
  

 
 

บทท่ี 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการพัฒนาระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติกับกูเกิล ได
ทําการศึกษาทฤษฎีและหลักการตางๆท่ีสามารถนํามาประยุกตเขากับงานได โดยแบงออกเปนหัวขอ
ตางๆ ไดดังตอไปนี้ 

2.1 เคเอ็มแอล 

2.2 วีอาเอ็มแอล 

2.3 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

2.4 การพัฒนาซอฟตแวรแบบเรงดวน 

2.1 เคเอ็มแอล 

Google Earth คือโปรแกรมโหลดภาพถายจากท่ัวทุกตารางนิ้วในโลก ท่ีประชาชนสามารถ
เขาไปดูไดแมแตสถานท่ีท่ีเปนความลับทางยุทธศาสตรสําคัญของโลก อาทิ เพนตากอน ทําเนียบ
ขาว แอเรีย 51 Google Earth นับเปนอีกรูปแบบหนึ่งของ Google ในการสรางระบบติดตอกับ
ผูใชงาน (user interface) เพื่ออํานวยความสะดวกในการคนหาขอมูลและทําใหการแสดงผลขอมูลมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในคร้ังนี้ Google ไดนําเอาภาพถายทางอากาศและภาพถายจากดาวเทียมมา
ผสมผสานกับเทคโนโลยี streaming และทําการเช่ือมโยงขอมูลจากฐานขอมูลของ Google เองเพื่อ
นําเราไปยังจุดตาง ๆ ท่ีตองการบนแผนท่ีโลกดิจิตอล แผนท่ีนี้เกิดจากการสะสมภาพถายจากหลาย 
ๆ แหลงขอมูล จากดาวเทียมหลายดวง เสมือนกับวาเปนผืนเดียวกัน แตละจุดจะมีความละเอียดของ
ภาพถายไมเทากัน แตดวยความสามารถในการประมวลผลภาพถายทําใหเราเสมือนกับวาเปนพื้น
เดียวกัน จากนั้นก็นําเอาขอมูลอ่ืน ๆ มาซอนทับภาพถายเหลานี้อีกช้ันหนึ่ง ซ่ึงแตละช้ัน (layer) ก็จะ
แสดงรายละเอียดตางเชน ท่ีต้ังโรงพยาบาล สถานีตํารวจ สนามบิน ท้ังแบบท่ีกูเกิล จัดเตรียมไวให 
ทําใหสามารถเขาถึงภาพถายดาวเทียมและภาพถายทางอากาศไดอยางสะดวกและรวดเร็ว เคร่ืองมือ
นี้จะทําใหเราเขาใจโลกของเราไดมากข้ึน เคร่ืองมือท่ีอยูภายใตความสําเร็จนี้คือ XML (Extensible 
Markup Language) ซ่ึงมีการกําหนดคุณสมบัติพิเศษข้ึนมาและเรียกวา KML (Keyhole Markup 
Language) Google ใช KML นี้ในการสรางช้ันขอมูลตาง ๆ การแสดงขอมูลท้ัง จุด ลายเสน หรือรูป
หลายเหล่ียมตาง ๆ ลวนสรางมาจาก KML ท้ังส้ิน สวนรูปแบบท่ีจัดเก็บไวจะเปนรูปแบบท่ีประหยัด
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พื้นท่ีเรียกวา KMZ ซ่ึงกับคือ zip format ของ KML สําหรับรูปแบบการทํางานของ Google Earth 
นั้นก็จะเปนการทํางานแบบ client-server  

 
2.2 วีอาเอ็มแอล 

VRML ยอมาจาก Virtual Reality Modeling Language หรือเรียกวา "เวอรมอล" ซ่ึงเปน
ภาษาคอมพิวเตอรท่ีใชสรางรูปเสมือนจริงเปนรูปภาพกราฟก 3 มิติประกอบกับความสามารถใน
การโตตอบกับผูใชทันทีท่ีผานทางบราวเซอร ( real-time interactive ) ของระบบ world wide web 
(www) ของเครือขายอินเตอรเนตเสมือนกับวาผูใชเขาไปอยูในโลก 3 มิติ นอกจากจะสามารถ
กราฟก 3 มิติแลวยังสามารถนําเสนอดวยส่ือมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มความสมจริงมากยิ่งข้ึน เชนระบบ
เสียงท่ีเปนลักษณะ 3 มิติ, เคล่ือนไหว ซ่ึงสามารถโตตอบการเปล่ียนแปลงมุมมองของผูใชไดใน
เวลาจริง ( real-time Interaction ) โดยผานการรับรูและเปล่ียนแปลงมุมตางๆ ภายในฉาก 3 มิติ 
ลักษณะเดนของภาษา VRMLสรุปไดดังนี้  

