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บทคัดยอ 

เทคโนโลยีดานภูมิสารสนเทศของประเทศไทยในปจจุบัน หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการนํามา
ประยุกตใชอยางกวางขวาง สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ซึ่งเปน
หนวยงานกลางภายในประเทศไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาและใชงานระบบภูมิสารสนเทศรวมกัน จึง
ไดมีการศึกษาและพฒันามาตรฐานภมูิสารสนเทศของไทย เพื่อแกไขปญหาเร่ืองความแตกตางดานขอมูลที่เปน
อุปสรรคในการใชงานภูมิสารสนเทศรวมกันระหวางหนวยงานตางๆ โดยการศึกษาการกําหนดมาตรฐานดานภูมิ
สารสนเทศระหวางประเทศที่เปนทางการของ  ISO/TC211 ซึ่งเปนมาตรฐานเกี่ยวกับมาตรฐานขอมูลภูมิ
สารสนเทศ และนํามาปรับเพื่อพัฒนามาตรฐานของไทย ซึ่งจะชวยใหมาตรฐานดานภูมิสารสนเทศของไทยตรง
ตามขอกําหนดของมาตรฐานระหวางประเทศและเปนแนวทางใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องในอนาคต 
 มาตรฐาน ISO 19126 : Feature concept dictionary and registers เปนการระบุแบบแผนสําหรับ feature 
concept dictionary ทางภูมิศาสตร เปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน ISO/TC211 ซึ่งทาง สทอภ. ศึกษาแนวคิดเพื่อ
พัฒนามาตรฐาน feature concept dictionary ในประเทศไทย ขณะนี้อยูในระหวางการจัดทํารางมาตรฐานของ
คณะกรรมการวิชาการของ  International Standardization Organization ยังไมมีการประกาศใชเปน
มาตรฐานสากล  
 
คําสําคัญ :  ISO/TC211, มาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 
ABSTRACT 

Nowadays, geo-informatics technology is widely applied in multidisciplinary in both government and 
non government in Thailand. GISTDA (Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public 
Organization)) is the key organization in standardizing of GIS and data standards and GISTDA is an important 
GIS fundamental data (base map) source as well. Therefore, it is necessary for GISTDA to develop geographic 
information standards in Thailand in order to solve the problem in using different geographic information 
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format and increase cooperation in data exchange and sharing.  Then ISO/TC211  which is the international 
standardisation of  geographic information and geo-informatics has been studied and will be applied to develop 
the geographic information  standard in Thailand in future. 
 ISO 19126: Feature concept dictionary and registers is specification of feature concept dictionary in 
geographic information, a part of  ISO/TC211 which GISTDA  has studied the concept in order to apply to 
develop the standard of  feature concept dictionary in Thailand. Now, ISO 19126 has been developed 
committee draft and will be announce to be international standard in next future. 
 
