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บทคัดยอ 

 
      ขอมูลบนเว็บที่แลกเปลี่ยนกันในปจจุบันสวนใหญ
นิยมแสดงในรูปแบบของเอกสาร  XML (Extensible 
Markup Language) ซึ่งโดยทั่วไปเอกสาร XML มีขนาด
ใหญ เมื่ อ เทียบกับขนาดของขอมูลจริงในเอกสาร 
เนื่องจากมีการใชแท็กที่ซ้ํ ากันในการอธิบายขอมูล
ประเภทเดียวกันที่มีรายละเอียดตางกัน ในบทความนี้ได
สํ ารวจถึง เทคนิคที่ ใช ในการบีบอัด เอกสาร  XML 
ถึงแมวาแตละเทคนิคที่ใชในการบีบอัดเอกสาร XML มี
วิ ธี ก ารที่ แตกต า งกันซึ่ งพบว าทุ ก เทคนิคมี คว าม
จําเปนตองใชขอมูลเกี่ยวของกับโครงสรางของเอกสาร
ทั้งสิ้น โดยการกําหนดกฎไวยากรณจากการวิเคราะห
โครงสรางเอกสาร จากผลการสํารวจนั้นแตละเทคนิคมี
จุดเดนและจุดดอยที่แตกตางกันและทําใหความสามารถ
ในการใชงานแตกตางกันอีกดวย 
 
คําสําคัญ  การบีบอัดขอมูล, XML, กฎไวยากรณ 
 
1. บทนํา 
      ปจจุบัน XML (Extensible Markup Language) [6] 
ไดเขามามีบทบาทและเปนมาตรฐานในการแลกเปลี่ยน
ขอมูล เนื่องจากการสรางเอกสารอาจมีโครงสรางที่
หลากหลาย และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลเกิดขึ้นยอม

ตองมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางตามไปดวย ซึ่งจะมี
ความยุงยากในการแกไขสําหรับแอปพลิเคชันขนาดใหญ 
ดวยเหตุนี้ XML จึงมีบทบาทมากขึ้น ซึ่ง XML มี
ความสามารถในการอธิบายความหมายของขอมูลและมี
ความยืดหยุนในการใชงาน การนํา XML มาใชงาน
สามารถทําไดโดยการใชแท็กเปนตัวกํากับและการตั้งช่ือ
แท็กที่สื่อถึงความหมายของขอมูล ทําใหเอกสารที่ถูก
สรางขึ้นเขาใจไดงาย จึงเปนสวนสําคัญที่ทําใหการเขาถึง
ขอมูลไดงายขึ้น แตจากการที่มีการใชแท็กเขามาชวยใน
การสื่อถึงความหมายทําใหเกิดการบันทึกแท็ก ชนิด
เดียวกันบอยครั้งในเอกสาร 

 
<Book> 
     <Author> 
           <Name> Pissamai </Name> 
    </Author> 
    <Author> 
           <Name> Porntip </Name> 
     </Author> 
</Book> 
รูปที่ 1 ตัวอยางเอกสาร XML 

 
      จากรูปที่ 1 จะเห็นไดวามีการบันทึกขอมูลประเภท
เดียวกันหลายครั้ง ซึ่งในแตละครั้งจะมีรายละเอียด



 

