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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกของประเทศไทย มีพื้นที่เกษตรกรรม รวม
948,022 ไร่ หรือคิดเป็นเนื้อที่ร้อยละ 46 ของพื้นที่จังหวัด ประกอบด้วยพื้นที่เพาะปลูกข้าว 130,622 ไร่
พืชไร่ 588,483 ไร่ พืชผัก 19,528 ไร่ และไม้ดอกไม้ประดับ 1,327 ไร่ พืชเศรษฐกิจที่มีการเพาะปลูกมาก
คือ ข้าว พืชไร่ อ้อย มันสาปะหลัง ยางพารา และสับปะรด มีครัวเรือนเกษตรกร รวม 47,803 ครัวเรือน
หรือคิดเป็นร้อยละ 6.44 ของครัวเรือนทั้งจังหวัด
อาเภอบ้านบึง ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ราบสูงสลับพืชเขาเขียว ทาให้มี
ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทาไร่อ้อย มันสาปะหลัง ผลไม้ และการทานา (ที่ว่าการ
อาเภอบ้านบึง, 2560) โดยในปี พ.ศ.2560 อาเภอบ้านบึงมีพื้นที่ปลูกพืชไร่มากที่สุด รองลงมาเป็นไม้ผล ไม้
ยืนต้น และนาข้าวตามลาดับ (ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก, 2560)
การจัดทาต้นแบบฐานข้อมูลรายแปลงด้านการเกษตร เป็นการนาข้อมูลจากการสารวจ
ภาคสนามร่วมกับการจาแนกภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการจัดทาต้นแบบฐานข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้จังหวัด
ชลบุรี มีฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านพื้นที่เพาะปลูกที่มีมาตรฐานและทันสมัย สามารถใช้ในการบริหาร
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการเชิงรุกและสร้างกระบวนการกาหนดนโยบาย การวางแผนการตัดสินใจและ
การแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของข้อมูลที่ทันสมัยได้
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 จัดทาต้นแบบฐานข้อมูลพื้นที่รายแปลงเกษตรกรรม อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
1.2.2 ออกแบบและจัดทาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นที่รายแปลงเพื่อให้สามารถจัดเก็บ และ
เรียกใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ขอบเขตงานวิจัย
1.3.1 จัดเก็บข้อมูล Metadata เฉพาะในอาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
1.3.2 ใช้มาตรฐานรูปแบบการอธิบายข้อมูล โดยอ้างอิงตาม ISO/TC211 ชุด ISO 19115
Metadata Standard ปี ค.ศ. 2003
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 ได้ฐานข้อมูลพื้นที่รายแปลงเกษตรกรรมในอาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
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1.4.2 เป็นระบบที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
1.4.3 ได้ฐานข้อมูล Metadata ตามมาตรฐานของประเทศ และสามารถพัฒนาเป็นชั้นข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศได้
1.4.4 สามารถสืบค้นและบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศแห่งชาติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
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บทที่ 2
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความหมายของคาอธิบายข้อมูล (Metadata)
Metadata คือ "Structured Data About Data" นั่นคือ ข้อมูลที่ใช้บรรยายลักษณะของข้อมูล
อีกข้อมูลหนึ่ง ซึ่งลักษณะการบรรยายต้องเป็นการบรรยายอย่างมีแบบแผน อาจเปรียบเทียบได้กับ
Cataloging หรือการทารายการให้กับทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ซึ่งเป็นการบรรยายลักษณะของ
ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายลักษณะทางบรรณานุกรมและลักษณะทางกายภาพ ของ
เอกสารอย่างมีแบบแผน นั่นคือ มีมาตรฐานในการทารายการ เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงลักษณะของสารสนเทศที่
สืบค้นได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเลือกใช้สารสนเทศให้เหมาะกับความต้องการ เพียงแต่ Metadata เป็น
คาเรียกการทารายการให้กับสารสนเทศบนเว็บหรือเอกสารเว็บการบรรยายลักษณะของเอกสารใน
Metadata จะใช้ Elements และ Attributes เป็นตัวบรรยายหากเปรียบกับ MARC แล้ว Elements ก็คือ
Tag หรือ Fields ส่วน Attributes คือ Subfields
2.2 ประเภทของ Metadata
การสร้าง Metadata จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน อาจจาแนก
Metadata ได้เป็น 3 ประเภท (Deegan and Tanner, 2002) คือ
2.2.1 Descriptive Metadata
2.2.2 Structural Metadata
2.2.3 Administrative Metadata
2.2.1 Descriptive Metadata ได้แก่ การบรรยายรายละเอียดทางบรรณานุกรมและเนื้อหาของ
เอกสารเว็บหรือ เอกสารดิจิทัล เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ หัวเรื่อง หรือ คาสาคัญ เป็นต้น เช่นเดียวกับ
การบรรยายรายละเอียดทางบรรณานุกรมของวัสดุสารสนเทศในห้องสมุด ทั้งที่เป็นข้อความ ภาพ แผนที่
เสียง วีดิทัศน์ ซึ่งปัญหาที่ประสบก็เป็นปัญหาเดียวกันกับที่พบในห้องสมุด คือ การบรรยายลักษณะของ
ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อความ (Non-text Data) เช่น ภาพและเสียง ซึ่งขึ้นอยู่กับทัศนะของผู้ให้คาบรรยาย
ซึ่งบางครั้งอาจไม่ตรงกับทัศนะของผู้ใช้บางกลุ่ม เช่น การมองภาพผู้นาทางการเมืองในยุคที่นิยมใส่หมวก นัก
ประวัติศาสตร์แฟชั่นจะมุ่งความสนใจไปที่หมวกที่สวมใส่มากกว่าประเด็นทางการเมือง เป็นต้น
2.2.2 Structural Metadata ได้แก่ การอธิบายลักษณะโครงสร้าง หรือการจัดลาดับ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของเอกสารเว็บ หรือเอกสารดิจิทัล เช่น ลักษณะการจัดเรียงลาดับ
หน้า จานวนหน้า จานวนบท/ ตอน และการจัดเรียงลาดับ การจัดความสัมพันธ์ของหน้าต่าง ๆ ภายใน
เว็บไซต์ หรือ การจัดโครงสร้างของเว็บไซต์ และการอธิบายประเภทของเอกสาร เช่น บทความวารสาร
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รายงานการวิจัย สารานุกรม เป็นต้น สามารถเทียบได้กับการอธิบายลักษณะรูปร่างของทรัพยากร
สารสนเทศในรายการสารสนเทศของห้องสมุด (Library Catalog) เนื่องจาก Structural Metadata เป็น
โครงสร้างของเอกสาร ซึ่งจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงลักษณะ หรือประเภทของเอกสาร เช่น ทาให้จาแนกได้ว่า
เอกสารชิ้นนี้เป็นจดหมาย ไม่ใช่บทความทางวิชาการ แม้จะเขียนด้วยภาษาที่ไม่เข้าใจก็ตาม เป็นต้น
2.2.3 Administrative Meatadata ได้แก่ ข้อมูลที่จาเป็นต่อการจัดการและการบารุงรักษาข้อมูล
ดิจิทัลตลอดอายุการใช้งาน ประกอบด้วยข้อมูลหลัก 2 ส่วนคือ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเอกสาร เช่น
การกาหนดค่าความละเอียด (Resolution) ของข้อมูลดิจิทัล รูปแบบไฟล์ (File Format) วิธีการบีบอัด
ข้อมูล (Compression) วันที่ทาการแปลงข้อมูล เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าจะต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือ
ฮาร์ดแวร์ใดบ้างหากต้องการใช้เอกสาร และ (2) ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้เอกสาร ได้แก่ ข้อมูลด้าน
กฎหมายและการเงิน เช่น การแจ้งให้ทราบถึงผู้ที่มีสิทธิเข้าใช้ และค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้ข้อมูล เป็นต้น
Metadata มีวัตถุประสงค์ในการจัดทาเช่นเดียวกับรายการสารสนเทศของห้องสมุด คือ เพื่อให้
สามารถสืบค้นสารสนเทศได้จากข้อมูลสาคัญต่าง ๆ เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง เป็นต้น และสามารถ
ประเมินเอกสารที่เรียกค้นออกมาได้ว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ โดยดูจากการบรรยายลักษณะของ
เอกสาร ซึ่งมาตรฐานในการทารายการให้กับเอกสารเว็บมีเป้าหมายหลักในการพัฒนา คือ ต้องเป็นมาตรฐานที่
ใช้ง่ายเข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้จัดทาเอกสารเว็บ ซึ่งไม่มีความรู้ในเรื่องการทารายการมาก่อนสามารถทารายการ
ให้กับเอกสารเว็บของตนได้
การจัดทา Metadata ทาได้ 2 วิธีคือ จัดทาไว้กับตัวเอกสารในลักษณะเหมือนกับ Cataloging
In Publication (CIP) ของหนังสือหรือจัดทาไว้แยกต่างหากในลักษณะเช่นเดียวกับรายการสารสนเทศของ
ห้องสมุดเครื่องมือช่วยค้นบนเว็บ (Search Engine) ที่มีการจัดทา Metadata ให้กับเอกสารเว็บ เช่น
Northern light ปัจจุบันมีหลายองค์กรที่ให้ความสนใจในการพัฒนามาตรฐานของ Metadata (นิศาชล
จานงศรี, 2545)

