


มาตรฐานการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมลูภาครฐั 
ด้านความหมายข้อมลู 

เร่ืองข้อมลูสถานท่ี-ท่ีอยู่ และ สถานท่ี-ภมิูสารสนเทศ



ก ำหนดกำรงำนรบัฟังควำมคดิเหน็ต่อรำ่งมำตรฐำนฯ

เวลำ หวัขอ้บรรยำย/เสวนำ วทิยำกร/ผูท้รงคุณวุฒิ
13.00 -
13.30 น.

เขำ้รว่มงำน

13.30 –
13.45 น.

กลำ่วเปิดงำน • นำยอำศสิ อญัญะโพธิ ์

13.45 –
14.30 น.

ควำมจ ำเป็นของมำตรฐำน “ขอ้มลูทีอ่ยู”่ และ “ขอ้มลูภมูสิำรสนเทศ” ในกำร
พฒันำรฐับำลดจิทิลั

• ผูช้ว่ยศำสตรำจำรยณ์ฐัวุฒ ิหนูไพโรจน์ 
• ผูช้ว่ยศำสตรำจำรยม์ำรอง ผดุงสทิธิ ์
• นำงสำวอรุชัฎำ เกตุพรหม 
• นำงศุปกจิ สกลเสำวภำคย์
• นำงบุญยิง่ ชัง่สจัจำ

14.30 –
15.30 น.

รำยละเอยีด (รำ่ง) มำตรฐำนฯ ดำ้นควำมหมำยขอ้มลู เรื่องขอ้มลูทีอ่ยู่และขอ้มูล
ภมูสิำรสนเทศ

• นำยเจษฎำ ขจรฤทธิ ์
• นำยปรำกำร ศริมิำ



ดร.อำศสิ อญัญะโพธิ ์
ผูช้ว่ยผูอ้ ำนวยกำร 

ส ำนกังำนพฒันำรฐับำลดจิทิลั
(องคก์ำรมหำชน)



People
Growth Mindset & Culture

Technology
Common Platform 

Process
Enabling Policy & Regulations

Interoperability 
Standard/Guidelines

• Growth Mindset
• Digital Literacy/ Leadership
• Collaboration & Outsourcing

• Customer-centric
• Process re-design
• De-regulation
• Public-private partnership
• Interoperability  Standard

• Common Platform (PaaS)
• Implementation guideline

องคป์ระกอบส ำคญัในกำรน ำภำครฐัสูค่วำมเป็นดจิทิลั



แผนพฒันำมำตรฐำนรฐับำลดจิทิลัภำยใต ้พ.ร.บ. กำรบรหิำรงำนและกำรใหบ้รกิำรภำครฐัผำ่นระบบดจิทิลั พ.ศ. 2562

▪ ธรรมำภบิำลขอ้มลูภำครฐั

✓ Data Governance Framework

▪ กำรเปิดเผยขอ้มูลเปิดภำครฐั

✓ Open Data Process

✓ High Value Datasets

ธรรมำภบิำลขอ้มลูภำครฐั

▪ ดจิทิลัไอดสี ำหรบับรกิำรภำครฐั

✓ Digital ID ส ำหรบับุคคลธรรมดำทีม่สีญัชำตไิทย

กระบวนกำรหรอืกำรด ำเนินงำนทำงดจิทิลั

▪ บญัชขีอ้มลูและค ำอธบิำยชุดขอ้มูลดจิทิลั

✓ Data Catalog / Metadata

กำรเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นขอ้มลูดจิทิลั 

▪ ธรรมำภบิำลขอ้มลูภำครฐั

✓ กำรบรหิำรจดักำรขอ้มลูของหน่วยงำนภำครฐั

✓ กำรประเมนิคุณภำพขอ้มลู

▪ กำรเปิดเผยขอ้มูลเปิดภำครฐั

▪ สญัญำอนุญำตกำรใชข้อ้มลูเปิดใน
ศนูยก์ลำงขอ้มลูเปิดภำครฐั

▪ ดจิทิลัไอดสี ำหรบับรกิำรภำครฐั

▪ ส ำหรบันิตบุิคคล (น ำส่ง สพธอ. เพื่อทดสอบ หรอืท ำ sandbox)

▪ e-Signature Standard

✓ ส ำหรบัเจำ้หน้ำทีข่องรฐั

▪ กำรเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอ้มลู

✓ กรอบแนวทำงกำรพฒันำมำตรฐำนกำรเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอ้มูลภำครฐั

▪ บญัชขีอ้มลู (ต่อเนื่อง)

✓ กำรขึน้ทะเบยีน ระบบ GDC

• มำตรฐำนกรอบธรรมำภบิำลขอ้มลูภำครฐั DGF V2.0
1. หลกัเกณฑก์ำรจดัหมวดหมูแ่ละชัน้ควำมลบัของชดุขอ้มลู 

2. ขอ้เสนอแนะนโยบำย/แนวปฏบิตักิำรใชแ้ละแบง่ปันขอ้มลู 

▪ มำตรฐำนกระบวนกำรทำงดจิทิลั

1. ชดุมำตรฐำนกระบวนกำรทำงดจิทิลัภำครฐั (Digital Transformation)
✓ แนวปฏบิตัติกิระบวนกำรทำงดจิทิลัภำครฐั - ภำพรวม

2. เครื่องมอืและแนวปฏบิตัดิำ้นดจิทิลัไอดสี ำหรบับรกิำรภำครฐั (Digital ID)

✓ เครื่องมอืประเมนิควำมเสีย่งเพื่อกำรพสิจูน์และยนืยนัตวัตน

3. ชดุมำตรฐำนกำรแปลงขอ้มลูดจิทิลั (Digitization)
✓ แนวปฏบิตักิำรลงลำยมอืชือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ส ำหรบัเจำ้หน้ำทีข่องรฐั (e-Signature)

▪ มำตรฐำนกำรเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นขอ้มลูภำครฐั
1. ชดุมำตรฐำนฯ ดำ้นกำรเชื่อมโยงขอ้มลู เรื่องสถำปัตยกรรมอำ้งองิและขอ้ก ำหนดที่เกีย่วขอ้ง

2. ชดุมำตรฐำนฯ ดำ้นควำมหมำยขอ้มลู เรื่องขอ้มลูสถำนที่

3. ชดุมำตรฐำนฯ ดำ้นควำมหมำยขอ้มลู เรื่องขอ้มลูภำษี

4. แนวปฏบิตัใินกำรประยุกตใ์ชม้ำตรฐำน NIEM เพื่อกำรออกแบบ API ส ำหรบัหน่วยงำน
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หมายเหตุ ✓ มกีำรประกำศ หรอืเผยแพรแ่ลว้



มำตรฐำนกำรท ำงำนรว่มกนั (Interoperability)

มาตรฐานการท างานร่วมกนัระดบัเทคนิค 
(Technical Interoperability) 

เพื่อใหเ้กดิกำรแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่ำงหน่วยงำน

มาตรฐานการท างานร่วมกนัระดบัความหมาย (Semantic 
Interoperability) 

เพื่อใหเ้กดิกำรแลกเปลีย่นขอ้มลูทีม่คีวำมหมำยเดยีวกนัระหว่ำงหน่วยงำน

มาตรฐานการท างานร่วมกนัระดบัองคก์ร (Organizational 
Interoperability)

เพื่อใหเ้กดิขอ้ตกลงในดำ้นขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำน

In
te

ro
p

er
ab

ili
ty

 L
ev

el



ปัญหำกำรใชข้อ้มลูระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงกนั (Semantic Problem)

API AAPI B

เพศชำย = 1
เพศหญงิ = 0

เพศชำย = M
เพศหญงิ = F

วนัที่
210421

วนัที่
21APR64 

ABCDEFG กขคงจฉ?? ??

Semantic Data Exchange เป็นกำ้วส ำคญัในกำร
ท ำใหเ้กดิ Interoperability ของรฐับำลดจิทิลั

ควำมจ ำเป็นของมำตรฐำนกำรแลกเปลีย่นขอ้มลูระดบัควำมหมำยขอ้มลู



มำตรฐำนขอ้มลูสถำนที-่ทีอ่ยู ่และ สถำนที-่ภมูสิำรสนเทศ ส ำคญัอยำ่งไร

กลุ่มขอ้มลูหลกั (Core Data) ข้อมลูท่ีอยู่ (Address)

- เรำจะตดิต่อคุณไดท้ีไ่หน?
- เรำจะสง่ของใหคุ้ณไดท้ีไ่หน?

ข้อมลูภมิูสารสนเทศ (Geospatial)

- คุณอยู่ต ำแหน่งไหนในแผนที?่
- เรำจะเดนิทำงไปหำคุณไดอ้ย่ำงไร?

GOV Organization GOV Organization
TGIX Semantic Standard

In-house Standard In-house Standard

ขอ้มลูสถำนทีป่ระกอบดว้ย (เป็นอย่ำงน้อย)
ขอ้มลูทีอ่ยู่ และ ขอ้มลูภมูสิำรสนเทศ



กำรยกระดบัมำตรฐำนจำกขอ้เสนอแนะเป็นมำตรฐำนบงัคบัใช้

ในกรณีทีเ่ป็นการยกระดบัจากขอ้เสนอแนะ เป็น มาตรฐานบงัคบัใช ้เช่น มส
พร. เป็น มรด.