แตกตางกัน ดวยเหตุนี้ ขนาดของเอกสารจึงมีขนาดใหญ
เมื่อเทียบกับขนาดขอมูลจริงภายในเอกสารนั้น สงผลให
สิ้นเปลืองเนื้อที่หากตองการจัดเก็บเอกสารและสิ้นเปลือง
เวลาในการรับสง หากตองการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
องคกร ผานระบบเครือขาย 
      จากปญหาในเรื่องขนาดของขอมูลแนวทางที่สามารถ
นํามาใชในแกปญหาไดคือการบีบอัดขอมูล XML (XML 
data compression) เพื่อลดขนาดของเอกสารซึ่งเปนการ
บีบอัดขอมูล XML โดยเฉพาะทําใหสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบีบอัดไดดีกวาการใชวิธีการบีบอัด
ขอมูลทั่วไป 
      ในการใหรายละเอียดของโครงสรางเอกสาร สวน
ใหญจะใช DTD หรือ XML Schema ซึ่งรายละเอียดของ
โครงสรางเอกสาร XML มักจะถูกอธิบายดวย DTD 
(Document Type Definition) [1] ถาหากมีการสงขอมูล 
XML โดยมี DTD เปนสวนเพิ่มเติม XML จะทําใหการ
แลกเปลี่ยนขอมูลงายขึ้นเนื่องจากมีการกําหนดวา แท็ก
อะไรที่ควรมี และความสัมพันธระหวางขอมูลประเภท
ตางๆ ควรจะเปนอยางไร แตในการสราง DTD มี
รายละเอียดและขั้นตอนที่ยุงยากพอสมควร ทําใหการ
สรางเอกสารมีความยุงยาก บอยครั้งที่มีเอกสารซึ่งประ 
กอบดวยเนื้อหาที่มีชนิดตางกัน และตองการตรวจสอบ
ชนิดของขอมูล (Datatypes) [10] เหลานี้ได แต DTD 
ไมไดถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบชนิดของขอมูลเหลา 
นี้หรือการตรวจสอบขอบเขตของคา (Value) ดังนั้น 
XML Schema [8,9] จึงถูกสรางขึ้นมาเพื่อการแกปญหา
เหลานี้ XML Schema ตางจาก DTD ตรงที่ DTD มีรูป
ประโยค (Syntax) เปนของตัวเอง สวน XML Schema 
นั้นถูกเขียนขึ้นโดยใชไวยากรณของภาษา XML 
นอกจากการจัดสรางขอมูลที่ DTD นําเสนอแลว XML 
Schema ยังชวยกําหนดชนิดของขอมูลโดยใชเนมสเปซ 
(Namespace) [7] และกําหนดชวงคาของแอตทริบิวต 
(Attribute) และอิลิเมนต (Element) 

 

ตัวอยาง DTD ของเอกสาร XML จากรูปที่ 1 
<!ELEMENT Book (Author+)> 
<!ELEMENT Author (Name)> 
<!ELEMENT Name (#PCDATA)> 
 

      จากตัวอยางขางตนในลิสตลําดับ จะประกอบไปดวย
การประกาศให <Book> เปนอิลิเมนตที่มี Author อยาง
นอยหน่ึง Author โดยอิลิเมนต Author นั้นมีขอมูลของอิ
ลิเมนต Name และอิลิเมนต Name เก็บขอมูลตัวอักษรซึ่ง
ถูกประกาศเนื้อหาเปน PCDATA (Parsed Character 
Data) 
      เทคนิคในการบีบอัดขอมูล XML ที่มีอยูในปจจุบัน
นั้น จะใช XML Schema เปนกฎเกณฑและขอกําหนดใน
การทําการบีบอัดขอมูล XML และในบทความนี้ใน
หัวขอที่ 2 จะไดนําเสนอกระบวนการบีบอัดแบบตางๆ ที่
มีอยูในปจจุบันซึ่งไดแก XMILL, XPRESS และ 
XPACK โดยที่ทั้ง 3 วิธีดังกลาวจะไดนําเสนอภาพรวมถึง
ขอเดนขอดอย และแนว ทางในการพัฒนาเทคนิคใหมๆ
ในการบีบอัดขอมูล XML จะนําเสนอในหัวขอที่ 3 และ
บทสรุปในหัวขอที่ 4 

 
2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
      งานวิจัยที่กลาวถึงการบีบอัดขอมูล XML ในปจจุบัน
นั้นมีอยู 3 วิธีไดแก XMILL, XPRESS และ XPACK ซึ่ง
ทั้ง 3 เทคนิคมุงเนนในการลดขนาดของขอมูลที่เปน 
XML ใหเล็กลง โดยแตละวิธีจะใชเทคนิคที่แตกตางกัน
ไป ดังที่จะไดเสนอตอไปนี้ 
2.1 XMILL [2] 
เปนเทคนิคแรกที่ไดทําการบีบอัดเอกสาร XML เพื่อใหมี
ขนาดเล็กลงโดยไดใช zlib เปนไลเบอรี่ในตัว XMILL 
ซึ่งเปนตัวเดียวกันกับที่ใชใน GZip โดยใชหลักการ 3 ขอ 
คือ 1) แยกโครงสรางออกจากขอมูล 2) จัดกลุมใหกับ
ขอมูลตางๆ 3) นําขอมูลที่ไดเขาสูกระบวนการสราง
ความสัมพันธทางกลุมคํากับสัญลักษณ ซึ่งในการบีบอัด

