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บทสรุปผูบ ริหาร
Executive Summary
ทรัพยากรดิน ทั้งในความหมายของดิน (Soil) และที่ดิน (Land) ถือเปนหนึ่งในปจจัยการ
ผลิตที่ สํ า คั ญ (ที่ ดิ น แรงงาน เงิน ทุ น และผู ประกอบการ) ต อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมของ
ประเทศ โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจของไทย ที่มีพื้นฐานอยูบนการผลิตในภาคเกษตรกรรมเปนหลัก
(เพราะประชากรมากกวารอยละ 60 ประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร) ซึ่งมีความตองการ
ในการใชประโยชนดินทั้งในเชิงปริมาณ (Quantity) และเชิงคุณภาพ (Quality) แตผลจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในชวงหลายสิบปที่ผานมา สวนหนึ่งนํามาซึ่งความเจริญและความสะดวกสบาย
ในด า นสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานต า งๆ แต ส ว นหนึ่ ง ก็ นํ า มาซึ่ ง ป ญ หาต า งๆ มากมาย เช น ป ญ หา
ความยากจน ป ญ หาเรื่ อ งที่ ดิ น ทํ า กิ น ป ญ หาการกระจายรายได ที่ ไ ม เ ท า เที ย มกั น ป ญ หาทาง
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม ฯลฯ
การศึกษาวิจัยโครงการ “การศึกษาสถานภาพและแนวทางในการใชประโยชนขอมูล
ทรัพยากรดินของหนวยงานภาครัฐ” ซึ่งมิใชเฉพาะแตขอมูลทรัพยากรดินอันถือวาเปนปจจัยในการ
ผลิตที่สําคัญนั้น ปจจุบันไดมีการใชประโยชนจากทรัพยากรดินและทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จนเกิน
ความสมดุลเปนอยางมากทั้งในแงคุณภาพและปริมาณจนเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาทั้งในแงเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอม เปนตน
จากความสําคัญดังกลาวเปนผลใหหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของไดทําการจัดทํา รวบรวม
และจัดเก็บขอมูลขึ้นเพื่อใชในภารกิจอันตอบสนองตอความสําคัญดังกลาว ซึ่งกระบวนการทํางานที่แต
ละหนวยงานจัดทํานั้น เปนการจัดทําขึ้นเปนเอกเทศ มีเพียงสวนนอยที่มีการใชขอมูลรวมกัน ดังนั้น
มาตรฐานด า นข อ มู ล จึ ง ยั ง ไม ส ามารถนํ า มาใช ร ว มกั น ได หากยั ง ไม มี ก ารสํ า รวจและรวบรวม
สถานะภาพของขอมูลที่มีอยูอยางกระจัดกระจายในหลายหนวยงาน เพื่อใชเปนขอเสนอแนวทางใน
การเลือกใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและแลกเปลี่ยนขอมูลกันได กอนที่จะตัดสินใจในการดําเนินการ
จัดทําขอมูลใหม รวมทั้งเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําระบบมาตรฐานขอมูลกลางขึ้นใชรวมกัน
ที่ ส ามารถมี โ ครงสร า งพื้ น ฐานของข อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ เ ป น รู ป แบบเดี ย วกั น จึ ง ได เ กิ ด โครงการศึ ก ษา
สถานภาพและแนวทางในการใช ป ระโยชน ข อ มู ล ทรั พ ยากรดิ น ของหน ว ยงานภาครั ฐ ขึ้ น ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค ดังตอไปนี้
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1. เพื่อทําการศึกษา สํารวจ รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพ ความรับผิดชอบ และการ
ครอบครองขอมูลทรัพยากรดิน และขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
2. เพื่อทําการศึกษาและวิเคราะหปญหาในการบริหารจัดการขอมูลทรัพยากรดินและ
