3.0 M เวอรช่ันของมาตรฐาน WMS ที่เรียกใช 
REQUEST = GetFeatureInfo M ช่ือการรองขอ 
Map request part M คัดลอกพารามิเตอรบางสวนจาก GetMap และ

สรางแผนที่สําหรับสารสนเทศตามท่ีรองขอ 
QUERY_LAYERS =layer_list M ช้ันขอมูลที่ตองการสืบคน  (ใชเครื่องหมาย

จุลภาคคั่นช่ือของช้ันขอมูลที่สืบคน) 
INFO_FORMAT=output_format M รูปแบบการสงขอมูลกลับ (ประเภทของMIME) 
FEATURE_COUNT = number O จํานวนฟเจอรที่ขอมูลสงกลับ (default=1) 
i =pixel_column M คาพิกัดทางแกน x ในหนวยของจุดภาพของ

ฟเจอรในระบบพิกัดแผนที่ 
j =pixel_row M คาพิกัดทางแกน y ในหนวยของจุดภาพของ

ฟเจอรในระบบพิกัดแผนที่ 
EXCEPTIONS=exception_format O รู ปแบบการร าย ง านข อ ผิ ดพลาดในการ

ใหบริการ (default = xml) 

หมายเหตุ: M  หมายถึง  ตองมีพารามิเตอรน้ี 
    O  หมายถึง อาจจะมีหรือไมมีพารามิเตอรน้ีก็ได 
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  7.3.1)  พารามิเตอรในการรองขอ (Request parameters) 
   7.3.1.1) พารามิเตอรเวอรช่ัน เปนพารามิเตอรท่ีตองมี ใชในการกําหนด
เวอรช่ัน ซ่ึงอยูในมาตรา 6.8.1 สําหรับคา 1.3.0 ใชสําหรับการรองขอดวย GetFeatureInfo ภายใน
มาตรฐานน้ี 
   7.3.1.2) พารามิเตอรการรองขอ เปนพารามิเตอรท่ีตองมี ถูกกําหนดใน
มาตรา 6.8.2 ในการทํางานของ GetFeatureInfo จะใชคาใน GetFeatureInfo 
   7.3.1.3) Map request part เปนพารามิเตอรท่ีตองมี ใชในการคัดลอก
พารามิเตอรบางสวนจาก GetMap และสรางแผนท่ีใหมตามท่ีไดรับการรองขอ 
   7.3.1.4) พารามิเตอรสืบคน เปนพารามิเตอรท่ีตองมี ใชในการสืบคน
ขอมูลท่ีถูกรองขอ  
   7.3.1.5 พารามิเตอรรูปแบบ เปนพารามิเตอรท่ีตองมี ใชในการกําหนด
รูปแบบของผลลัพธภาพท่ีสืบคน 
   7.3.1.6) พารามิเตอรในการนับจํานวนฟเจอร เปนพารามิเตอรทางเลือก ใช
ในการนับจํานวนฟเจอรท่ีถูกสงกลับในแตละช้ันขอมูล 
   7.3.1.7) i, j เปนพารามิเตอรท่ีตองมี ใชกําหนดจุดท่ีสนใจบนภาพแผนที่ 
ซ่ึงผูใชเปนผูเลือกและรองขอรับขอมูลเพิ่มเติมในบริเวณนั้น 
   7.3.1.8) Exceptions เปนพารามิเตอรทางเลือก ใชในกรณีมีความผิดพลาด
ของการรองขอ ทําใหไมสามารถสืบคนแผนท่ีได 
  7.3.2)  GetFeatureInfo response เซิรฟเวอรจะตอบกลับการรองขอตามINFO_Format 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การศึกษามาตรฐาน ISO 19128 เบื้องตน  36 

 

โครงการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC 211 มาตรฐาน ISO 19128: Web Map Server Interface 

  ภาคผนวก A  ชุดทดสอบการไดมาตรฐาน (Conformance tests) 

 ภาคผนวก A ของมาตรฐานนี้ เปนเนื้อหาสวนบังคับท่ีกําหนดรายการทดสอบตางๆ เพื่อให
ไดมาตรฐาน ISO19128 Web Map Server Interface ประกอบดวยการตรวจสอบดังตอไปนี้ 
 
 A.1  Basic WMS 
  A.1.1  Basic WMS client 
   A.1.1.1 Basic service elements: ขอมูลองคประกอบการบริการเบ้ืองตน มี
ดังนี้ 
    a) ทดสอบวัตถุประสงค (Test Purpose) เพื่อตรวจสอบวาไคลแอนท
ท่ีใช WMS สนองความตองการทุกพารามิเตอรท่ีรองขอหรือไม 
    b) ทดสอบวิธีการ (Test Method) โดยการสรางตัวอยางคํารองขอ
ท่ีเหมาะสมสําหรับไคลแอนท และตรวจสอบวาคํารองขอนั้นเหมาะสมหรือไม 
    c) อางอิงในมาตรา 6.2, 6.4, 6.5 และ 6.6 
    d) ประเภทการทดสอบ (Test type): ข้ันพื้นฐาน  

   A.1.1.2 GetCapabilities request: ขอมูลสําหรับการรองขอดวย 
GetCapabilities มีดังนี ้
    a) ทดสอบวัตถุประสงค เพื่อตรวจสอบวาไคลแอนทท่ีใช WMS 
สนองความตองการทุกการรองขอดวย GetCapabilities หรือไม 
    b) ทดสอบวิธีการ โดยการสรางตัวอยางคํารองขอดวย 
GetCapabilities ท่ีเหมาะสมสําหรับไคลแอนท และตรวจสอบวาคํารองขอนั้นเหมาะสมหรือไม 
    c) อางอิงในมาตรา 7.1 
    d) ประเภทการทดสอบ: ข้ันพื้นฐาน  

   A.1.1.3 GetMap request: ขอมูลสําหรับการรองขอดวย GetMap มีดังนี ้
    a) ทดสอบวัตถุประสงค เพื่อตรวจสอบวาไคลแอนทท่ีใช WMS 
สนองความตองการทุกการรองขอดวย GetMap หรือไม 
    b) ทดสอบวิธีการ โดยการสรางตัวอยางคํารองขอดวย GetMap ท่ี
เหมาะสมสําหรับไคลแอนท และตรวจสอบวาคํารองขอนั้นเหมาะสมหรือไม 
    c) อางอิงในมาตรา 7.2 
    d) ประเภทการทดสอบ: ข้ันพื้นฐาน  
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  A.1.2  Basic WMS server 

   A.1.2.1 Version negotiation: ขอมูลสําหรับการกําหนดเวอรช่ัน มีดังนี ้
    a) ทดสอบวัตถุประสงค เพื่อตรวจสอบวาเซิรฟเวอรท่ีใช WMS 
สนองความตองการสําหรับขอกําหนดในเวอรช่ันนั้นหรือไม 
    b) ทดสอบวิธีการ โดยการสงคํารองขอท่ีมีท้ังคาเวอรช่ันตํ่ากวา
คาท่ีเซิรฟเวอรรองรับ และคาเวอรช่ันท่ีสูงกวาคาท่ีเซิรฟเวอรรองรับ และตรวจสอบวาเซิรฟเวอร
สามารถตอบรับตามขอตกลงของเวอรช่ันนั้นไดหรือไม 
    c) อางอิงในมาตรา 6.1 
    d) ประเภทการทดสอบ: ข้ันพื้นฐาน 

   A.1.2.2 Request parameter rules: ขอมูลสําหรับการกําหนดพารามิเตอร
รองขอ มีดังนี้ 
    a) ทดสอบวัตถุประสงค เพื่อตรวจสอบวาเซิรฟเวอรท่ีใช WMS 
สนองความตองการสําหรับพารามิเตอรท่ีรองขอหรือไม 
    b) ทดสอบวิธีการ โดยการสรางตัวอยางคํารองจากไคลแอนท ซ่ึง
มีท้ังคํารองขอท่ีไมถูกรูปแบบ และท่ีถูกรูปแบบ จากนั้นตรวจสอบวาเซิรฟเวอร สามารถตอบรับคํา
รองขอในแตละแบบเหมาะสมหรือไม 
    c) อางอิงในมาตรา 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 และ 6.6 
    d) ประเภทการทดสอบ: ข้ันพื้นฐาน 

   A.1.2.3 GetCapabilities response: ขอมูลสําหรับการตอบรับดวย 
GetCapabilities มีดังนี ้
    a) ทดสอบวัตถุประสงค เพื่อตรวจสอบวาเซิรฟเวอรท่ีใช WMS 
สนองความตองการในการทํางานของ GetCapabilities หรือไม 
    b) ทดสอบวิธีการ โดยการสรางคํารองขอจาก GetCapabilities 
หลายๆ แบบ โดยใชพารามิเตอรหลายๆ แบบ แลวตรวจสอบวาการตอบกลับของแตละแบบ เปน
อยางไร 
    c) อางอิงในมาตรา 7.1 
    d) ประเภทการทดสอบ: ข้ันพื้นฐาน  
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   A.1.2.4 GetMap response: ขอมูลสําหรับการตอบรับดวย GetMap มีดังนี้ 
    a) ทดสอบวัตถุประสงค เพื่อตรวจสอบวาเซิรฟเวอรท่ีใช WMS 
สนองความตองการในการทํางานของ GetMap หรือไม 
    b) ทดสอบวิธีการ โดยการสรางคํารองขอจาก GetMap หลายๆ 
แบบ โดยใชพารามิเตอรตางๆ แลวตรวจสอบวาการตอบกลับของแตละแบบ เปนอยางไร 
    c) อางอิงในมาตรา 7.2 
    d) ประเภทการทดสอบ: ข้ันพื้นฐาน  
 
 A.2  Queryable WMS 

  A.2.1 การสืบคนขอมูลของไคลแอนท (Client for queryable WMS–GetFeatureInfo 
request): ขอมูลสําหรับการรองขอดวย GetFeatureInfo มีดังนี้ 
    a) ทดสอบวัตถุประสงค เพื่อตรวจสอบวาไคลแอนทท่ีใช WMS 
สนองความตองการในการรองขอของ GetFeatureInfo หรือไม 
    b) ทดสอบวิธีการ โดยการสรางตัวอยางคํารองขอจาก 
GetFeatureInfo จากไคลแอนท แลวตรวจสอบวาคํารองขอมีความถูกตองหรือไม 
    c) อางอิงในมาตรา 7.3 
    d) ประเภทการทดสอบ: ข้ันพื้นฐาน  

  A.2.2 การสืบคนขอมูลของเซิรฟเวอร (Queryable WMS server–GetFeatureInfo 
response): ขอมูลสําหรับการตอบกลับดวย GetFeatureInfo มีดังนี้ 
    a) ทดสอบวัตถุประสงค เพื่อตรวจสอบวาตัวเช่ือม WMS 
(Interface) สนองความตองการในการทํางานของ GetFeatureInfo หรือไม 
    b) ทดสอบวิธีการ โดยการสรางคํารองขอจาก GetFeatureInfo 
หลายๆ แบบ โดยใชพารามิเตอรตางๆ แลวตรวจสอบวาการตอบกลับของแตละแบบ เปนอยางไร 
    c) อางอิงในมาตรา 7.3 
    d) ประเภทการทดสอบ: ข้ันพื้นฐาน  
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  ภาคผนวก B  คํานิยาม CRS (CRS definitions) 

 ภาคผนวก B ของมาตรฐานนี้ เปนขอมูลสวนบังคับ แสดงคํานิยามของระบบพิกัดอางอิงท่ี
กําหนดในมาตรฐาน ISO19128 สําหรับ Web map service ในภาคผนวกนี้ จะกลาวถึงระบบพิกัด
หลายๆ แบบ รวมท้ัง Map CS ดวย ในการนิยามในภาคผนวกนี้ จะใชท้ังรูปแบบของ ISO19111 และ 
ISO19125 

 B.1  การใชระบบพิกัด Map CS (CRS:1) 
 
ตารางท่ี B.1  คํานิยามของระบบพิกดั Map CS 

Element name Entry Comment 
Coordinate system identifier CRS:1 ดูท่ีมาตรา 6.6.2 

Coordinate system type Cartesian  
Datum identifier Computer display  
Datum type Engineering  
Coordinate system dimension 2  
Coordinate system axis name i  
Coordinate system axis direction east Some maps, especially over the 

poles, may not have a well-defined 
linear axis direction 

Coordinate system axis unit identifier pixel  
Coordinate system axis name j  
Coordinate system axis direction south Some maps, especially over the 

poles, may not have a well-defined 
linear axis direction 

Coordinate system axis unit identifier pixel  
Coordinate system remarks Origin is in upper left. 

Axis values are non-
negative integers. 
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 B.2  ระบบพิกดัอางอิงในช้ันขอมูล: การใช WGS84-longitude-latitude (CRS:84) 

 

ตารางท่ี B.2  คํานิยามของระบบพิกดัอางอิงในช้ันขอมูล: การใช WGS84-longitude-latitude 

Element name Entry Comment 
Coordinate reference system kind code 1 Single (not compound) CRS 
Coordinate reference system identifier CRS:84  
Coordinate reference system valid area World  
Datum identifier WGS 84  
Datum type geodetic  
Prime meridian identifier Greenwich  
Prime meridian Greenwich longitude 0 degree  
Ellipsoid identifier WGS 84  
Ellipsoid semi-major axis 6378137.0 m  
Ellipsoid shape True  
Ellipsoid inverse flattening 298.257223563  
Coordinate system identifier Geodetic Coordinate system  
Coordinate system type Geodetic  
Coordinate system dimension 2  
Coordinate system axis name longitude The first (x) axis is longitude 

in this CRS 
Coordinate system axis direction east  
Coordinate system axis unit identifier degree  
Coordinate axis minimum value -180 degree  
Coordinate axis maximum value 180 degree  
Coordinate system axis name latitude The second (y) axis is latitude 

in this CRS 
Coordinate system axis direction north  
Coordinate system axis unit identifier degree  
Coordinate axis minimum value -90 degree  
Coordinate axis maximum value 90 degree  
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 B.3  ระบบพิกดัอางอิงในช้ันขอมูล: การใช NAD83-longitude-latitude (CRS:83) 
 

ตารางท่ี B.3  คํานิยามของระบบพิกดัอางอิงในช้ันขอมูล: การใช NAD83-longitude-latitude 

Element name Entry Comment 
Coordinate reference system kind code 1 Single (not compound) CRS 
Coordinate reference system identifier CRS:83  
Coordinate reference system valid area North America  
Datum identifier NAD 83  
Datum type geodetic  
Prime meridian identifier Greenwich  
Prime meridian Greenwich longitude 0 degree  
Ellipsoid identifier GRS80  
Ellipsoid semi-major axis 6378137.0 m  
Ellipsoid shape True  
Ellipsoid inverse flattening 298.257223563  
Coordinate system identifier Geodetic Coordinate system  
Coordinate system type Geodetic  
Coordinate system dimension 2  
Coordinate system axis name longitude The first (x) axis is longitude 

in this CRS 
Coordinate system axis direction east  
Coordinate system axis unit identifier degree  
Coordinate axis minimum value -180 degree  
Coordinate axis maximum value 180 degree  
Coordinate system axis name latitude The second (y) axis is latitude 

in this CRS 
Coordinate system axis direction north  
Coordinate system axis unit identifier degree  
Coordinate axis minimum value -90 degree  
Coordinate axis maximum value 90 degree  

หมายเหตุ: สําหรับใชเฉพาะบางพ้ืนท่ีเทานัน้ 

 



การศึกษามาตรฐาน ISO 19128 เบื้องตน  42 

 

โครงการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC 211 มาตรฐาน ISO 19128: Web Map Server Interface 

 B.4  ระบบพิกดัอางอิงในช้ันขอมูล: การใช NAD27-longitude-latitude (CRS:27) 
 

ตารางท่ี B.4  คํานิยามของระบบพิกดัอางอิงในช้ันขอมูล: การใช NAD27-longitude-latitude 

Element name Entry Comment 
Coordinate reference system kind code 1 Single (not compound) CRS 
Coordinate reference system identifier CRS:27  
Coordinate reference system valid area North America  
Datum identifier NAD 27  
Datum type geodetic  
Prime meridian identifier Greenwich  
Prime meridian Greenwich longitude 0 degree  
Ellipsoid identifier Clarke 1866  
Ellipsoid semi-major axis 6378206.4 m  
Ellipsoid shape True  
Ellipsoid inverse flattening 294.9786982  
Coordinate system identifier Geodetic Coordinate system  
Coordinate system type Geodetic  
Coordinate system dimension 2  
Coordinate system axis name longitude The first (x) axis is latitude in 

this CRS 
Coordinate system axis direction east  
Coordinate system axis unit identifier Degree  
Coordinate axis minimum value -180 degree  
Coordinate axis maximum value 180 degree  
Coordinate system axis name latitude The second (y) axis is 

longitude in this CRS 
Coordinate system axis direction north  
Coordinate system axis unit identifier degree  
Coordinate axis minimum value -90 degree  
Coordinate axis maximum value 90 degree  
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 B.5  ระบบพิกดัอางอิงตามความสูง: การใช NAVD88 (CRS:88) 
 
ตารางท่ี B.5  คํานิยามของระบบพิกดัอางอิงตามความสูง: การใช NAVD88 

Element name Entry Comment 
Coordinate reference system kind code 1  
Coordinate reference system identifier CRS:88  
Coordinate reference system valid area North America  
Datum identifier North America Vertical Datum 1988  
Datum type vertical  
Coordinate system identifier Orthometric height  
Coordinate system type Gravity-related height  
Coordinate system dimension 1  
Coordinate system axis name H  
Coordinate system axis direction up  
Coordinate system axis unit identifier Meter  
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 B.6  ระบบพิกดัแบบ Auto universal transverse mercator layer CRS (AUTO2:42001) 

 เปนการอางอิงคาของตัวแปร โดยให “var” คือ คาละติจูดท่ี 0 และลองจจิูดท่ี 0 เปนจุด
ศูนยกลางของแผนท่ีท่ีถูกรองขอ วิธีการทํางานของระบบพิกัดจะใชรูปแบบของ Ellipsoidal 
 
 ตัวอยางการใชระบบพิกัดแบบ AUTO2: 42001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROJCS [“WGS 84 / Auto UTM” , 

  GEOGCS [“WGS_1984” , 

  SPHEROID [“WGS_1984”, 6378137, 298.257223563] ] , 

  PRIMEM [“Greenwich” , 0] , 

  UNIT [“Decimal_Degree”, 0.0174532925199433] ] , 

 PROJECTION [“Transverse_Mercator” ] , 

 PARAMETER [“Latitude_of_Origin”, 0 ] , 

 PARAMETER [“Central_Meridian” , $ {central_meridian} ] , 

 PARAMETER [“False_Easting” , 500000] , 

 PARAMETER [“Flase_Northing” , $ {false_northing} ] , 

 PARAMETER [“Scale_Factor” , 0.9996] , 

 UNIT [ “Meter” , 1] ] 

 

where 

 $ {zone} = min ( floor ( $ {lon0} + 180.0) / 6.0 ) + 1, 60 ) 

 $ {central_meridian} = -183.0 + $ {zone} * 6.0 

 $ {false_northing} = ($ {lat0} >= 0.0) ? 0.0 : 10000000.0 
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 B.7  ระบบพิกดัแบบ Auto transverse mercator layer CRS (AUTO2:42002) 

 เปนการอางอิงคาของตัวแปร โดยให “$(var)” คือ คาละติจูดท่ี 0 และลองจิจูดท่ี 0 เปนจุด
ศูนยกลางของแผนท่ีท่ีถูกรองขอ วิธีการทํางานของระบบพิกัดจะใชรูปแบบของ Ellipsoidal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROJCS [“WGS 84 / Auto Tr. Mercator” , 

  GEOGCS [“WGS 84” , 

  DATUM [“WGS_1984”,  

  SPHEROID [“WGS_1984”, 6378137, 298.257223563] ] , 

  PRIMEM [“Greenwich” , 0] , 

  UNIT [“Decimal_Degree”, 0.0174532925199433] ] , 

 PROJECTION [“Transverse_Mercator” ] , 

 PARAMETER [“Latitude_of_Origin”, 0 ] , 

 PARAMETER [“Central_Meridian” , $ {central_meridian} ] , 

 PARAMETER [“False_Easting” , 500000] , 

 PARAMETER [“Flase_Northing” , $ {false_northing} ] , 

 PARAMETER [“Scale_Factor” , 0.9996] , 

 UNIT [ “Meter” , 1] ] 

 

where 

 $ {central_meridian} = $ {lon0} 

 $ {false_northing} = ($ {lat0} >= 0.0) ? 0.0 : 10000000.0 
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 B.8  ระบบพิกดัแบบ Auto orthographic layer CRS (AUTO2:42003) 

 เปนการอางอิงคาของตัวแปร โดยให “$(var)” คือ “var” คาละติจูดท่ี 0 และลองจิจูดท่ี 0 เปน
จุดศูนยกลางของแผนท่ีท่ีถูกรองขอ วิธีการทํางานของระบบพิกัดจะใชรูปแบบของ Spherical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROJCS [“WGS 84 / Auto Orthographic” , 

  GEOGCS [“WGS 84” , 

  DATUM [“WGS_1984”,  

  SPHEROID [“WGS_1984”, 6378137, 298.257223563] ] , 

  PRIMEM [“Greenwich” , 0] , 

  UNIT [“Decimal_Degree”, 0.0174532925199433] ] , 

 PROJECTION [“Orthographic” ] , 

 PARAMETER [ “Latitude_of_Origin”, $ {latitude_of_origin} ] , 

 PARAMETER [“Central_Meridian” , $ {central_meridian} ] , 

 UNIT [ “Meter” , 1] ] 

 

where 

 $ { latitude_of_origin } = $ {lon0} 

 $ {central_meridian} = ($ {lon0}  
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 B.9  ระบบพิกดัแบบ Auto equirectangular layer CRS (AUTO2:42004) 

 เปนการอางอิงคาของตัวแปร โดยให “$(var)” คือ “var” คาละติจูดท่ี 0 และลองจิจูดท่ี 0 เปน
จุดศูนยกลางของแผนท่ีท่ีถูกรองขอ วิธีการทํางานของระบบพิกัดจะใชรูปแบบของ ellipsoidal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROJCS [“WGS 84 / Auto Equirectangular” , 