ภาพที่ 2-1 การจัดทา Metadata ให้กับเอกสารเว็บของ Northernlight
ที่มา: http://library.northernlight.com อ้างถึงใน นิศาชล จานงศรี, 2545
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2.3 มาตรฐานคาอธิบายข้อมูล (Metadata Standard)
คาอธิบายข้อมูลเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ คาอธิบายข้อมูลจะ
ครอบคลุมถึงความเป็นมา คุณภาพ คุณลักษณะ สถานะภาพ แหล่งเจ้าของข้อมูล และรายละเอียดอื่น ๆ ที่
ผู้ใช้ควรทราบเกี่ยวกับชั้นข้อมูลต่าง ๆ ในชุดข้อมูลหรือฐานข้อมูลซึ่งเป็นที่จัดเก็บข้อมูลตัวจริง ทั้งนี้ ทาให้
ผู้ใช้สามารถประเมินได้ว่า ข้อมูลมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตนหรือไม่เพียงไร ช่วยให้เกิดความ
เข้าใจในภาพรวมของชุดข้อมูล และสามารถนาข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาอธิบายข้อมูลต้องมีมาตรฐานซึ่งจัดว่าเป็นมาตรฐานที่มีความสาคัญประการหนึ่งในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพราะการจัดทาและบารุงรักษาข้อมูลภูมิสารสนเทศเป็นไปด้วยความยากลาบากใช้
ค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลาและความพยายามมาก ชั้นข้อมูลต่าง ๆ ก็ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายและมากมายใน
แต่ละชั้นข้อมูลมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างซับซ้อนจึงต้องการคาอธิบายที่ชัดเจนและเป็นระบบประกอบกับ
ข้อมูลลักษณะนี้ในปัจจุบันมีการแลกเปลี่ยนและใช้ร่วมกันมากขึ้นเพราะผู้ใช้เล็งเห็นความสาคัญและ
ประโยชน์ของคาอธิบายข้อมูลที่มีมาตรฐานจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่จะช่วยลดความซ้าซ้อนของข้อมูล อีกทั้งยัง
เป็นการบอกระดับความน่าเชื่อถือและความแม่นยาของข้อมูล
ข้อดีของคาอธิบายข้อมูล คือ เป็นประโยชน์ต่อผู้จัดทาหรือเจ้าของข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล สาหรับ
ผู้จัดทาข้อมูลคาอธิบายข้อมูลมีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.3.1 การบริหารจัดการและบารุงรักษาข้อมูลซึ่งจัดเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งขององค์กร
2.3.2 การบันทึกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสร้างข้อมูล ความเป็นมาของข้อมูลทาให้เข้าใจ
และนาไปใช้อ้างอิงได้อย่างเหมาะสม
2.3.3 การประชาสัมพันธ์รายการผลิตภัณฑ์ข้อมูลองค์กร
2.3.4 การเผยแพร่และส่งมอบข้อมูล
2.3.5 การเป็นแรงขับเคลื่อนในการจัดทาข้อมูลให้ได้มาตรฐาน
ในขณะเดียวกัน คาอธิบายข้อมูลก็มีประโยชน์สาหรับผู้ใช้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
2. การประเมินคุณสมบัติของข้อมูลและเลือกใช้ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
3. การเข้าถึงข้อมูลและขอใช้ข้อมูล
2.4 มาตรฐานการอธิบายข้อมูลภูมิสารสนเทศ (ISO 19115)
สาหรับมาตรฐาน ISO 19115 (Metadata Standard) เป็นหนึ่งในชุดมาตรฐาน ISO/TC211
โดยมีชื่อเต็มว่า “ISO 19115: Geographic Information-Metadata” ซึ่งมีขอบเขตเนื้อหาในการกาหนด
แบบแผน (Schema) สาหรับการอธิบายสารสนเทศ (ข้อมูล) ทางภูมิศาสตร์และการบริการอื่น ๆ
(Services) โดยการอธิบายนี้ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการระบุตัว (Identification) ขอบเขต (Extent) คุณภาพ
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(Quality) แบบแผนเชิงปริภูมิและเชิงเวลา (Spatial and Temporal Schema) และระบบอ้างอิงตาแหน่ง
(Spatial Reference) ตลอดจนการเผยแพร่ (Distribution) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เชิงตัวเลข (Digital)
มาตรฐาน ISO 19115: Metadata นี้มีมาตรฐานการกาหนดรูปแบบส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ข้อกาหนดหรือข้อบังคับสาหรับหัวข้อ (Item) ของการอธิบายข้อมูลตามโครงสร้างของมาตรฐาน ได้แก่ ส่วน
หลัก (Mandatory) ส่วนที่เป็นเงื่อนไข (Conditional) สาหรับองค์ประกอบของ Metadata ที่เป็น
ข้อบังคับเป็นทางเลือกหรือตัวเลือก (Optional) นั้นมีข้อกาหนดไว้ว่า จะอธิบายหรือไม่อธิบายก็ได้เนื่องจาก
ส่วนนี้เป็นส่วนช่วยสนับสนุนหรือเพิ่มเติมรายละเอียดให้กับ Metadata ของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งข้อมูลรายละเอียดในส่วนนี้ผู้ใช้ที่ต้องการรายละเอียดของชุดข้อมูลเป็นพิเศษ
เท่านั้นที่ต้องการ เช่น ข้อมูลรายการของข้อมูลประวัติความเป็นมาและข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลเชิง
ลึก เป็นต้น โดยลักษณะของข้อบังคับทั้ง 3 ลักษณะนั้น มีทั้งในระดับของ Metadata Section, Metadata
Entities และ Metadata Elements รวมถึงการกาหนดค่ามากที่สุดของชุดคาตอบที่ต้องอธิบาย ซึง่
สามารถที่จะประยุกต์ให้เหมาะสมกับข้อมูลในแต่ละรายการ เพือ่ ให้สามารถอธิบายถึงที่มาของข้อมูล ความ
สมบูรณ์ของข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การโอนถ่ายข้อมูล และความเหมาะสมในการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข
(Digital) การอธิบายข้อมูลภูมิสารสนเทศตามโครงสร้างนี้ใช้เพื่อการอธิบายข้อมูลทางภูมิศาสตร์เชิงตัวเลข
(Digital Geographic Data) เป็นหลัก
ลักษณะของการบังคับในการอธิบายข้อมูลภูมิสารสนเทศตามโครงสร้างการอธิบายข้อมูลภูมิ
สารสนเทศมีลักษณะเป็นลาดับชั้นที่แยกย่อยลงไปในรายละเอียดตามหัวข้อการอธิบาย เช่น Metadata
Section ที่ประกอบด้วย Metadata Entities และ Metadata Element หรือ Item ต่าง ๆ ซึ่งในส่วน
Metadata Entities อาจประกอบไปด้วยรายละเอียดที่เป็น Metadata Entities ซ้อนอยู่ภายใน Entity
นั้น ๆ และ Metadata Element หรือ Item ต่าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มประเด็นเดียวกันโดยลักษณะบังคับในการ
อธิบายข้อมูลทั้ง Metadata Section, Metadata Entities และ Metadata Element จะมีลักษณะของ
การบังคับอยู่ 3 ลักษณะ ได้แก่
2.4.1 ส่วนหลัก (Mandatory หรือ M) คือ ส่วนที่บังคับไว้ว่าต้องทาการอธิบาย
2.4.2 ส่วนที่เป็นเงื่อนไข (Condition หรือ C) เป็นส่วนที่จะต้องอธิบายตามเงื่อนไขที่กากับ
อยู่
2.4.3 ส่วนที่เป็นทางเลือกหรือตัวเลือก (Optional หรือ O) ซึ่งเป็นส่วนที่สามารถจะเลือกได้
ว่าจะทาการอธิบายหรือไม่อธิบายก็ได้โดยการอธิบายในหัวข้อ Optional จะช่วยให้รายละเอียดของการ
อธิบายข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
การบังคับหรือเงื่อนไขในการอธิบายนี้จะมีกากับในทุกหัวข้อทั้งในระดับที่เป็น Metadata
Section, Metadata Entity และ Metadata Element หรือ Item ต่าง ๆ ของรายการข้อมูลตาม
มาตรฐานการอธิบายข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส่วนลาดับชั้นของระดับคุณภาพข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ สามารถอธิบายได้หลายระดับ โดยทั่วไปรูปแบบและลักษณะการอธิบายของมาตรฐานการ
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อธิบายข้อมูลนี้จะรองรับกับการอธิบายรายละเอียดข้อมูลในระดับ Dataset ซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานโดยมีรูปแบบ
การอธิบายข้อมูลที่ไม่ซับซ้อนมากนัก แต่ในระดับอื่นที่องค์ประกอบของการอธิบายข้อมูลมีรายละเอียดมาก
ขึ้นและซับซ้อนมากกว่าระดับ Dataset เช่น ระดับข้อมูลอรรถาธิบาย (Attribute Type) และระดับ
รายการข้อมูล (Feature Type) รวมทั้งในระดับลาดับชุดข้อมูล (Dataset Series) ซึ่งเป็นระดับที่มีการ