KEY WORDS : ISO/TC211, GIS Standard, Feature concept dictionary 
 
1. บทนํา  
 มาตรฐาน ISO/TC211 Geographic information/Geomatics เปนสวนหนึง่ในมาตรฐาน ISO ที่เปนมาตรฐานดาน
มาตรฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ มีองคกรสากลที่รับผิดชอบการกําหนดมาตรฐานระหวางประเทศเกี่ยวกับสารสนเทศภูมิศาสตร/
ภูมิสารสนเทศ ประกอบไปดวยประเทศสมาชิกรวมทํางาน ประเทศสมาชิกสังเกตการณ และมีองคกรระหวางประเทศอื่นๆ ที่
เก่ียวของกับการสํารวจ การใชงานขอมูลภมิูสารสนเทศเขารวมเปนองคกรรวมทํางาน การดําเนินงานของ ISO/TC211 จะมุงเนนที่
การกําหนดมาตรฐานกลางดานภมิูสารสนเทศเพ่ือใชเปนกรอบในการดาํเนินงานแกประเทศสมาชิกโดยเฉพาะ (สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม [สมอ.], 2545) ขอบเขตของมาตรฐาน ISO/TC211 เปนมาตรฐานที่มุงเนนไปที่ขอมูลทาง
ภูมิศาสตรที่อยูในรูปแบบดจิิตอล ในการสรางโครงสรางของมาตรฐานสําหรับขอมูลที่เก่ียวกับวัตถุหรือปรากฏการณจรงิที่
สัมพันธโดยตรงและโดยออมกับตาํแหนงบนพ้ืนโลก มาตรฐานนีมี้การกําหนดหลากหลาย สําหรับขอมูลทางภูมิศาสตร วิธีการ 
เครื่องมือ และการบริการสําหรบัการจัดการขอมูล (รวมถึงการนิยามและการอธิบาย) การไดมาซ่ึงขอมูล การดําเนินการ การ
วิเคราะห การเขาถึง การแสดง และการสงผานขอมูลจากผูใช ระบบ และพ้ืนทีท่ี่ตางกัน (ISO/TC211, 2006a) 
 ISO/TC211 Geographic information/Geomatics ประกอบดวยมาตรฐานดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการขอมูลภูมิ
สารสนเทศ มาตรฐาน ISO 19126 เปนมาตรฐานหน่ึงใน ISO/TC211 อยูในกลุมมาตรฐานเกี่ยวกับการอธิบายขอมูล อยูในระหวาง
การจัดทํารางมาตรฐานของคณะกรรมการวิชาการของ International Standardization Organization (ISO/TC211) ยังไมมีการ
ประกาศใชเปนมาตรฐานสากล มาตรฐาน ISO 19126 : Feature concept dictionary and registers เปนมาตรฐานที่กําลังพัฒนาใน
ปจจุบัน  
 
2. การศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO 19126 
 มาตรฐาน ISO 19126 : Feature concept dictionary and registers เปนการระบุแบบแผนสําหรับ feature concept 
dictionary ทางภูมิศาสตร และการจัดการ feature concept dictionary ตามที ่ register ซ่ึงไดอธิบายไวใน ISO 19110  geographic 
features และมาตรฐานน้ีไดระบแุบบแผน feature concept dictionary ซ่ึง feature concept dictionary ถูกสรางจากการกําหนดคา
ของ feature-related concept ซ่ึงใชอธิบายสารสนเทศทางภูมิศาสตร และ feature concept dictionary อาจจะพัฒนาตาม feature 
catalogue โดย feature catalogue ถูกสรางจากการกําหนดคาของ feature type และ inheritance relations 
 ขอบเขตของมาตรฐานฉบบันี้เปนการระบแุบบแผนเพื่อสรางและจัดการทะเบียนของ feature concept dictionary ซ่ึง
ไมไดระบุถึงแบบแผนหรือการจดัการทะเบียนของ feature catalogue และมาตรฐานฉบับน้ีไดกําหนดแบบแผนสําหรับทะเบียน



 

แบบลําดับช้ัน (hierarchical register) ของ feature concept dictionary และ feature catalogue  ซ่ึงทั้งหมดจะอยูภายใตขอกําหนด
ของ ISO 19135 Geographic information – Procedures for registration of item of geographic information 
 นอกจากรายละเอียดที่กําหนดแบบแผนในการจัดการทะเบียนของ feature concept dictionary  ที่ระบุไวในเอกสาร
มาตรฐานแลว มาตรฐาน  ISO 19126 Feature concept dictionary and registers ไดอางอิงถึงชุดมาตรฐานอื่นๆ  ดังน้ี 

• ISO/TS 19103:2005, Geographic information — Conceptual schema language  
• ISO 19110:2005, Geographic information — Methodology for feature cataloguing  
• ISO 19115:2003, Geographic information — Metadata  
• ISO 19135:2005, Geographic information — Procedures for registration of items of geographic information 

 2.1  แนวคิด 
 Feature concept dictionary มีการกําหนดคาของแนวคิดที่เกี่ยวของกับฟเจอรทีใ่ชอธิบายส่ิงที่มีอยูจริงบนโลก ซ่ึง
ประกอบไปดวย feature concept, feature attribute concept, feature association concept, feature operation concept และ nominal 
value และจะตองมีการกําหนดคาใหกับคํานิยามขอมูลที่จะตองมีใน feature concept dictionary ไดแก 