  GEOGCS [“WGS 84” , 

  DATUM [“WGS_1984”,  

  SPHEROID [“WGS_1984”, 6378137, 298.257223563] ] , 

  PRIMEM [“Greenwich” , 0] , 

  UNIT [“Decimal_Degree”, 0.0174532925199433] ] , 

 PROJECTION [“Equirectangular” ] , 

 PARAMETER [ “Latitude_of_Origin”, 0 ] , 

 PARAMETER [“Central_Meridian” , $ {central_meridian} ] , 

 PARAMETER [“Standard_Parallel_1” , $ {standard_parallel} ] , 

 UNIT [ “Meter” , 1] ] 

 

where 

 $ { standard_parallel } = $ {lat0} 

 $ {central_meridian} = ($ {lon0}  
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 B.10  ระบบพิกัดแบบ Auto Mollweide layer CRS (AUTO2:42005) 

 เปนการอางอิงคาของตัวแปร โดยให “$(var)” คือ “var” คาละติจูดท่ี 0 และลองจิจูดท่ี 0 เปน
จุดศูนยกลางของแผนท่ีท่ีถูกรองขอ วิธีการทํางานของระบบพิกัดจะใชรูปแบบของ ellipsoidal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROJCS [“WGS 84 / Auto Mollweide” , 

  GEOGCS [“WGS 84” , 

  DATUM [“WGS_1984”,  

  SPHEROID [“WGS_1984”, 6378137, 298.257223563] ] , 

  PRIMEM [“Greenwich” , 0] , 

  UNIT [“Decimal_Degree”, 0.0174532925199433] ] , 

 PROJECTION [“Mollweide” ] , 

 PARAMETER [“Central_Meridian” , $ {central_meridian} ] , 

 UNIT [ “Meter” , 1] ] 

 

where 

 $ {central_meridian} = ($ {lon0}  
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  ภาคผนวก C  การจัดการขอมูลหลายมิติ (Handling multi-dimensional data) 
 ภาคผนวกน้ี จะรองรับการทํางานของขอมูลหลายมิติ มิติในภาคผนวกนี้ หมายถึง Time, 
Elevation และ Sample dimension 

 C.1  การประกาศคาขอมูลหลายมิติ  
 
ตารางท่ี C.1  เนื้อหาใน Dimension element  

Field Mandatory/ 
Optional Meaning 

name M Attribute stating name of dimensional axis. 
units M Attribute indicating units of dimensional axis. 
unitSymbol O Attribute specifying symbol. 
default O Attribute indicating default value that will be used if GetMap request 

does not specify a value. If attribute is absent, then shall respond 
with a service exception if request does not include a value for that 
dimension. 

multipleValues O Boolean attribute indicating whether multiple values of the dimension 
may be requested. 0 (or ‘false’) = single values only; 1 (or ‘true’) = 
multiple values permitted. Default = 0. 

nearestValue O Boolean attribute indicating whether nearest value of the dimension 
will be returned in response to a request for a nearby value. 0 (or 
‘false’) = single values only: 1 (or ‘true’) = request values may be 
approximate. Default = 0. 

current O Boolean attribute valid only for temporal extents (i.e.,if attribute 
name = “time”). This attribute, if it either 1 or ‘true’, indicates (a) 
that temporal data are normally kept current and (b) that the 
request parameter TIME may include the keyword ‘current’ instead 
of an ending value. Default = 0. 

extent M Text content indicating available value (s) for dimension. 

 

 

ตารางท่ี C.2 Syntax for listing one or more extent values 
Syntax Meaning 

value A single value. 
value1, value2, value3,…a A list of multiple values. 
min/ max/ resolution An interval defined by its lower and upper bounds 

and its resolution. 
min1/ max1/ res1, min2/ max2/ res2,…a A list of multiple intervals. 
a   Whitespace is allowed following commas in a list in a<Dimension> element of service metada 
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  ภาคผนวก D  โครงสราง Web map service ตามมาตรฐาน ISO 8601:2000 (Web map 
service profile of ISO 8601:2000) 

 ภาคผนวกน้ีกลาวถึงการใช WMS ใหรองรับการทํางานของขอมูลท่ีเปนแบบชวงเวลา ซ่ึงจะ
ใชมาตรฐาน ISO8601:2000 และมาตรฐาน ISO8601 มาใชเพิ่มเติม 
 
 D.1  รูปแบบของขอมูลแบบชวงเวลา (Time format detail)  
 
  ตัวอยางรูปแบบของขอมูลแบบชวงเวลา 

EXAMPLE 1 ccyy  

EXAMPLE 2 ccyy-mm  

EXAMPLE 3 ccyy-mm-dd  

EXAMPLE 4 ccyy-mm-ddThhZ Year, month, day and hour in UTC 

 
 

 D.2  รูปแบบของขอมูลแบบระยะเวลา (Period format) 
 
  ตัวอยางรูปแบบของขอมูลแบบระยะเวลา 

EXAMPLE 1 P1Y -- 1 year  

EXAMPLE 2 P1M10D -- 1 month plus 10 days  

EXAMPLE 3 PT2H-- 2 hours  

EXAMPLE 4 PT 1.5S -- 1.5 seconds 

 
 D.3  การแสดงรายช่ือของชวงเวลา (Time lists and ranges) 
 ในการแสดงรายช่ือของชวงเวลา จะใชเคร่ืองหมายจุลภาค (,) ในการแยกคาชวงเวลา สวน
คา temporal ranges จะแสดงโดยใช Syntax 
 
  ตัวอยางรูปแบบของขอมูลแบบระยะเวลา 

EXAMPLE 1 A single moment (scalar value): 2000-06-23T 20:07:48. 11Z 
 
EXAMPLE 2 Quarterly data (comma-separated list): 1999-01-01, 1999-04-01, 1999-07-01, 1999-10-01 
 
EXAMPLE 3 Daily data taken at noon since April 15 1995 (periodic interval): 1995-04-22 T 12:00Z/ 2000-

06-21 T 12:00Z/ P1D 
 
EXAMPLE 4 Current data refreshed every 30 min (periodic interval): 2006-06-18 T 14:30Z/ 2000-06-18 T 

14:30Z/ P130M 
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  ภาคผนวก E โครงสรางภาษา XML (XML Schemas) 
 ภาคผนวก E ของมาตรฐานน้ี เปนขอมูลสวนบังคับ แสดงโครงสรางของ XML ท่ีกําหนด
ในมาตรฐาน ISO19128 สําหรับ Web map service 

 E.1 โครงสรางภาษา XML ใน WMS (WMS Capabilities XML schema) 
 ในสวนนี้จะกลาวถึงกรณีท่ีโครงสราง XML ใน WMS มีความขัดแยงกับ Metadata จาก
เซิรฟเวอร ใหใชเนื้อหาตามมาตรฐานน้ีเปนหลัก และสวนขอมูลในโครงสรางภาษาใหเปนขอมูล
เสริม  
 
 ตัวอยางโครงสรางภาษา XML 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<?xml version=“1.0” encoding=”UTF-8”?> 
<schema targetNamespace=“http://www.opengis.net/wms” 
   xmlns=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema“ 
   xmlns:wms=“http://www.w3.org.net/wms“ 
   xmlns:xlink=“http://www.w3.org/1999/xlink“ 
   elementFormDefault=“qualified“> 
<import  namespace=“http://www.w3.org/1999/xlink“ 
   schemaLocation=http://schemas.opengis.net/gml/2.1.2/xlinks.xsd/> 
 
<!-- ************************************************************--> 
<!-- **      The Top-Level Element                                                           **--> 
<!-- ************************************************************--> 
 
<element name=“WMS_Capabilities“> 
    <annotation> 
         <documentation> 
              A WMS_Capabilites document is returned in response to a  
              GetCapabilities request made on a WMS. 
         </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
         <sequence> 
             <element ref=“wms:Service”/> 
             <element ref=“wms:Capability”/> 
          </sequence> 
         <attribute name=“version” type=“string” fixed=“1.3.0”/> 
         <attribute name=“updateSequence” type=“string”/> 
    <complexType> 
</element> 
 
 
<!-- ************************************************************--> 
<!-- **      Elements Used In Multiple Places                                             **--> 
<!-- ************************************************************--> 
 
<element name=“Name”  type=”String“> 
    <annotation> 
         <documentation> 
              The Name is typically for machine-to machine communication. 
         </documentation> 
    </annotation> 
    </element> 
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<element name=“Title”  type=”String“> 
    <annotation> 
         <documentation> 
              The Title is for informative display to a human. 
         </documentation> 
    </annotation> 
    </element> 
 
<element name=“Abstract”  type=”String“> 
    <annotation> 
         <documentation> 
              The Abstract is a longer narrative description of an object. 
         </documentation> 
    </annotation> 
    </element> 
 
 
<element name=“KeywordList”> 
    <annotation> 
         <documentation> 
              List of keywords or keyword phrases to help catalog searching. 
         </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
         <sequence> 
             <element ref=“wms:Keyword” minOccurs= “0” maxOccurs=”unbounded”/> 
          </sequence> 
    <complexType> 
</element> 
 
<element name=“Keyword” > 
    <annotation> 
         <documentation> 
              A single keyword or phrase. 
         </documentation> 
    <complexType> 
         <simpleContent> 
             <extension base=”string” > 
                  <attribute name=”vocabulary” type=”string” /> 
             </extension> 
         </simpleContent> 
    </complexType> 
</element> 
 
<element name=“OnlineResource” > 
    <annotation> 
         <documentation> 
              An OnlineResource is typically an HTTP URL. The URL is placed in  
    the xlink:href attribute, and the value  “simple”  is placed in the 
    xlink : type attribute. 
         </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
         <attributeGroup ref= “xlink:simpleLink” /> 
    </complexType> 
</element> 
<element name=“Format”  type=”String“> 
    <annotation> 
         <documentation> 
              A container for listing an available format’s MIME type. 
         </documentation> 
    </annotation> 
    </element> 
 

 ตัวอยางโครงสรางภาษา XML (ตอ) 
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<!-- ************************************************************--> 
<!-- **      General  Service  Metadata                                                      **--> 
<!-- ************************************************************--> 
 
<element name=“Service“> 
    <annotation> 
         <documentation> 
              General service metadata.  
         </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
         <sequence> 
             <element ref=”wms:Service”/> 
             <element ref=”wms:Capability”/> 
          </sequence> 
         <attribute name=”version” type=”string” fixed=”1.3.0”/> 
         <attribute name=”updateSequence” type=”string”/> 
    <complexType> 
</element> 
 
<!-- ************************************************************--> 
<!-- **      General  Service  Metadata                                                      **--> 
<!-- ************************************************************--> 
 
<element name=“Service“> 
    <annotation> 
         <documentation> 
              General service metadata.  
         </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
         <sequence> 
             <element name=”Name” > 
                <simpleType> 
                    <restriction base=”string”> 
                         <enumeration value=”WMS”/> 
                    </restriction> 
                </simpleType> 
             </element> 
             <element  ref= ”wms:Title” /> 
             <element  ref= ”wms:Abstract”  minOccurs= ”0” /> 
             <element  ref= ”wms:KeywordList”  minOccurs= ”0” /> 
             <element  ref= ”wms:OnlineResource” /> 
             <element  ref= ”wms:ContactInformation” minOccurs= ”0” /> 
             <element  ref= ”wms:Fees” minOccurs= ”0” /> 
             <element  ref= ”wms:AccessConstraints”  minOccurs= ”0” /> 
             <element  ref= ”wms:LayerLimit”  minOccurs= ”0” /> 
             <element  ref= ”wms:MaxWidth” minOccurs= ”0” /> 
             <element  ref= ”wms:MaxHeight” minOccurs= ”0” /> 
         </sequence> 
    </complexType> 
</element> 
 
<element name=“ContactInformation“> 
    <annotation> 
         <documentation> 
              Information about a contact person for the service.  
         </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
         <sequence> 
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             <element ref =”wms: ContactPersonPrimary” minOccurs=”0” /> 
             <element ref =”wms: ContactPosition” minOccurs=”0” /> 
             <element ref =”wms: ContactAddress” minOccurs=”0” /> 
             <element ref =”wms: ContactVoiceTelephone” minOccurs=”0” /> 
             <element ref =”wms: ContactFacsimileTelephone” minOccurs=”0” /> 
             <element ref =”wms: ContactElectronicMailAddress” minOccurs=”0” /> 
         </sequence> 
    </complexType> 
</element> 
 
                <simpleType> 
                    <restriction base=”string”> 
 
<element name=“ContactPersonPrimary“> 
    <complexType> 
         <sequence> 
             <element ref =”wms: ContactPerson” /> 
             <element ref =”wms: ContactOrganization” /> 
         </sequence> 
    </complexType> 
</element> 
 
<element name=“ContactPerson“  type=”string” /> 
<element name=“ContactOrganization“  type=”string” /> 
 
<element name=“ContactPosition“  type=”string” /> 
 
<element name=“ContactAddress“ > 
    <complexType> 
         <sequence> 
             <element ref =”wms: AddressType” /> 
             <element ref =”wms: Address” /> 
             <element ref =”wms: City” /> 
             <element ref =”wms: StateOrProvince” /> 
             <element ref =”wms: PostCode” /> 
             <element ref =”wms: Country” /> 
         </sequence> 
    </complexType> 
</element> 
 
<element name=“AddressType“  type=”string” /> 
<element name=“Address“  type=”string” /> 
<element name=“City“  type=”string” /> 
<element name=“PostCode“  type=”string” /> 
<element name=“Country“  type=”string” /> 
 
<element name=“ContactVoiceTelephone“  type=”string” /> 
<element name=“ContactFacsimileTelephone“  type=”string” /> 
<element name=“ContactElectronicMailAddress“  type=”string” /> 
 
<element name=“Fee“  type=”string” /> 
<element name=“AccessConstrains“  type=”string” /> 
<element name=“LayerLimit“  type=”positiveInteger” /> 
<element name=“MaxWidth“  type=”positiveInteger” /> 
<element name=“MaxHeight“  type=”positiveInteger” /> 
 
 
<!-- ************************************************************--> 
<!-- **      The  Capability  Element                                                         **--> 
<!-- ************************************************************--> 
 
<element name=“Capability“> 
    <annotation> 
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         <documentation> 
              A Capability lists available request types, how exceptions may be 
              Reported, and whether any extened capabilities are defined. 
              It also includes an optional list of map layers available from this server.  
         </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
         <sequence> 
             <element  ref= ”wms:Request” /> 
             <element  ref= ”wms:Exception” /> 
             <element  ref= ”wms:_ExtendedCapabilities”  minOccurs= ”0”   
                                     maxOccurs = “unbounded” /> 
             <element  ref= ”wms:Layer” minOccurs= ”0” /> 
         </sequence> 
    </complexType> 
</element> 
 
 
<!-- ************************************************************--> 
<!-- **      The  Request  Element                                                           **--> 
<!-- ************************************************************--> 
 
<element name=“Request“> 
    <annotation> 
         <documentation> 
              Available WMS Operations are listed in a Request element. 
         </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
         <sequence> 
             <element  ref= ”wms: GetCapabilities” /> 
             <element  ref= ”wms: GetMap” /> 
             <element  ref= ”wms: GetFeatureInfo ” minOccurs= ”0” /> 
             <element  ref= ”wms: _ExtendedOperation ”  minOccurs= ”0”   
                                     maxOccurs = “unbounded” /> 
         </sequence> 
    </complexType> 
</element> 
 
<element name=“GetCapabilities“  type=”wms: OperationType” /> 
<element name=“GetMap“  type=”wms: OperationType” /> 
<element name=“GetFeatureInfo“  type=” wms: OperationType” /> 
<element name=“_ExtendedOperation“  type=” wms: OperationType”  
                          abstract= “true”/> 
 
    <complexType name=”OperationType” > 
    <annotation> 
         <documentation> 
              For each operation offered by the server, list the available output 
              formats and the online resource. 
         </documentation> 
    </annotation> 
         <sequence> 
             <element ref= ”wms: format” minOccurs= ”0” maxOccurs = “unbounded” /> 
             <element ref= ”wms: DCPType” minOccurs=”1” maxOccurs=“unbounded” /> 
         </sequence> 
    </complexType> 
 

 ตัวอยางโครงสรางภาษา XML (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การศึกษามาตรฐาน ISO 19128 เบื้องตน  56 

 

โครงการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC 211 มาตรฐาน ISO 19128: Web Map Server Interface 

<element name=“DCPType” > 
    <annotation> 
         <documentation> 
              Available Distributed Computing Platforms (DCPs) are listed here. 
              At present, only HTTP is defined. 
         </documentation> 
    </annotation> 
    </complexType> 
         <sequence> 
             <element ref= ”wms: HTTP”  
         </sequence> 
    </complexType> 
</element> 
 
<element name=“HTTP” > 
    <annotation> 
         <documentation> 
              Available HTTP request methods.  At least “Get” shall be supported. 
         </documentation> 
    </annotation> 
    </complexType> 
         <sequence> 
             <element ref= ”wms: Get” /> 
             <element ref= ”wms: Post” minOccurs= ”0” /> 
         </choice> 
    </complexType> 
</element> 
 
<element name=“Get” > 
    <annotation> 
         <documentation> 
              The URL prefix for the HTTP “Get” request method. 
         </documentation> 
    </annotation> 
    </complexType> 
         <sequence> 
             <element ref= ”wms: OnlineResource” /> 
 
         </sequence> 
    </complexType> 
</element> 
 
<element name=“Post” > 
    <annotation> 
         <documentation> 
              The URL prefix for the HTTP “Post” request method. 
         </documentation> 
    </annotation> 
    </complexType> 
         <sequence> 
             <element ref= “wms: OnlineResource” /> 
         <sequence> 
    </complexType> 
</element> 
 
<!-- ************************************************************--> 
<!-- **      The  Exception  Element                                                         **--> 
<!-- ************************************************************--> 
 
<element name=“Exception” > 
    <annotation> 
         <documentation> 
              An Exception element indicates which error-reporting formats are 
              supported. 
         </documentation> 

 ตัวอยางโครงสรางภาษา XML (ตอ) 
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    </annotation> 
    </complexType> 
         <sequence> 
             <element ref= “wms: Format” minOccurs=“1” maxOccurs=“unbounded” /> 
         <sequence> 
    </complexType> 
</element> 
 
<!-- ************************************************************--> 
<!-- **      Extended  Capabilities                                                             **--> 
<!-- ************************************************************--> 
 
<element name=“_ExtendedCapabilities” abstract= “true” > 
    <annotation> 
         <documentation> 
              Individual service providers may use this element to report extended  
              capabilities. 
         </documentation> 
    </annotation> 
</element> 
 
<!-- ************************************************************--> 
<!-- **      The  Layer  Element                                                               **--> 
<!-- ************************************************************--> 
 
<element name=“Layer” > 
    <annotation> 
         <documentation> 
              Nested list of zero or more map Layers offered by this server. 
         </documentation> 
    </annotation> 
    </complexType> 
         <sequence> 
             <element ref= “wms: Name” minOccurs=”0” /> 
             <element ref= “wms: Title” /> 
             <element ref= “wms: Abstract” minOccurs=”0” /> 
             <element ref= “wms: KeywordList” minOccurs=”0” /> 
             <element ref= “wms: CRS” minOccurs=”0”  maxOccurs=“unbounded” /> 
             <element ref= “wms: EX_GeographicBoundingBox” minOccurs=”0” /> 
             <element ref= “wms: BoundingBox” minOccurs=”0” maxOccurs=“unbounded”/> 
             <element ref= “wms: Dimension” minOccurs=”0” maxOccurs=“unbounded”/> 
             <element ref= “wms: Attribution” minOccurs=”0” /> 
             <element ref= “wms: AuthorityURL” minOccurs=”0” maxOccurs=“unbounded”/> 
             <element ref= “wms: Identifier” minOccurs=”0” maxOccurs=“unbounded”/> 
             <element ref= “wms: MetadataURL” minOccurs=”0” maxOccurs=“unbounded”/> 
             <element ref= “wms: DataURL” minOccurs=”0” maxOccurs=“unbounded”/> 
             <element ref= “wms: FeatureListURL” minOccurs=”0”  
                                    maxOccurs=“unbounded”/> 
             <element ref= “wms: style” minOccurs=”0” maxOccurs=“unbounded”/> 
             <element ref= “wms: MinScaleDenominator” minOccurs=”0” /> 
             <element ref= “wms: MaxScaleDenominator” minOccurs=”0” /> 
             <element ref= “wms: Layer” minOccurs=”0” maxOccurs=“unbounded”/> 
         <sequence> 
         <attribute name= “queryable”  type= “Boolean”  default =”0” /> 
         <attribute name= “cascaded”  type= “nonNegativeInteger” /> 
         <attribute name= “opaque”  type= “Boolean”  default =”0” /> 
         <attribute name= “noSubsets”  type= “Boolean”  default =”0” /> 
         <attribute name= “fixedWidth”  type= “nonNegativeInteger” /> 
         <attribute name= “fixedHeight”  type= “nonNegativeInteger” /> 
    </complexType> 
</element> 
 

 ตัวอยางโครงสรางภาษา XML (ตอ) 
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<element name=“CRS” type= “string” > 
    <annotation> 
         <documentation> 
              Identifier for a single Coordinate Reference System (CRS). 
         </documentation> 
    </annotation> 
    </element> 
 
<element name=“EX_GeographicBoundingBox” > 
    <annotation> 
         <documentation> 
              The EX_GeographicBoundingBox attributes indicate the limits of the enclosing  
              rectangle in longitude and latitude decimal degree. 
         </documentation> 
    </annotation> 
    </complexType> 
         <sequence> 
             <element name= “westBoundLongitude” type= “wms:longitudeType” /> 
             <element name= “eastBoundLongitude” type= “wms:longitudeType” /> 
             <element name= “southBoundLongitude” type= “wms:latitudeType” /> 
             <element name= “northBoundLongitude” type= “wms:latitudeType” /> 
         <sequence> 
    </complexType> 
</element> 
 