อธิบายถึงคุณลักษณะของชุดข้อมูล (Dataset) หลายชุดข้อมูล แต่มีคุณลักษณะของข้อมูลเบื้องต้นใกล้เคียง
กันทาให้มีความซับซ้อนและมีรายละเอียดของการอธิบายมากกว่า (บริษัท MappointAsia จากัด, 2551)
2.5 รายการมาตรฐานการอธิบายข้อมูลภูมิสารสนเทศ
โดยมาตรฐาน ISO 19115: Metadata มีรายละเอียดของข้อมูลภูมิสารสนเทศ ดังต่อไปนี้
2.5.1 ส่วนประกอบของ Metadata (Metadata Entity Set Information) ประกอบด้วย
ประวัติส่วน Metadata และส่วนต่าง ๆ ที่อธิบายข้อมูลภูมิสารสนเทศ
2.5.2 ข้อมูลชี้บ่งของข้อมูล (MD_Identification) เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลภูมิ
สารสนเทศประกอบด้วย ความเป็นเจ้าของเนื้อหาโดยย่อและวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล รวมถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดทาข้อมูล สถานภาพของข้อมูล ผู้ติดต่อและแหล่งที่มาข้อมูล เป็นต้น
2.5.3 ข้อจากัดสาหรับการใช้ข้อมูล (MD_Constraints) รายละเอียดด้านข้อจากัด ข้อบังคับ
เงื่อนไขหรือระเบียบด้านกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ข้อมูล เป็นต้น
2.5.4 คุณภาพของข้อมูล (MD_Data Quality) เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล
ซึ่งอ้างอิงถึงแหล่งที่มาความทันสมัยความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล
2.5.5 การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล (MD_Maintenance Information) ระบุถึงขอบเขตและ
ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูล
2.5.6 รูปแบบการแสดงข้อมูล (MD_Spatial Representation) เป็นรายละเอียดการ
นาเสนอรูปแบบและโครงสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่
2.5.7 ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ (MD_Reference System) รายละเอียดเกี่ยวกับระบบ
อ้างอิงที่อธิบายถึงรายละเอียดของข้อมูลเพื่อบอกให้ทราบถึงระบบพิกัดรวมถึงระบบกริดและพื้นที่หลักฐาน
ทั้งทางราบและทางดิ่งของข้อมูลพร้อมค่า Parameter ต่าง ๆ ที่ใช้กับข้อมูลชุดนั้น ๆ
2.5.8 คุณลักษณะของข้อมูล (MD_Content Information) เป็นการกาหนดรูปแบบรายการ
ของข้อมูล (Feature Catalogue) ตามรูปแบบข้อมูลต่าง ๆ
2.5.9 มาตรฐานการแสดงข้อมูล (MD_Portrayal Catalogue) เป็นการกาหนดมาตรฐานใน
การแสดงข้อมูลซึ่งอธิบายรายละเอียดการอ้างอิงถึงรายการข้อมูลที่ต้องการนาเสนอ
2.5.10 รูปแบบการเผยแพร่ข้อมูล (MD_Distribution) เป็นรายละเอียดในการจาหน่าย หรือ
เผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนในการติดต่อรูปแบบที่ใช้และสื่อในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการเผยแพร่
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2.5.11 รูปแบบโครงสร้างของโปรแกรม (MD_Application Schema) เป็นรายละเอียด
เกี่ยวกับชนิดของข้อมูล ข้อกาหนดเงื่อนไขโครงสร้างและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนี้เป็น
ส่วนที่ช่วยสนับสนุนหรือเพิ่มรายละเอียดให้กับ Metadata ของข้อมูลภูมิศาสตร์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2.5.12 ขอบเขตพื้นที่และช่วงเวลา (EX_Extent) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตของข้อมูล
รายละเอียดที่สนับสนุนเพื่อการอ้างอิงของข้อมูล เช่น ขอบเขตเชิงพื้นที่ ตาแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของ
พื้นที่ ขอบเขตด้านเวลาที่ใช้อ้างอิงกับชุดข้อมูล
2.5.13 ข้อมูลกล่าวอ้างและผู้รับผิดชอบ (CI_Citation) หน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบ
พร้อมรายละเอียดข้อมูลสาหรับการติดต่อ (บริษัท MappointAsia จากัด, 2551)
2.6 การจัดทาคาอธิบายข้อมูลในรูปแบบ XML
XML คานี้มาจากคาเต็มว่า eXtensible Markup Language เป็นภาษาที่ได้รับการออกแบบมา
เพื่อให้สามารถนิยามความหมายของข้อมูลได้ หรือที่เรียกว่า “Data Definition” โดยกาหนดให้ผู้ใช้งาน
สามารถนิยามเนื้อหา หรือแท็ก (Tag) ขึ้นมาเอง XML มีประโยชน์มาก เช่น
2.6.1 ใช้สาหรับสร้างข้อมูลที่สามารถอธิบายความหมายของตัวเองได้ (Self-Describe Data)
2.6.2 ใช้สาหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange) ได้
2.6.3 ใช้เป็นรูปแบบข้อความในการสื่อสาร (Messaging Format) ระหว่างโปรแกรม
2.6.4 ใช้ประโยชน์ในเชิงเทคโนโลยี Internet และ การพัฒนา Website ได้
เอกสาร XML จาเป็นต้องมีคุณสมบัติ Well-formedness คือ การสร้างเอกสารที่ใช้แท็กและ
Element ต่าง ๆ ในเอกสารอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยใช้ XML Schema เป็นตัวกาหนดโครงสร้าง
และรูปแบบของเอกสาร สาเหตุที่ต้องกาหนดโครงสร้างเอกสาร เพื่อให้มีรูปแบบที่ถูกต้องพร้อมนาไปใช้งาน
XML Schema รองรับชนิดของข้อมูลไม่น้อยกว่า 41 ชนิด ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่รองรับในโปรแกรม
ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น Datetime Boolean Decimal เป็นต้น ส่งผลให้สามารถนาข้อมูลที่มีอยู่
ใช้งานในฐานข้อมูลได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น
1) ผู้ใช้กาหนดรูปแบบข้อมูลเองได้ เช่น ในการศึกษานี้กาหนดข้อมูลหมายเลข
โทรศัพท์ให้มีลักษณะรูปแบบ (Pattern) เป็น "[0\d{1} \d{3} \d{4} ต่อ]*" หมายถึงตัวเลข 0 และตามด้วย
ตัวเลขหนึ่งตัววรรคและตามด้วยตัวเลขอีก 3 ตัว วรรค และตามด้วยตัวเลข 4 ตัว หรือวรรคแล้วตามด้วย
หมายเลขต่อภายในอีก 4 ตัว เป็นต้น
2) กาหนดจานวนและลาดับของ Element ลูกได้ (Element ลูก คือ Element ที่อยู่
ภายใน Element ปัจจุบัน)
XSL (Extensible Stylesheet Language) เกิดภายหลัง XML เป็นภาษาที่ใช้ในการเปลี่ยน
รูปแบบข้อมูล (Transformation Language) ในที่นี้ใช้กาหนดลักษณะการแสดงผลข้อมูลจากไฟล์ XML
ด้วยโปรแกรม Web Browser เช่น Internet Explorer ตั้งแต่ Version 5.0 ขึน้ ไปได้
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2.7 Google Maps API
Google Map API เป็นระบบบริการข้อมูลแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่นักพัฒนาสามารถนาข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนา Application ในรูปแบบ Web Based ต่อได้ โดยอาศัยความรู้พื้นฐานหลัก ได้แก่
JavaScript OOP, AJAX , XML (DOM), HTML และที่สาคัญที่สุด คือ เรื่องของระบบพิกัดภูมิศาสตร์
Google Maps API นั้นจะมีคลาสออปเจ็ค GControl ที่เป็นแม่แบบของ Control ทั้งหมด แต่
สาหรับ Map Type จะประกอบด้วย G_NORMAL_MAP,G_SATELLITE_MAP,G_PHYSICAL_MAP
และ G_HYBRID_MAP โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.7.1 G_NORMAL_MAP คือ ข้อมูลแผนที่ถนน แผนที่ทั่วไป
2.7.2 G_SATELLITE_MAP คือ ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
2.7.3 G_PHYSICAL_MAP คือ ข้อมูลแผนที่สภาพภูมิประเทศ
2.7.4 G_HYBRID_MAP คือ แผนที่ผสมระหว่างแผนที่ถนนกับภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียด
สูง (ชัยภัทร เนื่องคามา, 2554)
Google Map API คือ การใช้บริการแผนที่ของทาง Google Map โดยเปิดในรูปแบบ API
(Application Programming Interface) ซึ่งเป็นตัวเชื่อมที่ผู้ใช้สามารถนา Application ต่าง ๆ ทาง
Google Map นาไปพัฒนา หรือประยุกต์กับแผนที่เพื่อแทรก Google Maps เข้าไปเป็นองค์ประกอบส่วน
หนึ่งในเว็บเพจที่ต้องการได้ โดยเขียนเป็นรหัส HTML และ JavaScript ในรูปแบบที่ไม่สลับซับซ้อนสาหรับ
งานแผนที่ง่าย ๆ (พัฒนา ลีลารัศมี, 2551)