1.สรางแบบจําลองกราฟก 3 มิติ (3D graphic) 
2.สรางการโตตอบกับผูใชทันที (real-time interactive)  
3.สราง แสง, เสียงในระบบ 3 มิติ (sound 3D)  
4.สรางภาพเคล่ือนไหว (animation)  
5.มุมมองในการชมแบบจําลอง 3 มิติ 3 ทางคือ  
6.การเดิน (walk)  
7.การหมุน (rotate)  
8.การบิน (fly)  

ภาษา VRML อาศัยหลักการแสดงผลกราฟกท้ัง สองมิติและ สามมิติ โดยอาศัยวิธีการแบบ 
"OpenGL"ซ่ึงเปนวิธีการแสดงผลของบริษัท Silicon graphic ท่ีถูกนําเสนอในป คศ. 1992 ใช
สําหรับการคาของวัตถุตางๆ ไมวาจะเปนตําแหนง (coordinate) รายละเอียดพื้นผิว (texture) จุดเดน
ของOpenGLคือไมข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการจึงทําใหผูพัฒนาโปรมแกรมไมจําเปนตองคํานึงถึงวา
จะใชกับเคร่ืองชนิดใดและระบบปฏิบัติการแบบใด ในการสรางภาพนั้น OpenGL จะทําการสราง
ภาพวัตถุโดยสรางรูปรางพื้นฐานของวัตถุกอน และเก็บใน Frame buffer ภาพวัตถุพื้นฐานในระบบ
คอมพิวเตอร คือจุด เสนตรง ภาพหลายเหล่ียมและบิตแมพ (bitmap) ภาพของวัตถุท่ีถูกสรางข้ึนนั้น
สวนประกอบแตละสวนจะเปนอิสระตอกัน ดังนั้นในการเปล่ียนแปลงลักษณะของวัตถุหรือภาพจะ
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ไมตองกระทําท้ังวัตถุ เพียงแตกระทําเฉพาะสวนท่ีตองการเทานั้น ไมจําเปนตองเปล่ียนแปลงท้ัง
วัตถุ เม่ือภาพของวัตถุท่ีแยกเปนรูปพื้นฐานถูกเก็บใน Frame Buffer แลวการเปล่ียนแปลงใดๆ ใน
เร่ืองของคุณสมบัติของวัตถุจะถูกควบคุมโดย OpenGL โดยตรงไมวาจะเปนการเปล่ียนแปลง
ตําแหนง ขนาด สี หรือการกําหนดคาความเขมของแสงตางๆ สวนการนําผลของคาท่ีอยูใน Frame 
Buffer มาแสดงเปนหนาท่ีของวินโดว วาจะแสดงคาใดในจอภาพ ภาษา VRML มีลักษณะเดนใน
การแสดงวัตถุท้ังคงท่ีและเคล่ือนไหวและยังสามารถทํางานรวมกับมัลติมีเดียอ่ืนๆ เชน เสียง(voice), 
ภาพ(image), ภาพยนตร(movies) โดยผานตัวประมวลผลคือ บราวเซอร (browser) นอกจากนั้นคือ
สนับสนุนลักษณะ 3 มิติ application programming interface (API) อีกดวย ภาษา VRML ไดรับการ
รับรองจาก ISO (International Organization for Standardization) และ IEC ( International 
Electronic Commission) ซ่ึงเปนหนวยงานที่ทําทําหนาท่ีควบคุมมาตรฐานตางของ internet โดย
อนุญาติใชมาตรฐาน ISO/IEC 14772 ภายใตหัวขอของ Information Technology-Computer 
graphics and Image Processing-vertebral Reality Modeling Language (VRML)   

 

2.3 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

     GIS (Geographic Information System) หรือ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร เปนเคร่ืองมือ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิง พื้นท่ี (Spatial Context) โดยขอมูลลักษณะตางๆในพื้นท่ีท่ี
ทําการศึกษา จะถูกนํามาจัดใหอยูในรูปแบบที่มีความสัมพันธเช่ือมโยงซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะข้ึนอยู
กับชนิดและรายละเอียดของขอมูลนั้นๆ เพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุดตามตองการ  

      ขบวนการในการวิเคราะหขอมูลใน GIS แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ  

