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การขาดแคลนท่ีดินวา่งเปล่าและมูลค่าท่ีดินท่ีสูงในเมืองทิมปูของประเทศภูฏาน ท าให้การ

ใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นไปอย่างเขม้ขน้ ประชากรเมืองนิยมเช่าซ้ือห้องชุดมากกว่าการซ้ือท่ีดินว่าง
เปล่าเพื่อสร้างบา้นอยู่อาศยั จากสาเหตุดงักล่าวท าให้ส่ิงปลูกสร้างทางกฎหมายต่างๆ ขยายตวัใน
แนวด่ิง และระบบการออกโฉนดอาคารแบบ 2 มิติในปัจจุบนัไม่สามารถจดัการกบัปัญหาดงักล่าว
ได้ ดังนั้ น การออกแบบโฉนดอาคารแบบ 3 มิติ ในประเทศภูฏาน นับว่าเป็นเร่ืองส าคัญ เพื่อ
ตอบสนองการเปล่ียนแปลงภาพเหตุการณ์ในการจดัการท่ีดินท่ีก าลังเกิดข้ึนในปัจจุบนั รวมทั้ ง 
แนวโน้มท่ีเกิดข้ึนโดยทัว่ไปในประเทศต่างๆ วตัถุประสงค์หลกัของการศึกษาคือ เพื่อออกแบบ
แบบจ าลอง UML ของ CityGML ADE ส าหรับฐานขอ้มูลการออกโฉนดอาคารแบบ 3 มิติ และเพื่อ
พฒันารูปแบบการแลกเปล่ียนขอ้มูลและฐานขอ้มูลการออกโฉนดอาคารแบบ 3 มิติ บนพื้นฐานของ
แบบจ าลอง UML ของ CityGML ADE วิธีการศึกษาประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ (1) การ
วเิคราะห์ (2) การออกแบบ (3) การท าใหเ้กิดผล และ (4) การทดสอบ 

ผลการศึกษาหลกัประกอบดว้ย การสร้างแบบจ าลองอาคารแบบ 3 มิติ การสร้างแบบจ าลอง 
UML ของ CityGML ADE ส าหรับการออกโฉนดอาคารแบบ 3 มิติ การแลกเปล่ียนข้อมูลและ
ฐานขอ้มูลอาคาร ในท่ีน้ี แบบจ าลองอาคารแบบ 3 มิติ พร้อมดว้ยผงัโครงร่างภายในไดถู้กสร้างข้ึน
ตามคลาสท่ีก าหนดดว้ย CityGML โดยใช้ซอฟท์แวร์ SketchUp จากนั้น แบบจ าลองอาคารแบบ 3 
มิติท่ีถูกสร้างข้ึนจะถูกแปลงออกเป็นคลาสต่างๆ ตามท่ีก าหนดในรูปของไฟล์ gml ดว้ยซอฟทแ์วร์ 
Feature Manipulation Engine ในการศึกษาคร้ังน้ี มีการเพิ่มคลาสรูปลักษณ์พร้อมคุณสมบัติ ซ่ึง
ประกอบด้วย คลาส “ApartmentUnit” “CommonPropertyUnit” และ “AccecesoryUnit” พร้อมกับ
หมายเลขอาคารและแปลงท่ีดินเข้าในโมดูลอาคารของ CityGML จากนั้ น ท าการสร้าง XML 
schema จากข้อมูลแบบจ าลอง UML ของ Cadastre ADE ด้วยโปรแกรม  ShapeChange อน่ึง 
กระบวนการสร้าง XML schema และพจนานุกรมรายการรหัสอาศยัการประมวลผลดว้ยกลุ่มค าสั่ง
ท่ีสร้างข้ึนในโปรแกรม Enterprise Architect (EA) 