ภาพที่ 2-2 การแสดงภาพแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียมของ Google Maps API
ที่มา : Google Map, 2016
นอกจากนี้ โปรแกรม Google Maps API ยังมี Application ที่สามารถใช้งานประยุกต์ได้หลาย
รูปแบบ ได้แก่
1) GControl หรือ ส่วนควบคุมแผนที่ซึ่งมีให้เลือกใช้มากมาย เช่น ปุ่มเลือกประเภทแผนที่ แถบ
ย่อขยายแผนที่ และยังสามารถสร้างตัวควบคุมได้เองอีกด้วย
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ภาพที่ 2-3 ฟังก์ชัน GControl ทาหน้าที่ใช้ควบคุมการย่อ-ขยาย และเลือกใช้แผนที่ของ Google Maps API
ที่มา : Google Map, 2016
2) GInfoWindow หรือ หน้าต่างแสดงข้อความ ซึ่งใช้แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ลงบนแผนที่ใน
รูปแบบเหมือนหน้าต่างคาพูด

ภาพที่ 2-4 ฟังก์ชัน GInfoWindow สาหรับแสดงหน้าต่างข้อความ
ที่มา : Google Map, 2016
ประภัสสร อุบลครุฑ และคณะ (2552) กล่าวว่า Google Maps API ช่วยให้สามารถพัฒนา
โปรแกรมเพื่อแทรก Google Maps เข้าไปเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในเว็บเพจที่ต้องการได้โดยเขียนเป็น
รหัส Html และ JavaScript ในรูปแบบที่ไม่สลับซับซ้อนนักสาหรับงานแผนที่ง่าย ๆ Google Maps API มี
ขีดความสามารถกว้างขวางเน้นในด้านการนาเสนอข้อมูลแผนที่ในลักษณะหมุดปัก (Push Pin / Place
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Marker) ซึ่งสามารถกาหนดให้แสดงข้อมูลประกอบแผนที่เมื่อผู้ใช้คลิกที่ตัว Push Pin /Marker นั้น ๆ หรือ
องค์แผนที่แบบเส้น (Polyline) พื้นที่ (Polygon) และภาพ (Ground Overlay) บริการด้านแผนที่ของ
Google นี้เริ่มต้นตั้งแต่กลางปี ค.ศ. 2005
เนื่องจาก Google Maps API เป็นโปรแกรมรหัสเปิด (Open Source Program) ในภาษาจาวา
สคริปต์จึงทาให้ผู้ใช้ที่เป็นนักพัฒนาโปรแกรมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของรหัสโปรแกรมได้สะดวก
รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขโปรแกรมได้ ทาให้ Google Maps API มีผู้ใช้กันอย่างกว้างขวาง เหตุผล
สาคัญอีก 2 ประการที่ส่งเสริมให้มีผู้ใช้มาก คือ แผนที่และภาพถ่ายดาวเทียมคุณภาพดีที่ใช้สนับสนุนการทา
แผนที่มีให้ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
API ย่อมาจาก “Application Programming Interface” ซึ่งถือเป็นเสมือนประตูสาหรับการ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อเข้าใช้ทรัพยากรบางอย่าง หรือแอพพลิเคชันบางตัว Google Maps API เป็นการ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อแทรก Google Maps เข้าไปเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในเว็บเพจที่ต้องการ
Google API หรือ Google Mashup เป็น Web Service API แบบหนึ่งที่ Google เป็นผู้
ให้บริการGoogle API ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1) Web Service Server ที่ให้บริการ เช่น Google Map ซึ่งก็คือ ข้อมูลแผนที่
2) Web Service Client คือ โปรแกรมที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมา เพื่อเรียกใช้การทางานของ Web
Service
บริการ Google Web API มีหลายตัว เช่น Google Map API, Google Gadgets API เป็นต้น
นอกจาก Google แล้วยังมีผู้ให้บริการ อีกหลายราย เช่น E-Bay, Amazon เป็นต้น
Google Map API เป็นหนึ่งใน Google Web API ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ด้วยความที่
บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้ นักพัฒนาสามารถพัฒนาแผนที่ความละเอียดสูงในการประยุกต์ เช่น การจราจร
การโปรโมทสินค้า การสารวจ ได้โดยง่าย ซึ่งเป็นประโยชน์มาก
2.8 Google Maps Mashup
Mashup คือ Application ที่นาข้อมูลจากสองแหล่งขึ้นไปมาผสมรวมกันกลายเป็นหนึ่งเดียวทา
ให้เกิดบริการรูปแบบใหม่ขึ้นมาเป็นจานวนมาก ตัวอย่างเช่น นาข้อมูลการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ต่าง ๆ
มารวมกับแผนที่ Google Maps กลายเป็นเว็บแผนที่แสดงการเกิดอาชญากรรม นาแผนที่ Google Maps
มารวมกับภาพถ่ายของสถานที่ท่องเที่ยว กลายเป็นเว็บแผนที่แหล่งท่องเที่ยว หรือนาภาพถ่ายของสถานที่
ท่องเที่ยวมารวมกับรายชื่อโรงแรม กลายเป็นเว็บท่องเที่ยวที่สามารถขายห้องพักได้ด้วย
Mashup ที่นักพัฒนาแอพลิเคชันใช้บนอินเทอร์เน็ต มีองค์ประกอบอย่างน้อย 2 ส่วน ส่วนที่ 1
คือ Application Program Interface (API) และทรัพยากรสนับสนุนจากเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ และ
ส่วนที่ 2 คือ โปรแกรมและทรัพยากรของผู้พัฒนาแอพลิเคชันนั้น (ติดตั้งอยู่ที่เว็บไซต์ของผู้พัฒนา) ตัวอย่าง
กรณีของ Google Maps Mashup จะหมายถึง เว็บเพจที่นักพัฒนาเว็บไซต์สร้างขึ้น เพื่อให้มีส่วนประกอบ
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ที่เป็นแผนที่ที่สามารถทางานแบบโต้ตอบกับผู้ใช้ได้โดยมีแผนที่ฐานเป็นส่วนที่ Google จัดไว้ให้แล้วและมี
ข้อมูลแผนที่ของตนเองซ้อนทับในลักษณะหมุดปัก (ที่สามารถแสดงข้อความซึ่งแฝงอยู่ เมื่อผู้ใช้คลิกที่หมุด
เหล่านั้น) หรือลักษณะอื่นที่สลับซับซ้อนกว่านั้น
ในการจัดทา Google Maps Mashup ระดับต้นจาเป็นต้องใช้ความรู้พื้นฐานในการสร้าง Web
Page ดัวยภาษา html/ xhtml การเขียนโปรแกรม JavaScript ความรู้เรื่องการแผนที่และภูมิศาสตร์ และ
ความรู้ในด้าน xml Technology ในระดับปฏิบัติการที่สูงขึ้น มีความต้องการที่สลับซับซ้อนมากขึ้น
ตามลาดับ