• มีการระบุขอมูลเกีย่วกับ feature concept dictionary ทั้งหมด (รวมท้ังผูผลิต) 
• feature concept จํานวนหน่ึงหรือมากกวา 
• feature attribute concept อาจไมมีหรือมีไดหลายคา (ประกอบดวย ประเภทขอมูล, รายการเง่ือนไข, มาตรวัด

ปริมาณ) 
• feature association concept อาจไมมีหรือมีไดหลายคา (ประกอบดวย feature concept ที่ถูกสรางความสัมพันธ

และกฎตางๆ ) 
• feature operation concept อาจไมมีหรือมีไดหลายคา 
• คํานิยามถึงแหลงที่มา อาจไมมีการนิยามหรือสามารถนิยามไดหลายนิยาม 
• คา nominal ซ่ึงเปนคาที่สามารถเปนไปไดท่ีกําหนดใน data type อาจมีคาเปนศูนยหรือมีคามากกวาศูนย 

  

 สําหรับการระบุแบบแผนจะถูกแสดงในรูปแบบของ UML Model ตามที ่ ISO/TS 19103 ไดกําหนดช่ือของ UML class 
กับขอตกลงของพ้ืนฐานของ data type class ซ่ึงจะมีการกําหนดช่ือใหกับแตละแนวคิดท่ีเก่ียวของกับฟเจอรในแบบ UML Class 
โดยการเติมอักษรสองตัวเพ่ือจําแนกมาตรฐานตางๆ และสามารถแสดงมาตรฐานตางๆ ในรูปแบบของ UML Package ดังตาราง
ตอไปน้ี 
 

ตารางท่ี 1 UML Package ที่มีการกําหนดในมาตรฐานอ่ืนๆ 
Prefix  Package  
CI  Citation [ISO 19115]  
FC  Feature Catalogue [ISO 19110]  
RE  Register [ISO 19135]  
 

ตารางท่ี 2 UML Package ที่มีการกําหนดในมาตรฐานน้ี 
Prefix  Package  
DD  Feature concept dictionary  
DR  Feature concept dictionary register  
HR  Hierarchical feature information register  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  แสดง Package ของมาตรฐานตางๆ ที่มีการประยุกตใชงานรวมกัน 
 
 2.2 แบบแผน Feature concept dictionary 
 เปนการระบุ feature concept dictionary schema ซ่ึงจะประกอบไปดวยการระบุลักษณะของ feature concepts, feature 
attribute concepts, feature association concepts, feature operation concepts, nominal values และ enumerated data types 
 มีการอธิบายรายละเอียดแยกเปนสวนตางๆ ดังน้ี 
  2.2.1 DD_featureConceptDictionary เปน class ท่ีมีการระบขุอมูลที่เกี่ยวของกับพจนานุกรม ประกอบดวย 
Attribute ไดแก attribute name, attribute version, attribute scope, attribute theme, optional attribute fieldOfApplication และ 
attribute producer  
  2.2.2  DD_Scope เปน class ที่มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของพจนานุกรม ประกอบดวย attribute 
name และ optional attribute description 
  2.2.3  DD_Concept เปน class ที่มีการระบุแนวคิดของพจนานุกรม ประกอบดวย attribute name และ attribute 
definition และอกี 2 subclass ไดแก DD_FeatureConcept และ DD_FeaturePropertyConcept 
  2.2.4  DD_FeatureConcept เปน class ที่ใชระบุฟเจอรซ่ึงถูกสืบทอดมาจาก class DD_Concept  
  2.2.5  DD_FeaturePropertyConcept เปน class ที่มีการระบุคุณสมบัตใิหกับฟเจอรประกอบดวย 3 subclass 
ไดแก DD_FeatureAttributeConcept, DD_FatureRoleConcept และ DD_FeatureOperationConcept 
  2.2.6  DD_FeatureAssociationConcept เปน class ที่มีการระบุความสัมพันธใหกับฟเจอร ประกอบดวย 
attribute dataType และ conditional attribute quantityMeasure 
  2.2.7  DD_NominalValueConcept เปน class ที่มีการระบุใหกับฟเจอร 
  2.2.8  DD_ValueList เปน class ท่ีมีการระบคุาใหกับ attribute ของฟเจอร 