 



 

ขอมูลโดยวิธีนี้จะใช SAX Parser เปนตัวจัดการกับขอมูล 
XML เพื่อนําขอมูลที่ไดเขาสูกระบวนการบีบอัดของ 
XMILL โดยที่หลักการดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 
      2.1.1 แยกโครงสรางออกจากขอมูล เปนการแยก
โครงสรางที่ประกอบไปดวยแท็ก และแอตทริบิวตออก
จากสวนที่เปนขอมูล 
      2.1.2 จัดกลุมใหกับขอมูลตางๆ ที่ไดจากการแยก
โครงสรางออกจากขอมูล โดยใหขอมูลที่เปนแบบ
เดียวกันจัดอยูในกลุมเดียวกัน สวนขอมูลจะเรียงกันไป
ตอจากแท็กที่ไดจัดกลุมแลว 
      2.1.3 ขอมูลท่ีไดจะเขาสูกระบวนการสรางความสัม-
พันธทางกลุมคํากับสัญลักษณ เพื่อใหสามารถอางถึง
กลุมคําที่ไดจัดแยกแลว และสามารถบอกความหมายของ
กลุมคํานั้นๆได 
 

 
รูปที่ 2 ผังการทํางานของ XMILL 

  
ตัวอยางในการทํางานของ XMILL 

เอกสาร XML ตนฉบับ 
<Book> 

<Author> 
 <Name> Pissamai </Name> 
</Author> 
<Author> 
 <Name> Porntip </Name> 
</Author> 

</Book> 
 

ทําการแยกแท็กและขอมูลออกจากกัน 
Book = T1, Author = T2, Name = T3 
C1=Pissamai, C2=Porntip 
 
โครงสรางที่สมบูรณ 
Structure = T1 T2 T3 C1 / T2 T3 C2  / / 
 
      จากตัวอยาง XMILL จะทําการจัดการโครงสรางของ
เอกสารใหมกอนการบีบอัดและบีบอัดเสร็จแลว จะเห็น
ไดวาโครงสรางเล็กลงจากตนฉบับ แตเรายังไมสามารถ
เขาใจโครงสรางที่ทําขึ้นมาใหมได ตองอาศัยการขยาย
ขอมูลที่ถูกบีบอัดนี้ใหเปนขอมูลเดิมกอนจึงจะสามารถ
เขาใจขอมูลภาย ในได 
2.2 XPRESS [4] 
      เปนเทคนิคการบีบอัดขอมูล XML ที่สนับสนุนการ
คนหา (Query) ขอมูลที่ถูกบีบอัดแลวไดโดยใชการ
เขารหัสที่เรียกวา reverse arithmetic encoding ซึ่งวิธีการ
นี้ขึ้นอยูกับชนิดของขอมูลโดยจะมีหลักการทํางานคือ 1) 
วิเคราะหขอมูล XML 2) เขารหัสขอมูล XML 3) 
กระบวนการ คนหา ขอมูลที่ถูกบีบอัดแลว (Query 
Processing) 
      2.2.1 ตัววิเคราะหขอมูล XML (XML Analyzer) 
อัลกอริทึมของตัววิเคราะหขอมูล XML จะสราง Hash 
table ที่เรียกวา Elemhash ซึ่งจะเก็บขอมูลตางๆอันไดแก 
ชนิดของขอมูล, ความถี่ในการใชงานเปนตน คาดังกลาว
จะถูกจัดเก็บใหอยูในชวง Interval เรียกคานี้วา Statistics 
collector ซึ่งจะคอยนับจํานวนของอิลิเมนตที่เกิดขึ้น 
อยางไรก็ตามถาแท็กนั้นเปนอิลิเมนตระดับที่สูงกวา เชน 
root element จะเปนการยากที่จะกําหนดชวงเสนทางของ
ขอมูล จึงจําเปนตองใชหลักทางคณิตศาสตรช้ันสูง (high 
precision floating arithmetic) 
      2.2.2 เขารหัสขอมูล XML (XML Encoder) ในการ
เขารหัสขอมูลจะทําการเปลี่ยนรูปใหเปนไบนารี ซึ่งใน
แตละชวงของการเขารหัสจะแทนดวย u8 ใช 7 บิต 