      1. Manual Approach เปนการนําขอมูลในรูปแผนที่หรือลายเสนตางๆถายลงบนแผนใส 
แลวนํามาซอนทับกัน ท่ีเรียกวา “overlay techniques” ในแตละปจจัย เพื่อใหไดผลลัพธตามท่ี
ตองการ แตวิธีการนี้มีขอจํากัด ในเร่ืองของจํานวนแผนใสที่จะนํามาซอนทับกัน ท้ังนี้เนื่องจาก
ความสามารถในการวิเคราะหดวยสายตา (Eye Interpretation) จะกระทําไดในจํานวนของแผนใสที่
คอนขางจํากัด และจําเปนตองใชเนื้อท่ีและวัสดุในการเก็บ ขอมูลคอนขางมาก  

      2. Computer Assisted Approach เปนการวิเคราะหขอมูลในรูปของตัวเลขหรือดิจิตอล 
(digital) โดยการเปล่ียนรูปแบบของขอมูลแผนที่หรือลายเสนใหอยูในรูปของตัวเลขแลวทําการ
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ซอนทับกันโดยการนําหลักคณิตศาสตรและตรรกศาสตรเขามาชวย วิธีการนี้จะชวยใหลดเนื้อท่ีใน
การเก็บขอมูลลงและสามารถเรียกแสดงหรือทําการวิเคราะหไดโดยงาย  

      หัวใจที่สําคัญของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร คือ ขอมูลดานเชิงพื้นท่ี (Spatial Data) 
ซ่ึงจะถูกนําเขาระบบดวยการแปลงใหอยูในรูปของ Vector โดยเคร่ืองมือนําเขา Digitizer ซ่ึงขอมูล
จะมีความสัมพันธกันในเชิงตําแหนงเชนเดียวกับท่ีอยูในแผนท่ี การจัดเก็บขอมูลในลักษณะ Vector 
มีขอดีในแงการประหยัดเนื้อท่ีการจัดเก็บ และการขยายภาพใหใหญบนจอภาพโดยยังแสดงความ
คมชัดเหมือนเดิม การเก็บขอมูลในเชิงพื้นท่ีสามารถออกแบการจัดเก็บตามประโยชนการใชสอย 
โดยแบงเปนช้ัน (Layer) ตาง ๅ เชน ถนน, แมน้ํา, ลักษณะช้ันดิน, ลักษณะช้ันบรรยากาศ ฯลฯ เม่ือ
ตองการทําการวิเคราะหขอมูล ผูใชสามารถท่ีจะเลือกขอมูลเชิงพื้นท่ีช้ันตางๆที่ตองการมาซอนทับ
กัน (Overlay) โดยกําหนดเง่ือนไขท่ีตองการเขาไปในระบบ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร จะ
แสดงพื้นท่ีหรือจุดท่ีต้ังของสถานท่ีท่ีผูใชตองการ บนหนาจอคอมพิวเตอรซ่ึงจะแสดงดวยความเขม
ของสีท่ีแตกตางกัน ทําใหผูใชสามารถเขาใจไดงาย นอกจากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร จะ
จัดเก็บขอมูลเชิงพื้นท่ี เชนแผนท่ีแสดงการใชท่ีดิน ฯลฯ แลวระบบยังสามารถจัดเก็บขอมูลท่ีไมใช
เชิงพื้นท่ีโดยใหมีความสัมพันธกับขอมูลเชิงพื้นท่ี ไดแก ขอมูลแสดงคุณลักษณะตางๆ (Attribute 
Data) เชน ขอมูลดานประชากร, ขอมูลรายละเอียดลูกคา เปนตน ซ่ึงการจัดเก็บขอมูลท้ังหมดจะอยู
ในรูปฐานขอมูลเดียว (Relational Database) ทําใหการจัดเก็บขอมูลไมซํ้าซอน และงายตอการ
เรียกใชขอมูลนั้นๆ  

       ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรไดรับความนิยมมากข้ึน เพราะระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
มีขอไดเปรียบมากกวาการใชแผนท่ีในเร่ือง การจัดเก็บขอมูลในเชิงพื้นท่ีใหทันสมัยอยูเสมอ รวมถึง
การรวมขอมูลในเชิงพื้นท่ีท้ังหมดใหใหอยูในลักษณะฐานขอมูลเดียว ซ่ึงทําใหมีประโยชนในแง
การวิเคราะหขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในเร่ืองของระยะเวลา และตนทุน
ในการจัดทํา ตัวอยางจะเห็นไดจากเม่ือผูบริหารทําการวางแผนดานพื้นท่ี ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร ชวยในการวิเคราะหพื้นท่ีในหลายรูปแบบสําหรับแผนงานท่ีตางๆ กัน เพื่อตอบคําถาม 
(what-if question) และ ชวยในการผลิตเอกสารอางอิงไดในขณะท่ีการทําวิเคราะหแบบดั้งเดิมตอง
ใชระยะเวลานานและเสียคาใชจายสูง ดังนั้นระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร จึงไดกลายเปน
เคร่ืองมือสําคัญเพื่อชวยผูบริหารในการตัดสินใจในดานการบริหารสภาพแวดลอมและทรัพยากรท่ี
มีอยูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
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2.4 การพัฒนาซอฟตแวรแบบเรงดวน 