จะท าใหล้ดระยะเวลาในการประกาศมาตรฐาน

เสนอร่ำง Final Draft National Standard (FDNS) ต่อคณะกรรมกำรพฒันำรฐับำลดจิทิลั เพื่อพจิำรณำ

ประกำศคณะกรรมกำรพฒันำรฐับำลดจิทิลั

ร่ำง
มำตรำฐำน

CD

CDV เวยีนร่ำง Committee Draft for Vote (CDV) ให้
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี เพื่อพจิำรณำใหข้อ้คดิเหน็

FDNS1

FDNS2

DGS

กรณีรำ่ง FDNS2 ไดร้บักำรเหน็ชอบ

กรณีรำ่ง FDNS1 ไดร้บัควำมเหน็ชอบ

กรณีรำ่ง CDV ไดร้บัควำมเหน็ชอบ

กรณีรำ่ง CD ไดร้บัควำมเหน็ชอบ

คณะท ำงำนดำ้นมำตรฐำนกำรเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอ้มลูภำครฐั
ร่ำง

มำตรำฐำน

DD
เสนอร่ำง Draft Document (DD) ต่อคณะกรรมกำรจดัท ำร่ำงมำตรฐำนฯ เพื่อพจิำรณำ

PRD

กรณีรำ่ง FDD ไดร้บัควำมเหน็ชอบ

กรณีรำ่ง DD ไดร้บัควำมเหน็ชอบ

FDDเสนอร่ำง Final Document Draft (FDD) ต่อ
คณะกรรมกำรส ำนกังำนพฒันำรฐับำลดจิทิลั เพื่อพจิำรณำ

DGA

กรณีรำ่ง PRD ไดร้บัควำมเหน็ชอบ

กำรจดัท ำมำตรฐำนรฐับำลดจิทิลั : มรด. กำรจดัท ำมำตรฐำนส ำนกังำนพฒันำรฐับำลดจิทิลั : มสพร. 

เสนอร่ำง Final Draft National Standard (FDNS) ต่อคณะอนุกรรมกำรสถำปัตยกรรมและมำตรฐำนฯ 
เพื่อพจิำรณำ

เสนอร่ำง Committee Draft (CD) ต่อ
คณะกรรมกำรจดัท ำร่ำงมำตรฐำนฯ เพื่อพจิำรณำ

ประกำศมำตรฐำนส ำนกังำนพฒันำรฐับำลดจิทิลั

เวยีนร่ำง Public Review Draft (PRD) ให้
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี เพื่อพจิำรณำใหข้อ้คดิเหน็

เจำ้ภำพหลกัยกร่ำงมำตรฐำน



ผศ.ดร. ณฐัวุฒ ิหนูไพโรจน์
• อำจำรยป์ระจ ำภำควชิำวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์จฬุำลงกรณ์

มหำวทิยำลยั 
• ประธำนคณะกรรมกำรจดัท ำรำ่งมำตรฐำน ขอ้ก ำหนด และหลกัเกณฑ์

ภำยใตพ้ระรำชบญัญตักิำรบรหิำรงำนและ กำรใหบ้รกิำรภำครฐัผำ่น
ระบบดจิทิลั พ.ศ. 2562

ดร. อุรชัฎำ เกตุพรหม
• ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยมำตรฐำนดจิทิลัภำครฐัส ำนกังำนพฒันำรฐับำล

ดจิทิลั (องคก์ำรมหำชน)

ผศ.ดร. มำรอง ผดุงสทิธิ ์
• อำจำรยป์ระจ ำภำควชิำวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์มหำวทิยำลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลำ้ธนบุรี
• ประธำนคณะท ำงำนเทคนิคดำ้นมำตรฐำนกำรเชื่อมโยงและแลกเปลีย่น

ขอ้มลูภำครฐั

นำงบุญยิง่ ชัง่สจัจำ
• นกัวชิำกำรคอมพวิเตอรช์ ำนำญกำรพเิศษส่วนบูรณำกำร

ฐำนขอ้มลูกลำงภำครฐั กรมกำรปกครอง

นำงศุปกจิ สกลเสำวภำคย์
• ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัเทคโนโลยสีำรสนเทศ กรมทีด่นิ



กรอบแนวทำงกำรพฒันำมำตรฐำนกำรเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอ้มลูภำครฐั



มำตรฐำนฯ ดำ้นควำมหมำยขอ้มลูคอือะไร

Data Objects

<TGIX-Semantic>

Person

Hospital

OrganizationCovid-19

Tax

Land Water

Location

คอืคลงัค ำศพัท์ (Vocabulary) ทีใ่ชใ้นกำรแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่ำงองคก์ร
ท ำใหร้ะบบสำรสนเทศท ำงำนรว่มกนัไดใ้นระดบัควำมหมำยขอ้มลู (Semantic)
มจี ำนวนค ำศพัทใ์หใ้ชม้ำกมำย และ มโีครงสรำ้งทีม่คีวำมสมัพนัธเ์ชงิวตัถุ

อะไรคอืสิง่ทีน่กัพฒันำระบบตอ้งกำร 
“เรำจะเลอืกชื่อฟิลดจ์ำกไหนในกำรสรำ้ง API Message
แลว้ไมต่อ้งแกโ้คด้หลำยรอบ ท ำงำนรว่มกนัไดทุ้กองคก์ร”

Let’s shop 
vocabs we need 

to dev APIs



มำตรฐำนฯ ดำ้นควำมหมำยขอ้มลู แบง่ออกเป็นกลุ่มอะไรบำ้ง

• กลุ่มข้อมูลหลกั (Core Data) หมำยถงึ กลุ่มของรำยกำรขอ้มลูพืน้ฐำนทัว่ไปทีจ่ ำเป็นตอ้งม ีเพื่อเป็นหลกัใชใ้นกำรอำ้งองิระหวำ่งกลุ่มขอ้มลู 
(Domain) เช่น ขอ้มลูบุคคล (Person) หรอืขอ้มลูนิตบิุคคล (Juristic Person) เป็นตน้

• กลุ่มข้อมูลส่วนขยาย (Extend Data) หมำยถงึ กลุ่มของรำยกำรขอ้มลู (Domain) ทีเ่ฉพำะเจำะจงตำมควำมตอ้งกำรทำงธุรกจิ หรอืมวีตัถุประสงค์
ในกำรใชง้ำน เฉพำะทำงในแต่ละธรุกจิ เช่น ขอ้มลูทีด่นิ ขอ้มลูภำษ ีขอ้มลูกำรลงทุน ขอ้มลูสหกรณ์ หรอืกลุ่มขอ้มลูทีอ่ำจเกดิขึน้ไดใ้นอนำคต เป็น
ตน้

• กลุ่มข้อมูลอ้างอิง (Reference Data) จะเป็นกำรก ำหนดรปูแบบของขอ้มลูทัว่ไปแยกเป็น 2 ประเภทคอื

• ข้อมูลอ้างอิงทัว่ไป (Common Reference Data) หมำยถงึ ขอ้มลูอำ้งองิพืน้ฐำนทัว่ไป ทีไ่ม่ขึน้กบัควำมตอ้งกำรเฉพำะทำงธรุกจิ เช่น 
ขอ้มลูจงัหวดั (Province) หรอืขอ้มลูสญัชำต ิ(Nationality) เป็นตน้

• ข้อมูลอ้างอิงพืน้ฐานทัว่ไปท่ีขึน้กบัความต้องการเฉพาะธรุกิจ (Domain Reference Data) หมำยถงึ ขอ้มลูอำ้งองิพืน้ฐำนทัว่ไปที่
ขึน้กบัควำมตอ้งกำรเฉพำะธุรกจิ (Business Data) เช่น ขอ้มลูสถำนะนิตบิุคคล ขอ้มลูรหสัวตัถุประสงคน์ิตบิุคคล เป็นตน้

CD

ED

CR

DR

GOV Organization GOV Organization
TGIX Semantic Standard

In-house Standard In-house Standard



ควำมจ ำเป็นในกำรพฒันำมำตรฐำนขอ้มลูหลกั (Core Data)

ข้อมลูบคุคล (Person)
ขอ้มลูหลกัประชำชนของประเทศ 
หรอืขอ้มลูทีอ่ำ้งองิบุคคล

ข้อมลูองคก์ร (Organization)
ขอ้มลูหลกัองคก์ร เช่น นิตบิุคคล หน่วยงำนรำชกำร องคก์ร
อสิระต่ำง ๆ

ข้อมลูสถานท่ี (Location) 
ขอ้มลูหลกัสถำนที ่เช่น ต ำแหน่งและพกิดัของสถำนทีส่ ำคญั 
อนุสำวรยี ์ทีด่นิ

ข้อมลูส่ิงของท่ีมีความส าคญั (Item) 

ขอ้มลูหลกัของสิง่ของทีม่คีวำมส ำคญั 
เช่น รถถงั อำกำศยำน เรอืด ำน ้ำ ปืน 

ข้อมลูกิจกรรมท่ีมีความส าคญั (Activity)

ขอ้มลูหลกัของกจิกรรมส ำคญั เช่น 
กจิกรรมทำงศำสนำ กำรเลอืกตัง้



มำตรฐำนฯ ดำ้นควำมหมำยขอ้มลูทีด่ ำเนินกำรไปแลว้ ขอ้มลูบุคคล และ นิตบิุคคล

https://standard.dga.or.th/dga-std/3709/ https://standard.dga.or.th/dga-std/3703/



มำตรฐำนฯ ดำ้นควำมหมำยขอ้มลูทีด่ ำเนินกำรไปแลว้ ขอ้มลูบุคคล

"cd:Person"