ในที่นี้ ขอกล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเบื้องต้นที่จาเป็นในงานพัฒนา Google Maps
Mashup ได้แก่ Html / xhtml, JavaScript และความรู้พื้นฐานวิชาภูมิศาสตร์และการแผนที่
ความรู้เพิ่มเติมที่จาเป็นสาหรับงานพัฒนาขั้นกลาง-สูง เช่น XML Technology, AJAX
(JavaScript + xml) หรือ JSON (JavaScript Object Notation) เป็นต้น
ความรู้เพิ่มเติมสาหรับงานใหญ่ หรืองานพิเศษ เช่น Server Side Scripting (PHP, etc) หรือ
Web Database Software (MySql, etc) เป็นต้น
ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง มีทั้งที่เป็นเรื่องกราฟิก แผนที่ และอื่น ๆ เช่น
1) Web Map Service (WMS) Concept
2) SVG (Scalable Vector Graphic)
3) GML (Geographic Markup Language)
4) GIS, GPS, Cartography
1) ขั้นตอนหลักในการดาเนินการจัดทา Google Maps Mashup
1.1) ยื่นคาขอ API Key สาหรับ URL ของเว็บไซต์ที่จะใช้บริการ Google Maps API เว็บไซต์
นั้นเป็นที่ที่จะนาเว็บเพจที่มี Google Maps เป็นองค์ประกอบไปวางไว้ (URL ที่ยื่นคาขอรับ API Key:http://www.google.com/apis/maps/signup.html)
1.2) เขียนโปรแกรมสร้างเว็บเพจที่ใช้ Google Maps API ช่วยสร้างแผนที่
1.3) Upload งานที่ทาเสร็จแล้วขึ้นสู่เว็บไซต์ และทดลองใช้งาน
2) การสร้างตัวควบคุมแผนที่ (Control-maptypes.html)
การสร้างตัวควบคุมแผนที่ให้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งบนแผนที่โดยใช้ GMapTypeControl ()
ซึ่งปกติจะมีตัวเลือกแสดงภาพบนฉากหลังเป็น 3 แบบ Map/Satellite/ และ Hybrid เพื่อให้เห็นความ
ยืดหยุ่นของโปรแกรมที่สามารถถอดถอนชนิดแผนที่ที่ไม่ต้องการออกไปด้วย GMap2.removeMapType
() หรือเพิ่มชนิดแผนที่ที่ต้องการด้วย GMap2.addMapType () หลังจากนั้นจึงสร้างตัวควบคุมแผนที่ด้วย
คาสั่ง Add Control () ทาให้ผลลัพธ์เป็นแผนที่ที่มีตัวเลือกเพียง 2 แบบ คือ Map และ Satellite (สวัสดิ์
ชัย เกรียงไกรเพชร, 2554)
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ภาพที่ 2-5 แสดงผลการสร้างตัวควบคุมแผนที่
ที่มา : Google Map, 2016
3) การเปิด Info Window
Info Window เป็น pop-up แสดงผลแบบผุดขึ้นที่เป็นได้ทั้งข้อความและ/ หรือรูปภาพ มีไว้
เพื่อใช้นาเสนอข้อมูล ณ ตาแหน่งที่ต้องการบนแผนที่ สร้างขึ้นได้ด้วย OpenInfoWindow Method โดย
ป้อนค่าพิกัดตาแหน่งและ html Element เป็นองค์ประกอบ ทั้งนี้ html Element คือ ส่วนของเนื้อหาที่
เขียนเป็นรหัส html ตามที่ต้องการนาเสนอใน Info Window หรือใช้จาวาสคริปต์สร้างเป็น html
Element ก็ได้หรือแสดงการใช้ custom info window แสดงผลกากับ Marker ซึ่งใช้สัญกรที่กาหนดขึ้น
แบบซับซ้อนโดยให้ตอบสนองต่ออุบัติการณ์คลิก (Click Event) ทั้งนี้ให้มีผลต่อการคลิก Marker ทุกตัว ใน
การนี้จะใช้ความสามารถที่เป็นข้อดีของ JavaScript Function Closure ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่
นาเสนอภายใน info Window ที่เป็นเรื่องของ Marker แต่ละตัวเป็นการเฉพาะส่วน Info Window แบบ
หลายแผ่นเอกสารซ้อนกันการจัดให้ Info Window มีรูปแบบที่สลับซับซ้อนแบบ Multiple Named Tabs
สามารถทาได้โดยใช้ Method สองแบบ ซึ่งได้แก่ openInfoWindowTabs() และ GInfoWindowTab
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ภาพที่ 2-6 แสดงการคลิกหน้าต่างข้อมูลเสมือนกล่องข้อความที่เก็บรายละเอียดของตาแหน่งนั้น ๆ
ที่มา : Google Map, 2016
4) การใช้ XML และ Asynchronous HTTP เพื่อนาเข้าข้อมูลแผนที่
การ Download แฟ้มข้อมูลแบบสถิต (Static File) ชื่อ "data.xml" ซึ่งบรรจุรายการค่าพิกัด
latitude/ longitude ในรูปแบบ XML โดยใช้ GDownloadUrl Method หลังจากที่ Download เสร็จ ก็
ทาการ Parse ข้อมูลด้วย GXml.parse Method และนาค่าที่ได้ไปประมวลผลต่อตามลาดับ โดยให้ผลลัพธ์
เป็น Marker วางบนแผนที่ในตาแหน่งตามค่าที่กาหนดในเอกสาร xml ที่ใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้า
5) การแสดงข้อมูลแผนที่จากแฟ้มข้อมูล KML/ GeoRSS
Google Maps API สนับสนุนการใช้ข้อมูลนาเข้าที่อยู่ในฟอร์แมต KML และ GeoRSS เพื่อ
แสดงผลเป็นกราฟิกบนแผนที่ ข้อมูลภายใน KML หรือ GeoRSS มีทั้งที่เป็นรหัสสาหรับสร้างองค์แผนที่
ประเภทจุด เส้น และพื้นที่ ดังนั้นเมื่อนามาแสดงผลบนแผนที่กูเกิ้ล จะได้วัตถุที่เป็น marker, polyline,
และ polygon ในทางเทคนิค วัตถุที่ถูกสร้างขึ้นบนแผนที่นี้จะเป็น GGeoXml object โดยมี addOverlay
() method เป็นกระบวนการทาหน้าที่สร้างและสามารถลบวัตถุประเภทนี้ทิ้งได้โดยใช้คาสั่ง
removeOverlay ()
6) ภาพวางทับบนแผนที่ (GroundOverlay)
GGroundOverlay (มีตั้งแต่ GMap version 2.79) คือ วัตถุบนแผนที่ Google Maps สาหรับ
รูปภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้า เช่น แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ที่นามาวางทับบนแผนที่ การเขียนรหัสกาหนด
รูปภาพมาวางบนแผนที่จะต้องระบุ URL และขอบเขตของภาพโดยใช้ Constructor ดังนี้
GGroundOverlay (imageUrl,bounds) ในที่นี้ bounds เป็นรหัสกาหนดขอบเขตของรูปภาพ ซึ่งต้องใช้
Constructor คือ GLatLngBounds(SW_latlong, NE_latlong) นอกจากนั้น ยังสามารถใช้ KML file
กาหนดรายละเอียดของ Ground Overlay ได้อีกด้วย
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ภาพที่ 2-7 แสดงการใช้ข้อมูล KML มาซ้อนทับบนแผนที่
ที่มา : Google Maps, 2012
2.9 ตัวอย่างของ Google Maps Mashup