การพัฒนาซอฟตแวรแบบเรงดวน เปนวิธีการพัฒนาระบบ (Methodology) วิธีการหนึ่ง ท่ี
รวบรวมเทคนิค (Techniques) เคร่ืองมือ (Tools) และ เทคโนโลยี เพื่อผสมผสานและประยุกตใชใน
การสนับสนุนการพัฒนาระบบใหสามารถลุลวงโดยใชเวลานอยท่ีสุด ลดข้ันตอนการทํางาน ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับความพรอมขององคกรในขณะน้ัน ไมวาจะเปนเร่ืองคาใชจาย บุคลากร รวมท้ังความ
ตองการที่แนนอนของผูใชระบบ 

 

 

 รูปท่ี 1.1 กระบวนการการพฒันาซอฟตแวรแบบเรงดวน 
(www.doc.eng.cmu.ac.th/course/cpe364/2007/presentation/Rad&Jad2.ppt,2550) 

  

        จากแนวคิดในวิธีการแบบเรงดวน ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหการพัฒนาระบบในวงจรการ
พัฒนา สามารถดําเนินการเสร็จส้ินไดอยางรวดเร็ว จึงทําใหการแบงข้ันตอนในวงจรการพัฒนา
ระบบของแตละวิธีการที่สนับสนุนแนวคิดการพัฒนาซอฟตแวรแบบเรงดวน แตกตางกันออกไป
รวมถึงข้ันตอนการพัฒนาและติดต้ังระบบ (System Implementation) จะใชเวลาในการดําเนินงาน
นอยกวาวิธีการแบบ Waterfall ซ่ึงเปนวิธีการที่ใชเวลาในการพัฒนาระบบคอนขางนาน เนื่องจากแต
ละข้ันตอนจะเร่ิมไดก็ตอเม่ือข้ันตอนกอนหนาเสร็จ 
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โดยการพัฒนาซอฟตแวรแบบเรงดวนเปนกรรมวิธีการพัฒนาซอฟตแวรท่ีลดระยะเวลา
ของข้ันตอนการวิเคราะห (Analysis), การออกแบบ (Design), การสราง (Build) และการทดสอบ 
(Testing) เพื่อจะไดลดเวลาในการพัฒนาโดยรวมลงได  ดังนั้นจึงนํากระบวนการการพัฒนแบบ
เรงดวนมาประยุกตใชในการบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวรและพัฒนาระบบการแลกเปล่ียน
ขอมูลจากการเขียนโปรแกรมเปนเคร่ืองมือชวย   เนื่องจากหลักการดังกลาวชวยอํานวยความสะดวก
ใหผูพัฒนาสามารถพัฒนาโปรแกรมไดอยางรวดเร็ว เปนการลดระยะทาง ลดเวลา  โดยมีการ
กําหนดความตองการของระบบและการทดสอบดวยตนเองในวงจรกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 
(Software development life cycle) จึงชวยใหสามารถวัดผลของการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตรงตามเวลาท่ีกําหนด และตอบสนองความตองการของระบบ การประยุกตนําหลักการการพัฒนา
แบบเรงดวน(Rapid Application Development) ในข้ันตอนการพัฒนาและติดต้ังระบบ มี
วัตถุประสงคเพื่อการปรับเปลี่ยนจากระบบงานเดิมเขาสูระบบงานใหมท่ีไดผานการวิเคราะหและ
ออกแบบมาแลว โดยเร่ิมจากเขียนโปรแกรมของระบบงาน ทดสอบโปรแกรมท่ีเขียนข้ึน เพื่อให
เปนโปรแกรมท่ีนาเช่ือถือ สามารถทํางานไดอยางมีขอผิดพลาดนอยท่ีสุด พรอมท้ังจัดทําเอกสาร
คูมือการใชระบบ เพื่อเตรียมจัดฝกอบรมใหกับผูใชงาน 

 