มำตรฐำนฯ ดำ้นควำมหมำยขอ้มลูทีด่ ำเนินกำรไปแลว้ ขอ้มลูบุคคล

Person
use



มำตรฐำนฯ ดำ้นควำมหมำยขอ้มลูทีด่ ำเนินกำรไปแลว้ ขอ้มลูบุคคล



มำตรฐำนฯ ดำ้นควำมหมำยขอ้มลูทีด่ ำเนินกำรไปแลว้ ขอ้มลูนิตบิุคคล

"cd:OrganizationJuristicPerson"



มำตรฐำนฯ ดำ้นควำมหมำยขอ้มลูทีด่ ำเนินกำรไปแลว้ ขอ้มลูนิตบิุคคล

cd:OrganizationJuristicPerson

Use

td:JuristicPerson

Use

(Extend Data)

(Core Data)

td:JuristicFinancial

Use

(Extend Data)



มำตรฐำนฯ ดำ้นควำมหมำยขอ้มลูทีด่ ำเนินกำรไปแลว้ ขอ้มลูนิตบิุคคล



นำยเจษฎำ ขจรฤทธิ ์
ฝ่ำยมำตรฐำนดจิทิลัภำครฐั
ส ำนกังำนพฒันำรฐับำลดจิทิลั
(องคก์ำรมหำชน)

นำยปรำกำร ศริมิำ
ฝ่ำยมำตรฐำนดจิทิลัภำครฐั
ส ำนกังำนพฒันำรฐับำลดจิทิลั
(องคก์ำรมหำชน)

มาตรฐานการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมลูภาครฐั 
ด้านความหมายข้อมลู 
เร่ืองข้อมลูสถานท่ี-ท่ีอยู่ และ ข้อมลูสถานท่ี-ภมิูสารสนเทศ



มำตรฐำนฯ ดำ้นควำมหมำยขอ้มลู แบง่ออกเป็นกลุ่มอะไรบำ้ง

• กลุ่มข้อมูลหลกั (Core Data) หมำยถงึ กลุ่มของรำยกำรขอ้มลูพืน้ฐำนทัว่ไปทีจ่ ำเป็นตอ้งม ีเพื่อเป็นหลกัใชใ้นกำรอำ้งองิระหวำ่งกลุ่มขอ้มลู 
(Domain) เช่น ขอ้มลูบุคคล (Person) หรอืขอ้มลูนิตบิุคคล (Juristic Person) เป็นตน้

• กลุ่มข้อมูลส่วนขยาย (Extend Data) หมำยถงึ กลุ่มของรำยกำรขอ้มลู (Domain) ทีเ่ฉพำะเจำะจงตำมควำมตอ้งกำรทำงธุรกจิ หรอืมวีตัถุประสงค์
ในกำรใชง้ำน เฉพำะทำงในแต่ละธรุกจิ เช่น ขอ้มลูทีด่นิ ขอ้มลูภำษ ีขอ้มลูกำรลงทุน ขอ้มลูสหกรณ์ หรอืกลุ่มขอ้มลูทีอ่ำจเกดิขึน้ไดใ้นอนำคต เป็น
ตน้

• กลุ่มข้อมูลอ้างอิง (Reference Data) จะเป็นกำรก ำหนดรปูแบบของขอ้มลูทัว่ไปแยกเป็น 2 ประเภทคอื

• ข้อมูลอ้างอิงทัว่ไป (Common Reference Data) หมำยถงึ ขอ้มลูอำ้งองิพืน้ฐำนทัว่ไป ทีไ่ม่ขึน้กบัควำมตอ้งกำรเฉพำะทำงธรุกจิ เช่น 
ขอ้มลูจงัหวดั (Province) หรอืขอ้มลูสญัชำต ิ(Nationality) เป็นตน้

• ข้อมูลอ้างอิงพืน้ฐานทัว่ไปท่ีขึน้กบัความต้องการเฉพาะธรุกิจ (Domain Reference Data) หมำยถงึ ขอ้มลูอำ้งองิพืน้ฐำนทัว่ไปที่
ขึน้กบัควำมตอ้งกำรเฉพำะธุรกจิ (Business Data) เช่น ขอ้มลูสถำนะนิตบิุคคล ขอ้มลูรหสัวตัถุประสงคน์ิตบิุคคล เป็นตน้

CD

ED

CR

DR

GOV Organization GOV Organization
TGIX Semantic Standard

In-house Standard In-house Standard



ควำมจ ำเป็นในกำรพฒันำมำตรฐำนขอ้มลูหลกั (Core Data)

ข้อมลูบคุคล (Person)
ขอ้มลูหลกัประชำชนของประเทศ 
หรอืขอ้มลูทีอ่ำ้งองิบุคคล

ข้อมลูองคก์ร (Organization)
ขอ้มลูหลกัองคก์ร เช่น นิตบิุคคล หน่วยงำนรำชกำร องคก์ร
อสิระต่ำง ๆ

ข้อมลูสถานท่ี (Location) 
ขอ้มลูหลกัสถำนที ่เช่น ต ำแหน่งและพกิดัของสถำนทีส่ ำคญั 
อนุสำวรยี ์ทีด่นิ

ข้อมลูส่ิงของท่ีมีความส าคญั (Item) 

ขอ้มลูหลกัของสิง่ของทีม่คีวำมส ำคญั 
เช่น รถถงั อำกำศยำน เรอืด ำน ้ำ ปืน 

ข้อมลูกิจกรรมท่ีมีความส าคญั (Activity)

ขอ้มลูหลกัของกจิกรรมส ำคญั เช่น 
กจิกรรมทำงศำสนำ กำรเลอืกตัง้



มาตรฐานการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมลูภาครฐั 
ด้านความหมายข้อมลู 
เร่ืองข้อมลูสถานท่ี-ท่ีอยู่ และ ข้อมลูสถานท่ี-ภมิูสารสนเทศ

"cd:AddressType"
"geo:[ ____ ]Type"



TGIX-Semantic ขอ้มลูสถำนที ่(ทีอ่ยู ่+ ภมูสิำรสนเทศ)

ขอ้มลูสถำนที ่(Location)
เช่น สถำนทีร่ำชกำร ทีพ่กัอำศยั 

ทีอ่ยู ่(Address)

ต ำแหน่งภมูศิำสตร ์(Geospatial)



TGIX-Semantic ขอ้มลูสถำนที ่(ทีอ่ยู ่+ ภมูสิำรสนเทศ)

ขอ้มลูทีอ่ยู่ ขอ้มลูภมูสิำรสนเทศ



TGIX-Semantic ขอ้มลูสถำนที-่ทีอ่ยู ่(Location - Address)



ค ำอธบิำยชุดขอ้มลู

ค ำอธบิำยขอ้มลูแต่ละตวัในมำตรฐำนฯ ดำ้นควำมหมำยขอ้มลู ประกอบดว้ย
(1) โดเมน (Domain) หมำยถงึ หมวดขอ้มลูทีข่อ้มลูนัน้ถูกจดัใหอ้ยู่แบ่งเป็น

หมวด 1 จะใชช้ื่อโดเมนว่ำ “กลุ่มขอ้มลูอ้ำงองิทัว่ไป”

หมวด 2 จะใชช้ื่อโดเมนว่ำ “กลุ่มขอ้มลูหลกั”

หมวด 3 จะใชช้ื่อโดเมนว่ำ “กลุ่มขอ้มลูส่วนขยำย”

หมวด 4 จะใชช้ื่อโดเมนว่ำ “กลุ่มขอ้มลูอ้ำงองิเฉพำะธุรกจิ”

(2) สคีมา (Schema) หมำยถงึ ชื่อของขอ้มลู เช่น ขอ้มลูบุคคล (Person)

(3) นิยาม (Definition) หมำยถงึ ควำมหมำยของขอ้มลู เช่น ขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวับุคคล 

(4) เจ้าของข้อมูล (Data Owner) หมำยถงึ หน่วยงำนทีเ่ป็นเจำ้ของขอ้มลู



ค ำอธบิำยชุดขอ้มลู

ค ำอธบิำยขอ้มลูแต่ละตวัในมำตรฐำนฯ ดำ้นควำมหมำยขอ้มลู ประกอบดว้ย
(5) ผู้ดแูลข้อมูล (Data Administrator) หน่วยงำนทีดู่แลขอ้มลู (อำจไม่ใช่หน่วยงำนเจำ้ของขอ้มลู)

(6) มาตรฐานภายในประเทศท่ีเก่ียวข้อง (National Standard) หมำยถงึ มำตรฐำน ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัต่ำงๆ ในประเทศไทยทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

ขอ้มลูดงักล่ำว เช่น มำตรฐำนอุตสำหกรรม (มอก.) เป็นต้น

(7) มาตรฐานสากล (International Standard) หมำยถงึ มำตรฐำน ระเบยีบ หรอืขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ในระดบัสำกลทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

ขอ้มลูดงักล่ำว เช่น มำตรฐำน ISO เป็นต้น

(8) ล าดบัชัน้ความลบัของข้อมูล (Data Confidentiality) หมำยถงึ สภำพชัน้ควำมลบัของขอ้มลูตำมสทิธิใ์นกำรเขำ้ถงึขอ้มลู

นัน้เพื่อใหท้รำบไดว้่ำผูใ้ชบ้รกิำรขอ้มลูไดร้บักำรอนุญำตใหเ้ขำ้ถงึขอ้มลูไดห้รอืไม่ 



ค ำอธบิำยชุดขอ้มลู

ค ำอธบิำยขอ้มลูแต่ละตวัในมำตรฐำนฯ ดำ้นควำมหมำยขอ้มลู ประกอบดว้ย
(9) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) หมำยถงึ ตำรำงทีอ่ธบิำยรำยละเอยีดของส่วนประกอบขอ้มลู (Data Element) ในสคมีำขอ้มลูนัน้ 