ภาพที่ 2-8 การใช้ Google Maps Mashup ของเว็บ E Siam earth
ที่มา : ประภัสสร อุบลครุฑ และ คณะ, 2552
จากภาพที่ 2-8 เว็บนี้ได้รวบรวมสถานที่ในเมืองไทยโดยผู้ใช้เป็นคนช่วยกันสร้างข้อมูลด้วยการ
Post รูปสถานที่ แล้วใส่ข้อมูล (Wiki) ลงไป ภายในเว็บไซต์ มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่บันเทิงต่าง ๆ
ทาให้ค้นหาได้ง่ายและสะดวกสบาย
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ภาพที่ 2-9 การใช้ Google Maps Mashup กับ Micro Blogging ของเว็บกระปุก
ที่มา : ประภัสสร อุบลครุฑ และ คณะ, 2552
จากภาพที่ 2-9 เป็นการนา Google Maps Mashup กับ Micro Blogging เข้าด้วยกัน เป็น
Service ที่ผสาน Micro Blogging เข้ากับ Maps คือ เมื่อผู้ใช้ส่งข้อความมาก็จะปรากฏข้อความ รูป หรือ
อะไรก็แล้วแต่ของผู้ใช้บนตาแหน่งของแผนที่ที่ผู้ใช้นั้นอยู่ ซึ่ง http:// jaewjae.kapook.com สามารถส่ง
ได้ทั้งจาก มือถือ และ เว็บไซต์ซึ่งรูปหรือข้อความสั้น ๆ นี้ เรียกว่า Micro Blogging เพราะมีเนื้อหาสั้นกว่า
การเขียน Blog มาก การบริการในต่างประเทศสามารถเข้าชม ๆ ได้ที่เว็บ htt://jaewjae.kapook.com