 



 

จํานวน 1 ไบต, u16 ใช 15 บิต จํานวน 2 ไบตและ u32 ใช 
31 บิต จํานวน 4 ไบต เมื่อเขารหัสแลวจึงทําการบีบอัด
ขอมูลตอไป ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 Data Encoders 
Encoder Description 

u8 
u16 
u32 
f32 

dict8 

encoder for integers where max-min < 27 
encoder for integers where< 27+1 < max-min < 215 
encoder for integers where < 215+1 <max-min< 231 

encoder for floating values 
dictionary encoder of textual data 

     
     2.2.3 กระบวนการคนหาขอมูลท่ีถูกบีบอัดแลว 
(Query Processing) เมื่อขอมูลถูกบีบอัดโดย XPRESS 
แลวกระบวนการ คนหา (Query) จะทําใหช่ือที่มีความ
ยาวสั้นลงแลวทําการแปลงรูปไปเปนลําดับชวง ซึ่ง
โดยทั่วไปแลว หนึ่งลําดับชวงจะเทากับเสนทางของชื่อที่
ทําใหสั้นลงแลว หรือเปนการลดความยาวของชื่อใหสั้น
ลงไปนั่นเอง เมื่อตองการคนหา (Query) ขอมูลจะทําการ
คนหาจาก Hash table ซึ่งจะเก็บชวงของขอมูลน้ันๆ ที่ได
ทําการบีบอัดแลว เพื่อใหไดชวงของขอมูลที่ตรงกับการ
คนหา (Query) นั้น  
 
 

 
รูปที่ 3 ผังการทํางานของ XPRESS 

 
 
 
 
 

ตัวอยางการทํางานของ XPRESS 
เอกสาร XML ตนฉบับ 
<Book> 

<Author> 
 <Name> Pissamai </Name> 
</Author> 
<Author> 
 <Name> Porntip </Name> 
</Author> 

</Book> 
 
ทําการแยกโครงสรางแท็กออกจากขอมูล 
Book=T1, Author=T2, Name=T3, C1=Pissamai, 
C2=Porntip 
 
โครงสรางใหมที่ได 

  

Non-homomorphic 
  

XX00  
T1 
T2 T3 C1 / / 
T2 T3 C2 / / 
/ 

Homomorphic 
 

 
      จากตัวอยางจะสามารถแบงการบีบอัดเปน 2 แบบคือ 
แบบแยกการบีบอัดแท็กและขอมูลออกจากกัน (Non-
homomorphic) และแบบรวมสวนที่เปนแท็กและขอมูล
ไวดวยกัน (Homomorphic) แลวทําการบีบอัด ซึ่งทั้ง 2 
แบบใหผลที่ไมแตกตางกันมากนัก จะเห็นไดวาขนาด

X

T1 
T2 

T3 encode(Pissamai) / 
/ 

T2 
T3 encode(Porntip) / 

/ 

X11  
encode(Pissamai) 
encode(Porntip) 

 



 

ของโครงสรางใหมที่ไดเล็กลง และขอมูลยังดูเขาใจยาก
อยู และไมมีตัวขยายขอมูลที่บีบอัดแลว 
2.3 XPACK [3] 
      เปนการบีบอัดเอกสาร XML ดวยวิธีการเชิงไวยาก
รณ ในหัวขอนี้นําเสนอภาพรวมสวนประกอบของ
เทคนิคที่เรียก วา XPACK ซึ่งใชวิธีการเชิงไวยากรณใน
การบีบอัดและการขยายเอกสาร XML สวนประกอบ
หลักของ XPACK คือ 1) Grammar Generator ทําหนาที่
ในการสรางกฎไวยากรณ 2) Compressor ทําหนาที่บีบอัด
เอกสาร และ 3) Decompressor ทําหนาที่ขยายเอกสารที่
ผานการบีบอัด ซึ่งสวนประกอบตางๆมีรายละเอียดดัง
ปรากฏในรูปที่ 4 
 