ประกอบดว้ย

• Business Name หมำยถงึ ชื่อทัว่ไป

• Message Name หมำยถงึ ชื่อทีใ่ชใ้นกำรแลกเปลีย่นขอ้มลู

• Mult หรอื Mulitplicity หมำยถงึ จ ำนวนของอลิเิมนต์ทีป่รำกฏในรำยกำรขอ้มลูทีแ่ลกเปลีย่น (Message Transaction) ตวัเลข

ทำงซำ้ยแสดงจ ำนวนต ่ำสุดทีม่ไีดแ้ละตวัเลขทำงขวำแสดงจ ำนวนสูงสุดทีร่ำยกำรขอ้มลูมไีด ้เช่น

• [1..1] = รำยกำรขอ้มลูดงักล่ำวต้องมอีย่ำงน้อยหนึ่งรำยกำรและมไีดไ้ม่เกนิหนึ่งรำยกำรในขอ้ควำม 

• [1..n] = รำยกำรขอ้มลูดงักล่ำวต้องมอีย่ำงน้อยหนึ่งรำยกำรและมไีดไ้ม่จ ำกดัในขอ้ควำม

• [0..1] = รำยกำรขอ้มลูดงักล่ำวอำจจะมหีรอืไม่มกีไ็ด ้หำกมอียู่ในขอ้ควำมกม็ไีม่เกนิหนึ่งรำยกำร

• [0..n] = รำยกำรขอ้มลูดงักล่ำวอำจจะมหีรอืไม่มกีไ็ด ้หำกมอียู่ในขอ้ควำมกม็ไีดไ้ม่จ ำกดั

• Format หมำยถงึ รปูแบบของขอ้มลูของ เช่น 

• ตวัอกัษรทีม่รีปูแบบเป็นตวัเลข (Numeric String)

• รหสัอ้ำงองิ (Code Set) ทีส่ำมำรถอ้ำงองิไดก้บัโดเมนอื่น

• อื่นๆ ทีก่ ำหนดมำตรำฐำน เช่น รปูแบบขอ้มลูวนัที ่(dateFormat) 



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ทีอ่ยู ่

cd:Address
uses

1. ขอ้มลูทีอ่ยู่ (Address)



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ทีอ่ยู ่

cd:Address
uses

1. ขอ้มลูทีอ่ยู่ (Address)



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ทีอ่ยู ่

1. ขอ้มลูทีอ่ยู่ (Address)

Business Name Message Name Mult. Format Reference Type Description
Address Code cd:AddressCode [1..1] ตวัอกัษรทีม่รีปูแบบเป็นตวัเลข (0-9) - รหสัประจ ำบำ้นก ำหนดโดยกรมกำรปกครอง
Building cd:Building [0..1] ตวัอกัษร - ชือ่ตกึ/อำคำร
Room No cd:RoomNo [0..1] ตวัอกัษร - เลขทีห่อ้ง
Floor cd:Floor [0..1] ตวัอกัษร - ชัน้ที ่
Address No cd:AddressNo [1..1] ตวัอกัษรทีม่รีปูแบบเป็นตวัเลข (0-9) กรณมีทีบั ให้

ตำมหลงัดว้ย “/” แลว้ตำมดว้ยตวัอกัษรทีม่รีปูแบบเป็น
ตวัเลข (0-9)

- เลขทีบ่ำ้น/อำคำร 

AddressTextTH cd:AddressTextTH [0..1] ตวัอกัษร - ขอ้มลูอื่นๆทีน่อกเหนือจำก field ทีม่ ี
AddressTextEN cd:AddressTextEN [0..1] ตวัอกัษร - ขอ้มลูอื่นๆทีน่อกเหนือจำก field ทีม่ ี
Moo cd:Moo [0..1] ตวัอกัษรทีม่รีปูแบบเป็นตวัเลข (0-9) - หมูท่ี่
Soi cd:Soi [0..1] Code Set cr:Soi (SoiCode) ซอย
Trok cd:Trok [0..1] Code Set cr:Trok (TrokCode) ตรอก
Road cd:Road [1..1] Code Set cr:Road (RoadCode) ถนน
Village cd:Village [0..1] ตวัอกัษร - หมูบ่ำ้น
Tambon cd:Tambon [1..1] Code Set cr:Tambon (TambonCode) ต ำบล
Amphoe cd:Amphoe [1..1] Code Set cr:Amphoe (AmphoeCode) อ ำเภอ
Province cd:Province [1..1] Code Set cr:Province (ProvinceCode) จงัหวดั 
Country cd:Country [1..1] Code Set cr:Country (CountryCode) ประเทศ
Postcode cd:Postcode [0..1] Code Set cr:Postcode (PostcodeCode) รหสัไปรษณยี์
AddressType cd:AddressType [0..1] Code Set cr:AddressType (AddressTypeCode) ประเภททีอ่ยู่



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ทีอ่ยู ่

1. ขอ้มลูทีอ่ยู่ (Address)



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ทีอ่ยู ่

cd:Address
uses

2. ขอ้มลูประเทศ (Country)



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ทีอ่ยู ่

Business Name Message Name Mult. Format Reference Type Description
Country Code cr:CountryCode [1..1] ตวัอกัษร - รหสัของประเทศ
Country Text (Thai) cr:CountryTextTH [1..1] ตวัอกัษร - ชือ่ประเทศ (ภำษำไทย)
Country Text (English) cr:CountryTextEN [1..1] ตวัอกัษร - ชือ่ประเทศ (ภำษำองักฤษ)
Country Code Version cr:CountryCodeVersion [0..1] Date: YYYYMMDD

[YYYY] ระบุเป็นปีครสิต์ศกัรำช (คศ.)

ตัง้แต่ 0000 – 9999

[MM] รหสัเดอืน 2 หลกั ตัง้แต่ 01 – 12

[DD] รหสัวนัที ่2 หลกั ตัง้แต่ 01 – 31

- วนัเดอืนปีตำมปฏทินิ

(แบบพืน้ฐำน) โดยใชปี้ ค.ศ. (อำ้งองิ ISO 8601) เช่น 
20210131 แทนวนัที่

31 มกรำคม ค.ศ. 2021

2. ขอ้มลูประเทศ (Country)



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ทีอ่ยู ่

cd:Address
uses

3. ขอ้มลูจงัหวดั (Province)



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ทีอ่ยู ่

3. ขอ้มลูจงัหวดั (Province)

Business Name Message Name Mult. Format Reference Type Description
Province Code cr:ProvinceCode [1..1] ตวัอกัษร - รหสัของจงัหวดั
Province Text (Thai) cr:ProvinceTextTH [1..1] ตวัอกัษร - ชือ่ของจงัหวดั (ภำษำไทย)
Province Text (English) cr:ProvinceTextEN [1..1] ตวัอกัษร - ชือ่ของจงัหวดั (ภำษำองักฤษ)
Province Code Version cr:ProvinceCodeVersion [0..1] Date: YYYYMMDD

[YYYY] ระบุเป็นปีครสิต์ศกัรำช (คศ.)

ตัง้แต่ 0000 – 9999

[MM] รหสัเดอืน 2 หลกั ตัง้แต่ 01 – 12

[DD] รหสัวนัที ่2 หลกั ตัง้แต่ 01 – 31

- วนัเดอืนปีตำมปฏทินิ

(แบบพืน้ฐำน) โดยใชปี้ ค.ศ. (อำ้งองิ ISO 8601) เช่น 
20210131 แทนวนัที่

31 มกรำคม ค.ศ. 2021



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ทีอ่ยู ่

cd:Address
uses

4. ขอ้มลูอ ำเภอ (Amphoe)



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ทีอ่ยู ่

4. ขอ้มลูอ ำเภอ (Amphoe)

Business Name Message Name Mult. Format Reference Type Description
Amphoe Code cr:AmphoeCode [1..1] ตวัอกัษร - รหสัของอ ำเภอ
Amphoe Text(Thai) cr:AmphoeTextTH [1..1] ตวัอกัษร - ชือ่ของอ ำเภอ (ภำษำไทย)
Amphoe Text (English) cr:AmphoeTextEN [1..1] ตวัอกัษร - ชือ่ของอ ำเภอ (ภำษำองักฤษ)
Amphoe Code Version cr:AmphoeCodeVersion [0..1] Date: YYYYMMDD

[YYYY] ระบุเป็นปีครสิต์ศกัรำช (คศ.)

ตัง้แต่ 0000 – 9999

[MM] รหสัเดอืน 2 หลกั ตัง้แต่ 01 – 12

[DD] รหสัวนัที ่2 หลกั ตัง้แต่ 01 – 31

- วนัเดอืนปีตำมปฏทินิ

(แบบพืน้ฐำน) โดยใชปี้ ค.ศ. (อำ้งองิ ISO 8601) เช่น 
20210131 แทนวนัที่

31 มกรำคม ค.ศ. 2021



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ทีอ่ยู ่

cd:Address
uses

5. ขอ้มลูต ำบล (Tambon)



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ทีอ่ยู ่

5. ขอ้มลูต ำบล (Tambon)

Business Name Message Name Mult. Format Reference Type Description
Tambon Code cr:TambonCode [1..1] ตวัอกัษร - รหสัของต ำบล
Tambon Text (Thai) cr:TambonTextTH [1..1] ตวัอกัษร - ชือ่ของต ำบล (ภำษำไทย)
Tambon Text (English) cr:TambonTextEN [1..1] ตวัอกัษร - ชือ่ของต ำบล (ภำษำองักฤษ)
Tambon Code Version cr:TambonCodeVersion [0..1] Date: YYYYMMDD

[YYYY] ระบุเป็นปีครสิต์ศกัรำช (คศ.)