<element name=“BoundingBox” > 
    <annotation> 
         <documentation> 
              The BoundingBox attributes indicate the limits of the bounding box 
              in units of the specified coordinate reference system. 
         </documentation> 
    </annotation> 
    </complexType> 
             <attribute name= “CRS”  type= “string” use= “required” /> 
             <attribute name= “minx”  type= “double” use= “required” /> 
             <attribute name= “miny”  type= “double” use= “required” /> 
             <attribute name= “maxx”  type= “double” use= “required” /> 
             <attribute name= “maxy”  type= “double” use= “required” /> 
             <attribute name= “resx”  type= “double” /> 
             <attribute name= “resy”  type= “double” /> 
    </complexType> 
</element> 
 
 
<element name=“Dimension” > 
    <annotation> 
         <documentation> 
              The Dimension element declares the existence of a dimension and indicates what 
              values along a dimension are valid. 
         </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
        <simplecontent> 
             <Extension base= “string” > 
                 <attribute name= “name”  type= “string” use= “required” /> 
                 <attribute name= “units”  type= “string” use= “required” /> 
                 <attribute name= “unitSymbol”  type= “string” /> 
                 <attribute name= “default”  type= “string” /> 
                 <attribute name= “multipleValues”  type= “boolean” /> 
                 <attribute name= “nearestValue”  type= “boolean” /> 
                 <attribute name= “current”  type= “boolean” /> 
 

 ตัวอยางโครงสรางภาษา XML (ตอ) 
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             </extension> 
        </simplecontent> 
    </complexType> 
</element> 
 
<element name=“Attribution” > 
    <annotation> 
         <documentation> 
              Attribution indicates the provider of a Layer or collection of Layers. 
              The provider ‘s URL, descriptive title string, and/or logo image URL 
              may be supplied. Client applications may choose to display one or  
              more of these items. A format element indicates the MIME type of  
              the logo image located at LogoURL. The logo image’s width and height 
              assist client applications in laying out space to display the logo. 
         </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
         <sequence> 
             <element ref= “wms: Title” minOccurs=”0” /> 
             <element ref= “wms: OnlineResource” minOccurs=”0” /> 
             <element ref= “wms: LogoURL” minOccurs=”0” /> 
         </sequence> 
    </complexType> 
</element> 
 
<element name=“LogoURL” > 
    <complexType> 
         <sequence> 
             <element ref= “wms: Format” /> 
             <element ref= “wms: OnlineResource” /> 
         </sequence> 
                 <attribute name= “width”  type= “positiveInteger” /> 
                 <attribute name= “height”  type= “positiveInteger” /> 
    </complexType> 
</element> 
 
 
<element name=“MetadataURL” > 
    <annotation> 
         <documentation> 
              A Map Server may use zero or more MetadataURL elements to offer 
              detailed, standardized metadata about the data underneath a  
              particular layer. The type attribute indicates the standard to which 
              the metadata complies. The format element indicates how the metadata is 
              structured. 
         </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
         <sequence> 
             <element ref= “wms: Format” /> 
             <element ref= “wms: OnlineResource” /> 
 
         </sequence> 
       <attribute name= “type”  type= “NMTOKEN” use= “required” /> 
    </complexType> 
</element> 
 
 
<element name=“AuthorityURL” > 
    <annotation> 
         <documentation> 
 

 ตัวอยางโครงสรางภาษา XML (ตอ) 
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              A Map Server may use zero or more Identifier elements to list ID 
              numbers or labels defined by a particular Authority. For example,  
              the Global Change Master Directory (qcmd.gsfc.nasa.gov) defines a 
              DIF_ID label for every dataset. The authority name and explanatory 
              URL are defined in a separate AuthorityURL element, which may be  
              defined once and inherited by subsidiary layers. Identifiers themselves 
              are not inherited. 
         </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
         <sequence> 
             <element ref= “wms: OnlineResource” /> 
         </sequence> 
       <attribute name= “name”  type= “NMTOKEN” use= “required” /> 
    </complexType> 
</element> 
 
<element name=“Identifier” > 
        <simplecontent> 
             <Extension base= “string” > 
                 <attribute name= “authority”  type= “string” use= “required” /> 
             </extension> 
        </simplecontent> 
    </complexType> 
</element> 
 
<element name=“DataURL” > 
    <annotation> 
         <documentation> 
              A Map Server may use DataURL offer a link to the underlying data represented 
              by a particular layer. 
         </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
         <sequence> 
             <element ref= “wms: Format” /> 
             <element ref= “wms: OnlineResource” /> 
         </sequence> 
       <attribute name= “name”  type= “NMTOKEN” use= “required” /> 
    </complexType> 
</element> 
 
 
<element name=“FeatureListURL” > 
    <annotation> 
         <documentation> 
              A Map Server may use FeatureListURL to point to a list of the 
              features represented in a layer. 
         </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
         <sequence> 
             <element ref= “wms: Format” /> 
             <element ref= “wms: OnlineResource” /> 
         </sequence> 
    </complexType> 
</element> 
 
<element name=“Style” > 
    <annotation> 
         <documentation> 
              A Style element lists the name by which a style is requested and a  
              human-readable title for pick lists, optionally (and ideally) provides a  
              human-readable description, and optionally gives a style URL. 
         </documentation> 

 ตัวอยางโครงสรางภาษา XML (ตอ) 
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    </annotation> 
    <complexType> 
         <sequence> 
             <element ref= “wms: Name” /> 
             <element ref= “wms: Title” /> 
             <element ref= “wms: Abstract” minOccurs= “0” /> 
             <element ref= “wms: LegendURL” minOccurs=”0” maxOccurs=“unbounded”/> 
             <element ref= “wms: StyleSheetURL” minOccurs=”0” /> 
             <element ref= “wms: StyleURL” minOccurs=”0” /> 
         </sequence> 
    </complexType> 
</element> 
 
<element name=“LegendURL” > 
    <annotation> 
         <documentation> 
              A Map Server may use zero or more LegendURL elements to provide an 
              image (s) of a legend relevant to each Style of a Layer. The Format element 
              indicates the MIME type of the legend. Width and height attributes may be 
              provided to assist client application in laying out space to display the legend. 
         </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
         <sequence> 
             <element ref= “wms: Format” /> 
             <element ref= “wms: OnlineResource” /> 
         </sequence> 
 
       <attribute name= “width”  type= “positiveInteger” /> 
       <attribute name= “height”  type= “positiveInteger” /> 
    </complexType> 
</element> 
 
<element name=“StyleSheetURL” > 
    <annotation> 
         <documentation> 
              StyleSheetURL provides symbology information for each Style of a layer. 
         </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
         <sequence> 
             <element ref= “wms: Format” /> 
             <element ref= “wms: OnlineResource” /> 
         </sequence> 
    </complexType> 
</element> 
 
<element name=“StyleURL” > 
    <annotation> 
         <documentation> 
              A Map Server may use StyleURL to offer more information about the 
              data or symbology underlying a particular Style. While the semantics 
              are not well-defined, as long as the results of an HTTP GET request 
              against the StyleURL are properly MIME-typed, Viewer Clients and Cascading 
              Map Servers can make use of this. A possible use could be to allow a Map 
              Server to provide legend information. 
         </documentation> 
    </annotation> 
    <complexType> 
         <sequence> 
             <element ref= “wms: Format” /> 
             <element ref= “wms: OnlineResource” /> 
         </sequence> 
    </complexType> 
</element> 
 

 
 ตัวอยางโครงสรางภาษา XML (ตอ) 
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<element name=“MinScaleDenominator” type= “double” > 
    <annotation> 
         <documentation> 
              Minimum scale denominator for which it is appropriate to display this layer. 
         </documentation> 
    </annotation> 
</element> 
 
<element name=“MaxScaleDenominator” type= “double” > 
    <annotation> 
         <documentation> 
              Maximum scale denominator for which it is appropriate to display this layer. 
         </documentation> 
    </annotation> 
</element> 
 
 
<!-- ************************************************************--> 
<!-- **      Type  Definition                                                                     **--> 
<!-- ************************************************************--> 
 
<simpleType name=“longitudeType” > 
    <restriction base = “double” > 
         <minInclusive value = “-180” > 
         <maxInclusive value = “180” > 
    </restriction> 
</simpleType> 
 
<simpleType name=“latitudeType” > 
    <restriction base = “double” > 
         <minInclusive value = “-90” > 
         <maxInclusive value = “90” > 
    </restriction> 
</simpleType> 
 
</schema> 
 

 
 ตัวอยางโครงสรางภาษา XML (ตอ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การศึกษามาตรฐาน ISO 19128 เบื้องตน  63 

 

โครงการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC 211 มาตรฐาน ISO 19128: Web Map Server Interface 

 E.2 โครงสรางภาษาสําหรับขอยกเวนในการบริการ (Service Exception schema) 
 ในสวนนี้ จะกลาวถึงขอยกเวนในการใหบริการ และความหมายของรหัสท่ีใช ในกรณีท่ีใช 
HTTP MIME จะสงขอมูลกลับดวย “text/xml” ขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏเปน 
<ServiceException> ภายในรายงานขอยกเวน โดยรูปแบบขอความท่ีแสดงขอผิดพลาด จะใชตัวอักษร
หนา หรือถาขอความที่แสดงขอผิดพลาด อยูภายในขอมูล ก็จะแสดงขอความโดยใหอยูภายในวงเล็บ   
<  > ลักษณะการรายงานขอยกเวนแสดงในภาคผนวก H.2 
 
ตารางท่ี E.1 ความหมายของรหัสท่ีใชในขอยกเวนในการบริการ 

Exception Code ความหมาย 
InvalidFormat รูปแบบที่รองขอไมปรากฏในเซิรฟเวอร 
InvalidCRS ระบบพิกัดอางอิงที่รองขอไมปรากฏในเซิรฟเวอร 
LayerNotDefined การรองขอช้ันขอมูลดวย GetMap ไมปรากฏในเซิรฟเวอร หรือ GetFeatureInfo ไม

แสดงเปนแผนที่ 
StyleNotDefinded การรองขอช้ันขอมูลใน style ไมปรากฏในเซิรฟเวอร 
LayerNotQueryable การรองขอช้ันขอมูลดวย GetFeatureInfo ไมสามารถสืบคนได 
InvalidPoint การรองขอช้ันขอมูลดวย GetFeatureInfo ไมแสดงคา I หรือ J 
CurrentUpdateSequence คาพารามิเตอรของ UpdateSequence ในการรองขอดวย GetCapabilies เทากับคาของ 

Service metadata update sequence ปจจุบัน 
InvalidUpdateSequence คาพารามิเตอรของ UpdateSequence ในการรองขอดวย GetCapabilies มากกวาคา

ของ Service metadata update sequence ปจจุบัน 
MissingDimensionValue การรองขอไมมีคาตัวอยางขอมูลมิติ (dimension) เซิรฟเวอรไมสามารถแสดงคา 

default สําหรับมิติน้ันได 
InvalidDimensionValue การรองขอมีคาตัวอยางขอมูลมิติไมถูกตอง 
OperationNotSupported เซิรฟเวอรไมสามารถรองรับการรองขอในสวนน้ันได 
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<?xml version = “1.0” encoding = “UTF-8” ?> 
<xsd: schema 
 TargetNamespace = “http://www.opengis.net/ogc” 
 xmlns : ogc = “http://www.opengis.net/ogc” 
 xmlns : xsd  = “http://www.w3.org/2001/XMLSchema” 
 elementFormDefault = “qualified” 
 
 <xsd : element name = “ServiceExceptionReport” > 
     <xsd : complexType > 
          <xsd : sequence> 
    <xsd : element name = “ServiceException” 
      type = “ogc: ServiceExceptionType” 
      minOccurs = “0”  maxOccurs = “unbounded” /> 
          </xsd : sequence> 
          <xsd : attribute name = “version” type = “xsd:string” fixed= “1.3.0” /> 
     </xsd : complexType > 
 </xsd : element> 
 
     <xsd : complexType name = “ServiceExceptionType” > 
          <xsd : simpleContent > 
    <xsd : extension base = “xsd : string” > 
        <xsd : attribute name = “code” type = “xsd: string” /> 
        <xsd : attribute name = “locator” type = “xsd:: string” /> 
    </xsd : extension> 
          <xsd : simpleContent > 
     </xsd : complexType > 
</xsd: schema > 
 

 ตัวอยางโครงสรางภาษา XML สําหรับการกําหนดขอยกเวนในการบริการ 
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  ภาคผนวก F แบบจําลอง UML (UML model) 
 ภาคผนวก F เปนขอมูลสวนบังคับ แสดงแผนผัง Unified Modeling Language (UML) ท่ี
กําหนดในมาตรฐาน ISO19128 สําหรับ Web map service 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี F.1  แสดงชนิดของขอมูล WMS ท่ีใชในUML Model 
 

 
 
 
 
 

Valid types 
defined by 
IANA 

<<datatype>> 
Box 

 
+ CRS [1]   : String 
+ MaxX [1] : double 
+ MaxY [1] : double 
+ MinX  [1] : double 
+ MinY  [1] : double 

<<datatype>> 
OnlineImage 

 
+ Dimension [1]    
+ MimeFormat [1] : String 
+ Url [1] : String 
 

<<datatype>> 
MIMEtype 

 
+ parameters [0..1] :String  
+ subtype [1] : String 
+ type [1] : String 
 

<<datatype>> 
LayerList 

 
+ LayerName [1..* ordered] : String 
 

<<datatype>> 
StyleList 

 
+ StyleName [1..* ordered] : String 
 

<<datatype>> 
BoundingBox 

 
+ CRS [1]   : String 
+ Edges [4 ordered] : double 

<<datatype>> 
MapAttributes 

 
+ BackgroundColor [1] : String=#fffff 
+ Format [1] : MIMEtype 
+ Size [1] : MapSize 
+ Transparency [1] : Boolean=false 
 

<<datatype>> 
SampleDimension 

 
+ elevation [1] : String 
+ otherSampleDimension [0..1] : String 
+ time [0..1] : String 
 

<<datatype>> 
MapSize 

 
+ height [1] : int 
+ width  [1] : int 

<<datatype>> 
PixelPoint 

 
+ X [1] : int 
+ Y [1] : int 

<<datatype>> 
URL 

 
 

URL format 
defined by IETF 
RFC 2396 
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ตารางท่ี F.1 องคประกอบของ Metadata และพารามิเตอรในการรองขอขอมูลผาน HTTP DCP 
 

UML Class Service Metadata 
Element 

Request Parameter (GetMap 
unless otherwise noted) Other 

Bounding Box BoundingBox, CRS BBOX, CRS  
OnlineImage LegendURL, LogoURL  GetMap 

response 
MIMEtype Format FORMAT  
LayerList  LAYERS  
StyleList  STYLES  
MapAttributes  BGCOLOR, FORMAT, 

WIDTH,HEIGHT, TRANSPARENT 
 

SampleDimension Dimension TIME, ELEVATION, 
DIM_Dimension_name 

 

MapSize  WIDTH, HEIGHT  
PixelPoint  I,J (GetFeatureInfo)  
URL OnlineResource, 

LegendURL, LogoURL 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี F.2 แผนผังสรุปการทํางานของ WMS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี F.3 แผนผังการรองขอขอมูล 

Web Map Service 

WMS Operations 
 
 

+ GetCapabilities (: MetadataRequest) :  
    MetadataResponse 
+ GerFeatureInfo (: FeatureInfoRequest) :  
    FeatureInfoResponse 
+ GetMap (: MapRequest) : MapResponse 

WMS Data 
 
+ GeographicInformation 
+ ServiceMetadata : MetadataResponse 

WMS Server 
 

MetadataRequest 
 
+ Format [0…1] : MIMEtype 
+ OperationName[1]: String=  
    GetCapabilities 
+ Service [1] : String = WMS 
+ UpdateSequence [0..1] : int 
+ Version [0..1] : String = 1.2.0 
 

MapRequest 
 
+ BoundingBox [1] : BoundingBox 
+ ExceptionFormat [0..1] : String 
+ Layer [1] : LayerList 
+ MapAttributes [1] : MapAttributes 
+ OperationName [1] : String =  
    GetMap 
+ SampleDimension [0..1] :  
    SampleDimension 
+ Styles [1] : StyleList 
+ Version [1] : String 

FeatureInfoRequest 
 
+ BoundingBox [1] : BoundingBox 
+ ExceptionFormat [0..1] : String 
+ infoFormat [1] : MIMEtype 
+ Layers[1] : LayerList 
+ MapAttributes [1] : MapAttributes 
+ OperationName [1] : String =  
    GetMap 
+ point [1] : PixelPoint 
+ queryLayers [1] : LayerList 
+ SampleDimension [0..1] :  
    SampleDimension 
+ Style [1] : StyleList 
+ Version [1] : String 
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ตารางท่ี F.2 แสดงการรองขอแบบ UML และการรองขอแบบ HTTP DCP 
 

UML Class HTTP request name 

MetadataRequest GetCapabilities 

MapRequest GetMap 

FeatureInfoRequest GetFeatureInfo 

 
 
ตารางท่ี F.3 แสดงขอมูลคุณลักษณะ จากการรองขอแบบ UML กับการรองขอแบบ HTTP  
                    GetCapabilities 
 

UML attribute HTTP request parameter 
Format FORMAT 

OperationName REQUEST 

Service SERVICE 

UpdateSequence UPDATESEQUENCE 

Version VERSION 

 
 
ตารางท่ี F.4 แสดงขอมูลคุณลักษณะ จากการรองขอแบบ UML กับการรองขอแบบ HTTP  
                    GetMap 
 

UML attribute HTTP request parameter 

BoundingBox CRS, BBOX 

ExceptionFormat EXCEPTIONS 

Layers LAYERS 

MapAttributes BGCOLOR, FORMAT, WIDTH, HEIGHT, TRANSPARENT 

OperationName REQUEST 

SampleDimension TIME, ELEVATION, DIM_Dimension_name 

Style STYLES 

Version VERSION 
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ตารางท่ี F.5 แสดงขอมูลคุณลักษณะ จากการรองขอแบบ UML กับการรองขอแบบ HTTP  
                    GetFeatureInfo 
 

UML attribute HTTP request parameter 
BoundingBox CRS, BBOX 
ExceptionFormat EXCEPTIONS 
InfoFormat INFO_FORMAT 
Layers LAYERS 
MapAttributes BGCOLOR, FORMAT, WIDTH, HEIGHT, TRANSPARENT 
OperationName REQUEST 
point I, J 
queryLayers QUERY_LAYERS 
SampleDimension TIME, ELEVATION, DIM_dimension_name 
Style STYLES 
Version VERSION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี F.4 แผนผังการตอบรับของ WMS 

MetadataResponse 
 

+UpdateSequence [0..1] : int 
+Version [1] : String = “1.2.0” 

MapResponse 
 
+Map [1] : byte [] 
+type [1] : MIMEtype 

FeatureInfoResponse 
 
+FeatureInformation [1] : String 
+type [1] : MIMEtype” 

GeneralServiceInformation 
 

+ Abstract [0..1] : String 
+ AccessConstraints[0..1] : String=“none” 
+ Fees [0..1] : String=“none” 
+ Format[1..’] : String [] 
+ Keywords[0..’] : String 
+ Name[1] : String = OGC: WMS 
+ OnlineResource : URL 
+ ProviderInformation : String 
+ Title[1] : String 
… 

NetworkAccessInformation 
 

+ExceptionFormat [1..’] : String 
+MapFormat[1..’] : MIMEtype 
+OnlineResource[2..3] : URL 
+SupportedOperation[2..3] : 
String 

GeographicInformationDescription 
 

LayerDescription 
 

+ Abstract [0..1] : String 
+ AvailableStyle[0..’] : String 
+ BoundingBox [1..’] : BoundingBox 
+ Keywords[0..’] : String 
+ MetadataURL[0..’] : String 
+ Name[0..1] : String 
+ Opaque [0..1] : boolean 
+ SampleDimension [0..’] : SampleDimension 
+ ScaleHin[0..1] : String 
+ SupportedCRS[0..’] : String[] 
+ Title[1] : String 

1..’ 
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  ภาคผนวก G ตัวอยาง Web Mapping (Web mapping examples) 

 ภาคผนวก G ของมาตรฐานนี้ เปนขอมูลเสริม แสดงตัวอยางของ Web Mapping ท่ีกําหนด
ในมาตรฐาน ISO19128 โดยจะแสดง URLs และผลลัพธของแผนท่ี ประกอบดวยตัวอยางดังนี้ 
 

 G.1 Example1: One Server, One Layer, Default Style 
 สมมติวา URL รองขอขอมูลไปยัง US National Oceanographic and Atmospheric 
Administration เพื่อขอภาพพายุเฮอริเคน ไดผลดังภาพท่ี G.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี G.1 ภาพถายดาวเทียม NOAA แสดงการเกิดพายุเฮอริเคนในอาวเม็กซิโก 
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 G.2 Example2: One Server, Three Layer, Name Style 
 สมมติวา URL รองขอขอมูล 3 ช้ันขอมูล ซ่ึงไดแก ขอมูลพื้นท่ีส่ิงปลูกสราง ขอมูลชายฝง 
และขอมูลขอบเขตการปกครอง เพื่อผลิตแผนท่ี ดังภาพท่ี G.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี G.2 ขอบเขตพ้ืนท่ีการปกครอง ขอบเขตชายฝงทะเล และแผนท่ีแสดงการกระจายของ 
     ประชากรในประเทศอเมริกาฝงตะวันออกเฉียงใต 
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 G.3 Example3: Two Server, Four Layer 
 ตัวอยางท่ี 3 แสดงผลลัพธของการซอนทับขอมูลภาพ G.1 และภาพ G.2 เพื่อผลิตแผนท่ีจาก
เซิรฟเวอร 2 แหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี G.3 การรวมภาพถายดาวเทียมกับแผนท่ีแสดงจํานวนประชากร 
 
  ภาคผนวก H ตัวอยาง XML (XML examples) 

 ภาคผนวก H ของมาตรฐานน้ี เปนขอมูลเสริม แสดงตัวอยางของ XML ท่ีกําหนดใน
มาตรฐาน ISO19128 ประกอบดวยตัวอยางดังนี้ 