ในขณะเดียวกัน การสร้างแบบจ าลองฐานข้อมูลอาคารแบบ 3 มิติจะด าเนินการภายใต้
โปรแกรม EA ซ่ึงสนับสนุนฟังก์ชันการสร้างแบบจ าลองโครงสร้างฐานขอ้มูล ในท่ีน้ี ผงัเคา้ร่าง 
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UML ของตารางต่างๆ ถูกสร้างข้ึนแบบอตัโนมติัจากผงัเค้าร่างแบบจ าลอง UML แบบง่ายด้วย
เคร่ืองมือการแปลงของ model driven architecture รายการรหสัท่ีไดก้ าหนดไวล่้วงหนา้จะถูกแปลง
เขา้ในตารางต่างๆ ท่ีถูกก าหนดดว้ยตวัระบุเฉพาะเพื่อเช่ือมโยงเขา้กบัคอลมัน์ จากนั้น กลุ่มชุดค าสั่ง 
SQL DDL ท่ีสร้างข้ึนในโปรแกรม EA จะถูกประมวลผลด้วย SQL Command Line เพื่อสร้าง 
ตาราง คอลัมน์ คีย์หลักและคียน์อก และความสัมพนัธ์ระหว่างตารางต่างๆ ใน Microsoft SQL 
Server 2008 

จากผลการศึกษาสรุปไดว้า่ สามารถออกแบบและพฒันาตน้แบบฐานขอ้มูลการออกโฉนด
อาคารแบบ 3 มิติไดส้ าเร็จโดยอาศยัโมดูลพื้นฐานของ CityGML ภายใตโ้ปรแกรม EA ผลการศึกษา
ท่ีไดรั้บในคร้ังน้ี นบัว่าเป็นพื้นฐานส าคญัส าหรับการท าให้เกิดผลในการออกโฉนดอาคารแบบ 3 
มิติ ในประเทศภูฏาน 
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The scarcity of vacant land and high land value in Thimpu City of Bhutan has 

led to intensive use of space. People in the city find it more affordable to invest in the 

apartment rather than to buy a piece of land to build a house. This creates a different 

legal objects extending into vertical direction and the present 2D system cannot 

handle it properly. Therefore, the importance of implementation of 3D Cadastre in 

Bhutan is necessary to incorporate the present changing scenario in the land 

administration as well as future trend in development as prevailing in other countries. 

The main objectives of the study were to design UML model of CityGML ADE for 

3D building cadastral database, and to develop a data exchange format and 3D 

building cadastral database based on the UML model of CityGML ADE. Research 

methodology consisted of four components: (1) analysis, (2) design, (3) 

implementation, and (4) testing. 

Main results included construction of 3D building model, UML modeling of 

CityGML ADE for 3D cadastre, data exchange format, and building database. Herein 

3D building model with interior layout was firstly generated according to the classes 

of CityGML under SketchUp software. The constructed 3D building model was 
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translated into their respective class using Feature Manipulation Engine as a gml file. 

In this study, building module of CityGML was extended with new properties 

included “ApartmentUnit”, “CommonPropertyUnit”, and “AccecesoryUnit” classes 

along with building number and its parcel number. After that, XML schema based on 

GML version 3.1.1 was generated from the UML model of Cadastre ADE using 

ShapeChange software. The whole process of XML schema and codelist dictionaries 

generation was activated through a batch file customized in Enterprise Architect (EA). 

The modeling of the 3D building database was done in EA, which provided 

comprehensive functionality for modeling database structures. Herein the UML 

diagrams of tables were automatically generated from the simplified UML models 

using the tool model driven architecture transformation. The code lists defined were 

translated into tables assigned with a unique identifier to link to the column calling it. 

Finally, SQL DDL scripts generated in EA was executed using SQL Command Line 

to create tables, columns, primary and foreign keys, and relationship among the tables 

in Microsoft SQL Server 2008. 

In conclusion, the prototype of 3D building cadastral database was here 

successfully designed and developed using CityGML as a base module in EA. This 

work provides a basis for 3D cadastre implementation in Bhutan. 
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