ตัง้แต่ 0000 – 9999

[MM] รหสัเดอืน 2 หลกั ตัง้แต่ 01 – 12

[DD] รหสัวนัที ่2 หลกั ตัง้แต่ 01 – 31

- วนัเดอืนปีตำมปฏทินิ

(แบบพืน้ฐำน) โดยใชปี้ ค.ศ. (อำ้งองิ ISO 8601) เช่น 
20210131 แทนวนัที่

31 มกรำคม ค.ศ. 2021



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ทีอ่ยู ่

cd:Address
uses

6. ขอ้มลูประเภททีอ่ยู่ (AddressType)



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ทีอ่ยู ่

6. ขอ้มลูประเภททีอ่ยู่ (AddressType)

Business Name Message Name Mult. Format Reference Type Description
Address Type Code cr:AddressTypeCode [1..1] ตวัอกัษร - รหสัของประเภททีอ่ยู่
Address Type Text (Thai) cr:AddressTypeTextTH [1..1] ตวัอกัษร - ชือ่ของประเภททีอ่ยู่ (ภำษำไทย)
Address Type Text (English) cr:AddressTypeTextEN [1..1] ตวัอกัษร - ชือ่ของประเภททีอ่ยู่ (ภำษำองักฤษ)
Address Type Code Version cr:AddressTypeCodeVersion [0..1] Date: YYYYMMDD

[YYYY] ระบุเป็นปีครสิต์ศกัรำช (คศ.)

ตัง้แต่ 0000 – 9999

[MM] รหสัเดอืน 2 หลกั ตัง้แต่ 01 – 12

[DD] รหสัวนัที ่2 หลกั ตัง้แต่ 01 – 31

- วนัเดอืนปีตำมปฏทินิ

(แบบพืน้ฐำน) โดยใชปี้ ค.ศ. (อำ้งองิ ISO 8601) เช่น 
20210131 แทนวนัที่

31 มกรำคม ค.ศ. 2021



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ทีอ่ยู ่

cd:Address
uses

7. ขอ้มลูถนน (Road)



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ทีอ่ยู ่

Business Name Message Name Mult. Format Reference Type Description
Road Code cr:RoadCode [1..1] ตวัอกัษร - รหสัของถนน
Road Text (Thai) cr:RoadTextTH [1..1] ตวัอกัษร - ชือ่ของถนน (ภำษำไทย)
Road Text (English) cr:RoadTextEN [1..1] ตวัอกัษร - ชือ่ของถนน (ภำษำองักฤษ)
Road Code Version cr:RoadCodeVersion [0..1] Date: YYYYMMDD

[YYYY] ระบุเป็นปีครสิต์ศกัรำช (คศ.)

ตัง้แต่ 0000 – 9999

[MM] รหสัเดอืน 2 หลกั ตัง้แต่ 01 – 12

[DD] รหสัวนัที่ 2 หลกั ตัง้แต่ 01 – 31

- วนัเดอืนปีตำมปฏทินิ

(แบบพืน้ฐำน) โดยใชปี้ ค.ศ. (อำ้งองิ ISO 8601) เช่น 
20210131 แทนวนัที่

31 มกรำคม ค.ศ. 2021

7. ขอ้มลูถนน (Road)



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ทีอ่ยู ่

cd:Address
uses

7. ขอ้มลูตรอก (Trok)



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ทีอ่ยู ่

Business Name Message Name Mult. Format Reference Type Description
Trok Code cr:TrokCode [1..1] ตวัอกัษร - รหสัของตรอก
Trok Text (Thai) cr:TrokTextTH [1..1] ตวัอกัษร - ชือ่ของตรอก (ภำษำไทย)
Trok Text (English) cr:TrokTextEN [1..1] ตวัอกัษร - ชือ่ของตรอก (ภำษำองักฤษ)
Trok Code Version cr:TrokCodeVersion [0..1] Date: YYYYMMDD

[YYYY] ระบุเป็นปีครสิต์ศกัรำช (คศ.)

ตัง้แต่ 0000 – 9999

[MM] รหสัเดอืน 2 หลกั ตัง้แต่ 01 – 12

[DD] รหสัวนัที่ 2 หลกั ตัง้แต่ 01 – 31

- วนัเดอืนปีตำมปฏทินิ

(แบบพืน้ฐำน) โดยใชปี้ ค.ศ. (อำ้งองิ ISO 8601) เช่น 
20210131 แทนวนัที่

31 มกรำคม ค.ศ. 2021

7. ขอ้มลูตรอก (Trok)



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ทีอ่ยู ่

cd:Address
uses

8. ขอ้มลูซอย (Soi)



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ทีอ่ยู ่

Business Name Message Name Mult. Format Reference Type Description
Soi Code cr:SoiCode [1..1] ตวัอกัษร - รหสัของซอย
Soi Text (Thai) cr:SoiTextTH [1..1] ตวัอกัษร - ชือ่ของซอย (ภำษำไทย)
Soi Text (English) cr:SoiTextEN [1..1] ตวัอกัษร - ชือ่ของซอย (ภำษำองักฤษ)
Soi Code Version cr:SoiCodeVersion [0..1] Date: YYYYMMDD

[YYYY] ระบุเป็นปีครสิต์ศกัรำช (คศ.)

ตัง้แต่ 0000 – 9999

[MM] รหสัเดอืน 2 หลกั ตัง้แต่ 01 – 12

[DD] รหสัวนัที ่2 หลกั ตัง้แต่ 01 – 31

- วนัเดอืนปีตำมปฏทินิ

(แบบพืน้ฐำน) โดยใชปี้ ค.ศ. (อำ้งองิ ISO 8601) เช่น 
20210131 แทนวนัที่

31 มกรำคม ค.ศ. 2021

8. ขอ้มลูซอย (Soi)



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ทีอ่ยู ่

cd:Address
uses

9. ขอ้มลูรหสัไปรษณยี์ (Postcode)



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ทีอ่ยู ่

Business Name Message Name Mult. Format Reference Type Description
Postcode Code cr:PostcodeCode [1..1] ตวัอกัษรทีม่รีปูแบบเป็นตวัเลข (0-9) - รหสัไปรษณยี์
Postcode Text (Thai) cr:PostcodeTextTH [1..1] ตวัอกัษร - ขอ้มลูรหสัไปรษณยี ์(ภำษำไทย)
Postcode Text (English) cr:PostcodeTextEN [1..1] ตวัอกัษร - ขอ้มลูรหสัไปรษณยี ์ (ภำษำองักฤษ)
Postcode Code Version cr:PostcodeCodeVersion [0..1] Date: YYYYMMDD

[YYYY] ระบุเป็นปีครสิต์ศกัรำช (คศ.)

ตัง้แต่ 0000 – 9999

[MM] รหสัเดอืน 2 หลกั ตัง้แต่ 01 – 12

[DD] รหสัวนัที ่2 หลกั ตัง้แต่ 01 – 31

- วนัเดอืนปีตำมปฏทินิ

(แบบพืน้ฐำน) โดยใชปี้ ค.ศ. (อำ้งองิ ISO 8601) เช่น 
20210131 แทนวนัที่

31 มกรำคม ค.ศ. 2021

9. ขอ้มลูรหสัไปรษณยี์ (Postcode)



ตวัอยำ่งกำรน ำ cd:AddressType มำพฒันำ JSON API Message

หวัหน้ำสัง่ใหผ้มท ำ API หนึ่งชดุ ทีส่ง่ขอ้มลู
ทัง้หมดบน 

“หน้ำบตัรประจ ำตวัประชำชน”

โดยใช ้TGIX-Semantic



ตวัอยำ่งกำรน ำ cd:AddressType มำพฒันำ JSON API Message

Object Name :ThaiNationalIDCard

Object Elements :person details

Address details

Date of Issue

Date of Expire

Officer’s Name

How to implement JSON Message if TGIX-Semantic 

support only Person and Address Objects?



ตวัอยำ่งกำรน ำ cd:AddressType มำพฒันำ JSON API Message

http://www.schemacentral.com/



ตวัอยำ่งกำรน ำ cd:AddressType มำพฒันำ JSON API Message

http://www.schemacentral.com/

date



ตวัอยำ่งกำรน ำ cd:AddressType มำพฒันำ JSON API Message

http://www.schemacentral.com/

nc:StartDate

nc:EffectiveDate

nc:EndDate

nc:ExpirationDate

cd:EffectiveDate

cd:ExpirationDate



ตวัอยำ่งกำรน ำ cd:AddressType มำพฒันำ JSON API Message

JSON Object’s elements

cd:Person

cd:Address

cd:EffectiveDate

cd:ExpirationDate

cd:CardIssuingOfficer



ตวัอยำ่งกำรน ำ cd:AddressType มำพฒันำ JSON API Message

JSON Object’s elements

cd:Person

cd:Address

cd:EffectiveDate

cd:ExpirationDate

cd:CardIssuingOfficer



ตวัอยำ่งกำรน ำ cd:AddressType มำพฒันำ JSON API Message

JSON Object’s elements

cd:Person

cd:Address

cd:EffectiveDate

cd:ExpirationDate

cd:CardIssuingOfficer



ตวัอยำ่งกำรน ำ cd:AddressType มำพฒันำ JSON API Message

JSON Object’s elements

cd:Person

cd:Address

cd:EffectiveDate

cd:ExpirationDate

cd:CardIssuingOfficer



ตวัอยำ่งกำรน ำ cd:AddressType มำพฒันำ JSON API Message

JSON Object’s elements

cd:Person

cd:Address

cd:EffectiveDate

cd:ExpirationDate

cd:CardIssuingOfficer



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ภมูสิำรสนเทศ

ประเภทขอ้มลูสถำนที่

ประเภทขอ้มลูทีอ่ยู่

ประเภทขอ้มลูภมูสิำรสนเทศCore Data

Core Data

Extend Data



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ภมูสิำรสนเทศ



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ภมูสิำรสนเทศ

**militaryOperations

อำ้งองิกำรใช ้namespace ตำมมำตรฐำน 
NIEM

ลกัษณะกำรใชง้ำนคอืกำรใชเ้ป็น Adapter สู่มำตรฐำน GML หรอื 
GeoJSON



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ภมูสิำรสนเทศ

• ประเภทขอ้มลูภมูสิำรสนเทศจดัอยูใ่นหมวดขอ้มลูขยำย (Extend Data) ดำ้นภมูสิำรสนเทศ (Geospatial Domain) และมเีนมเสปซ (Namespace) เป็น "geo" เชน่ "geo:PointType" 