 
 H.1  ตัวอยางการใหบริการ Metadata (Sample WMS service metadata) 
 ในตัวอยางนี้ ไดยกตัวอยางการนํา XML มาใช โดยอางอิงตามโครงสรางในภาคผนวก E.1 
ซ่ึงผูใชงานจะตองศึกษาเนื้อหา และโครงสรางภาษาในมาตรฐานใหมีความเขาใจอยางแทจริง กอนท่ี
จะทําการเขียน XML สําหรับตัวอยางนี้ สามารถท่ีจะนําไปประยุกตใชไดในบางกรณีเทานั้น ตัวอยาง 
XML สามารถสืบคนเพิ่มเติมไดท่ี http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/ 
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 ตัวอยางการเขียน XML  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<?xml version = ‘1.0’ encoding = “UTF-8”?> 
<WMS_Capabilities version = “1.3.0” xmlns = “http://www.opengis.net/wms” 
      xmlnes: xlink = “http://www/w3.org/1999/xlink” 
      xmlnes: xsi = “http://www/w3.org/2001/XMLSchema-instance” 
      xsi :schemaLocation =  “http://www.opengis.net/wms 
http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_2_0.xsd”> 
<!  --Service Meatadata  -- > 
<Service> 
      <! -- The WMT-defined name for this type of service --> 
      <Name> WMS </Name> 
      <! -- Human - readable title for pick lists -- > 
      <Title> Acme Crop. Map Server </Title> 
      <! -- Narrative description providing additional information --> 
      <Abstract> Map Server maintained by Acme Corporation.  
Contact: webmaster@wmt.acme.com.  High-quality maps showing roadrunner nests and possible ambush 
location. </Abstract> 
      <KeywordList> 
      <Keyword> bird </Keyword> 
      <Keyword> roadrunner </Keyword> 
      <Keyword> ambush </Keyword> 
      </KeywordList> 
      <! – Top-level web address of service or service provider. See also OnlineResource 
Elements under <DCPType>. --> 
      <OnlineResource xmlns: xlink = “http://www.w3.org/1999/xlink” xlink:type=:”simple” 
         xlink:href = http://hostname/” /> 
      <!--Contact information --> 
              <ContactPerson> Jeff Smith </ContactPerson> 
              <ContactOrganization> NASA <ContactOrganization> 
      </ContactPersonPrimary> 
      <ContactPosition> Computer Scientist </ContactPosition> 
      <ContactAddress> 
              <AddressType> postal </AddtessType> 
              <Address> NASA Goddard Space Flight Center </Addtess> 
              <City> Greenbelt </City> 
              <StateOrProvince> MD </StateOrProvince> 
              <PostCode> 20771 </PostCode> 
              <Country> USA </Country> 
      </ContactAddress> 
      <ContactVoiceTelephone> +1 301 555-1212 </ContactVoiceTelephone> 
      <ContactElectronicMailAddress> user@host.com </ContactElectronicMailAddress> 
      </Contact information> 
      <!--Fees or access constraints imposed. --> 
      <Fees> none </Fees> 
      <AccessConstraints> none </AccessConstraints> 
      <LayerLimit> 16 </LayerLimit> 
      <MaxWidth> 2048 </MaxWidth> 
      <MaxHeight> 2048 </MaxHeight> 
</Service> 
 
<Capability> 
      <Request>  
            <GetCapabilities> 
      <Format> text/xml </Format> 
      <DCPType> 
      <HTTP> 
          <Get>  
               <OnlineResource xmlns:xlink = “http://www.w3.org/1999/xlink” 
                  xlink:type = “simple” 
                  xlink:herf = “http://hostname/path?”  /> 
          </Get>  
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 ตัวอยางการเขียน XML  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

          <Post>  
               <OnlineResource xmlns:xlink = “http://www.w3.org/1999/xlink” 
                  xlink:type = “simple” 
                  xlink:herf = “http://hostname/path?”  /> 
          </Post>  
      </HTTP> 
   </DCPType> 
</GetCapabilities> 
<GetMap> 
      <Format> image/gif </Format> 
      <Format> image/png </Format> 
      <Format> image/jpeg </Format> 
      <DCPType>  
         <HTTP> 
            <Get>  
                 <! – The URL here for invoking GetCapabilities using HTTP GET 
                    is only a prefix to which a query string is appended. --> 
                 <OnlineResource xmlns: xlink= “http://www.w3.org/1999/xlink” 
                  xlink:type = “simple” 
                  xlink:herf = “http://hostname/path?”  /> 
            </Get>  
         </HTTP> 
      </DCPType>  
</GetMap> 
<GetFeatureInfo> 
      <Format> text/xml </Format> 
      <Format> text/plain </Format> 
      <Format> text/html </Format> 
      <DCPType>  
         <HTTP> 
            <Get>  
                 <OnlineResource xmlns: xlink= “http://www.w3.org/1999/xlink” 
                  xlink:type = “simple” 
                  xlink:herf = “http://hostname/path?”  /> 
            </Get>  
         </HTTP> 
      </DCPType>  
</GetFeatureInfo> 
 
<Request> 
<Exception>  
      <Format> XML </Format> 
      <Format> INIMAGE </Format> 
      <Format> BLANK </Format> 
</Exception>  
<Layer> 
      <Title> Acme Crop Map Server </Title> 
      <CRS> CRS:84 </CRS> <! -- all layers are available in at least this CRS --> 
      <AuthorityURL name = “DIF_ID”> 
            < OnlineResource xmlns: xlink= “http://www.w3.org/1999/xlink”   
                  xlink:type = “simple” 
                  xlink:herf = “http://gcmd.gsfc.nasa.gov/difguide/whatisadif.html”  /> 
      </AuthorityURL> 
<Layer> 
      <! – This parent layer has a Name and can therefore be requested from a Map      Server, yielding a map of 
all subsidiary layers. -->  
      <Name> ROAD_RIVERS </Name> 
      <Title> Road and Rivers </Title> 
      <! -- See the spec to learn how some characteristics are inherited by subsidiary   
              layer. -->  
      <CRS> EPSG:26986 </CRS> <!--An additional CRS for this layer. --> 
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 ตัวอยางการเขียน XML  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      <EX_GeograhpicBoundingBox> 
            <westBoundLongitude> -71.63 </westBoundLongitude> 
            <eastBoundLongitude> -70.78 </eastBoundLongitude> 
            <southBoundLatitude> 41.76 </southBoundLatitude> 
            <northBoundLatitude> 42.90 </northBoundLatitude> 
      </EX_GeograhpicBoundingBox> 
      <! -- The optional resx and resy attributes indicate the X and Y spatial resolution in  
              the units of that CRS. -->  
      <BoundingBox CRS = “CRS:84” 
        minx = -“71.63”  miny = “41.75”  maxx = “-70.78”  maxy = “42.90”  resx = “0.01”  
        resy = “0.01” /> 
      <BoundingBox CRS = “EPSG: 26986” 
        minx = -“189000”  miny = “834000”  maxx = “286000”  maxy = “962000”        
        resx = “1”  resy = “1” /> 
      <! -- Optional Title, URL and logo image of data provider. -->  
      <Attribution> 
      <Title> State College University </Title> 
            <OnlineResource xmlns: xlink= “http://www.w3.org/1999/xlink”   
                  xlink:type = “simple” 
                  xlink:herf = “http://university.edu/”  /> 
            <LogoURL width = “100”  height = “100” > 
                  <Format> image/gif </Format> 
            <OnlineResource xmlns: xlink= “http://www.w3.org/1999/xlink”   
                  xlink:type = “simple” 
                  xlink:herf = “http://university.edu/icons/logo.gif”  /> 
            </LogoURL> 
      </Attribution> 
 
<! -- Identifier whose meaning is defined in an AuthorityURL element --> 
<Identifier authority = “DIF_ID” > 123456 </Identifier>  
      <FeatureListURL> 
                 <Format> XML </Format> 
                 < OnlineResource xmlns: xlink= “http://www.w3.org/1999/xlink”   
                  xlink:type = “simple” 
                  xlink:herf = “http://university.edu/data/roads_rivers.gml”  /> 
      </FeatureListURL> 
            <Style>  
            <Name> USGS </Name> 
            <Title> USGS Topo Map Style </Title> 
            <Abstract> Features are shown in a style like that used in USGS topographic maps. -</Abstract> 
             <! -- A picture of a legend for a Layer in this Style -->  
      <LegendURL width= “72” height = “72”> 
             <Format> image/gif </Format> 
             <OnlineResource xmlns: xlink= “http://www.w3.org/1999/xlink”   
                  xlink:type = “simple” 
                  xlink:herf = “http://university.edu/legends/usgs.gif”  /> 
      </LegendURL> 
      <! --An XSL stylesheet describing how feature data will rendered to create a map of this layer. --> 
      </StyleSheetURL> 
             <Format> text/xsl </Format> 
             <OnlineResource xmlns: xlink= “http://www.w3.org/1999/xlink”   
                  xlink:type = “simple” 
                  xlink:herf = “http://university.edu/stylesheets/usgs.xsl”  /> 
      </StyleSheetURL> 
      </Style> 
      <Layer queryable = “1”> 
                  <Name> ROAD_1M </Name> 
                  <Title> Roads at 1: 1M scale </Title> 
                   <Abstract> Roads at a scale of 1 to 1 million. </Abstract> 
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 ตัวอยางการเขียน XML  (ตอ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      <KeywordList> 
                  <Keyword> road </Keyword> 
                  <Keyword> transprotation </Keyword> 
                  <Keyword> atlas </Keyword> 
      </KeywordList> 
<Identifier authority = “DIF_ID” > 123456 </Identifier> 
      <MetadataURL type = “FGDC:1998” > 
                 <Format> text/plain </Format> 
                 < OnlineResource xmlns: xlink= “http://www.w3.org/1999/xlink”   
                  xlink:type = “simple” 
                  xlink:herf = “http://university.edu/metadata/roads.txt”  /> 
            </MetadataURL> 
      <MetadataURL type = “ISO19115:2003” > 
                 <Format> text/xml </Format> 
                 < OnlineResource xmlns: xlink= “http://www.w3.org/1999/xlink”   
                  xlink:type = “simple” 
                  xlink:herf = “http://university.edu/metadata/roads.xml”  /> 
            </MetadataURL> 
 
<! -- In addition to the Style specified in the parent Layer, this Layer is available in this style. --> 
      <Style>  
            <Name> ATLAS </Name> 
            <Title> Road atlas style </Title> 
            <Abstract> Roads are shown in a style like that used in a commercial road atlas. </Abstract> 
      <LegendURL width= “72” height = “72”> 
             <Format> image/gif </Format> 
             <OnlineResource xmlns: xlink= “http://www.w3.org/1999/xlink”   
                  xlink:type = “simple” 
                  xlink:herf = “http://university.edu/legends/atlas.gif”  /> 
      </LegendURL> 
      </Style>  
       <Layer>  
      <Layer queryable = “1”> 
                  <Name> RIVERS_1M </Name> 
                  <Title> Rivers at 1: 1M scale </Title> 
                   <Abstract> Rivers at a scale of 1 to 1 million. </Abstract> 
      <KeywordList> 
                  <Keyword> river </Keyword> 
                  <Keyword> canal </Keyword> 
                  <Keyword> waterway </Keyword> 
      </KeywordList> 
        </Layer>  
      </Layer>  
      <Layer queryable = “1”> 
                  <Title> Weather Forecast Data </Title> 
                   <CRS> CRS:84 </CRS> <!--harmless repetition of common CRS--> 
 
      <EX_GeographicBoundingBox> 
            <westBoundLongitude> -180 </westBoundLongitude> 
            <eastBoundLongitude> 180 </eastBoundLongitude> 
            <southBoundLatitude> -90 </southBoundLatitude> 
            <northBoundLatitude> 90 </northBoundLatitude> 
      </EX_GeograhpicBoundingBox> 
      <!-- These weather data are available daily from 1999-01-01 through 2000-08-22.--> 
      <Dimension name = “time” units = “ISO8601” default = “2000-08-22”> 
         1999-01-01/ 2000-08-22/PID 
      </Dimension> 
      <Layer>  
   <Name> Clouds </Name> 
   <Title> Forecast cloud cover </Title> 
      </Layer>  
      <Layer>  
   <Name> Temperature </Name> 
   <Title> Forecast temperature </Title> 
      </Layer>  
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 ตัวอยางการเขียน XML  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      <Layer>  
   <Name> Pressure </Name> 
   <Title> Forecast barometric pressure </Title> 
         <! --This Pressure layer is available at several elevations and times.--> 
      <Dimension name = “elevation” units = “EPSG: 5030” /> 
      <Dimension name = “time” units = “ISO8601”  default = “2000-08-22” > 
         1999-01-01/ 2000-08-22/PID </Dimension> 
      <Dimension name = “elevation” units = “CRS:88” /> default=“0” nearestValue=“1”> 
         0, 1000, 3000, 5000, 10000 </Dimension> 
      </Layer>  
   </Layer>  
      <!--Example of a layer which is a static map of fixed size the server cannot subset or  
            make transparent--> 
      <Layer opaque = “1” noSubsets = “1” fixedWidth = “512” fixedHeight = “256”> 
   <Name> ozone_image </Name> 
   <Title> Global ozone distribution (1992) </Title> 
      <EX_GeographicBoundingBox> 
            <westBoundLongitude> -180 </westBoundLongitude> 
            <eastBoundLongitude> 180 </eastBoundLongitude> 
            <southBoundLatitude> -90 </southBoundLatitude> 
            <northBoundLatitude> 90 </northBoundLatitude> 
      </EX_GeograhpicBoundingBox> 
      <Dimension name = “time” units = “ISO8601” default=“1992”> 1992 </Dimension> 
      </Layer>  
      <!--Example of a layer which originated from another WMS and has been “cascaded”  
            by this WMS. --> 
      <Layer cascaded = “1”>  
      <Name> population </Name> 
      <Title> World population, annual </Title> 
      <EX_GeographicBoundingBox> 
            <westBoundLongitude> -180 </westBoundLongitude> 
            <eastBoundLongitude> 180 </eastBoundLongitude> 
            <southBoundLatitude> -90 </southBoundLatitude> 
            <northBoundLatitude> 90 </northBoundLatitude> 
      </EX_GeograhpicBoundingBox> 
      <Dimension name = “time” units = “ISO8601” default=“2000”> 1990/2000/PIY 
      </Dimension> 
      </Layer>  
   </Layer>  
</Capability>  
</WMS_Capabilities> 
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 H.2  ตัวอยางขอเวนในการใหบริการ (Sample service exception XML) 
 ในตัวอยางนี้ ไดยกตัวอยางขอยกเวนในการใหบริการ โดยใชภาษา XML ในการสรางรหัส 
อางอิงตามภาคผนวก E.2  
 ตัวอยาง XML สามารถสืบคนเพิ่มเติมไดท่ี http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/ 
 
ตัวอยางการเขียนขอยกเวนในการใหบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<?xml version = ‘1.0’  encoding = “UTF-8” ?> 
<ServiceExceptionReport version = “1.3.0” 
      xmlns= “http://www.opengis.net/ogc”   
      xmlns :xsi = “http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” 
      xsi : schemaLocation = “http://www.opengis.net/ogc”   
http://schema.opengis.net/wms/1.3.0/exceptions_1_3_0.xsd” > 
<ServiceException> 
Plain text message about an error. 
</ServiceException> 
<ServiceException code = “InvalidUpdateSequence”> 
Another error message, this one with a service exception code supplied. 
</ServiceException> 
<ServiceException> 
<! [CDATA [ 
Error in module <foo.c>, line 42 
 
A message that includes angle brackets in text must be enclosed in a Character Data Section as in this example. 
All XML-like markup is ignored except for this sequence of three closing characters: 
] ] > 
</ServiceException> 
<ServiceException> 
<! [CDATA [ 
<Module> foo.c </Module> 
<Error> An error occurred </Error> 
<Explanation> Similarly, actual XML can be enclosed in a CDATA section. A generic parser will ignore that XML, 
but application-specific software may choose to process it. </Explanation> 
] ] > 
</ServiceException> 
</ServiceExceptionReport> 
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บทที่ 4 
การศึกษาเบ้ืองตน: มาตรฐานที่เกี่ยวของ 

 
 

1.  สรุปรายละเอียดเบื้องตนของมาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐาน ISO 19128 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ไดศึกษามาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐาน ISO 19128: Web Map 
Server Interface 2 มาตรฐาน ไดแก ISO 19142: Web Feature Service และ ISO 19136: Geography 
Markup Language ดังนี้ 
 
 

2.  มาตรฐาน ISO 19142: Web Feature Service 
 เนื่องจากเอกสารมาตรฐาน ISO 19142: Web Feature Service ท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ยังคง
เปนเพยีง New Work Item Proposal คณะทํางานจึงขอสรุปเฉพาะสาระสําคัญของมาตรฐานดังกลาว 
ดังนี ้
 
 คํานํา และบทนํา  
 Web Feature Service เปนมาตรฐานท่ีใชในการเรียกขอมูลฟเจอรจาก Web Map Service 
เพื่อใหไคลแอนทสามารถซอนทับภาพเพื่อแสดงผลจาก WMS ตางๆ บนอินเทอรเน็ต เชนเดียวกับท่ี 
OGC Web Feature Service ยอมใหไคลแอนทสามารถสืบคนขอมูลเชิงพื้นท่ีแบบเขารหัสใน GML 
จาก Web Feature Service ตางๆ เพื่อมาทําการซอนทับช้ันขอมูลเพื่อการแสดงผล 

 ส่ิงท่ี Web Feature Service ตองการ คือ 
  1)  ตัวเช่ือมโยง ซ่ึงจะตองนยิามเปนภาษา XML 
  2)  ภาษา GML ใชสําหรับแสดงฟเจอรขางในตัวเช่ือมโยง 
  3)  WFS จะตองสามารถแสดงฟเจอรโดยใช GML ได 
  4)  ภาษา Predicate หรือ Filter ตองนิยามเปนภาษา XML และจะตองมาจาก CQL 
ตามท่ีไดนยิามไวใน OpenGIS Catalogue Interface Implementation Specification 
  5)  การจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นท่ี ควรปองกันการเขาถึงของไคลแอนท โดยให        
ไคลแอนทเขาถึงขอมูลโดยผานทางตัวเช่ือมโยงของ WFS เทานั้น 
  6)  การใชงานบางสวนของ XPath เพื่อใชในการอางอิงเทานั้น 
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 สําหรับมาตรฐานนี้ ตองการอธิบายการทํางานของ Web Feature Service Interface  ซ่ึง
สามารถแสดงไดดังภาพที่ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.1 แสดงการทํางานของ Web Feature Service Interface 
 
 มาตรา 1  ขอบเขตของมาตรฐาน 
 ขอบเขตของเนื้อหาในมาตรฐานน้ี เปนมาตรฐานท่ีกําหนดเกี่ยวกับการทํางานของ OGC 
Web Feature Service ซ่ึงการทํางานของ WFS สามารถรองรับการ Insert, Update, Delete, Lock, 
Query และ Discovery ของขอมูลเชิงพื้นท่ี โดยใช HTTP ในระบบการประมวลผลแบบกระจายฐาน  
 
 มาตรา 2  การไดมาตรฐาน 
 การที่จะไดมาตรฐาน จะตองทดสอบในภาคผนวก D สําหรับกรอบการทํางาน แนวคิด และ
วิธีการสําหรับการทดสอบ และเกณฑในการผานมาตรฐาน ไดกําหนดไวใน ISO19105: Geographic 
Information-Conformance and Testing 
 
 มาตรา 3  รายการเอกสารอางอิง  
 รายการเอกสารอางอิงตางๆ ซ่ึงมีเนื้อหาท่ีมาตรฐานฉบับนี้ ใชอางอิงสําหรับการจัดทํา Web 
Feature Service ไดแก 
  3.1)  Bradner, Scott, "RFC 2119 Key words for use in RFCs to Indicate 
Requirement Levels," March 1997, ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc2119.txt  

Web Feature Server (WFS)

 
Client 

Opaque Feature Store 

WFS 
Request 

WFS 
Response 
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  3.2)  Cox S., Daisey P., Lake, R., Portele C., Whiteside A. (eds.), "OpenGIS 
Implementation Specification #02-023r4: OpenGIS� Geography Markup Language (GML) 
Implementation Specification, version 3.1.1", January 2005 
  3.3)  Vretanos, Panagiotis (ed.), "OpenGIS Implementation Specification #04-
095:Filter Encoding Implementation Specification", Dec 2004 
  3.4)  Percivall, George, ed., OpenGIS Document 02-112, “The OpenGIS Abstract 
Specification, Topic 12: OpenGIS Service Architecture, Version 4.3”, 2002 
  3.5)  Bray, Paoli, Sperberg-McQueen, eds., "Extensible Markup Language (XML) 
1.0",2nd edition, October 2000, W3C Recommendation,http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml. 
  3.6)  Beech, David, Maloney, Murry, Mendelson, Noah, Thompson, Harry S., 
“XML Schema Part 1: Structures”, May 2001, W3C Recommendation, 
http://www.w3c.org/TR/xmlschema-1. 
  3.7)  Bray, Hollander, Layman, eds., “Namespaces In XML”, January 1999, 
W3C Recommendation, http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-names. 
  3.8)  Clark, James, DeRose, Steve, “XML Path Language (XPATH), Version 
1.0”, November 1999, W3C Recommendation, http://www.w3c.org/TR/XPath. 
  3.9)  Fielding et. al., "Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1," IETF RFC 2616, 
June 1999, http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt. 
  3.10)  Berners-Lee, T., Fielding, N., and Masinter, L., "Uniform Resource 
Identifiers (URI): Generic Syntax", IETF RFC 2396, http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt. 
  3.11)  National Center for Supercomputing Applications, "The Common 
Gateway Interface," http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/cgi/. 
  3.12)  Freed, N. and Borenstein N., "Multipurpose Internet Mail Extensions 
(MIME) Part One: Format of Internet Message Bodies", IETF RFC 2045, November 1996, 
http://www.ietf.org/rfc/rfc2045.txt. 
  3.13)  Internet Assigned Numbers Authority, http://www.isi.edu/innotes/ 
iana/assignments/media-types/. 
  3.14)  Steve DeRose, Eve Maler, David Orchard "XML Linking Language 
(XLink) Version 1.0" W3C Recommendation 27 June 2001, http://www.w3.org/TR/xlink/ 
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  3.15)  Whiteside, Arliss (ed.), “OWS Common Implementation Specification, 
V0.3.0”, Open Geospatial Consortium Inc. document 04-016r3 
  3.16)  Rescorla et. al., "The Secure Hypertext Transfer Protocol", IETF RFC 
2660, August 1999, http://www.ietf.org/rfc/rfc2660.txt. 
  3.17)  DeRose et al., "XPointer xmlns() Scheme", W3C Recommendation March 
2003, http://www.w3.org/TR/xptr-xmlns/ 
 