ภาพที่ 2-10 ตัวอย่างการใช้ Google Maps Mashup กับ Micro Blogging ของเว็บกระปุก
ที่มา : ประภัสสร อุบลครุฑ และ คณะ, 2552
2.10 ประโยชน์ของการใช้งาน Google Maps
2.10.1 Google Maps สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเว็บเพจที่ต้องการได้ โดยการเขียนเป็น
รหัส html และ JavaScript
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2.10.2 มีภาพถ่ายดาวเทียมที่สามารถมองเห็นได้
2.10.3 สามารถดูแผนที่ที่สนใจได้
2.10.4 สามารถมาร์คได้ว่าบริเวณนี้คือบริเวณใด
2.10.5 สามารถวิเคราะห์คานวณเส้นทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ โดยการใช้เส้นในการลาก
เพื่อคานวณหาเส้นทาง
2.10.6 ใส่รูปสถานที่ต่าง ๆ ณ ตาแหน่งที่ระบุไว้ได้
2.10.7 รายงานสภาพอากาศทั่วโลก Live Weather Conditions from Weather Bonk
2.10.8 ตามติดเหตุการณ์แผ่นดินไหว Real-time Earthquakes (USGS)
2.10.9 ค้นหาโรมแรม Search Hotels-HOTELS.COM
2.10.10 ข้อมูลสถานที่ทั่วโลก Wikimedia Layer Beta
2.10.11 รู้พิกัด ละติจูด/ ลองจิจูด Position Finder
2.10.12 ไม้บรรทัดวัดระยะห่าง Distance Measurement Tool
2.10.13 รังวัดที่ดินออนไลน์ Large Area Measure
2.10.14 การประยุกต์ Google Maps กับชมรมรถยนต์มาสด้า 3 ประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูล
ศูนย์บริการแก่สมาชิก
2.10.15 การประยุกต์ Google Maps เพื่อสร้างบริการที่แปลกใหม่ในเว็บไซต์ kapook.com
2.10.16 การประยุกต์ Google Maps กับการเรียนการสอนคาราเต้
2.11 การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศถูกนามาใช้งานในหน่วยงานอย่างแพร่หลาย ดังนั้น หน่วยงาน
ต่าง ๆ จึงมีการพัฒนาฐานข้อมูลภายใต้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอย่างมากมาย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเพื่อนาข้อมูลมาใช้สาหรับการดาเนินงานวิเคราะห์เพื่อการบริหารจัดการโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในบางหน่วยงานที่กาหนดให้การมีเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการมีข้อมูลภูมิสารสนเทศไว้ใช้งาน
เป็นดัชนีชี้วัดถึงผลการดาเนินงานขององค์กร ทาให้ต้องมีการจัดหาและพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ภายในองค์กร ปัญหาหลักของการพัฒนาฐานข้อมูลในปัจจุบันนั้น แต่ละหน่วยงานมีดาเนินการแยกกันตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน และขาดการประสานงานในระดับข้อมูลทาให้เกิดความซ้าซ้อนกันของ
ข้อมูล และส่งผลให้ข้อมูลขาดมาตรฐานและยังเป็นการใช้งบประมาณที่ซ้าซ้อนสิ้นเปลือง นอกจากนั้น การ
เรียกใช้ข้อมูลยังไม่สามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานยังขาด
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการดาเนินงานที่ยังไม่มีแนวทาง
ที่จะพัฒนาประสานการทางานให้เป็นแบบเครือข่ายซึ่งจะส่งผลให้ปัญหาความซ้าซ้อนของข้อมูลดังกล่าวมี
เพิ่มมากขึ้น
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ในขณะที่ทิศทางการพัฒนาในระดับโลกทางด้านเทคโนโลยีและการดาเนินงานขององค์กรเพื่อ
สร้างประสิทธิภาพการดาเนินงานมุ่งสู่การดาเนินงานแบบเครือข่าย โดยใช้ช่องทางการสื่อสารของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและดาเนินงานรวมถึงการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
มาตรฐาน ซึ่งรวมถึงมาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการกาหนดนโยบายและทิศทางการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับชาติ (National Spatial Data Infrastructure: NDSI) เพื่อให้การพัฒนาและการใช้
ข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบให้บริการสืบค้นข้อมูลของข้อมูลภูมิสารสนเทศในระดับ
จังหวัดนั้นเพื่อสนับสนุนแนวนโยบายการดาเนินงานของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดาเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลภูมิสารสนเทศของ
หน่วยงานระดับจังหวัด เช่น การพัฒนาฐานข้อมูล Metadata ของข้อมูลภูมิสารสนเทศจังหวัดเชียงใหม่
และระบบสืบค้นเพื่อให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดาเนินการโดยการนาข้อมูล 3
องค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง XML ทีไ่ ด้จากโปรแกรม Metadata Editor ได้แก่ Gis_xml.xml
โครงสร้าง Java Script ที่ได้จากการเขียนขึ้นมา ได้แก่ Searchindex.js และโครงสร้าง HTML ที่ได้จาก
การเขียนขึ้นมา ได้แก่ Search.html นาโครงสร้างข้อมูลทั้งหมด Upload ขึ้นสู่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแล้วทา
การเรียกข้อมูลผ่านเว็บ อาทิ http://localhost/search.html แล้วจึงทดสอบค้นหาข้อมูลโดยใช้คาค้นชั้น
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ต้องการ ซึ่งพบว่า เครื่องมือสามารถตอบสนองข้อมูลที่มีหรือไม่มีในฐานข้อมูล
Metadata แล้วแสดงผลตอบโต้กับผู้ใช้ได้ (ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ,
2551)
ระบบสืบค้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต เป็นระบบที่สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วต่อผู้ใช้ในการสืบค้นข้อมูลภาพ
ถ่ายดาวเทียมไทยโชตได้ทั่วโลก ซึ่งหลังจากที่ดาวเทียมไทยโชตได้รับสัญญาณข้อมูลภาพถ่ายในแต่ละวัน
แล้ว ระบบผลิตข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจะส่งข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ มายังระบบสืบค้นข้อมูลโดยระบบ
สืบค้นข้อมูลจะทาหน้าที่ดังนี้
1. จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดของแต่ละภาพ รวมถึงตาแหน่งพิกัดของภาพลงในฐานข้อมูล
2. จัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายตัวอย่างในระบบสืบค้นข้อมูล
3. เชื่อมต่อระบบการสืบค้นกับฐานข้อมูลโดยสามารถกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ
4. แสดงผลลัพธ์จากการสืบค้นบนแผนที่
5. แสดงข้อมูลภาพถ่ายตัวอย่างและรายละเอียดของภาพถ่ายดาวเทียม
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ภาพที่ 2-11 แสดงหน้าแรกการใช้ระบบสืบค้นข้อมูลดาวเทียมไทยโชต
ที่มา : สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), 2559