• มำตรฐำนขอ้มลูภมูสิำรสนเทศฉบบัน้ีอำ้งองิ Geometry Objects ของมำตรฐำน GeoJSON (JSON) และมำตรฐำน GML (XML) 

• ประเภทขอ้มลูภมูสิำรสนเทศขอ้มลูในมำตรฐำนฉบบัน้ีเป็นตวัเชื่อมต่อ (Adpater) ในกำรอำ้งองิจำกมำตรฐำน TGIX Semantic ไปสูม่ำตรฐำน GeoJSON และมำตรฐำน GML วธิกีำรใชง้ำน
มำตรฐำนฉบบัน้ีม ี2 วธิ ีไดแ้ก่

1. กำรน ำเสนอขอ้มลูตำมมำตรฐำน TGIX Semantic ในรปูแบบ XML รว่มกบัมำตรฐำน GML

2. กำรน ำเสนอขอ้มลูตำมมำตรฐำน TGIX Sematnic ในรปูแบบ JSON รว่มกบัมำตรฐำน GeoJSON

• มำตรฐำนขอ้มลูภมูสิำรสนเทศฉบบัน้ีเน้นกำรน ำเสนอขอ้มลูในรปูแบบ JSON รว่มกบัมำตรฐำน GeoJSON เป็นหลกั



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ภมูสิำรสนเทศ

ขอ้มลูพอยท ์(Point Data) คอื ต ำแหน่งทีม่กีำรก ำหนดไว ้(A Fixed Position) บ่งถงึ สถำนที ่ผลติภณัฑ ์หรอื
บรกิำร 

ในมำตรฐำน TGIX Semantic ขอ้มลูพอยทน์ ำเสนอผ่ำนประเภทขอ้มลู "geo:PointType" และประกอบดว้ยอลิิ
เมนต ์1 ตวั คอื 

1. "gml:Point“ ในกรณีใชม้ำตรฐำน XML ร่วมกบั GML หรอื 
2. "Point“      ในกรณีใชม้ำตรฐำน JSON ร่วมกบั GeoJSON

ตวัอย่ำงสมมตุกิำรใชง้ำน



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ภมูสิำรสนเทศ

<cd:Location> 

    <cd:Address> 

        ... 

    <cd:/Address> 

    <cd:LocationArea> 

        ... 

    </cd:LocationArea> 

    ... 

    <cd:LocationGeospatialCoordinate> 

        <gml:Point> 

            <gml:pos>1.0 1.0</gml:pos> 

        </gml:Point> 

    </cd:LocationGeospatialCoordinate> 

    ... 

</cd:Location> 

{ 

    "cd:Location": { 

        "cd:Address": "...", 

        "cd:LocationArea": "...",  

        "...": "...", 

 

        "cd:LocationGeospatialCoordinate": { 

            "@context": { 

                "geometry": "https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf- 

                             geojson/#geometry", 

                "type": "https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf- 

                         geojson/#type", 

                "coordinates": "https://datatracker.ietf.org/doc/draft- 

                                ietf-geojson/#coordinates" 

            }, 

            "geometry": { 

                "type": "Point", 

                "coordinates": [1.0, 1.0] 

            } 

        } 

    } 

} 



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ภมูสิำรสนเทศ

ขอ้มลูมลัตพิอยท ์(MultiPoint Data) คอืกลุ่มของขอ้มลูพอยทท์ีม่ลี ำดบั 
(An Ordered Collection of Points) 

ในมำตรฐำน TGIX Semantic ขอ้มลูมลัตพิอยทน์ ำเสนอผ่ำนประเภทขอ้มลู "geo:MultiPointType" ประกอบดว้ยอิ
ลเิมนต ์1 ตวั คอื 

(1) "gml:MultiPoint“ ในกรณีใชม้ำตรฐำน XML ร่วมกบั GML หรอื
(2) "MultiPoint“      ในกรณีใชม้ำตรฐำน JSON ร่วมกบั GeoJSON

ตวัอย่ำงสมมตุกิำรใชง้ำน



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ภมูสิำรสนเทศ

<wm:MultiSensor> 

    <wm:MultiSensorID> 

        ... 

    </wm:MultiSensorID> 

    <wm:MultiSensorName> 

        ... 

    </wm:MultiSensorName> 

    <wm:MultiSensorPosition> 

        <gml:MultiPoint> 

            <gml:pointMember> 

                <gml:Point> 

                    <gml:pos>100.0 0.0</gml:pos> 

                </gml:Point> 

            </gml:pointMember> 

            <gml:pointMembers> 

                <gml:Point> 

                    <gml:pos>101.0 1.0</gml:pos> 

                </gml:Point> 

            </gml:pointMembers>    

        </gml:MultiPoint> 

    </wm:MultiSensorPosition> 

    ... 

</wm:MultiSensor> 

{ 

    "wm:MultiSensor": { 

        "wm:MultiSensorID": "...", 

        "wm:MultiSensorName": "...", 

 

        "wm:MultiSensorPosition" : { 

            "@context": { 

                "geometry": "https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf- 

                             geojson/#geometry", 

                "type": "https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf- 

                         geojson/#type", 

                "coordinates": "https://datatracker.ietf.org/doc/draft- 

                                ietf-geojson/#coordinates" 

            }, 

            "geometry": { 

                "type": "MultiPoint", 

                "coordinates": [ 

                    [100.0, 0.0], 

                    [101.0, 1.0] 

                ] 

            } 

        } 

    } 

} 



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ภมูสิำรสนเทศ

ขอ้มลูไลน์สตรงิ (LineString Data) คอื กลุ่มของขอ้มลูพอยทม์ำกกว่ำสองจดุขึน้ไปทีม่ลี ำดบัและเสน้ที่เชื่อมต่อพอยท์
เหล่ำนัน้ 

ในมำตรฐำน TGIX Semantic ขอ้มลูไลน์สตรงิน ำเสนอผ่ำนประเภทขอ้มลู "geo:LineStringType" ประกอบดว้ยอลิเิมนต์ 1
ตวั คอื 

(1) "gml:LineString“ ในกรณีใชม้ำตรฐำน XML ร่วมกบั GML หรอื
(2) "LineString“ ในกรณีใชม้ำตรฐำน JSON ร่วมกบั GeoJSON

ตวัอย่ำงสมมตุกิำรใชง้ำน



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ภมูสิำรสนเทศ

<ag:GeoSpatialSourceInfo> 

    <ag:GeospatialShapeSourceCode> 

        ... 

    <ag:GeospatialShapeSourceCode> 

    <ag:GeospatialShapeModifiedIndicator> 

        ... 

    </ag:GeospatialShapeModifiedIndicator> 

    <ag:GeospatialShapeModifiedReasonCode> 

        ... 

    </ag:GeospatialShapeModifiedReasonCode>  

    <ag:LocationLineStringCoordinates> 

        <gml:LineString> 

            <gml:coordinates>45.67,88.56 55.56,89.44</gml:coordinates> 

        </gml:LineString> 

    </ag:LocationLineStringCoordinates> 

    <ag:GeospatialSourceInfoAugmentationPoint> 

        ... 

    </ag:GeospatialSourceInfoAugmentationPoint> 

</ag:GeoSpatialSourceInfo> 

{ 

    "ag:GeoSpatialSourceInfo": { 

         

        "ag:GeospatialShapeSourceCode": "...", 

        "ag:GeospatialShapeModifiedIndicator": "...", 

        "ag:GeospatialShapeModifiedReasonCode": "...", 

        "ag:LocationLineStringCoordinates": { 

            "@context": { 

                "geometry": "https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf- 

                             geojson/#geometry", 

                "type": "https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf- 

                         geojson/#type", 

                "coordinates": "https://datatracker.ietf.org/doc/draft- 

                                ietf-geojson/#coordinates" 

            }, 

            "geometry": { 

                "type": "LineString", 

                "coordinates": [ 

                    [45.67, 88.56], 

                    [55.56,89.44] 

                ] 

            } 

        }, 

        "ag:GeospatialSourceInfoAugmentationPoint": "..." 