 

  2.2.9  DD_ValueListType เปน class ที่เปนการระบุประเภทของการระบุคาใหกับ attribute ของฟเจอรซ่ึงจะมี
การระบุเพียง 2 คา คือ enumeration = 1 และ codeList = 2 
 
 2.3 การจัดการ feature concept dictionaries  ตามการ register  
 ใน ISO 19135 เปนการกําหนดขั้นตอนวิธีสําหรับการจัดการทะเบียนรายการของสารสนเทศภูมิศาสตร ซ่ึงพจนานุกรม
ฟเจอรอาจจะถกูจดัการใหเปน instance ของ RE_Register (class จากมาตรฐาน ISO 19135) โดยเน้ือหาของ instance ของ 
RE_Register ที่มีอยูเดิมใหกําหนดคาไวคงเดิมสวน instance ของ RE_RegisterItem จะขึ้นอยูกับ item class ที่ถูกอธิบายโดย 
instance ของ RE_ItemClass ในหัวขอน้ีประกอบดวย 
  2.3.1 แบบแผนสําหรบัแนวคิดที่เกี่ยวกับฟเจอร ที่เปน subclass ของ RE_RegisterItem มาตรฐานนี้เปนการ
ระบุถึง 5 subclass ของ RE_RegisterItem ที่เปนการแสดงถึง feature-related concept ที่ถูกจัดการอยูภายใน instance ของ 
RE_Register 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แนวคิดความสัมพันธฟเจอร ตาม subclass ของ RE_RegisterItem 
 

  2.3.2 การกําหนดคาของ instance ของ RE_ItemClass ที่เปนการอธิบายถึง item class ของแนวคิดทีเ่กี่ยวของ
กับฟเจอร ไดแก 

• Item class สําหรับ feature concept 
• Item class สําหรับ feature attribute concept 
• Item class สําหรับ nominal value concept 
• Item class สําหรับ feature association concept 
• Item class สําหรับ feature operation concept 



 

  Item ของแนวคิดที่เกี่ยวของกับฟเจอร ดังรายการขางตน เปน Item class สําหรับ feature concept จะเปน 
instance ของ RE_ItemClass (class จากมาตรฐาน ISO 19135) ทีจ่ะถกูกําหนดใหเปน attribute value ไดแก attribute name และ 
attribute technicalStandard ประกอบดวย title, alternateTitle และ date 
 
 2.4 ทะเบียนของ feature concept dictionaries และ feature catalogues 

การกําหนดคาใหกับ feature concept dictionary และ/หรอื feature catalogue อาจจะถูกจัดการในทะเบยีนแบบลําดับช้ัน 
(hierarchical register) (ตาม ISO 19135) ในมาตรฐานน้ีเปนการกาํหนด subclass ของ RE_SubregisterDescription  ที่มีการเพ่ิม 
attribute ใหตรงกับพจนานุกรม ซ่ึงไดแก class HR_FeatureInformationSubregisterDescription 
 class HR_FeatureInformationSubregisterDescription ที่เกดิจาก class RE_SubregisterDescription (ใน ISO 19135) ซ่ึง
เปน class ที่ใชระบขุอมูลทีเ่ก่ียวกับ feature information subregister 
 instance ของ HR_FeatureInformationSubregisterDescription ที่นิยมใชมีเพียงขอมูลท่ีใชพิสูจนและอธบิายทะเบียน
พจนานุกรมหรือทะเบียน feature catalogue 
 