 มาตรา 4  คําศัพทและคําจํากดัความ 
 รายการคําศัพทตางๆ ท่ีใชในมาตรฐานน้ี พรอมท้ังคําอธิบายความหมายของคําศัพท ไดแก 
  4.1)  Operation 
  4.2)  Interface 
  4.3)  Service 
  4.4)  Service instance 
  4.5)  Client 
  4.6)  Request 
  4.7)  Response 
  4.8)  Capabilities XML 
  4.9)  Opaque 
  4.10)  XLink link 
  4.11)  XLink linking element 
  4.12)  Locator attribute (href) 
  4.13)  Traversal 
 
 มาตรา 5   คํายอ  
  5.1)  CGI  Common Gateway Interface 
  5.2)  DCP  Distributed Computing Platform 
  5.3)  DTD  Document Type Definition 
  5.4)  EPSG  European Petroleum Survey Group 
  5.5)  GIS  Geographic Information System 
  5.6)  GML  Geography Markup Language 



การศึกษาเบื้องตน: มาตรฐานที่เก่ียวของ  83 

โครงการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC 211 มาตรฐาน ISO 19128: Web Map Server Interface 

  5.7)  HTTP  Hypertext Transfer Protocol 
  5.8)  HTTPS  Secure Hypertext Transfer Protocol 
  5.9)  SSL  Secure Socket Layer 
  5.10) IETF  Internet Engineering Task Force 
  5.11) MIME  Multipurpose Internet Mail Extensions 
  5.12) OGC  Open GIS Consortium 
  5.13) OWS  OGC Web Service 
  5.14) URL  Uniform Resource Locator 
  5.15) WFS  Web Feature Service 
  5.16) XML  Extensible Markup Language 
 

 มาตรา 6   องคประกอบข้ันพืน้ฐานในการบริการ  
 มาตรานี้ อธิบายหลักเกณฑในการจัดทํา OGC Web Feature Service ตองมีองคประกอบ
ดังนี ้
  6.1) เวอรช่ัน และขอตกลง (Version numbering and negotiation) 
  6.2) หลักในการรองขอดวย HTTP (General HTTP request rules) 
  6.3) หลักในการตอบรับดวย HTTP (General HTTP response rules) 
  6.4) การเขารหัสท่ีถูกรองขอ (Request encoding) 
  6.5) Namespacing 
  6.6) Simple object access protocol (SOAP) 
 

 มาตรา 7   องคประกอบท่ัวไป 
 องคประกอบท่ัวไปของ Web Feature Service ประกอบดวย 
  7.1) การกําหนดคุณลักษณะของฟเจอร (Feature and Element Identifiers) 
  7.2) การกําหนดสถานะของฟเจอร (Feature state) 
  7.3) การกําหนดช่ือ (Property names) 
  7.4) การกําหนดการอางอิง (Property references) 
  7.5) การกําหนดองคประกอบ (Native element) 
  7.6) การกําหนด Filter 
  7.7) การรายงานขอผิดพลาด (Exception reporting) 
  7.8) การกําหนดคุณลักษณะของภาษา XML (Common XML attributes) 
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 มาตรา 8  การอธิบายการทํางานของฟเจอรในแตละสวน  
 เปนการอธิบายการทํางานของฟเจอร 3 สวน ไดแก 
  8.1) Request 
  8.2) Response 
  8.3) Exceptions 
 
 มาตรา 9  การทํางานของ GetFeature  
 เปนการอธิบายการทํางานของ GetFeature ใน 3 สวน ไดแก 
  9.1) Request 
  9.2) Response 
  9.3) Exceptions 
  9.4) Examples 
 
 มาตรา 10  การทํางานของ GetGMLObject  
 เปนการอธิบายข้ันตอนการทํางานของ GetGMLObject แบงเปน 4 สวน ไดแก 
  10.1) Processing 
  10.2) Response 
  10.3) Exceptions 
  10.4) Examples 
 
 มาตรา 11  การทํางานของ LockFeature  
 เปนการอธิบายการทํางานของ LockFeature แบงเปน 4 สวน ไดแก 
  11.1) Request 
  11.2) Response 
  11.3) Exceptions 
  11.4) Examples 
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 มาตรา 12  การทํางานของ Transaction  
 เปนการอธิบายการทํางานของ Transaction แบงเปน 4 สวน ไดแก 
  12.1) Request 
  12.2) Response 
  12.3) Exceptions 
  12.4) Examples 
 
 มาตรา 13  การทํางานของ GetCapabilities  
 เปนการอธิบายการทํางานของ GetCapabilities แบงเปน 4 สวน ไดแก 
  13.1) Request 
  13.2) Response 
  13.3) Exceptions 
  13.4) Examples 
 
 มาตรา 14  Keyword-value pair encoding 
 เปนการอธิบายการเขารหัสจบัคูคําสําคัญ แบงเปน 6 สวน ไดแก 
  14.1) Request parameter rules 
  14.2) Common request parameters 
  14.3) Common parameter 
  14.4) Response 
  14.5) Exceptions 
  14.6) Examples 
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3.  มาตรฐาน ISO 19136: Geography Markup Language 
 การศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO 19136: Geography Markup Language สามารถสรุป
สาระสําคัญของมาตรฐานดังกลาว ดังนี้ 
 
 คํานํา และบทนํา  
 ภาษา GML เปนภาษาที่มีโครงสรางและการเขียนตามรูปแบบของภาษา XML เพื่อใชสําหรับ
การกําหนดรายละเอียดของโครงสรางงานท่ีใชในการสงและจัดเก็บสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

 หลักการสําคัญในการใชภาษา GML เพื่อสรางแบบจําลองบนพื้นโลกนั้น ไดเขียนไวใน
เอกสารมาตรฐานกลุมของ ISO 19100 และขอกําหนดของ OpenGIS Abstract 

 การเขียนภาษา GML ท่ีมีรูปแบบการเขียนตามแบบภาษา XML ใน ISO 19128 ไดถูก
กําหนดหลักการดานตางๆ ไวในเอกสารมาตรฐานชุด ISO 19100 และขอกําหนดตาม OpenGIS 
Abtract ซ่ึงหลักการดังกลาวไดถูกกําหนดไวในเอกสารมาตรฐานดังตอไปนี้ 
  - ISO/TS 19103 – Conceptual Schema Language (units of measure, basic types) 
  - ISO 19107 – Spatial schema (geometry and topology objects) 
  - ISO 19108 – Temporal schema (temporal geometry and topology objects, 
temporal reference systems) 
  - ISO 19109 – Rules for application schemas (features) 
  - ISO 19111 – Spatial referencing by coordinates (coordinate reference systems) 
ISO 19123 – Coverage 
  - etc. 
 
 การจัดทําแผนท่ีจากหลักการเชิงแนวคิดในกลุมตางๆ ของการพัฒนาภาษา GML นั้น        
บางกรณีอาจมีความซับซอนไมมาก แตในบางกรณีอาจจะมีความซับซอนของขอมูลหรือรายละเอียด
ของขอมูลคอนขางมาก ซ่ึงการกําหนดรายละเอียดของขอมูลนั้นเปนสวนหน่ึงของรูปแบบตาม
มาตรฐาน ISO แตก็ยังมีบางเร่ืองท่ียังไมไดมีการกําหนดเปนแบบจําลองทางแนวคิดไวในเอกสาร
มาตรฐานชุด ISO 19100 หรือขอกําหนดของ OpenGIS Abtract เชน moving objects, observations 
or value objects 

 ลักษณะขอมูลทางภูมิศาสตร คือ ขอมูลท่ีถายทอดลักษณะของปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
บนพื้นโลกท่ีมีความสัมพันธกับตําแหนงตางๆ บนพื้นโลก ซ่ึงสถานะของขอมูลทางภูมิศาสตรจะถูก
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กําหนดคุณสมบัติโดยอาจจะประกอบไปดวยลักษณะ 3 ประการ คือ ช่ือ, ประเภท และปริมาณ 
ดังนั้น ขอมูลเชิงเลขหน่ึงขอมูลอาจจะใชเปนตัวแทนของกลุมของขอมูลทางภูมิศาสตรได คุณสมบัติ
ของขอมูลทางภูมิศาสตรอาจประกอบไปดวย ขอมูลท่ีเปนท้ังช่ือและประเภทภายในขอมูลเดียวกัน 
ขอมูลทางภูมิศาสตรกับขอมูลคุณสมบัติดานเรขาคณิตอาจรวมกันอยูในรูปแบบของคาทางเรขาคณิต 
นอกจากนั้น ขอมูลอาจจะมีลักษณะเปนกลุมขอมูล ซ่ึงอาจจะประกอบไปดวยประเภทของขอมูล
และมีคุณสมบัติของขอมูลท่ีชัดเจนอยูภายใน 

 ตามปกติแลวใน ISO 19109 โปรแกรมประยุกต หรือกลุมโปรแกรมประยุกตทางดานภาษา 
GML จะเปนการนําเอารูปแบบโครงสรางตามภาษา XML มาใชงาน ซ่ึงสามารถสรางข้ึนไดสอง
รูปแบบ คือ 
  - ยึดจากเกณฑสําหรับการจัดทําโครงสรางโปรแกรมประยุกตของภาษา GML ตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานท่ีกําหนดไววาใหจัดทําตามโครงสรางของภาษา XML 
  - ยึดจากเกณฑสําหรับการจัดทําโครงสรางโปรแกรมประยุกตของ UML มาสู
ขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 19109 ทางดานโครงสรางโปรแกรมประยุกตและการจัดทําแผนท่ีเขา
สูโปรแกรมประยุกตของภาษา GML 

 ประเภทขอมูลทางภูมิศาสตรในภาษา GML ประกอบไปดวย Coverage และ Observation 
โดย Coverage หมายถึง กลุมยอยของประเภทขอมูลท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของกับกลุมขอมูลเชิงพื้นท่ีในแต
ละชวงเวลาและกําหนดคาของขอมูลท่ีเหมือนกันไดต้ังแต 1 มิติถึง n มิติ Coverage สามารถท่ีจะใช
เปนตัวแทนขอมูลหรือกลุมของขอมูลได เพื่อใชในการสรางแบบจําลองและแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนกับพื้นท่ีได สวน Observation หมายถึง ส่ิงท่ีไดมีการ
พิจารณาเพื่อนํามาใชในขอมูลของภาษา GML ไดแก เหตุการณหรือส่ิงท่ีไดจากการสังเกตและมีการ
จดบันทึกจากพื้นท่ีตางๆ ตลอดจนคาท่ีไดจากการสังเกต เชน การบันทึกขอมูลโดยใชกลองถายภาพ 
การสัมภาษณ หรือจากเอกสารตางๆ เปนตน 

 สําหรับระบบอางอิงดานมาตราของการวัดใชสําหรับการกําหนดตําแหนง ชวงเวลา หรือใช
อธิบายถึงคุณภาพหรือปริมาณ สวนระบบอางอิงเชิงพิกัดประกอบดวย ชุดแกนของระบบพิกัดท่ีมี
ความสัมพันธกับโลกโดยใช datum เปนตัวกําหนดขนาดและรูปรางของโลก สําหรับระบบการ
อางอิงทางเวลาใชสําหรับอางอิงหนวยมาตรฐานของเวลาสําหรับการวัดและอธิบายถึงชวงเวลาหรือ
ระยะเวลา และระบบพจนานุกรมอางอิงใชสําหรับอางอิงคําจํากัดความของระบบตางๆ ท่ีใชใน
ขอมูลพื้นท่ีหรือขอมูลทางดานชวงเวลา 
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 เรขาคณิตเชิงพื้นท่ี คือ คาของคุณสมบัติของขอมูลเชิงพื้นท่ี ซ่ึงจะแสดงถึงระบบพิกัดท่ีใช
ในการวัดขอมูลเชิงพื้นท่ีท่ีเกิดข้ึน ตนแบบองคประกอบเชิงเรขาคณิตของขอมูลเรขาคณิตท่ีมีความ
ซับซอนหรือกลุมของขอมูลเรขาคณิต ทําใหสามารถบองบอกถึงสวนประกอบของขอมูลเรขาคณิต
ตางๆ ได 
 
 มาตรา 1   ขอบเขตของมาตรฐาน  
 Geography Markup Language หรือภาษา GML คือภาษาที่มีการเขารหัสแบบเดียวกันกับ
ภาษา XML (Extensible Markup Language) ในมาตรฐาน ISO 19118 ใชสําหรับการโอนยายขอมูล
และการจัดเก็บขอมูลแบบจําลองดานภูมิศาสตรตามข้ันตอนแนวคิดการทําแบบจําลองภูมิศาสตรท่ี
ใชอยูในมาตรฐานกลุม ISO 19100 ซ่ึงประกอบไปดวยขอมูล 2 ประเภทคือ ขอมูลเชิงพื้นท่ี และ
ขอมูลเชิงบรรยาย 
 ตามมาตรฐานของ ISO ไดกําหนดโครงสรางของภาษา XML ดานรูปแบบไวยากรณ กลไก
ตางๆ และแบบแผนไวเพื่อ 
  - นําไปสูการเปดใชงานและเปนตัวกลางในการโอนถายขอมูลพรอมท้ังจัดเก็บ
ขอมูลภูมิศาสตรในรูปแบบของภาษา XML  
  - อนุญาตใหคุณสมบัติเฉพาะดานตางๆ ในภาษา XML รองรับของโครงรางเซต
ยอยในภาษา GML  
  - รองรับรายละเอียดของโครงสรางประยุกตทางขอมูลเชิงพื้นท่ีสําหรับองคความรู
พิเศษและกลุมสารสนเทศ  
  - ใหสิทธ์ิในการสรางและบํารุงรักษาการเช่ือมโยงของโครงสรางประยุกตทาง
ขอมูลภูมิศาสตร ตลอดจนกลุมขอมูลภูมิศาสตร 
  - รองรับการจัดเก็บและและการโอนถายของโครงสรางประยุกตและกลุมขอมูล
ภูมิศาสตร  
  - เพิ่มศักยภาพขององคกรในการท่ีจะใชโครงสรางประยุกตขอมูลภูมิศาสตรและ
สารสนเทศตางๆ รวมกัน 

 ผูใชงานท่ัวไปอาจจะจัดเก็บโครงสรางประยุกตขอมูลภูมิศาสตรและสารสนเทศอ่ืนๆ ใน
รูปแบบภาษา GML หรืออาจจะทําการแปลงขอมูลท่ีจัดเก็บอยูในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีตองการ โดยนํามาใช
ในรูปแบบภาษา GML ก็ได 
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 สําหรับมาตรฐานน้ีไดมีการนําเกณฑตางๆ มาใชเปนบรรทัดฐานสําหรับการทําแผนท่ีใน
รูปแบบของภาษา GML โดยใชการเขารหัสและใชโครงสรางแบบภาษา XML ดวยโครงสรางตาม
แบบมาตรฐาน ISO 19109 
 
 มาตรา 2  การไดมาตรฐาน  

 ในหัวขอนี้จะกลาวถึงขอกําหนดดานตางๆ ท่ีใชในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตของภาษา 
GML ซ่ึงในแตละสวนสามารถที่จะทําการตรวจสอบและทดสอบไดจากภาคผนวก A.1 ซ่ึง 
ประกอบดวยขอกําหนด 12 ประการ และในสวนท่ีเกี่ยวของกับ GML Profile ก็มีขอกําหนดตางๆ 
ซ่ึงสามารถท่ีจะทําการตรวจสอบและทดสอบไดจากภาคผนวก A.2 สวนขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับ 
GML Document สามารถทดสอบไดตามรายละเอียดในภาคผนวก A.3 และสําหรับขอกําหนด
ทางดานการนําไปใชงานจริงสามารถดูไดจากภาคผนวก B 
 
 มาตรา 3  รายการเอกสารอางอิง  

 รายการเอกสารอางอิงตางๆ ซ่ึงมีเนื้อหาที่มาตรฐานฉบับนี้ ใชอางอิงสําหรับการจัดทํา
โปรแกรมประยุกตภาษา GML ซ่ึงจะประกอบไปดวยเอกสารท่ีมีการประกาศอยางเปนทางการและ
เอกสารท่ียังมีการแกไขรวมอยูดวย ไดแก 

  3.1) ISO 8601:2004, Data elements and interchange formats-Information interchange 
Representation of dates and times ISO/IEC 11404:1996, Information technology - Programming 
languages, their environments and system software interfaces – Language-independent datatypes 
  3.2) ISO/TS 19103:2005, Geographic Information - Conceptual schema language 
  3.3)  ISO 19107:2003, Geographic Information - Spatial schema 
  3.4)  ISO 19108:2002, Geographic Information - Temporal schema 
  3.5)  ISO 19109:2005, Geographic Information - Rules for application schemas 
  3.6)  ISO 19111: 2005, Geographic Information - Spatial referencing by 
coordinates 
  3.7)  ISO 19115:2003, Geographic Information – Metadata 
  3.8)  ISO 19118:2005, Geographic Information – Encoding 
  3.9)  ISO 19123:2005, Geographic Information – Coverages 
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  3.10) ISO/TS 19139: 2005, Geographic Information-Metadat- XML schema 
implementation 
  3.11)  ISO/IEC 19757-3: 2005, Document Schema Definition Languages 
(DSDL)- Part 3: Rule-based validation – Schematron 
  3.12)  IETF RFC 2396, Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax. 
(August 1998) 
  3.13)  W3C XLink, XML Linking Language (XLink) Version 1.0. W3C 
Recommendation (27 June 2001) 
  3.14)  W3C XML, Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition), 
W3C Recommendation (6 October 2000) 
  3.15)  W3C XML Base, XML Base, W3C Recommendation (27 June 2001) 
  3.16)  W3C XML Namespaces, Namespaces in XML. W3C Recommendation 
(14 January 1999) 
  3.17)  W3C XML Schema Part 1, XML Schema Part 1: Structures. W3C 
Recommendation (2 May 2001) 
  3.18)  W3C XML Schema Part 2, XML Schema Part 2: Datatypes. W3C 
Recommendation (2 May 2001) 
  3.19)  W3C XPath, W3C XML Path Language (XPath) Version 1.0. W3C 
Recommendation (16 November, 1999) 
  3.20)  W3C XPointer Framework (XPointer Framework), W3C Recommendation 
(25 March 2003) 
  3.21)  W3C XPointer element() Scheme (XPointer element()), W3C 
Recommendation (25 March 2003) 
  3.22)  W3C XPointer xmlns() Scheme (XPointer xmlns()), W3C 
Recommendation (25 March 2003) 
  3.23)  W3C XPointer xpointer() Scheme (XPointer xpointer()), W3C Working 
Draft (19 December 2002) 
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 มาตรา 4  คําศัพทและคําจํากดัความ 

 รายการคําศัพทและนิยามของคําศัพทตางๆ ท่ีจําเปนตองใชในการทํางานภายใตภาษา GML 
ซ่ึงท้ังหมดมีอยู 60 คําดวยกัน โดยในบางคําศัพทนั้นผูใชอาจจะตองไปทําการศึกษารายละเอียดท่ี
ถูกตองในเอกสารมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 
 มาตรา 5  คํายอ  
  CRS  Coordinate Reference System 
  CS  Coordinate System 
  CSV  Comma Separated Values 
  CT  Coordinate Transformation 
  DTD  Document Type Definition 
  EPSG  European Petroleum Survey Group 
  GIS  Geographic Information System 
  GML  Geography Markup Language 
  HTTP  Hypertext Transfer Protocol 
  IETF  Internet Engineering Task Force 
  ISO  International Organization for Standardization 
  OGC  Open Geospatial Consortium 
  RDF  Resource Description Framework 
  RFC  Request for Comments 
  SMIL  Synchronized Multimedia Integration Language 
  SOAP  Simple Object Access Protocol 
  SVG  Scalable Vector Graphics 
  UML  Unified Modeling Language 
  URI  Uniform Resource Identifier 
  URL  Uniform Resource Locator 
  URN  Uniform Resource Name 
  W3C  World Wide Web Consortium 
  WFS  Web Feature Service 
  XML  eXtensible Markup Language 
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  XSLT  eXtensible Stylesheet Language – Transformations 
  0D  Zero Dimensional 
  1D  One Dimensional 
  2D  Two Dimensional 
  3D  Three Dimensional 
  CS  Coordinate System 
  DCP  Distributed Computing Platform 
  DTD  Document Type Definition 
  EPSG  European Petroleum Survey Group 
  GIF  Graphics Interchange Format 
  GIS  Geographic Information System 
  HTTP  Hypertext Transfer Protocol 
  IANA  Internet Assigned Numbers Authority 
  IERS  International Earth Rotation Service 
  IETF  Internet Engineering Task Force 
  ITRF  International Terrestrial Reference Frame 
  ITRS  IERS Terrestrial Reference System 
  JPEG  Joint Photographic Experts Group 
  MIME  Multipurpose Internet Mail Extensions 
  NAD  North American Datum 
  OGC  Open GIS Consortium 
  PNG  Portable Network Graphics 
  RFC  Request for Comments 
  SVG  Scalable Vector Graphics 
  UCUM  Unified Code for Units of Measure 
  URL  Uniform Resource Locator 
  WebCGM Web Computer Graphic Metafile 
  WCS  Web Coverage Service 
  WFS  Web Feature Service 
  WGS  World Geodetic System 
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  WMS  Web Map Service 
  XML  Extensible Markup Language 
 
 มาตรา 6   ภาพรวมของโครงรางภาษา GML 

 กลาวถึงโครงรางภาษา GML ซ่ึงจะตองศึกษาจากเอกสารมาตรฐานในชุด 19100 กับ 
OpenGIS Abstact ท่ีใชในการพัฒนาภาษา ซ่ึงประกอบไปดวย 

  -  ISO/TS 19103 – Conceptual schema language (units of measure, basic types) 
  -  ISO 19107 – Spatial schema (spatial geometry and topology) 
  -  ISO 19108 – Temporal schema (temporal geometry and topology, temporal 
reference systems) 
  -  ISO 19109 – Rules for application schemas (features) 
  -  ISO 19111 – Spatial referencing by coordinates (coordinate reference systems) 
  -  ISO 19123 – Coverages 
ซ่ึงในสวนนี้สามารถดูรายละเอียดจากภาคผนวก 
 