    } 

} 



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ภมูสิำรสนเทศ

ตวัอย่ำงสมมตุกิำรใชง้ำน

ขอ้มลูมลัตไิลน์สตรงิ (MultiLineString Data) คอืกลุ่มของขอ้มลูไลน์สตรงิมำกกว่ำสองขอ้มลูขึน้ไป มลี ำดบัของขอ้มลูชดัเจน 

ในมำตรฐำน TGIX Semantic ขอ้มลูไลน์สตรงิน ำเสนอผ่ำนประเภทขอ้มลู "geo:MultiLineStringType" ประกอบดว้ยอลิิ
เมนต ์1 ตวั คอื 

(1) "gml:MultiGeometry“ ในกรณีใชม้ำตรฐำน XMLร่วมกบั GML หรอื
(2) "MultiLineString“ ในกรณีใชม้ำตรฐำน JSON ร่วมกบั GeoJSON

** ประเภทขอ้มลู "MultiLineStringType" มกีำรประกำศเฉพำะในมำตรฐำน GeoJSON เทำ่นัน้ ไมม่กีำรประกำศในมำตรฐำน NIEM ดงันัน้มำตรฐำน 
TGIX Semantic จงึจ ำเป็นตอ้งก ำหนดประเภทขอ้มลู "geo:MultiLineString" ขึน้มำใหมเ่พื่อมคีวำมชดัเจน งำ่ยต่อกำรอำ้งองิ และสอดคล้องกบัขอ้มลูมลั
ตไิลน์สตรงิตำมมำตรฐำน GeoJSON



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ภมูสิำรสนเทศ

<em:DrainageNavigation> 

    <em:DrainageNavigationID> 

        ... 

    </em:DrainageNavigationID> 

    <em:DrainageNavigationCode> 

        ... 

    </em:DrainageNavigationCode> 

    <em:DrainageNavigationLocation> 

        <gml:MultiGeometry> 

            <gml:geometryMember> 

                <gml:LineString> 

                    <gml:coordinates> 

                        45.67,88.56 55.56,89.44 

                    </gml:coordinates> 

                </gml:LineString> 

            </gml:geometryMember> 

            <gml:geometryMembers> 

                <gml:LineString> 

                    <gml:coordinates> 

                        48.47,85.14 56.11,88.46 

                    </gml:coordinates>     

                </gml:LineString> 

            </gml:geometryMembers> 

        </gml:MultiGeometry> 

    </em:DrainageNavigationLocation> 

    <em:DrainageNavigationServicePoint> 

        ... 

    <em:DrainageNavigationServicePoint> 

</em:DrainageNavigation> 

{ 

    "em:DrainageNavigation": { 

 

        "em:DrainageNavigationID": "...",     

        "em:DrainageNavigationCode": "...", 

        "em:DrainageNavigationLocation": { 

            "@context": { 

                "geometry": "https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf- 

                             geojson/#geometry", 

                "type": "https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf- 

                         geojson/#type", 

                "coordinates": "https://datatracker.ietf.org/doc/draft- 

                                ietf-geojson/#coordinates" 

            }, 

            "geometry": { 

                "type": "MultiLineString", 

                "coordinates": [ 

                    [ 

                        [45.67, 88.56], [56.56, 89.44] 

                    ], 

                    [ 

                        [48.47, 85.14], [56.11, 88.46] 

                    ] 

                ] 

            } 

        }, 

        "em:DrainageNavigationServicePoint": "..." 

    } 

} 



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ภมูสิำรสนเทศ

ขอ้มลูโพลกิอน (Polygon Data) คอืรปูทรงปิด (Closed Shape) ทีน่ิยำมโดยคู่ล ำดบัของพกิดั x, y (Logitude, Latitude) เป็น
ฟีเจอรท์ีใ่ชแ้สดงพืน้ที ่

ในมำตรฐำน TGIX Semantic ขอ้มลูโพลกิอนน ำเสนอผ่ำนประเภทขอ้มลู "geo:PolygonType" ประกอบดว้ยอลิเิมนต ์1 ตวั คอื 

(1) "gml:Polygon“ ในกรณีใชม้ำตรฐำน XML ร่วมกบั GML หรอื
(2) "Polygon“ ในกรณีใชม้ำตรฐำน JSON ร่วมกบั GeoJSON

ตวัอย่ำงสมมตุกิำรใชง้ำน



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ภมูสิำรสนเทศ

<cbrn:LocationAugmentation> 

    <cbrn:GeographicPoint> 

        ... 

    </cbrn:GeographicPoint> 

    <cbrn:SiteSpecialInfoText> 

        ... 

    </cbrn:SiteSpecialInfoText> 

    ... 

    ... 

    <cbrn:SpecialEventSecurityArea> 

        <gml:Polygon> 

            <gml:LinearRing> 

                <coordinates> 

                    0.0,0.0 100.0,0.0 100.0,100.0 0.0,100.0 0.0,0.0 

                </coordinates> 

            </gml:LinearRing> 

        </gml:Polygon> 

    </cbrn:SpecialEventSecurityArea> 

 

</cbrn:LocationAugmentation> 

{ 

    "cbrn:LocationAugmentation": { 

        "cbrn:GeographicPoint": "...", 

        "cbrn:SiteSpecialInfoText": "...", 

        "...":"...", 

        "...":"...", 

 

        "cbrn:SpecialEventSecurityArea": { 

            "@context": { 

                "geometry": "https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf- 

                             geojson/#geometry", 

                "type": "https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf- 

                         geojson/#type", 

                "coordinates": "https://datatracker.ietf.org/doc/draft- 

                                ietf-geojson/#coordinates" 

            }, 

            "geometry": { 

                "type": "Polygon", 

                "coordinates": [ 

                    [ 

                        [0.0, 0.0],  

                        [100.0, 0.0],                                        

                        [100.0, 100.0],  

                        [0.0, 100.0], 

                        [0.0, 0.0] 

                    ] 

                ] 

            }, 

        } 

    } 

} 



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ภมูสิำรสนเทศ

**Coordinates of a Polygon are an array of linear ring 
coordinate arrays. The first element in the array 
represents the exterior ring. Any subsequent elements 
represent interior rings (or holes). 



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ภมูสิำรสนเทศ

ขอ้มลูมลัตโิพลกิอน (MultiPolygon Data) คอืกลุ่มของขอ้มลูโพลกิอนสองชดุขอ้มลูขึน้ไป มลี ำดบัของขอ้มลูชดัเจน 

ในมำตรฐำน TGIX Semantic ขอ้มลูโพลกิอนน ำเสนอผ่ำนประเภทขอ้มลู "geo:MultiPolygonType" ประกอบดว้ยอลิเิมนต ์
1 ตวั คอื 

(1) "gml:MultiGeometry“ ในกรณีใชม้ำตรฐำน XML ร่วมกบั GML หรอื
(2) "MultiPolygon“ ในกรณีใชม้ำตรฐำน JSON ร่วมกบั GeoJSON

**ประเภทขอ้มลู "MultiPolygonType" มกีำรประกำศเฉพำะในมำตรฐำน GeoJSON เทำ่นัน้ ไมม่กีำรประกำศในมำตรฐำน NIEM ดงันัน้
มำตรฐำน TGIX Semantic จงึจ ำเป็นตอ้งก ำหนดประเภทขอ้มลู "geo:MultiPolygonType" ขึน้มำใหมเ่พื่อมคีวำมชดัเจน งำ่ยต่อกำรอำ้งองิ และ
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูมลัตโิพลกิอนตำมมำตรฐำน GeoJSON

ตวัอย่ำงสมมตุกิำรใชง้ำน



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ภมูสิำรสนเทศ

<em:DrainageNavigation> 

    <em:DrainageNavigationID> 

        ...  

    </em:DrainageNavigationID> 

    <em:DrainageNavigationCode> 

        ... 

    </em:DrainageNavigationCode> 

    ... 

    <em:DrainageNavigationServiceArea> 

        <gml:MultiGeometry> 

            <gml:geometryMember> 

                <gml:polygon> 

                    <gml:LinearRing> 

                   <gml:coordinates> 

                            0.000000,45.000000 2.000000,45.000000  

                            2.000000,47.000000 0.000000,47.000000  

                            0.000000,45.000000 

                        </gml:coordinates> 

                 </gml:LinearRing> 

             </gml:polygon> 

         </gml:geometryMember> 

            <gml:geometryMember> 

                <gml:Polygon> 

                    <gml:LinearRing> 

                   <gml:coordinates> 

                            0.500000,45.500000 1.500000,45.500000  

                            1.500000,46.500000 0.500000,46.500000  

                            0.500000,45.500000 

                        </gml:coordinates> 

                 </gml:LinearRing> 

             </gml:Polygon> 

         </gml:geometryMember> 

        </gml:MultiGeometry> 

    </em:DrainageNavigationServiceArea> 

 

</em:DrainageNavigation> 

{ 

    "em:DrainageNavigation": { 

        "em:DrainageNavigationID": "...", 

        "em:DrainageNavigationCode": "...", 

        "...","...", 

 

        "em:DrainageNavigationServiceArea": { 

            "@context": { 

                "geometry": "https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf- 

                             geojson/#geometry", 

                "type": "https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf- 

                         geojson/#type", 

                "coordinates": "https://datatracker.ietf.org/doc/draft- 

                                ietf-geojson/#coordinates" 

            }, 

            "geometry": { 

                "type": "MultiPolygon", 

                "coordinates": [ 

                    [ 

                        [ 

                            [0.0, 45.0],  

                            [2.0, 45.0],  

                            [2.0, 47.0],              

                            [0.0, 47.0],  

                            [0.0, 45.0] 

                        ] 

                    ], 

                    [ 

                        [ 

                            [0.5, 45.5],  

                            [1.5, 45.5],  

                            [1.5, 46.5],          

                            [0.5, 46.5],  

                            [0.5, 45.5] 

                        ] 

                    ] 

                ] 

            } 

        } 

    } 

} 



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ภมูสิำรสนเทศ

ขอ้มลู จโีอเมทรคีอลเลคชนั และ ฟีเจอรค์อลเลคชนั

ในกรณีทีผู่อ้อกแบบตอ้งกำรสง่ขอ้มลูจโีอเมทรหีลำยประเภทภำยใน API Message เดยีว เช่น กำรสง่
ขอ้มลูพอยทร์่วมกบัขอ้มลูไลน์สตรงิเพือ่แสดงต ำแหน่งสถำนทีแ่ละเสน้ทำงกำรเดนิทำง แนวทำงกำร
ออกแบบออกแบบ API Message มดีงันี้