รูปที่ 4 ผังการทํางานของ XPACK 
 

      2.3.1 ตัวสรางกฎไวยากรณ (Grammar Generator) 
มีหนาที่ในการสรางกฎไวยากรณเพื่อใชในการบีบอัด
เอกสาร โดยการวิเคราะหคําอธิบายโครงสรางเอกสาร 
XML ภาษาที่ใชในการอธิบายโครงสรางดังกลาวไดแก 
XML Schema 
      2.3.2 ตัวบีบอัดขอมูล (Compressor) ทําหนาที่ใน
การบีบอัดเอกสารโดยประกอบไปดวยสวนประกอบยอย 
4 สวนดวยกันคือ Scanner, Parser, Encoder และ Zip 
Processor ดังรูปที่ 4 โดยการทํางานภายใน Compressor 

เริ่มตนที่ Scanner รับเอกสาร XML เขามาเพื่อเปลี่ยนให
เปนของเครื่องหมาย (Token) ที่ใชในกฎไวยากรณ 
จากนั้น Parser ทําการวิเคราะหดวยวิธีการเชิงไวยากรณ 
เพื่อใหไดผลลัพธออกมาเปน Parser Tree ตอมาจึงนํา
Parser Tree มาเขารหัสใหอยูในรูปของแถวลําดับดวย 
Encoder ซึ่งผลลัพธที่ไดจะนําไปทําการบีบอัดในขั้นตอน
สุดทายที่ Zip Processor โดยทําการบีบอัดขอมูลดวย 
อัลกอริทึมการบีบอัดขอมูลทั่วไป ผลลัพธจากการบีบอัด
คือเอกสารที่ไดรับการบีบอัด (Compressed Document) 
ซึ่งสามารถนําไปจัดเก็บ หรือแลกเปลี่ยนระหวางองคกร
ผานเครือขายตอไป 
 
      2.3.3) ตัวขยายขอมูลท่ีถูกบีบอัด (Decompressor) 
เมื่อตองการใชเอกสารที่ไดรับการบีบอัดแลว จําเปนตอง
ทําการขยายเอกสารกอนโดยใช Decompressor ซึ่ง
ประกอบไปดวย 4 สวนยอย คือ Unzip Processor, 
Decoder, Derivation Processor และ Document 
Generator ดังรูปที่ 4  Decompressor มีการทํางานโดยเริ่ม
ที่ Unzip Processor ทําการขยายเอกสารที่ผานการบีบอัด 
ใหอยูในรูปของขอมูลที่เขารหัส จากนั้น Decode ทําการ
ถอดรหัสขอมูลใหอยูในรูปของ Parse Tree เพื่อให 
Derivation Processor ใชวิธีการเชิงไวยากรณใหไดมา ซึ่ง
สัญลักษณที่จะใชในการสรางเอกสาร สุดทาย Document 
Generator ทําการสรางเอกสาร XML ที่มีความหมายของ
ขอมูลภายในเหมือนกับเอกสารตนฉบับ 
 

การจัดโครงสรางไวยากรณของ XPACK เปนดังนี้ 
 

<t> ::= t # / d (a, v) 
 
โดยที่ 
<t>  แทนรูปแบบการจัดเรียงขอมูลในเอกสาร XML 
       (ไมใชแท็ก!!) 
t  แทนแท็กเปด (Open Tag) 

 



 

#  แทนขอมูลภายในแท็ก 
/  แทนแท็กปด (Close Tag) 
d  แทนประเภทขอมูลภายในแท็ก (Element Data Type) 
a  แทนชื่อแอตทริบิวส (Attribute Name) 
v  แทนประเภทขอมูลของแอตทริบิวส 
(Attribute Data Type) 
 
      จากหลักการจัดโครงสรางไวยากรณขางตนนี้ เมื่อมี
เอกสารที่จะทําการบีบอัดขอมูล XPACK จะทําการจัด
โครงสรางใหมไดจากตัวอยางตอไปนี้ 
 

ตัวอยางการทํางานของ XPACK 
เอกสาร XML ตนฉบับ 
<Book> 

<Author> 
 <Name> Pissamai </Name> 
</Author> 
<Author> 
 <Name> Porntip </Name> 
</Author> 

</Book> 
 
สรางกฎไวยากรณ 
1 <Book> ::= Book <Author><Name> / 
2 <Author> ::= Author <Name> / 
3 <Name> ::= Name # / string 
 