 6.1)  GML Schema – general rules and base schema components 
 เปนการกลาวถึงสวนประกอบของโครงรางพื้นฐานในการพัฒนาภาษา GML และขอบังคับ
ตางๆ ซ่ึงจะกําหนดไวใน ISO 19109 General Feature Model defined ตลอดจนเปาหมายของการ
กําหนดโครงรางในฐานในการพัฒนาภาษา GML และคุณสมบัติขององคประกอบตางๆ ท่ีนํามาใช
ในการพัฒนาภาษา GML เชน Attribute  abstractAssociationRole เปนตน 
 
 6.2)  GML Schema – Xlinks and basic types 
 ในสวนนี้จะเปนการใชบรรทัดฐานของ Xlinks จาก W3C (World Wide Web Consortium) 
ซ่ึงใชในการอางอิงถึงสวนตางๆ ท่ีมีความเกี่ยวของในภาษา GML ท่ีพฒันาข้ึน รวมถึงรูปแบบคําส่ัง
ในการใช Xlinks 
 
 6.3)  GML Schema – features 
 เปนการกลาวถึงรูปแบบคําส่ังตางๆ ตลอดจนคุณสมบัติของขอมูลทางภูมิศาสตรมาพัฒนา
เปนภาษา GML ซ่ึงมีการอางอิงไปถึงเอกสารมาตรฐาน ISO 19109 General Feature Model defined  
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 6.4)  GML Schema – basic geometry 
 เปนการกลาวถึงคุณสมบัติของขอมูลในเชิงเรขาคณิตท่ีนํามาใชงานในภาษา GML และ
รูปแบบคําส่ังตามโครงรางของภาษา GML ท่ีกําหดไวในเอกสารมาตรฐาน ISO 19107 
 
 6.5)  GML Schema – more geometric primitives 
 เปนการกลาวถึงรูปแบบทางเรขาคณิตแบบอื่นๆ ท่ีนอกเหนือไปจาก Basic Geometry เชน 
CURVE ArcString เปนตน โดยมีการอางอิงถึงเอกสารมาตรฐาน ISO 19107  
 
 6.6)  GML Schema – geometric complex, geometric composites and geometric 
Aggregates 
 เปนการกลาวถึงโครงรางคําส่ังภาษา GML ที่จะนําขอมูลเชิงเรขาคณิตในรูปแบบที่เปน 
geometric complex, geometric composites และ geometric Aggregates มาใช ซ่ึงสามารถดู
รายละเอียดไดจาก 
  - Geometric complex (gml:GeometricComplex) จะกําหนดไวในเอกสารมาตรฐาน 
ISO 19107:2003 
  - Geometric composite (gml:CompositeCurve, gml:CompositeSurface and gml: 
CompositeSolid) จะกําหนดไวในเอกสารมาตรฐาน ISO 19107:2003 ในขอ 6.1 และ 6.6.3 
 
 6.7)  GML Schema – Coordinate reference systems schemas 
 เปนการกลาวถึงเร่ืองของโครงรางและรูปแบบคําส่ังทางภาษา GML ในการใชงานระบบ
พิกัดตางๆ ซ่ึงจะมีความเกี่ยวของกับเอกสารมาตรฐาน ISO 19111  
 
 6.8)  GML Schema – topology 
 เปนการกลาวถึง Topology ซ่ึงเปนแบบจําลองท่ีถูกกําหนดไวในเอกสารมาตรฐาน ISO 
19107 
 
 6.9)  GML Schema – temporal information and dynamic features 
 เปนการนําเอาขอมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามชวงเวลามาใชงาน โดยการพัฒนาโครงราง
ภาษา GML จะใชแนวทางตามเอกสารมาตรฐาน ISO 19108 temporal schema  
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 6.10)  GML Schema – definitions and dictionaries 
 กลาวถึงโครงสรางภาษา GML ในการสรางพจนานุกรมและคําอธิบายความหมายของขอมูล
ตางๆ ท่ีมีการใชงานในโปรแกรมประยุกตภาษา GML 
 
 6.11)  GML Schema – units, measures and values 
 กลาวถึงรูปแบบคําส่ังตามโครงรางของภาษา GML ท่ีเกี่ยวของทางดานหนวยการวัด และคา
ตางๆ ท่ีนํามาใช 
 
 6.12)  GML Schema – directions 
 กลาวถึงโครงรางและรูปแบบคําส่ังในภาษา GML ในการกําหนดในเร่ืองของทิศทาง เชน 
heading bearing เปนตน 
 
 6.13)  GML Schema – observations 
 กลาวถึงโครงรางภาษา GML ดานแบบจําลองการสังเกตการณ ซ่ึงแบบจําลองนี้จะเปน
ลักษณะ Metadata ท่ีจะบองบอกถึงรายละเอียดตางๆ ในการไดมาซ่ึงขอมูล เชน ชวงเวลา ผูบันทึก
ขอมูล เปนตน 
 
 6.14)  GML Schema – coverages 
 กลาวถึง GML encoding สําหรับ coverages และขอตกลงท่ีกําหนดไวใน เอกสารมาตรฐาน 
ISO 19123 Geographic information - Schema for coverage geometry and functions as sent to ISO 
for publication  
 
 6.15)  Profiles 
 สําหรับ Profile และโครงรางของโปรแกรมประยุกตภาษา GML จะยึดตามเอกสาร ISO/IEC 
TR 10000-1:1998 and ISO 19106:2004  
 
 6.16)  Rules for Application Schemes 
 กลาวถึงขอบังคับตางๆ ท่ีใชในการสรางโปรแกรมประยุกตโดยภาษา GML ซ่ึงรวมไปถึง
รูปแบบคําส่ังตางท่ียึดแบบของภาษา XML 
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4.  ความสัมพันธระหวางมาตรฐาน ISO 19128 และมาตรฐานที่เกี่ยวของ 
 
 สําหรับในการจัดทํามาตรฐาน ISO 19128: Web Map Server Interface นั้น ตองใช
มาตรฐานอ่ืนมาชวยในการทํางาน ไดแก ISO 19142: Web Feature Service และ ISO 19136: 
Geography Markup Language โดยมาตรฐาน ISO 19142: Web Feature Service ใชสําหรับการเรียก
ขอมูลฟเจอรจาก Web Map Service เพื่อใหไคลแอนทสามารถซอนทับภาพเพื่อการแสดงผลจาก 
WMS ตางๆ บนอินเทอรเน็ตได สวนมาตรฐาน ISO 19136: Geography Markup Language ใช
สําหรับการโอนยายขอมูลและการจัดเก็บขอมูลแบบจําลองดานภูมิศาสตร คือ ขอมูลเชิงพื้นท่ี และ
ขอมูลเชิงบรรยาย และการทําแผนท่ีในรูปแบบของภาษา GML โดยใชการเขารหัสและใชโครงสราง
แบบภาษา XML  
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บทที่ 5 
การศึกษาระบบการใหบริการแผนที่ผานแมขายในประเทศไทย 

 
 

1.  ขอบเขตในการศึกษาระบบการใหบริการแผนท่ีผานแมขายในประเทศไทย 

 1.1 การสํารวจหนวยงานหรือบริษัทท่ีจัดทําระบบท่ีใหบริการแผนท่ี WEB MAP SERVICE 
(WMS) ในประเทศไทย ประกอบดวยซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ และซอฟตแวรรหัสเปด  

 1.2 ศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของระบบใหบริการแผนท่ี Web map service ท้ัง 
ซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ และซอฟตแวรรหัสเปด 
   1)  ลักษณะโครงสรางซอฟตแวร 
   2)  ภาษาท่ีใชในการพัฒนา 
   3)  เทคโนโลยท่ีีสามารถนํามาใชงานรวมกบัซอฟตแวรแตละประเภท 
   4)  การรองรับขอมูลภูมิสารสนเทศจากซอฟตแวรประเภทตางๆ 
   5)  การใชงานในระบบปฏิบัติการประเภทตางๆ 
   6)  ความตองการพื้นฐานของซอฟตแวรแตละประเภท 
   7)  การแสดงผลขอมูล 
   8)  รูปแบบฐานขอมูลท่ีสามารถใชงานได 
   9)  ความตองการ Plug in หรือ ซอฟตแวรอ่ืนๆ ในการทาํงาน 

 

 

2.  โปรแกรมท่ีใชในการพัฒนาระบบการใหบริการแผนท่ีผานแมขาย 

 ทางคณะทํางานไดทําการรวบรวมขอมูลการใชระบบการใหบริการแผนท่ีผานแมขายใน
ประเทศไทย โดยสํารวจจากหนวยงานตางๆ ท่ีใชงาน พบวาปจจุบันมีหลายหนวยงานที่ใชบริการ
แผนท่ีผานแมขาย ซ่ึงแตละหนวยงานใชโปรแกรมในการพัฒนาระบบการใหบริการแผนท่ีผานแม
ขายแตกตางกันไป ซ่ึงมีซอฟแวรหลักๆ ดังนี้ 
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 2.1 ArcIMS เปนซอฟตแวรของบริษัท ESRI โดยเปนซอฟตแวรท่ีใชในการสรางและ
จัดการฐานขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ต รองรับการใชงาน เชน Browsers, Web Servers, XML, 
Java, HTML/DHTML, JavaScript เปนตน และยังมีการนําเอามาตรฐาน Open Geospatial 
Consortium (OGC) มาใชในการพัฒนาซอฟตแวรอีกดวย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1  ตัวอยาง web map sever จากโปรแกรม ArcIMS 
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 2.2 MapXtreme เปนซอฟตแวรของบริษัท MapInfo โดยเปนซอฟตแวรท่ีใชในการสราง
และจัดการฐานขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ต รองรับการใชงานไดหลายรูปแบบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.2  ตัวอยาง web map server จากโปรแกรม MapXtreme 
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 2.3 MapGuide เปนซอฟตแวรของบริษัท Autodesk พัฒนาบนพ้ืนฐานของโครงสราง 
CAD และขอมูลทาง GIS มีท้ังท่ีเปนซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ คือ MapGuide Enterprise และซอฟตแวร
รหัสเปด คือ MapGuide Open source สามารถเช่ือมตอกับฐานขอมูลไดท้ัง Oraclec และ Microsoft 
SQL Server และแสดงผลออกมาโดยใชโครงสรางของ Asynchronous Java™ and XML (AJAX) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.3  ตัวอยาง web map server จากโปรแกรม MapGuide  
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 2.4  CadCorp GeognoSIS.NET เปนซอฟตแวรของบริษัท CadCorp พัฒนาบนพ้ืนฐาน
ของ OpenGIS สามารถนําเขาขอมูลจากรูปแบบของไฟลแบบตางๆ ไดทันทีโดยไมตองทําการแปลง
ขอมูลเพื่อทําการนําเขา ไดแก ESRI Shape, ESRI Personal GeoDatabases, ESRI ArcSDE, ESRI 
ArcIMS, MapInfo TAB and MIF/MID, OGC GML, GeoRSS, AutoCAD DXF/DWG 2004+, 
MicroStation DGN, OS MasterMap, MrSID, ECW, KML, Oracle 10g และ PostGIS ซอฟแวรตัวนี้
ยังสรางตามมาตรฐาน OGC โดยรองรับมาตรฐาน Web Map Service และ Web Feature Service ดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.4  ตัวอยาง web map server จากซอฟตแวร CadCorp GeognoSIS.NET 
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 2.5 GeoMedia WebMap เปนซอฟตแวรของบริษัท Intergraph สามารถรองรับขอมูลได
หลายรูปแบบ และยังมีฟงกช่ันในการทํางานอ่ืน เชน 

-Spatial filtering 
-Oracle, Spatial, Microsoft, SQLServer, Microsoft Access 
-ArcView, ArcInfo, MapInfo 
-MicroStation, AutoCAD 
-MGE, FRAMME, G/Technology™ 
-Text File, ODBC source 
-OGC WMS, WFS, GML 
-Bitmap, JPEG, TIFF, GeoTIFF, MrSID, ECW, USGS DOQ, CCITTG4 
-Export to AutoCAD, MicroStation, ArcView, MapInfo, Microsoft SQLServer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.5  ตัวอยาง web map server จากซอฟแวร GeoMedia WebMap 
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 2.6 Minnesota Map Server 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรผานเครือขายอินเทอรเน็ต Minnesota MapServer เปนชุด
ซอฟตแวรรหัสเปดท่ีถูกพัฒนาข้ึนเปนคร้ังแรกท่ีมหาวิทยาลัย Minnesota ในโครงการ ForNet ท่ีเปน
ความรวมมือระหวางUniversity of Minnesota, College of Natural Resources และ the Minnesota 
Department of Natural Resources - Division of Forestry และองคการบริหารการบินและอวกาศ 
(NASA) ของสหรัฐฯ ในการท่ีจะพยายามในการพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับปาไม สามารถ
นํามาใชในภารกิจและธุรกิจของ Minnesota Department of Natural Resources ได Minnesota 
MapServer ไดรับการพัฒนาตอ โดยความรวมมือของหนวยงานรัฐบาลทองถ่ินในมลรัฐมินเนส
โซตาและหนวยงานจากรัฐบาลกลางจวบจนถึงปจจุบัน 

 ปจจุบันMinnesota MapServer ไดถูกพัฒนาจนถึง version 3.5 ซ่ึงมีการนําเอามาตรฐาน 
Web Map Specification (WMS) Interface Standard ตามท่ีนิยามโดย OpenGIS Consortium (OGC) 
และ ISO มาใชดวย ทําใหMinnesota MapServer ยิ่งจะมีบทบาทและไดรับการยอมรับอยาง
กวางขวาง สามารถใชในการสรางเครือขายแผนที่ผานเวบที่มีขอมูลเก็บอยูในเคร่ืองแมขาย แผนท่ี
เชิงพาณิชยอ่ืนๆ แตสามารถเรียกขอมูลมาวิเคราะหรวมกันได ทําใหลดความซํ้าซอนในการจัดเก็บ มี
ความเปนเอกภาพของขอมูล เกิดการแบงปนขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องมาจาก Minnesota 
MapServer เปนซอฟตแวรท่ีถือลิขสิทธ์ิโดย University of Minnesota แตหากวาเปนลิขสิทธ์ิท่ี
ยินยอมใหผูใชนําไปใชอยางไมจํากัด เชน นําไปใช คัดลอก ดัดแปลง ผนวกเขา แกไข แจกจาย หรือ
ขายได โดยท่ีจะตองระบุคําขอความลิขสิทธ์ินี้อยูในซอฟตแวรทุกชุดรวมถึงซอฟตแวรท่ีพัฒนาข้ึน
จากซอฟตแวรนี้ 

 Minnesota MapServer ถูกพัฒนาข้ึนดวยภาษา “C” ปจจุบันประกอบดวยซอรสโคดกวา 
50,000 บรรทัด มีการจัดโครงสรางของซอรสโคดท่ีเปนระบบ มีการจัดเก็บบํารุงรักษาซอรสโคด
ดวยระบบที่เรียกวา Concurrent Version Systems (CVS) ทําใหผูพัฒนาซอฟตแวรจากท่ัวโลก
สามารถทํางานรวมกันไดผานอินเทอรเน็ต MapServer ทํางานโดยอาศัยหลักการของ Common 
Gateway Interface (CGI) โดยทํางานภายใตเคร่ืองแมขายเวบ (Web Server) Minnesota MapServer 
สามารถติดต้ังบนระบบปฏิบัติการทั้ง Microsoft Window และ Unix โดยเฉพาะ Linux สําหรับผูใชท่ี
ตองการความสะดวกสามารถหา MapServer ท่ีสามารถใชงานไดทันทีโดยไมตอง Compile เอง ชุด
ซอฟตแวรนี้เปนรหัสไบนารีท่ีสามารถติดต้ังไดตามมาตรฐานของ Microsoft Window และ Linux 
ท่ัวไป ท่ีโฮมเพจของ Minnesota MapServer จะมีการใหบริการขอมูลในการใชซอฟตแวร 
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 หลักการทํางาน 

 เม่ือผูใชสงคําขอมาในรูปแบบ CGI ท่ี MapServer เขาใจ MapServer มี CGI command 
options กวา 30 options ท่ีผูใชสามารถใชเปล่ียนแปลงขอบเขตภูมิศาสตรในการเรียกดูแผนท่ี การ
สืบคนคืน การฉายแผนท่ีแบบ ”on-the-fly” และอ่ืนๆ เม่ือ MapServer ไดรับคําส่ังผานกลไก CGI 
MapServer ก็จะอานMapfile เขามา หนาท่ีหลักของ Mapfile คือ การกําหนดวาจะตองมีการอาน
ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรใดบาง อานอยางไรและแสดงผล อยางไร Mapfile ประกอบดวย
ชุดคําส่ังท่ีออกแบบเปนเชิงวัตถุ 12 Classes สําหรับตอบสนองความตองการเบ้ืองตนและข้ันสูงใน
การเรียกใชสารสนเทศภูมิศาสตรผานเวบตัวอยาง มีคําส่ังในการกําหนดคุณลักษณะของวัตถุ เชน 
การกําหนดช้ันขอมูลแตละช้ันอยูในแฟมขอมูลใด จะแสดงผลดวยคุณลักษณะทางแผนท่ีดวย
สัญลักษณอยางไร จะตอบสนองการสืบคนของผูใชอยางไร เปนตน จากนั้น MapServer ก็จะสงภาพ 
bitmap ใหกับผูใชปลายทางคืน bitmap ผลลัพธสําหรับ Minnesota MapServer สามารถติดต้ังและรับ
การรองขอไดหลายรูปแบบไดแก GIF, TIFF, PNG และ WBMP นอกจากนี้หากใน Mapfile มีการ
ระบุ Template file ท่ีเปน HTML และมี Template variable ท่ีทําหนาท่ีรับส่ังขอมูลกับMapServer 
ดวยหลักการนี้ผูใชสามารถใชเคร่ืองมือในการพัฒนาเวบเพจทั่วไปในการพัฒนารูปแบบของ
โปรแกรมประยุกตได เม่ือมีการสงขอมูล bitmap มายังผูใช ก็จะมีการนํา Template มาใชในการ
แสดงผลพรอมกับแผนท่ีท่ีเรียกดูได ในภาพแสดงหลักการทํางานและสวนประกอบตางของ 
Minnesota MapServer บริษัท DM Solution แหงประเทศแคนาดา ซ่ึงเปนผูใช Minnesota 
MapServer และผูพัฒนารวมไดเผยแพรโปรแกรม MapLab ซ่ึงเปนชุดซอฟตแวรท่ีประกอบดวย
ซอฟตแวร 3 สวน ไดแก MapEdit, MapBrowser และ GMapFactory ซ่ึงทําใหผูพัฒนาเซิรฟเวอรื
และผูท่ีตองการเผยแพรขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรผานเครือขาย สามารถติดต้ัง ออกแบบ และ
กําหนดช้ันขอมูล และคุณสมบัติของการนําเสนอได 
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ภาพท่ี 5.6  ลําดับการทํางานเบื้องตนของ Minnesota MapServer 
 

 ในภาพขางลางแสดงตัวอยางของ Mapfile เม่ือผูใชรองขอดูแผนท่ี เพื่อใชในการแสดง
เสนช้ันความสูง 

   ‘http://maps.dnr.state.mn.us/ cgi-bin/mapserv? 