(1) กรณีใชง้ำนมำตรฐำน XML ร่วมกบั GML ผูอ้อกแบบสำมำรถด ำเนินกำรโดยใชป้ระเภทขอ้มลู 
"geo:MultiGeometry" ตำมมำตรฐำน GML "gml:MultiGeometry" 

(2) กรณีใชง้ำนมำตรฐำน JSON ร่วมกบั GeoJSON ผูอ้อกแบบสำมำรถด ำเนินกำรโดยใชป้ระเภทขอ้มลู 
"GeometryCollection" ตำมมำตรฐำน GeoJSON ในตวัอย่ำงดงันี้ 

A { 

    "geo:LocationGeospatial": { 

        "@context": { 

            "geometry": "https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf- 

                         geojson/#geometry", 

            "type": "https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf- 

                     geojson/#type", 

            "coordinates": "https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf- 

                            geojson/#coordinates" 

        }, 

        "type": "GeometryCollection", 

        "geometries": [ 

            { 

                "type": "Point", 

                "coordinates": [100.0, 0.0] 

            }, 

            { 

                "type": "LineString", 

                "coordinates": [ 

                    [101.0, 0.0], 

                    [102.0, 1.0] 

                ] 

            } 

        ] 

    } 

} 



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ภมูสิำรสนเทศ

ขอ้มลู จโีอเมทรคีอลเลคชนั และ ฟีเจอรค์อลเลคชนั

ถำ้ผูอ้อกแบบตอ้งกำรสง่ขอ้มลูฟีเจอร ์(รำยละเอยีดประกอบขอ้มลูจโีอเมทร)ี ผูอ้อกแบบสำมำรถด ำเนินกำรโดย
ใชป้ระเภทขอ้มลู "FeatureCollection" ตำมมำตรฐำน GeoJSON

B

{ 

    "geo:LocationGeospatial": { 

        "@context": { 

            "geometry": "https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf- 

                         geojson/#geometry", 

            "type": "https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf- 

                     geojson/#type", 

            "coordinates": "https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-  

                            geojson/#coordinates" 

        }, 

        "type": "FeatureCollection", 

        "features": [    

            { 

                "type": "Feature", 

                "geometry": { 

                    "type": "Point", 

                    "coordinates": [102.0, 0.5] 

                }, 

                "properties": { 

                    "prop0": "value0" 

                } 

            }, 

            { 

                "type": "Feature", 

                "geometry": { 

                    "type": "LineString", 

                    "coordinates": [ 

                        [102.0, 0.0], [103.0, 1.0], [104.0, 0.0],  

                        [105.0, 1.0] 

                    ] 

                }, 

                "properties": { 

                    "prop0": "value0", 

                    "prop1": 0.0 

                } 

            },  

            { 

                "type": "Feature", 

                "geometry": { 

                    "type": "Polygon", 

                    "coordinates": [ 

                        [ 

                            [100.0, 0.0], [101.0, 0.0], [101.0, 1.0], 

                            [100.0, 1.0], [100.0, 0.0] 

                        ] 

                    ] 

                }, 

                "properties": { 

                    "prop0": "value0", 

                    "prop1": { 

                        "this": "that" 

                    } 

                } 

            } 

       ] 

   } 

} 



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ภมูสิำรสนเทศ

1. ขอ้มลูภมูสิำรสนเทศ (Geospatial Data) หมำยควำมว่ำ ขอ้มลูทีบ่อกถงึคุณสมบตัขิองสถำนทีใ่นเรือ่งรำยละเอยีดหรอืปรำกฏกำรณ์บนพืน้ดนิ เช่น ขอ้มลูของสถำนที ่
พืน้ทีข่องสถำนที ่ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงสถำนที ่และขอ้มลูทีอ่ธบิำยถงึคุณลกัษณะหรอืปรำกฏกำรณ์ทำงภมูศิำสตร ์

2. ต ำแหน่ง (Position) หมำยควำมว่ำ ล ำดบัของตวัเลขทีม่ำกกว่ำสองตวัขึน้ไป โดยทีต่วัเลขสองตวัแรกคอืลองจจิดู (Longitude) และ ละตจิดู (Latitude) ตำมล ำดบั ส่วน
ตวัเลขล ำดบัถดัมำอำจหมำยถงึควำมสงู (Altitude) 

3. ขอ้มลูพอยท ์(Point Data) หมำยควำมว่ำ ขอ้มลูต ำแหน่งทีก่ ำหนดชดัเจน (A Fixed Position) สำมำรถบอกถงึสถำนที ่ผลติภณัฑห์รอืบรกิำรโดยกำรใช้ชื่อในกำร
คน้หำได ้เช่น ชื่อสถำนทีป่ลำยทำงในกำรเดนิทำง 

4. ขอ้มลูมลัตพิอยท ์(MultiPoint Data) หมำยควำมว่ำ กลุ่มของขอ้มลูพอยทท์ีม่ลี ำดบั (An Ordered Collection of Points) 

5. ขอ้มลูไลน์สตรงิ (LineString Data) หมำยควำมว่ำ กลุ่มของขอ้มลูพอยทท์ีม่ลี ำดบัและเสน้ทีเ่ชื่อมต่อพอยทเ์หล่ำนัน้

ค ำนิยำม



TGIX-Semantic เรือ่งขอ้มลูสถำนที-่ภมูสิำรสนเทศ

6. ขอ้มลูมลัตไิลน์สตรงิ (MultiLineString Data) หมำยควำมว่ำ กลุ่มของขอ้มลูไลน์สตรงิทีม่ลี ำดบั (An Ordered Collection of LineStrings) 

7. ขอ้มลูโพลกีอน (Polygon Data) หมำยควำมว่ำ ขอ้มลูของรปูทรงปิด (Closed Shape) ทีน่ิยำมโดยล ำดบัของคู่ล ำดบัพกิดั (x, y) เป็นฟีเจอรท์ีใ่ชแ้สดงพืน้ที ่

8. ขอ้มลูมลัตโิพลกีอน (MultiPolygon Data) หมำยควำมว่ำ กลุ่มของขอ้มลูโพลกิอนทีม่ลี ำดบั (An Ordered Collection of Polygon) 

9. ขอ้มลูจโีอเมทรคีอลเลคชนั (Geometry Collection Data) หมำยควำมว่ำ ออบเจค็ของ GeoJSOIN ม ี"geometries" เป็นสมำชกิ และประกอบดว้ยอำเรย ์(Array) ของ
ออบเจค็จโีอเมทร ี(Geometry Object) 

10. ขอ้มลูฟีเจอรค์อลเลคชนั (Feature Collection Data) หมำยควำมว่ำ ออบเจค็ของ GeoJSON ม ี"features" เป็นสมำชกิ และประกอบดว้ยอำเรย ์(Array) ของออบเจค็
JSON (GeoJSON Object)

ค ำนิยำม (ต่อ)



ตวัอยำ่งกำรน ำ geo:[Geospatial]Type มำพฒันำ JSON API Message

วนันี้..หวัหน้ำสัง่ใหผ้มท ำ API หนึ่งชดุ ทีส่ง่ขอ้มลู
ทัง้หมดบน 

“รำยกำรเกีย่วกบับำ้นในทะเบยีนบำ้น” แต่ใหม้ี
“ต ำแหน่งพกิดั” ดว้ย

โดยใช ้TGIX-Semantic



ตวัอยำ่งกำรน ำ geo:[Geospatial]Type มำพฒันำ JSON API Message



ตวัอยำ่งกำรน ำ geo:[Geospatial]Type มำพฒันำ JSON API Message

Object Name :HouseRegistration

Object Elements :House Code

Description of house

Registration Office

Address details

House Location

House Number Stipulating Date

Registrar Name

House Registration Printing Date



ตวัอยำ่งกำรน ำ geo:[Geospatial]Type มำพฒันำ JSON API Message

JSON Object’s elements

House Code

Description of house

cd:RegistrationOffice

cd:Address

cd:HouseLocation

cd:HouseNumberStipulatingDate

cd:RegistrarName

cd:HouseRegistrationPrinting Date



ตวัอยำ่งกำรน ำ geo:[Geospatial]Type มำพฒันำ JSON API Message

JSON Object’s elements

cd:RegistrationOffice

cd:Address

cd:HouseLocation

cd:HouseNumberStipulatingDate

cd:RegistrarName

cd:HouseRegistrationPrintingDate



ตวัอยำ่งกำรน ำ geo:[Geospatial]Type มำพฒันำ JSON API Message

JSON Object’s elements

cd:RegistrationOffice

cd:Address

cd:HouseLocation

cd:HouseNumberStipulatingDate

cd:RegistrarName

cd:HouseRegistrationPrintingDate



ตวัอยำ่งกำรน ำ geo:[Geospatial]Type มำพฒันำ JSON API Message

JSON Object’s elements

cd:RegistrationOffice

cd:Address

cd:HouseLocation

cd:HouseNumberStipulatingDate

cd:RegistrarName

cd:HouseRegistrationPrintingDate



TGIX-Semantic ขอ้มลูสถำนที-่ทีอ่ยู ่(Location - Address)



TGIX-Semantic ขอ้มลูสถำนที-่ทีอ่ยู ่(Location - Address)



โครงกำร Sandbox TGIX-Linkage

Coming Soon

at DGA

Sandbox Project
Next Step of Digital Government Standard Development 