โครงสรางใหมที่ได 
Book Author  Name Pissamai / Author Name Porntip/ / 
 
      จากตัวอยางจะเห็นไดวามีการนําเอกสาร XML 
ตนฉบับมาทําการสรางกฎไวยากรณขึ้นมาแลว จากนั้นจึง
ทําการจัดรูปแบบโครงสราง ที่สอดคลองกับ
กฎไวยากรณที่ไดกําหนดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ

โครงสรางเดิมจะเห็นไดวามีขนาดที่เล็กลง แตอยางไรก็
ตามยังตองมีการขยายขอมูลที่ถูกบีบอัดออกมาโดยอางอิง
กับกฎไวยากรณนั้นๆ ใหเปนเอกสารตนฉบับกอน จึงจะ
สามารถเขาใจขอมูลภายในได 

 
3. ภาพรวมของการบีบอัดขอมูล XML และแนวทางใน
การพัฒนาการบีบอัด 
      จากการทํางานของการบีบอัดขอมูล XML ทั้ง 3 
เทคนิคนั้นในแตละเทคนิคจะมีทั้งจุดเดนและจุดดอยอยู 
ซึ่งสามารถจําแนกสวนที่สําคัญๆไดดังนี้ 
      XMILL ใชเทคนิคในการแยกโครงสรางของเอกสาร
โดยการแยกสวนที่เปนแท็กออกจากสวนที่เปนขอมูล ซึ่ง
ทําใหงายในการจําแนกชนิดของขอมูล จากนั้นใน
กระบวนการบีบอัดไดมีการใช zlib เปนไลบารีซึ่งไลบารี
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งที่ใชในโปรแกรม GZip ที่มี
ความสามารถในการบีบอัด และสามารถขยายขอมูลที่ถูก
บีบอัดได แตอยางไรก็ตาม XMILL ยังมีขอที่ควร
ปรับปรุงบางประการคือ ในการบีบอัดดวยเทคนิคนี้ยัง
ตองอาศัยการใช Schema เปนตัวสรางไวยากรณกอนการ
บีบอัดขอมูล อีกทั้งขอมูลที่ถูกบีบอัดดวยเทคนิคนี้ยังไม
สามารถคนหา (Query) ขอมูลที่ถูกบีบอัดอยูได 
      XPRESS ใชเทคนิคในการแยกโครงสรางกอนการ
บีบอัด โดยแยกสวนที่เปนแท็กและสวนที่เปนขอมูลออก
จากกันโดยใช hash table เปนที่เก็บตัวบงช้ีขอมูลตางๆ 
จากนั้นจะใช XML Parser รวมในกระบวนการบีบอัด 
และสามารถคนหาขอมูลที่ถูกบีบอัดแลวได ซึ่งเปนสวน
ที่สําคัญของเทคนิคนี้ แตอยางไรก็ตาม XPRESS ยังคงมี
ขอปรับปรุงบางประการคือ การใชการบีบอัดดวยเทคนิค
นี้ยังคงใช Schema เปนตัวสรางไวยากรณกอนการบีบอัด 
และขอมูลที่ถูกบีบอัดดวยเทคนิคนี้ยังไมมีตัวขยาย ขอมูล
ที่ถูกบีบอัดใหเปนขอมูลเดิมได 
      XPACK การบีบอัดดวยเทคนิคนี้จะมีตัวสรางกฎไว-
ยากรณขึ้นมา ทําใหงายในการจัดการกับเอกสารกอนการ
บีบอัดขอมูล อีกทั้งยังสามารถขยายเอกสาร XML ที่ได

 



 