   Map=/usr/local/www/docs/mapserver_demos/tests/auto_rotate/contours/test.map 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.7  ตัวอยางผลลัพธท่ีไดของการรองขอเม่ือใช Mapfile 
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 ดังนั้น ไมวาเครื่องแมขายจะมีขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรมากนอยเทาใดก็ตาม ขอมูลท่ี
สงผานเครือขายก็จะเปนเพียง Bitmap ท่ีมีขนาดท่ีเล็กกวาจอภาพมอนิเตอรโดยท่ัวไปและมีขนาดท่ี
คงท่ี ในการแสดงผลแผนท่ี MapServer สามารถที่จะใชสัญลักษณท่ีผูใชสามารถออกแบบเองได
สามารถทําสัญลักษณจาก bitmap ก็ได การแสดงตัวอักษรสามารถเรียกใช True Type Font ซ่ึงทําให
ผูใชมีความสะดวกในการเลือกใชแบบอักษรท่ีมีใหเลือกดาษดื่น รวมท้ังสามารถใชแสดงผล
ภาษาไทยไดอยางสวยงามอีกดวย 

 นอกจากนั้นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต Minnesota MapServer ยังสามารถทําไดดวย
ภาษาแทบจะทุกภาษาท่ีแพรหลายในการเขียนเวบเพจ เชน Java, JavaScript เปนตน Minnesota 
MapServer ยังมี API ท่ีรองรับการเช่ือมตอกับภาษาข้ันสูงท่ีเรียกวา MapScript ทําใหผูใชสามารถ
พัฒนาโปรแกรมประยุกตท่ัวไปและผานเครือขายดวยภาษาช้ันสูงเชน Perl, PHP, Tk/Tcl หรือ 
Python ได ซ่ึงทําให MapServer มีทางผานไปยัง API อ่ืนๆ ท่ีมีอยูในภาษาข้ันสูงนี้อีกเปนจํานวนมาก 
โดยเฉพาะการเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูลแบบสัมพัทธอ่ืนๆ ท่ีเปนเชิงพาณิชย เชน MS-SQL, 
ODBC, Oracle, Informix หรือซอฟตแวรเปดรหัสอยาง MySQL หรือ PostgreSQL 

 

 ความสามารถในการอานขอมูล 
 Minnesota MapServer สามารถอานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรท่ีเปนมาตรฐานและ
แพรหลายไดเปนจํานวนมากท้ังราสเตอรและเวคเตอร MapServer อานขอมูลหลายรูปแบบเขา
โดยตรงและไมจําเปนตองแปลงรูปแบบการจัดเก็บเสียกอน ทําใหขอมูลมีความเปนเอกภาพ 
ประหยัดเนื้อท่ีในการจัดเก็บ เวลาในการแปลงและไมมีความผิดเพี้ยนในระหวางการแปลงรูปแบบ
การจัดเก็บ Minnesota MapServer มีไลบราลีท่ีอานรูปแบบการจัดเก็บตางเปนของตนเอง (Native 
Library) สวนหนึ่งและอีกสวนหนึ่งอาศัยไลบรารี Geospatial Data Abstraction Library (GDAL) ท่ีมี
ความสามารถในการอานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรได หลากหลายท้ังราสเตอรและเวคเตอรรวม
แลวกวา 20 แบบ ในตารางขางลางแสดงวิธีการเช่ือมตอไลบรารีเพื่ออานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร
ในรูปแบบท่ีสามารถอานเขาไดโดยตรง 
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ตารางท่ี 5.1 การเช่ือมตอไลบรารีและรูปแบบขอมูลท่ี MapServer อานไดตรง 

การเชื่อมตอไลบรารี รูปแบบราสเตอร รูปแบบเวคเตอร 
Minnesota MapServer 
Native API 

TIFF, GeoTIFF, PNG, 
ERDAS, JPEG, EFPL7 ESRI Shapefile 

GDAL 
TIFF, GeoTIFF, JPEG, 
CEOS, ERDAS, , ER 
Mapper ECW 

MapInfo (TAB), DGN, 
Shapefile 

PostgreSQL ไมมี OGC Simple Feature via 
PostGIS 

ESRI ไมมี SDE Lib, ARC SDE 

 

 จากในตารางจะเห็นวารูปแบบท่ี MapServer ท่ีสามารถอานไดตรงจะเปนรูปแบบการ
จัดเก็บขอมูลท่ีพบเห็นอยูท่ัวไปแลว MapServer ยังมีความสามารถในการอานขอมูลในแบบ
โครงสรางของ OGC Simple Feature Specification ท่ีเปนการใชประโยชนจากระบบจัดฐานขอมูล
แบบปฏิสัมพันธในการเก็บขอมูลเวคเตอรท่ีเหมาะกับขอมูลเวคเตอรปริมาณมากและสามารถบริหาร
จัดการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ เม่ือเปรียบเทียบกับการเก็บขอมูลแบบแฟมขอมูลโดยท่ัวไป 
เชน Shapefile สําหรับระบบจัดการฐานขอมูลท่ีมีใหดาวนโหลดฟรีและมีประสิทธิภาพสูงคือ 
PostgreSQL สวนชุดซอฟตแวรท่ีมีสนับสนุนการเช่ือมตอ Minnesota และ OGC Simple Feature 
ไดแก PostGIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.8  ตัวอยาง web map server จากซอฟตแวร Minnesota Map Server 
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ภาพท่ี 5.9  ตัวอยาง web map server จากซอฟตแวร Minnesota Map Server 
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3.  หนวยงานท่ีจัดทํา WEB MAP SERVER ในประเทศไทย  

 จากการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต พบวาปจจุบัน หนวยงานหลายแหงในประเทศไทย 
ไดมีการจัดทํา Web Map Server ซ่ึงพบวา ซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ ท่ีหนวยงานนิยมนํามาใชมากท่ีสุด คือ 
ArcIMS สวนซอฟตแวรรหัสเปดท่ีหนวยงานนิยมใชมากที่สุด คือ Minnesota Map Server ในท่ีนี้ขอ
ยกตัวอยางหนวยงานท่ีมีการใชงาน Web Map Server 6 หนวยงาน ดังนี้ 

 3.1  กรมอุตุนิยมวิทยา ใชซอฟตแวร  ArcIMS จัดทําระบบขอมูลปริมาณนํ้าฝน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.10  ตัวอยาง web map server ของกรมอุตุนิยมวิทยา 

ท่ีมา:  http://www.arcims.tmd.go.th/dailydata/DailyRain.php 
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 3.2 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ใช
ซอฟตแวร  ArcIMS จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.11  ตัวอยาง web map server ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ท่ีมา:  http://gis.smoi.moi.go.th/website/smoi/viewer.cfm  
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 3.3 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ใช MapServer ในการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร 
เพื่อคนหาแหลงน้ําบาดาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.12  ตัวอยาง web map server ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

ท่ีมา:  http://map.dgr.go.th/map.asp?bound2=selBound2&Province=62 
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 3.4  กรมทางหลวง  ใช MapsServer ในการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อ
สอบถามระยะทางระหวางอําเภอ หรือจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.13  ตัวอยาง web map server ของกรมทางหลวง 

ท่ีมา: http://map-server.doh.go.th/ 
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 3.5 กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข ใชซอฟตแวร MapXtreme ในการจัดทําขอมูล
การควบคุมโรคตางๆ ในประเทศไทย โดยมีแผนภูมิแสดงคาสถิติตางๆ ดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.14  ตัวอยาง web map server ของกรมควบคุมโรค 

ท่ีมา:  http://203.157.41.110/exponare/ddc.aspx?Context=Rep506%20Analysis%20Map 
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 3.6 ศูนยสารสนเทศ กรมทรัพยากรน้ํา ใชซอฟตแวร ArcIMS จัดทําโครงการพัฒนาระบบ
ขอมูลและสารสนเทศทรัพยากรน้ํา โดยมุงเนนจัดทําคลังขอมูลแผนที่ฐานและแผนที่เฉพาะเร่ือง ซ่ึงจําเปนตอการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยการรวบรวมขอมูลจากหนวยงาน

ภาครัฐตางๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนกรมทรัพยากรน้ําเองมาเก็บไวที่ศูนยสารสนเทศกรมทรัพยากรน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.15  ตัวอยาง web map server ของศูนยสารสนเทศ กรมทรัพยากรน้ํา 

ท่ีมา:  http://gis.dwr.go.th/website/dwrsimple/viewer.htm 

 

 นอกจากนี้ ยังพบวา ปจจุบันมีการจัดทํา MapServer ในงานดานตางๆ อีกเปนจํานวนมาก 
เชน  โครงการวิจัย “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรจังหวัด
แมฮองสอน” โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา  ซ่ึงเร่ิมดําเนินงานมาต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2547 
เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลทางดานทรัพยากรของจังหวัดแมฮองสอน สรางระบบเรียกใชฐานขอมูล
ทางดานทรัพยากรท่ีถูกพัฒนาข้ึน วิเคราะหขอมูลทรัพยากรสําหรับระบบ ครส.กลาง ศึกษา
ความสัมพันธระหวางการใชทรัพยากรกับพลวัตประชากรของจังหวัด โดยการใชแบบจําลองระบบ 
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รวมท้ังการพัฒนาระบบการบริการขอมูลพื้นฐานทางดานกายภาพ เศรษฐกิจสังคม และการทองเท่ียว
ในรูปแบบ Informatics’ Website โดยใชซอฟตแวร ArcIMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.16  ตัวอยาง web map server ของโครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนา 
   และการจัดการทรัพยากรจังหวัดแมฮองสอน 

ท่ีมา:  http://www2.mcc.cmu.ac.th/TRFDSS/th/project.aspx?mode=ALL&id=72f10dc8-4934-46ff-  
           a75f-e5275a00db58 
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บทที่  6 
ตัวอยางการประยุกตใชงานมาตรฐาน 

ISO 19128: Web Map Server Interface 
 
 

ตัวอยางการประยุกตใชงานมาตรฐาน ISO 19128: Web Map Server Interface 

 ในตัวอยางนี้ จะเปนการนําเอาขอมูลในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีมาทดลองพัฒนาใหสามารถใช
งานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใหอยูในรูปแบบของภาษา GML (Geographic Markup 
Language) ตามรูปแบบมาตรฐาน ISO 191128: Web Map Server Interface ซ่ึงตัวอยางท่ีนํามาแสดง
ในบทนี้จะเปนขอมูลเพียง 1 polygon จากจํานวนท้ังหมดเทานั้น  

 ตัวอยาง Source Code ภาษา XML แสดงคําส่ังท่ีใชในการกําหนดการนําเขาขอมูลสู
เซิรฟเวอร  

 

 6.1 การกําหนดเวอรช่ัน และขอตกลง 

 

 

 

 

 

 

 6.2 การกําหนดคาพิกัดท่ีครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมด 

 

 
 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<wfs:FeatureCollection xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs" 
xmlns="http://www.cadcorp.com/wfs" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.cadcorp.com/wfs chon.xsd http://www.opengis.net/gml feature.xsd 
http://www.opengis.net/wfs WFS-basic.xsd"> 
<gml:boundedBy> 
 <gml:Box srsName="EPSG:32647"> 

<gml:coordinates>679003,1.38325e+006 795066,1.50439e+006</gml:coordinates>



ตัวอยางการประยุกตใชงานมาตรฐาน ISO 19128: Web Map Server Interface 117 

โครงการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC 211 มาตรฐาน ISO 19128: Web Map Server Interface 

 6.3 การเรียกใชงานกลุมขอมูล 
 
 
 
 
 6.4 ช่ือแฟมขอมูล 
 
 
 
 6.5 คําส่ังสําหรับการเรียกขอมูล Geometry  
 
 
 
 6.6 การประกาศขอมูลใหเปนแบบ Polygon โดยใชเสนโครงแผนท่ีตามขอกําหนดของ 
European Petroleum Survey Group (EPSG) ซ่ึง EPSG:32647 เปนเสนโครงแผนท่ีแบบ UTM ใน
โซน 47N 
 
 
 
 

 6.7 การกําหนดขอบเขตภายนอก 
 
 
 
 
 6.8 การกําหนดรูปแบบการปดขอมูลแบบ Polygon 
 
 
 
 

</gml:Box> 
</gml:boundedBy> 
<gml:featureMember> 

<polbndry.shp> 

<polbndry.shp.GML_Geometry>  

<gml:Polygon srsName="EPSG:32647">

<gml:outerBoundaryIs>  

<gml:LinearRing>
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 6.9  คา Coordinate ของขอมูลท่ีตองการแสดงผล ในท่ีนี้หมายถึง พื้นท่ีตําบลทาขาม อําเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  <gml:coordinates>736840.495927479,1502989.00094904 737498.184468525,1502579.00440265 
737048.126286851,1501682.9967824 737067.504020947,1501600.00367541 
737080.623159222,1501499.00423355 737093.684576587,1501384.9974393 
736937.81338186,1500303.99747371 736963.375499177,1500241.0002966 
736969.996912147,1500184.00189846 736970.186566566,1500126.00370383 
736970.376220985,1500068.99530772 736902.809772823,1499280.99570275 
736896.625389601,1499217.99852565 736879.127708005,1498709.00213039 
736905.003167406,1498564.00164481 
736905.621605728,1498378.9993015 736473.498135398,1497964.00377264 
736429.687964654,1497702.99689983 736430.31464882,1497544.99905983 
736456.000453802,1497455.99717591 735607.503075747,1497711.99506828 
735537.314449099,1497748.99753654 735460.685818057,1497786.99980129 
735345.81296117,1497836.99962397 734541.686471271,1498157.00448791 
734477.814161355,1498207.00431059 734118.311841739,1499006.00167699 
734079.811994721,1499101.00233988 733670.809871797,1499448.00170917 
733607.184937209,1499403.00086896 733085.874414973,1498986.99554563 
733054.185635344,1498935.99592646 732621.872510595,1498566.0012378 
731978.812097329,1498377.99950501 731915.187162742,1498339.99724026 
731405.123972126,1498419.00115924 731353.876049826,1498451.00464503 
731309.183573742,1498488.99691181 731027.876595585,1498754.0029706 
730785.127185356,1498968.99920874 730688.873444889,1499132.9958277 
730669.314302219,1499286.00468319 730573.4975915,1499355.00063926 
730515.999319224,1499393.00290401 730356.499953007,1499443.00272669 
730102.503211158,1499155.00134854 730051.189322105,1499262.99936586 
730025.000520621,1499478.99540049 730031.127182933,1499581.00463681 
729810.814715033,1500370.00403827 730195.813185212,1500306.99686319 
730297.121628232,1500345.99892444 730721.31259635,1500516.00432033 
730803.309272029,1500586.0000729 731066.310475849,1501015.00275065 
731046.190615766,1501123.00076797 731046.372024341,1501641.99512817 
731709.684231197,1502235.00442285 731746.996676637,1502324.9961053 
731771.124017047,1502464.9976084 731803.620889417,1503082.00201895 
731859.874039204,1503177.00268184 731941.375964226,1503304.99662904 
732237.377036918,1503600.99637915 732300.18563292,1503683.99948411 
732369.376512408,1503753.99523668 732432.308796075,1503830.99956267 
732501.623363227,1503894.99653627 733679.624679349,1504338.99616143 
733768.374701506,1504359.00208929 733895.187540934,1504385.99659463 
734843.187522109,1504261.00203691 734945.312303715,1504223.99956866 
735858.687984691,1503704.99521049 736017.874008824,1503675.00131566 
736773.127379581,1503091.00018739 736840.495927479,1502989.00094904</gml:coordinates>   
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 6.10  สวนนี้ท้ังหมดเปนการนําเอาขอมูล Attribute ของพ้ืนท่ีมาใชงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.11 ตัวอยางหนาจอแสดงผลท่ีไดจากการจัดทําขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร โดยการ
เขียนภาษา GML ตามมาตรฐาน ISO/TC211 มาตรฐาน 19128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.1  ตัวอยางผลลัพธจากการเขียนภาษา GML

   </gml:LinearRing> 
  </gml:outerBoundaryIs> 
  </gml:Polygon> 
  </polbndry.shp.GML_Geometry> 
  <polbndry.shp.AMPHOE_IDN>0805</polbndry.shp.AMPHOE_IDN>  
  <polbndry.shp.AREA>32978707.7184601</polbndry.shp.AREA>  
  <polbndry.shp.DISTRICT_E>Phanat Nikhom</polbndry.shp.DISTRICT_E>  
  <polbndry.shp.DISTRICT_T>พนัสนิคม</polbndry.shp.DISTRICT_T>  
  <polbndry.shp.DIST_CODE>05</polbndry.shp.DIST_CODE>  
  <polbndry.shp.PERIMETER>25518.9052443176</polbndry.shp.PERIMETER>  
  <polbndry.shp.PROVINCE_E>Chonburi</polbndry.shp.PROVINCE_E>  
  <polbndry.shp.PROVINCE_T>ชลบุรี</polbndry.shp.PROVINCE_T>  
  <polbndry.shp.PROV_CODE>08</polbndry.shp.PROV_CODE>  
  <polbndry.shp.TAMBON_E>Tha Kham</polbndry.shp.TAMBON_E>  
  <polbndry.shp.TAMBON_IND>080504</polbndry.shp.TAMBON_IND>  
  <polbndry.shp.TAMBON_T>ทาขาม</polbndry.shp.TAMBON_T>  
  <polbndry.shp.TAM_CODE>04</polbndry.shp.TAM_CODE> 
  </polbndry.shp> 
  </gml:featureMember> 
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บทที่  7 
คูมือการจัดทําระบบใหบริการแผนที่ Web Map Service  

ตามมาตรฐาน ISO 19128 
 
 

7.1  การทํางานของ Web Map Service (WMS) 

 การทํางานของ WMS แบงเปน 2 ระดับ คือ WMS ข้ันพื้นฐาน และ WMS ข้ันสืบคน สําหรับ
ไคลแอนท และเซิรฟเวอร โดย 
 7.1.1)  WMS ข้ันพื้นฐาน เปนการทํางานในลักษณะการบริการขอมูลแผนท่ี ประกอบดวย
คําส่ัง คือ Get Capabilities และ GetMap  
 7.1.2) WMS ข้ันสืบคน เปนการทํางานในลักษณะการบริการขอมูลแผนท่ี และขอมูล
คุณลักษณะ ทําใหผูใชสามารถสืบคนขอมูลคุณลักษณะในตําแหนงท่ีตองการได โดยใชคําส่ัง
เชนเดียวกับ WMS ข้ันพื้นฐาน และเพิ่มคําส่ังในการสืบคนขอมูลคุณลักษณะ คือ GetFeatureInfo  
 
 

7.2 Operation 
 Web Map Service ประกอบดวย 3 Operation ไดแก Get Capabilities, GetMap และ 
GetFeatureInfo ซ่ึงในแตละ Operation จะมีพารามิเตอรแตกตางกัน แตสําหรับการรองขอบริการใน
ทุก Operation จะตองเร่ิมตนดวยพารามิเตอรพื้นฐาน คือ 
 7.2.1 Server Address เปนการระบุ URL ท่ีใชในการอางอิงถึง Service-Instance 
 7.2.2 Version พารามิเตอรท่ีใชในการระบุหมายเลขรุนของโปรโตคอล ในมาตรฐาน ISO 
19128 (2005) ใชเวอรช่ัน 1.3.0 
 7.2.3 Service ประเภทของการรองขอ ซ่ึงในท่ีนี้ คือ WMS 
 7.2.4 Request พารามิเตอรท่ีระบุชนิดของ Operation ในการทํางาน 
 7.2.5 Format พารามิเตอรท่ีใชระบุชนดิผลลัพธท่ีไดรับกลับมาจากแตละ Operation 
 7.2.6 Exceptions พารามิเตอรท่ีใชในการรายงานขอผิดพลาดจากเซิรฟเวอรมายังไคลแอนท 
 7.2.8 Additional Parameter พารามิเตอรเพิม่เติมอ่ืนๆ ท่ีชวยใหคําส่ังในการรองขอมีความ
สมบูรณ และไดผลลัพธท่ีตองกับความตองการมากข้ึน (อาจจะกําหนดหรือไมก็ได) 
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7.3  GetCapabilities 

 ใชสําหรับสอบถามไปยังเซิรฟเวอรวามีขอมูลใดบางท่ีใหบริการ รวมถึงการเรียกดูคําอธิบาย
ขอมูล (Metadata) ผานโปรโตคอล WMS เชน มีช้ันขอมูลใดบางท่ีสามารถนํามาสรางเปนแผนท่ี
ภาพได ซ่ึงผลลัพธท่ีได จะไดเปนเอกสาร XML  

 7.3.1  ชุดคําส่ังในการรองขอแบบ GetCapabilities มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 7.1  พารามิเตอรท่ีใชใน GetCapabilities 

Request Parameter Mandatory/ Optional คําอธิบาย 
VERSION = version O รุนของมาตรฐานที่เรียกใช 
SERVICE = WMS M ประเภทการใหบริการ 
REQUEST = GetCapabilities M ช่ือการรองขอ 
FORMAT = MIME_type O รูปแบบผลลัพธของขอมูลที่ใหบริการ 
UPDATESEQUENCE = string O ลําดับเลข หรือตัวอักษร สําหรับ Cache 

control 

หมายเหตุ: M  หมายถึง  ตองมีพารามิเตอรน้ี 
    O  หมายถึง อาจจะมีหรือไมมีพารามิเตอรน้ีก็ได 

 

 ตัวอยางชุดคําส่ังในการรองขอ โดย GetCapabilities request 

 

 

 

ท่ีมา:  http://gdr.nrcan.gc.ca/geochron/wms_e.php 

 

 7.3.2  การตอบรับของ GetCapabilities (GetCapabilities response) 
  เปนผลลัพธท่ีไดจากการรองขอของ GetCapabilities ซ่ึงเซิรฟเวอรจะสงกลับมายัง
ไคลแอนทในรูปแบบของเอกสาร XML ซ่ึงจะประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 
  1) Name and titles เปนสวนการแสดงช่ือและหัวขอของเอกสาร สําหรับระบุประเภท
ชนิดของเอกสาร 

http://gdr.ess.nrcan.gc.ca/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/geochron?SERV
ICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities 
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  2) General service metadata สวนแรกของเอกสารท่ีระบุรายละเอียดตางๆ ของผู
บริการขอมูล โดยเร่ิมตนจาก <service> ประกอบดวยสวนยอย ดังนี้ 
   2.1) Title หัวขอของการใหบริการ 
   2.2) Abstract คําอธิบายขอมูลหลัก 
   2.3) Online Resource: URL ใชในการอางอิงเวบไซดท่ีใหบริการ 
   2.4) keyword คําเฉพาะท่ีใชในการอางอิงถึงเซิรฟเวอรท่ีใหบริการขอมูล 
ใชสําหรับคนหาแหลงขอมูลดวย Catalog Searching ซ่ึงสามารถกาํหนดคําเฉพาะไดมากกวา 1 คํา 
   2.5) Contact Information เปนรายละเอียดขอมูลสําหรับการติดตอผูให
บริการ ท่ีต้ังแหลงผลิตขอมูล รวมไปถึงช่ือผูรับผิดชอบแหลงขอมูล  

  3) Capability metadata เปนสวนระบุรายละเอียดของลักษณะการบริการขอมูล
สําหรับ Operation ตางๆ ของเซิรฟเวอร รวมทั้งระบุรายละเอียดรูปแบบการกระจายฐานขอมูล คือ 
HTTP โดยเร่ิมตนจาก <Capability> 

  4) Layers and styles เปนสวนแสดงรายละเอียดของแตละช้ันขอมูลท่ีใหบริการ และ
รูปแบบของการแสดงผล  