ภาพที่ 2-12 แสดงรายการผลลัพธ์ของการค้นหา (ด้านซ้าย) และตาแหน่งของข้อมูลบนแผนที่ (ด้านขวา)
ที่มา : สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), 2559
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ภาพที่ 2-13 แสดงภาพตัวอย่างรายละเอียดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต
ที่มา : สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), 2559
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
สาหรับการวิจัยในครั้งนี้ ข้อมูลที่นามาใช้ครอบคลุมใน อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยได้นา
ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1 รายละเอียดโครงสร้างชั้นข้อมูล
ลาดับชั้น ชื่อชั้นข้อมูล
ข้อมูล
1
LandParcel_BanBueng
3

BanBueng

4
5

Road
Steam

คาอธิบายชั้นข้อมูล

ประเภทชั้นข้อมูล

รายแปลงเกษตรกรรมที่ได้
จากการสารวจ
ขอบเขตตาบล อาเภอบ้าน
บึง จังหวัดชลบุรี
เส้นทางคมนาคม
เส้นทางและพื้นที่แหล่งน้า

Polygon
Polygon
Line
Polygon

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.2.1 เครื่องแม่ข่าย (Server) 1 เครื่อง
3.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลผลข้อมูล 1 เครื่อง
3.2.3 โปรแกรมจาลอง Web Server
3.2.4 โปรแกรม Notepad ++
3.2.5 โปรแกรม Geoserver 2.3.4
3.3 วิธีดาเนินการวิจัย
3.3.1 การรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาโครงสร้างและระบบของการพัฒนาฐานข้อมูล Metadata เพื่อจัดทา
เป็นฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ โดยมีชั้นข้อมูลดังตารางที่ 3-2
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ตารางที่ 3-2 รายละเอียดส่วนการทางาน
ส่วนการทางาน

โปรแกรม

ข้อมูลด้านเชิงพื้นที่ (Spatial Data) PostgreSQL
การให้บริการแผนที่ออนไลน์

QGIS Cloud

ส่วนหน้าต่างใช้งาน

Notepad++

รายละเอียด
จัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นทีใ่ ห้เป็นรูปแบบฐานข้อมูล
ทาการให้บริการแผนที่ออนไลน์โดยผ่านระบบ
Web Map Service
ใช้สาหรับเขียนโปรแกรมทั้งหมดในโครงการนี้

3.4 ขั้นตอนการวิจัย
LandParcel_
BanBueng

Steam
ข้อมูลเชิงพื้นที่

BanBueng

PostgreSQL
(Database)

QGIS Desktop/QGIS Cloud

User Interface
ภาพที่ 3-1 ภาพขั้นตอนการทางาน

Road

23

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลการดาเนินงานของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต้นแบบสาหรับการพัฒนาระบบเกษตร
รายแปลงเพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้ผลดังนี้
4.1 ฐานข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม จัดทาแผนที่รายแปลงจากข้อมูลดาวเทียม จังหวัดชลบุรี
ฐานข้อมูล Metadata ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม จัดทาแผนที่รายแปลงจากข้อมูลดาวเทียม
จังหวัดชลบุรีที่ใช้ในการจัดทาโครงการในครั้งนี้ ใช้ฐานข้อมูลจานวน 4 ชั้นข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลขอบเขตตาบล
อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ข้อมูลพื้นที่รายแปลงเกษตรกรรม อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ข้อมูลเส้นทาง
คมนาคม และ ข้อมูลเส้นทางและพื้นที่แหล่งน้า ซึ่งสามารถแสดงผล ได้ดังนี้

ภาพที่ 4-1 ชั้นข้อมูลขอบเขตตาบล อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
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ภาพที่ 4-2 ชั้นข้อมูลพื้นที่รายแปลงเกษตรกรรม อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ภาพที่ 4-3 ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม
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ภาพที่ 4-4 ชั้นข้อมูลเส้นทางและพื้นที่แหล่งน้า
4.2 การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
จากการนาฐานข้อมูล Metadata มาพัฒนาร่วมกับ QGISCloud และนามาแสดงผลใน Web
Map Services Interface เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงได้จาก URL
http://geo.buu.ac.th/ESG_DB60 และสามารถเข้าถึงผ่าน Web Map Service ได้ที่
http://qgiscloud.com/attawut/DB_2560/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities

ภาพที่ 4-5 หน้าต่างแสดงชั้นข้อมูลที่ให้บริการแผนที่ออนไลน์

บทที่ 5
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต้นแบบสาหรับการพัฒนาระบบเกษตรรายแปลงเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่ อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีเป้าหมาย คือ ออกแบบและจัดทาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
เพื่อให้สามารถจัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบเรียกใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่
และข้อมูลจากคาอธิบายข้อมูล (Metadata) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากใน
การสืบค้นข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ รวมถึงคาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบค้น ตรวจสอบข้อมูลราย
แปลงเกษตรกรรม จังหวัดชลบุรีได้โดยง่าย และสามารถทราบข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) ได้
โดยแสดงผลการสืบค้นร่วมกับ Geoserver นอกจากนี้ยังมี Geonetwork ใช้จัดการข้อมูล Metadata ที่
อธิบายข้อมูลของข้อมูลอีกด้วย
5.2 ปัญหาที่พบในการวิจัย
เนื่องจากมีข้อจากัดในเรื่องของเครื่องแม่ข่าย จึงทาให้การติดต่อระหว่างเครื่องแม่ข่ายกับส่วน
ของผู้ร้องขอมีส่วนขัดข้องอยู่บ้างในบางครั้ง
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ควรนาโครงการจัดทาต้นแบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นผ่านระบบสืบค้นข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ตไปพัฒนาต่อไป
5.3.2 ในส่วนของผู้สืบค้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจจะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน (Data
Exchange) เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
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