ทําการบีบอัดแลวใหสามารถเปนเอกสาร XML ปกติได 
แตถึงอยางไรก็ตาม XPACK ยังคงมีขอที่ควรปรับปรุงคือ
จะตองใช สกีมา (Schema) เพื่อสรางกฎไวยากรณเปน
หลัก ซึ่งเปนสวนสําคัญของเทคนิคนี้ อีกทั้งยังไมสามารถ
คนหา (Query) ขอมูลที่ถูกบีบอัดอยูได 
      จากภาพรวมของเทคนิคการบีบอัดขอมูล XML จะ
สังเกตเห็นไดวาทุกเทคนิคจะทําการแยกสวนที่เปน แท็ก
และสวนที่เปนขอมูลออกจากกัน เพื่องายตอการจําแนก
ชนิดของขอมูล สวนการบีบอัดขอมูลจะมีความแตกตาง
กันไป โดยที่วิธี XMILL จะใช zlib ที่เปนไลบารีของ 
GZip และเมื่อพัฒนาแลวจะบีบอัดขอมูลไดดีกวา GZip 
โดยตรง สวน XPRESS จะใช XML Parser ซึ่งใหผลใน
การบีบอัดดีกวา XMILL [4] และวิธี XPACK จะใช Zip 
Processor ซึ่งไมไดบอกวาเปนแบบใดในการบีบอัด
ขอมูลและบทความที่อางถึงไดกลาววา สามารถบีบอัด
ขอมูลไดดีกวา XMILL [3] จากการเปรียบเทียบขอมูล
ดังกลาวจะเห็นไดวา XMILL จะเปนตัวเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการบีบอัดขอมูล ที่ทําใหขอมูลลดลง แต
ยังไมมีบทความที่รายงานผล เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของการบีบอัดขอมูลระหวางเทคนิค XPRESS และ
เทคนิค XPACK 
      โดยสรุปแลวทั้งสามเทคนิคนี้ จะใหความสําคัญกับ
การลดขนาดของขอมูลเปนหลักและจะใช Schema เปน
ตัวกําหนดไวยากรณใหกับขอมูลที่จะทําการบีบอัด ซึ่งใน
การนําไปใชงานจริงนั้น การที่ผูใชปลายทางสามารถ
ถอดรหัสที่ถูกบีบอัดออกมาใหเปนขอมูลเดิมไดนั้น จํา-
เปนจะตองใชตัวขยายขอมูลจาก วิธีการที่ถูกบีบอัดจาก
ตนทางนั้นๆ ทําใหไมสะดวกกับการใชงานซึ่งอาจเปน
ขอจํากัดในการนําไปใชงานกับกลุมคนทั่วไป และนอก 
จากนั้นเอกสารบางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
ทําใหโครงสรางเอกสารตองมีการเปลี่ยนแปลงและสกีมา
(Schema) เปลี่ยนแปลงตามไปดวย ดังนั้นควรจะมี
เทคนิคในการบีบอัดขอมูล XML โดยไมใช Schema เพื่อ
ลดขอจํากัดดังกลาวได 

4. บทสรุป 
      การบีบอัดขอมูล XML มีความสําคัญเพราะ XML 
เปนภาษาที่มีขอดีอยูหลายประการ ซึ่งปจจุบันไดมีการใช
กันอยางแพรหลาย แตขอเสียของ XML ก็มีเชนกัน โดย
ปกติแลวเอกสารภาษา XML จะมีขนาดใหญกวาเอกสาร
ของเท็กซไฟล (Text File) เนื่องจากเอกสารภาษา XML 
มักจะมีการใชแท็กกํากับความหมายของขอมูล การสง
ขอมูลโดยใชภาษา XML ทาํใหเกิดความตองการเน็ต
เวิรกแบนดวิดธ (Network Bandwidth) ขนาดใหญ
เนื่องจากขนาดของไฟล วิธีหนึ่งที่จะชวยลดเน็ตเวิรก
แบนดวิดธในการสงขอมูล คือการบีบอัดขอมูลใหมี
ขนาดเล็กลง อีกทั้งยังชวยใหใชพ้ืนที่ในการเก็บขอมูล
ลดลงตามไปดวย จากงานวิจัยที่ผานมาเกี่ยวกับการบีบอัด
ขอมูล XML นั้นไดทําการบีบอัดขอมูลใหมีขนาดเล็กลง 
ซึ่งในแตละวิธีจะใช สกีมา (Schema) เปนตัวกําหนด
ไวยากรณเปนของตัวเอง ซึ่งยากตอการนําไปใชงาน
ทั่วๆไป โดยเทคนิคที่ควรมีคือการบีบอัดขอมูลไม
จําเปนตองใชสกีมา(Schema) เพื่อใหงายตอการใชงาน
ทั่วๆไปซึ่งไมตองมีตัวกําหนดไวยากรณแบบใดแบบ
หนึ่งโดยเฉพาะ และสามารถที่จะคนหา (Query) ขอมูลที่
ถูกบีบอัดได เพื่อที่จะไดไมเสียเวลาในการขยายขอมูล 
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