  5) Layer properties เปนการแสดงคุณสมบัติตางๆ ของช้ันขอมูลท่ีใหบริการ ไดแก 
   5.1) Title: ช่ือท่ีสามารถเขาใจไดงาย 
   5.2) Name: ช่ือหรือชุดของอักษรท่ีใชอางอิงช้ันขอมูล 
   5.3) Abstract: คําอธิบายรายละเอียดของช้ันขอมูล 
   5.4) Keyword: คําเฉพาะท่ีใชในการคนหาขอมูล 
   5.5) Style: รายละเอียดของสัญลักษณของช้ันขอมูล 
   5.6) Ex_GeographicBoundingBox: การกําหนดขอบเขตของช้ันขอมูล 
   5.7) CRS: ระบบพิกัดอางอิงของช้ันขอมูล 
   5.8) BoundingBox: กรอบพิกัดภูมิศาสตรของช้ันขอมูล 
   5.9) Scale denominators มาตราสวนเฉล่ียของช้ันขอมูล 
   5.10) MetadataURL: URL ท่ีใชในการเขาถึง metadata ของช้ันขอมูลท่ี
เซิรฟเวอรสรางไว 
  6) Layer attributes เปนพารามิเตอรท่ีอยูใน <Layer> ของเอกสาร XML ใชสําหรับ
บรรยายคุณลักษณะของช้ันขอมูล ไดแก queryable, cascaded, opaque, noSubsets, fixedWidth, 
fixedHeight 
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 ตัวอยาง  GetCapabilites Response  ในรูปแบบ XML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE WMT_MS_Capabilities SYSTEM 
"http://schemas.opengis.net/wms/1.1.1/WMS_MS_Capabilities.dtd"> 
<WMT_MS_Capabilities version="1.1.1"> 
<Service> 
<Name>OGC:WMS</Name> 
<Title>GDR Web Map Service geochron</Title> 
<Abstract>geochron - GDR Web Map Service</Abstract> 
<KeywordList> 
<Keyword>ArcIMS</Keyword> 
</KeywordList> 
<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://s5-601-
ims3.ess.nrcan.gc.ca:80/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/geochron?" xlink:type="simple"/> 
<ContactInformation> 
<ContactPersonPrimary> 
<ContactPerson>Paul Huppe</ContactPerson> 
<ContactOrganization>Natural Resources Canada</ContactOrganization> 
</ContactPersonPrimary> 
<ContactPosition>Senior Systems Consultant</ContactPosition> 
<ContactAddress> 
<AddressType>postal</AddressType> 
<Address>601 Booth Street</Address> 
<City>Ottawa</City> 
<StateOrProvince>Ontario</StateOrProvince> 
<PostCode>K1A 0E8</PostCode> 
<Country>Canada</Country> 
</ContactAddress> 
<ContactVoiceTelephone>+1-613-943-0996</ContactVoiceTelephone> 
<ContactFacsimileTelephone>+1-613-995-2339</ContactFacsimileTelephone> 
<ContactElectronicMailAddress>huppe@nrcan.gc.ca</ContactElectronicMailAddress> 
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</ContactInformation> 
<Fees>none</Fees> 
<AccessConstraints>none</AccessConstraints> 
</Service> 
<Capability> 
<Request> 
<GetCapabilities> 
<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format> 
<DCPType> 
<HTTP> 
<Get> 
<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://s5-601-
ims3.ess.nrcan.gc.ca:80/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/geochron?" xlink:type="simple"/> 
</Get> 
</HTTP> 
</DCPType> 
</GetCapabilities> 
<GetMap> 
<Format>image/png</Format> 
<Format>image/jpeg</Format> 
<DCPType> 
<HTTP> 
<Get> 
<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://s5-601-
ims3.ess.nrcan.gc.ca:80/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/geochron?" xlink:type="simple"/> 
</Get> 
</HTTP> 
</DCPType> 
</GetMap> 
<GetFeatureInfo> 
<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format> 
<Format>text/xml</Format> 
<Format>text/html</Format> 
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<Format>text/plain</Format> 
<DCPType> 
<HTTP> 
<Get> 
<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://s5-601-
ims3.ess.nrcan.gc.ca:80/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/geochron?" xlink:type="simple"/> 
</Get> 
</HTTP> 
</DCPType> 
</GetFeatureInfo> 
</Request> 
<Exception> 
<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format> 
<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format> 
<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format> 
</Exception> 
<Layer queryable="0" opaque="0" noSubsets="0"> 
<Title>geochron</Title> 
<SRS>EPSG:4326</SRS> 
<SRS>EPSG:4267</SRS> 
<SRS>EPSG:4269</SRS> 
<SRS>EPSG:4008</SRS> 
<LatLonBoundingBox minx="-143.53441" miny="40.92442" maxx="-46.98452" 
maxy="84.1100041952"/> 
<BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-143.4193799506" miny="41.2744232611" maxx="-
47.3173796208" maxy="84.1100041952"/> 
<Layer queryable="1"> 
<Name>GeolProv</Name> 
<Title>Geological Provinces</Title> 
<SRS>EPSG:4326</SRS> 
<LatLonBoundingBox minx="-143.4193799506" miny="41.2744232611" maxx="-47.3173796208" 
maxy="84.1100041952"/> 
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</Layer> 
<Layer queryable="1"> 
<Name>ProvOrig</Name> 
<Title>Provinces</Title> 
<SRS>EPSG:4326</SRS> 
<LatLonBoundingBox minx="-140.9999999232" miny="41.6572990431" maxx="-52.6693649488" 
maxy="83.189575169"/> 
</Layer> 
<Layer queryable="1"> 
<Name>Geol_5M_10k</Name> 
<Title>Geology 5M - Very Low Res.</Title> 
<SRS>EPSG:4326</SRS> 
<LatLonBoundingBox minx="-143.53441" miny="40.92442" maxx="-46.98452" maxy="83.72157"/> 
<ScaleHint min="0.1009367339844901" max="99999999"/> 
</Layer> 
<Layer queryable="1"> 
<Name>Geol_5M_05k</Name> 
<Title>Geology 5M - Low Res.</Title> 
<SRS>EPSG:4326</SRS> 
<LatLonBoundingBox minx="-143.44359" miny="40.92442" maxx="-46.98023" maxy="83.70766"/> 
<ScaleHint min="0.06729115598966007" max="0.10093673061993226"/> 
</Layer> 
<Layer queryable="1"> 
<Name>Geol_5M_02k</Name> 
<Title>Geology 5M - Med. Res.</Title> 
<SRS>EPSG:4326</SRS> 
<LatLonBoundingBox minx="-143.45369" miny="40.92442" maxx="-46.97925" maxy="83.76972"/> 
<ScaleHint min="0.04037469359379607" max="0.06729115262510223"/> 
</Layer> 
<Layer queryable="1"> 
<Name>Geol_5M</Name> 
<Title>Geology 5M - High Res.</Title> 
<SRS>EPSG:4326</SRS> 
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<LatLonBoundingBox minx="-143.41937" miny="40.92442" maxx="-46.97899" maxy="83.75884"/> 
<ScaleHint min="0" max="0.040374690229238216"/> 
</Layer> 
<Layer queryable="1"> 
<Name>DrainagePoly</Name> 
<Title>Drainage Polygons</Title> 
<SRS>EPSG:4326</SRS> 
<LatLonBoundingBox minx="-141" miny="44.1146697998" maxx="-54.440536499" 
maxy="82.7932281494"/> 
<ScaleHint min="0" max="0.05046836699224505"/> 
</Layer> 
<Layer queryable="1"> 
<Name>Drainage</Name> 
<Title>Drainage</Title> 
<SRS>EPSG:4326</SRS> 
<LatLonBoundingBox minx="-141" miny="42.3184356689" maxx="-54.050403595" 
maxy="82.7932281494"/> 
<ScaleHint min="0" max="0.05046836699224505"/> 
</Layer> 
<Layer queryable="1"> 
<Name>Roads</Name> 
<Title>Roads</Title> 
<SRS>EPSG:4326</SRS> 
<LatLonBoundingBox minx="-141" miny="41.683013916" maxx="-52.7835617065" 
maxy="68.3432693481"/> 
<ScaleHint min="0" max="0.05046836699224505"/> 
</Layer> 
<Layer queryable="1"> 
<Name>PlaceNames</Name> 
<Title>Place Names</Title> 
<SRS>EPSG:4326</SRS> 
<LatLonBoundingBox minx="-140.8734893799" miny="42.0534553528" maxx="-52.8080673218" 
maxy="82.4319763184"/> 
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 ตัวอยางช้ันขอมูลท่ีมีใหบริการของ MapServer ผานโปรแกรม uDig 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 7.1  ช้ันขอมูลท่ีมีใหบริการของ MapServer ผานโปรแกรม uDig 

<ScaleHint min="0" max="0.05046836699224505"/> 
</Layer> 
<Layer queryable="1"> 
<Name>Borders</Name> 
<Title>Borders</Title> 
<SRS>EPSG:4326</SRS> 
<LatLonBoundingBox minx="-140.9999999232" miny="41.6572990431" maxx="-52.6693649488" 
maxy="83.189575169"/> 
</Layer> 
<Layer queryable="1"> 
<Name>Geochronology</Name> 
<Title>Geochronology</Title> 
<SRS>EPSG:4326</SRS> 
<LatLonBoundingBox minx="-150.333295" miny="-45.3489" maxx="-5.256785" maxy="88.36478"/> 
</Layer> 
</Layer> 
</Capability> 
</WMT_MS_Capabilities> 
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7.4  GetMap 

 ใชสําหรับสรางแผนท่ีตามการรองขอ โดยเม่ือไคลแอนททําการรองขอ เซิรฟเวอรจะทําการ
ประมวลผลคําส่ัง และผลิตขอมูลแผนท่ีตามพารามิเตอรท่ีไคลแอนทตองการ และทําการสงแผนท่ีท่ี
เปนภาพบิตแมป (bitmap) กลับมายังไคลแอนท 

 7.4.1  ชุดคําส่ังในการรองขอแบบ GetMap  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 7.2  พารามิเตอรท่ีใชใน GetMap 

Request Parameter Mandatory/ Optional คําอธิบาย 
VERSION = 1.3.0 M เวอรช่ันของมาตรฐาน WMS ที่เรียกใช 
REQUEST = GetMap M ช่ือการรองขอ 
LAYERS = layer_list M รายการช้ันขอมูลที่ตองการสรางแผนที่ 

(ใชเครื่องหมายจุลภาคคั่นช่ือของช้ัน
ขอมูล) 

STYLE = style_list M สไตลที่ใชในการสรางแผนที่ตอหน่ึงช้ัน
ขอมูล (ใชเครื่องหมายจุลภาคคั่นช่ือของ
ช้ันขอมูล) 

CRS = namespace:identifier M ระบบพิกัดอางอิงที่ตองการ 
BBOX = minx, miny, maxx,maxy M ขอบเขตพิกัดภูมิศาสตรพ้ืนที่ที่ตองการ 

(มุมลางซาย และมุมบนขวา) ในหนวย
ของระบบการอางอิงพิกัด 

WIDTH = output_width M ขนาดความกวางของแผนที่ในหนวยของ
จุดภาพ (Pixel) 

HEIGHT = output_height M ขนาดความสูงของแผนท่ีในหนวยของ
จุดภาพ (Pixel) 

FORMAT = output_format M รูปแบบ output ของแผนที่  
TRANSPARENT = true/false O ความโปรงใสของพ้ืนหลังแผนที่   

(คา เริ่มตน คือ ไมใช)  
BGCOLOR = color_value O คาของสีพื้นหลังในแบบฐานสิบหก

สี แดง-เขียว-น้ําเงิน (คา default = 

0xFFFFFF)) 
EXCEPTIONS = 
exception_format 

O รูปแบบการรายงานขอผิดพลาดของ
WMS (default = XML) 
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ตารางท่ี 7.2  พารามิเตอรท่ีใชใน GetMap (ตอ) 

Request Parameter Mandatory/ Optional คําอธิบาย 
TIME = time O คาเวลาของช้ันขอมูลที่ตองการ 
ELEVATION  = elevation O คาความสูงของช้ันขอมูลที่ตองการ 
Other sample dimension(s) O คาอื่นๆ ที่เหมาะสม 

หมายเหตุ: M  หมายถึง  ตองมีพารามิเตอรน้ี 
    O  หมายถึง อาจจะมีหรือไมมีพารามิเตอรน้ีก็ได 

 

 ในการกําหนดคาระบบพิกัดอางอิง (CRS) จะตองสัมพันธกับ BBOX สําหรับการซอนทับ
แผนท่ี จะตองกําหนดใหอยูในระบบพิกัดอางอิงเดียวกัน และกําหนดผลลัพธ Format ใหเปนแบบ
โปรงแสง เพื่อใหสามารถซอนทับกันได เชน PNG, GIF เปนตน 

 

 ตัวอยางชุดคําส่ังในการรองขอ โดย GetMap request 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gdr.ess.nrcan.gc.ca/wmsconnector/ 
com.esri.wms.Esrimap/geochron? 
SERVICE=WMS 
&SERVICENAME=geochron 
&REQUEST=GetMap 
&VERSION=1.1.1 
&SRS=EPSG%3A4326 
&BBOX=-140,40,-45,80 
&WIDTH=800&HEIGHT=400 
&LAYERS=Provinces,Geochronology 
&FORMAT=image/jpeg 
&TRANSPARENT=false 
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 7.4.2  การตอบรับของ GetMap  (GetMap  response) 
  เปนการตอบรับการสรางแผนท่ีตามรูปแบบการรองขอดวย GetMap ซ่ึงสามารถ
กําหนด style, coordinate reference system, bounding box, size, format และ transparency ได 
ผลลัพธท่ีไดจากการรองขอดวย GetMap คือ ขอมูลแผนท่ีท่ีอยูในรูปแบบภาพบิตแมป ท่ีสามารถ
อางอิงคาพิกัดภูมิศาสตรได 

 

 ตัวอยางผลลัพธท่ีไดจากการใชคําส่ัง GetMap response 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7.2  ผลลัพธท่ีไดจากการใชคําส่ัง GetMap response 
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7.5  GetFeatureInfo 

 ใชสําหรับสืบคนขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟเจอรบนแผนที่ โดยผูใชสามารถสงคาพิกัดของ
ตําแหนงท่ีตองการไปยังเซิรฟเวอร เม่ือเซิรฟเวอรทําการประมวลผลและสงขอมูลคุณลักษณะท่ี
สัมพันธกับฟเจอรนั้นกลับมายังไคลแอนท การทํางานในสวนนี้ ไมไดบังคับใหมีสําหรับ WMS ข้ัน
พื้นฐาน หมายความวา ผูใชงานท่ีตองการเตรียมเซิรฟเวอรใหเปนไปตามมาตรฐาน WMS นั้น อาจเลือก
ท่ีจะไมใชการทํางานดวย GetFeatureInfo นี้ก็ได 
 

 7.5.1  ชุดคําส่ังในการรองขอแบบ GetFeatureInfo มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 7.3  พารามิเตอรท่ีใชใน GetFeatureInfo 

Request Parameter Mandatory/ Optional คําอธิบาย 
VERSION = 1.3.0 M เวอรช่ันของมาตรฐาน WMS ที่เรียกใช 
REQUEST = GetFeatureInfo M ช่ือการรองขอ 
Map request part M คัดลอกพารามิเตอรบางสวนจาก GetMap และ

สรางแผนที่สําหรับสารสนเทศตามท่ีรองขอ 
QUERY_LAYERS =layer_list M ช้ันขอมูลที่ตองการสืบคน  (ใชเครื่องหมาย

จุลภาคคั่นช่ือของช้ันขอมูลที่สืบคน) 
INFO_FORMAT=output_format M รูปแบบการสงขอมูลกลับ (ประเภทของMIME) 
FEATURE_COUNT = number O จํานวนฟเจอรที่ขอมูลสงกลับ (default=1) 
i =pixel_column M คาพิกัดทางแกน x ในหนวยของจุดภาพของ

ฟเจอรในระบบพิกัดแผนที่ 
j =pixel_row M คาพิกัดทางแกน y ในหนวยของจุดภาพของ

ฟเจอรในระบบพิกัดแผนที่ 
EXCEPTIONS=exception_format O รู ปแบบการร าย ง านข อ ผิ ดพลาดในการ

ใหบริการ (default = xml) 

หมายเหตุ: M  หมายถึง  ตองมีพารามิเตอรน้ี 
    O  หมายถึง อาจจะมีหรือไมมีพารามิเตอรน้ีก็ได 

 
 ในการสืบคนขอมูลท่ีตองการ โดยใช GetFeatureInfo ไคลแอนทสามารถกําหนด
พารามิเตอร Feature_count เพื่อเพิ่มความแนนอนในการสืบคน หลังการประมวลผล เซิรฟเวอรจะ
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แสดงผลลัพธฟเจอรรอบๆ ตําแหนงท่ีรองขอตามจํานวนฟเจอรท่ีระบุ ตําแหนงท่ีไคลแอนทรองขอ
จะสัมพันธกับขนาดของภาพแผนท่ีท่ีไดจาก GetMap 
 
 ตัวอยางชุดคําส่ังในการรองขอ โดย GetFeatureInfo request 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7.5.2  การตอบรับของ GetFeatureInfo  (GetFeatureInfo  response) 
  เซิรฟเวอรจะสงผลลัพธจากการรองขอดวย GetFeatureInfo เปนขอมูลคุณลักษณะ
มายังไคลแอนท โดยมีรูปแบบตามท่ีกําหนดในพารามิเตอร INFO_FORMAT เชน กําหนดให 
INFO_FORMAT = XML ผลลัพธท่ีได จะอยูในรูปของ XML หรืออาจจะกําหนดเปน HTML ก็ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gdr.ess.nrcan.gc.ca/wmsconnector/ 
com.esri.wms.Esrimap/geochron? 
SERVICE=WMS 
&REQUEST=GetFeatureInfo 
&QUERY_LAYERS=geochronology 
&X=134&Y=407 
&VERSION=1.1.1 
&SRS=EPSG%3A4326 
&BBOX=-140,40,-45,80 
&WIDTH=800&HEIGHT=600 
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 ตัวอยาง GetFeatureInfo response ในรูปแบบ XML 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
- <FeatureInfoResponse> 
  <FIELDS MAPS_GEOLOGY_GEOCHRON.GEOCHRONOLOGY.AGE="51.52" 
MAPS_GEOLOGY_GEOCHRON.GEOCHRONOLOGY.AGE_INTERP="Igneous Crystallization" 
MAPS_GEOLOGY_GEOCHRON.GEOCHRONOLOGY.AGE_MATERIAL="Biotite" 
MAPS_GEOLOGY_GEOCHRON.GEOCHRONOLOGY.AGE_METHOD="Ar/Ar" 
MAPS_GEOLOGY_GEOCHRON.GEOCHRONOLOGY.AGE_NOTE="3 aliquots plateaued in similar range but 
with slightly different age resolutions; age is isochron age using data from all 3 aliquots. Age reported as 50.9 
to flux monitor FCT-3=27.68 Ma. Recalculated to FCT-3=28.02 (Renne et al., 1998)" 
MAPS_GEOLOGY_GEOCHRON.GEOCHRONOLOGY.AGE_QUALIFIER="Direct" 
MAPS_GEOLOGY_GEOCHRON.GEOCHRONOLOGY.AGE_TECHNIQUE="Laser-Step" 
MAPS_GEOLOGY_GEOCHRON.GEOCHRONOLOGY.AUTHORS="Metcalfe, P., Richards, T.A., Villeneuve, 
M.E., White, J.M. and Hickson, C.J." 
MAPS_GEOLOGY_GEOCHRON.GEOCHRONOLOGY.COMPILATION_NAME="BC 2004" 
MAPS_GEOLOGY_GEOCHRON.GEOCHRONOLOGY.ERR_MINUS="0.5" 
MAPS_GEOLOGY_GEOCHRON.GEOCHRONOLOGY.ERR_PLUS="0.5" 
MAPS_GEOLOGY_GEOCHRON.GEOCHRONOLOGY.GEOLOGICAL_INFO="Cordilleran Province Stikinia 
terrane, Intermontane belt Clisbako volcanics" 
MAPS_GEOLOGY_GEOCHRON.GEOCHRONOLOGY.GEOLOGICAL_PROVINCE="Cordilleran Province" 
MAPS_GEOLOGY_GEOCHRON.GEOCHRONOLOGY.LABNO="-6100" 
MAPS_GEOLOGY_GEOCHRON.GEOCHRONOLOGY.LATITUDE="52.72904" 
MAPS_GEOLOGY_GEOCHRON.GEOCHRONOLOGY.LOCATION="east of Canyon Mountain" 
MAPS_GEOLOGY_GEOCHRON.GEOCHRONOLOGY.LONGITUDE="-123.9107" 
MAPS_GEOLOGY_GEOCHRON.GEOCHRONOLOGY.OBJECTID="2736064" 
MAPS_GEOLOGY_GEOCHRON.GEOCHRONOLOGY.PROV="BC" 
MAPS_GEOLOGY_GEOCHRON.GEOCHRONOLOGY.REFERENCE_INFO="British Columbia Ministry of 
Energy, Mines and Petroleum Resources, Paper 1997-2 0 31 61" 
MAPS_GEOLOGY_GEOCHRON.GEOCHRONOLOGY.ROCKDESC="rhyolite block in pyroclastic unit" 
MAPS_GEOLOGY_GEOCHRON.GEOCHRONOLOGY.ROCKTYPE="Volcanic" 
MAPS_GEOLOGY_GEOCHRON.GEOCHRONOLOGY.SAMPLENO="HHB93-3811" 
MAPS_GEOLOGY_GEOCHRON.GEOCHRONOLOGY.TITLE="Physical and chemical volcanology of the 
Eocene Mount Clisbako volcano, central British Columbia" 
MAPS_GEOLOGY_GEOCHRON.GEOCHRONOLOGY.YEAR_="1998" _LAYERID_="geochronology" 
_SHAPE_="[Geometry]" />  
  </FeatureInfoResponse> 
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ศัพทไทย-อังกฤษ 
 
 
การเขารหัส    Encoding 
การรองขอ     Request 
การซอนทับแผนท่ี   Overlay 
การเรียกคืน     Query 
การแสดงผล    Output 
ขอมูลคุณลักษณะ   Non-spatial data or attribute data 
ขอมูลเชิงพื้นท่ี     Spatial data 
ขอมูลเชิงพืน้ท่ีแบบเขารหัส   Geospatial data encoded 
ขอมูลท่ีเปนแบบชวงเวลา   Temporal data 
ขอมูลเสริม    Informative 
คาความเท่ียงสองเทา    Double-precision number 
คําสําคัญ     Keyword 
ไคลแอนท     Client 
โครงสรางภาษา XML   XML DTD or Schema 
จุดภาพ      Pixel 
ช้ันขอมูล     Layer 
ซอฟตแวรรหัสเปด      Open Source 
ซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ    Commercial Software 
ซอฟตแวรเสริม     Plug in 
เซิรฟเวอร     Server 
โดเมน      Domain 
ตัวควบคุมแคช     Cache control 
ตัวเช่ือมโยง     Interfaces 
เนื้อหาสวนบังคับ    Normative 
โปรโตคอล     Protocol 
แผนท่ีเปลา     Blank map 
พื้นหลักฐานอางอิง    Datum 
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ฟเจอร      Feature 
มิติ      Dimension 
ระบบการประมวลผลแบบกระจายฐาน Distributed computing platform: DCP 
เลขจํานวนจริง     Real number 
เลขจํานวนเต็ม     Integer 
เวกเตอร     Vector 
เวบบราวเซอร     Web Brower 
 

 