  มาตรฐาน ISO 19126 ปจจุบนัยังมีการดําเนินงานของคณะกรรมการวิชาการอยางตอเนื่อง ซ่ึงเอกสาร ISO 19126 
Feature concept dictionaries and registers เปนหัวขอของมาตรฐาน ISO 19126 ตัวลาสุด ในการศึกษาเพ่ือนํามาปรบัใชในการ
พัฒนามาตรฐานของไทย ควรการตดิตามผลการดาํเนนิงานเอกสาร  ISO 19126 Feature concept dictionaries and registers อยาง
ตอเน่ือง และทําการศึกษาเอกสารและการพัฒนามาตรฐานที่มีสวนเกี่ยวของหรืออางอิงถึงดวย เพ่ือความสมบูรณในการนํามา
ประยุกตใชตอไป 
 
3. การศึกษาการจัดทําพจนานุกรมขอมลู (Data Dictionary) ของขอมูลภูมิศาสตรในประเทศไทย 
 จากการศึกษาขอมูลการจัดทําพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ของขอมูลทางภูมิศาสตรในประเทศไทย จาก
หนวยงานตางๆ อันไดแก 
 1)  กรมทรัพยากรธรณี 
 2)  กองภูมิศาสตร กรมแผนที่ทหาร 
 3)  ศูนยสารสนเทศส่ิงแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 4)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (พจนานุกรมโครงการการประยุกตใชขอมูล) 

พบวาหนวยงานสวนมากยังไมมีการจัดทําพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ในรปูแบบที่เปนมาตรฐาน และบาง
หนวยงานที่ไมไดจัดทําขึน้เองก็จะนําโครงสรางพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) จากหนวยงานอื่นมาใชงานแทนการจัดทํา
ขึ้นเอง แสดงรายละเอียดดังตารางที ่3 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตารางท่ี  3 ขอมูลการจัดทําพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ของขอมูลภมิูศาสตรภายในประเทศไทย 
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การจัดทําพจนานุกรมขอมูล ชื่อหนวยงาน ชุดขอมลู 
(การกําหนดรหัส feature) 

กรมทรัพยากรธรณี ขอมูลพ้ืนฐาน, ขอมูลทรัพยากรแร,  
ขอมูลธรณีวิทยาสิ่งแวดลอมและธรณีพิบัติภัย,  ขอมูล
แหลงอันควรอนุรกัษและทองเท่ียวทางธรณีวิทยา, ขอมูล
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนท่ีเกี่ยวของ, ขอมูลพื้นท่ีประกาศ
ของทางราชการ, ขอมูลเศรษฐศาสตรทรัพยากรธรณี และ
ขอมูลธรณีวิทยา 

การกําหนดรหัสสวนใหญกรมทรัพยากรธรณี
จะเปนผูกําหนดเอง เนื่องจากขอมูลสวนใหญ
ไดจากกรมทรัพยากรธรณีเอง แตอาจมีบางชั้น
ขอมูลท่ีมีการกําหนดรหัสโดยอางอิงจาก
หนวยงานอ่ืน เชน รหสัจังหวัดอางอิงตามรหสั
จังหวัดของสํานักงานสถิติแหงชาต ิ

กรมแผนท่ีทหาร Industry,  Culture,  Transportation,  Hydrography,  
Elevation,  Physiograhy,  Vegetion,  Boundary ,  
Aeronautical ,  General และ  Margin 

มีการกาํหนดรหัสเปนของตัวเอง ซึ่งเปน
รูปแบบทางดานการทหาร 

กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

Administrative,  Agricultural,  Coast Resources ,  
Cultural Env.,  Forestry,  Geology,  Infrastructure,  
Meteorology,  Soils ,  Topography  และ  Water 

มีการกําหนดรหัสเปนของตัวเอง 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
(มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูจัดทํา) 

โครงสรางพื้นฐาน, การเกษตรกรรม, ธรณีวิทยา, ปาไม, 
ทรัพยากรน้ํา, สภาพอากาศ, ดิน, ขอบเขตการปกครอง 
และลักษณะภูมิประเทศ 

อางอิงการกําหนดรหัสตามกรมสงเสริม
คุณภาพสิง่แวดลอม 

http://www.gistda.or.th/Gistda/HtmlGistda/Html/Index
http://www.tisi.go.th/iso_iec/iso_t.html
http://www.isotc
http://www.isotc
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