ที่ดิน (Land Resource Metadata) และขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ ในดาน
ของความซ้ําซอน มาตรฐานขอมูล การปรับปรุงขอมูล (Update) พื้นที่รับผิดชอบของขอมูล รวมถึง
แนวทางในการนําขอมูลไปประยุกตใช
3. เพื่อศึกษา วิเคราะหความตองการ และขอจํากัดขององคกรในการบริหารจัดการ
ขอมูลทรัพยากรดินและที่ดิน (Inventory) และขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
4. เพื่อวิเคราะห ออกแบบ และจัดทําฐานขอมูล (Database) บัญชีรายการขอมูล
ทรัพยากรดินและที่ดินและขอมูลที่เกี่ยวของ
5. เพื่อทําการวิเคราะห ออกแบบและจัดทําโปรแกรมประยุกต (Application) เพื่อการ
เรียกใช ฐานขอมูลบัญชีรายการขอมูลทรัพยากรดินและที่ดิน เพื่อใหผูใชสามารถทําการสืบคน และทํา
การเปรียบเทียบเพื่อใหสามารถเลือกนําขอมูลไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
6. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการขอมูลทรัพยากรดินและที่ดิน และขอมูล
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ
โดยผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการมีดังนี้
1. ฐานขอมูล (Database) ที่เกี่ยวของกับสถานะภาพของบัญชีรายการของขอมูล
ทรั พ ยากรดิ น และที่ ดิ น และข อ มู ล ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ สิ่ ง แวดล อ มที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง รวบรวม
รายละเอียดขอมูลของขอมูล (Metadata) ที่สําคัญตอการตัดสินใจเลือกใช
2. โปรแกรมประยุกต ( GIS Application) การเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลบัญชีรายการ
ขอมูลทรัพยากรดินฯ เพื่อเปนเครื่องมือแกผูเกี่ยวของ ที่ตองการเลือกใชขอมูลที่มีอยู ไปใชในการ
ทํางานและการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของ
3. ภาพรวมของสภาพปญหาและอุปสรรค (ทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ) ของ
หนวยงานตางๆ ในการพัฒนาและการนําขอมูลทรัพยากรดินไปประยุกตใชประโยชน ปญหาในการ
เชื่อมโยง การแลกเปลี่ยนขอมูล ความซ้ําซอน ความครอบคลุม/ชองวางของขอมูล และมาตรฐาน
ขอมูล เปนตน
4. กรอบแนวคิดในการกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ ใหเกิดการใชและบูรณาการ
ขอมูลที่มีอยู/กําลังดําเนินการจัดทําอยูของประเทศ ใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต
II

จากการศึกษาตลอดระยะเวลาของโครงการ สามารถที่จะเสนอผลการศึกษาของโครงการ
โดยมีหัวขอเปนลําดับดังนี้
- ผลการศึกษางานและแนวคิดที่เกี่ยวของ
- ผลการรวบรวม/สํารวจขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัย
- ผลการออกแบบโปรแกรมประยุกตตนแบบ เพื่อการเรียกใชงานฐานขอมูลของขอมูล
การศึกษาวิจัย
- ภาพรวมสภาพปญหาอุปสรรค และความตองการของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
และนําเสนอกรอบแนวคิดในการกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการใหเกิดการใชและ
บูรณาการขอมูลที่มีอยู/กําลังดําเนินการจัดทําอยูของประเทศ ใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต
รวมถึงขอเสนอแนะประเด็นตาง ๆ ของผูเขารวมสัมมนา

1. ผลการศึกษางานและแนวคิดที่เกีย่ วของ
1.1 งานที่เกี่ยวของภายในประเทศ
 ศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอม (เดิม) ซึ่งมีแนวคิดที่จะทําการรวบรวมและจัดทําเปนดัชนีขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรจาก
หนวยงานตาง ๆ ขึ้น ซึ่งจัดทําทุก ๆ 2 ป
 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ซึ่งจัดทําการ
สํารวจขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรขึ้นตอหลังจากที่ศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร ฯ(เดิม) ไดโอนภาระหนาที่มาขึ้นกับ GISTDA ซึ่งมีการพัฒนาตอเปนโปรแกรมการนําเขา
การสํารวจขอมูลที่มีชื่อวา GISIndex ขึ้นเพื่อเก็บเปนฐานขอมูลอยู ณ ขณะนี้ และมีการเผยแพรผาน
ระบบเครือขาย Internet ในรูปแบบการแสดงผลการตอบแบบสอบถามของหนวยงานที่ไดมีการตอบ
กลับมา
 วิทยานิพนธเรื่อง “ ตนแบบฐานขอมูลของระบบคนคืนภาพถายทางอากาศของกรม
แผนที่ทหาร” จัดทําโดยเรืออากาศเอกหญิง กัลยา พวงสมบัติ เปนการจัดทําระบบการคนหาภาพถาย
ทางอากาศโดยการกําหนดเงื่อนไขเปน 3 ประเภท ไดแก เงื่อนไขดานตําแหนง (GIS) เงื่อนไขดานเวลา
และเงื่อนไขดานคุณลักษณะของภาพถาย (Metadata) โดยใชคุณสมบัติของ Relational Database

III

1.2 งานที่เกี่ยวของจากตางประเทศ
ระบบการคนหาผานเครือขาย Internet ซึ่งเปนบริการสืบคนขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร
ผานระบบเครือขาย Internet ซึ่งทําหนาที่เปน Clearinghouse โดยมีอยูหลายองคกรที่มีบริการ
ทางดานนี้ เชน สถาบัน MIT ไดมีการจัดทําระบบสําหรับใหบริการภาพถายทางอากาศแบบออรโธผาน
ทางเครือขาย Internet (http://ortho.mit.edu) และที่รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย
(http://www.giconnections.vic.gov.au/) ไดมีการจัดทําเว็บไซตที่ใหบริการในการคนหาขอมูลไมวา
จะเปนขอมูลแผนที่หรือภาพถายทางอากาศ เปนตน
เมื่อพิจารณาในเบื้องตนจะพบวาเปนระบบสืบคนขอมูลเชิงพื้นที่บนระบบเครือขาย
Internet ที่ระบุประเภทของการคนได 3 ประเภท ไดแก
 ระบบการคนโดยกําหนดตําแหนง (Spatial Coverage)
 ระบบการคนโดยกําหนดชวงเวลา (Temporal Coverage) และ
 ระบบการคนแบบพิมพตัวหนังสือ (Full-text Query)
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะทําการสืบคนสถานะภาพของขอมูลผาน GIS Application
Software โดยการสืบคนจากเงื่อนไขของ Metadata ที่สําคัญ ในระบบฐานขอมูลของขอมูลทรัพยากร
ดินและขอมูลที่เกี่ยวของ ที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
1.3 กรอบแนวคิดของการจัดทําแผนแมบท GIS แหงชาติในสวนที่เกี่ยวของกับ
โครงการ
จากการพิจารณางานที่เกี่ยวของทั้งจากภายในประเทศและจากตางประเทศ เพื่อใชเปน
แนวทางในการศึกษาวิจัยนั้น ทางคณะผูวิจัยไดศึกษากรอบแนวคิดของการจัดทําแผนแมบท GIS
แหงชาติที่กําลังจะเกิดขึ้น โดยศึกษาและใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหสอดคลองกับแผน GIS
ในระดับชาติได โดยในสวนหนึ่งของแผนแมบท GIS แหงชาติ ไดกลาวถึงเรื่องของภูมิสารสนเทศของ
ประเทศ ซึ่งคณะผูวิจัยขออนุญาตในการนําเสนอเพื่อเปนแนวคิดรวมในการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้
โดยสามารถสรุปไดดังนี้
ขอมูลจํานวนมากที่ใชงานทั่วไปมีลักษณะเปนขอมูลเชิงตําแหนง ซึ่งหมายความวา ขอมูล
เหล า นี้ ส ามารถอ า งอิ ง พิ กั ด บนผิ ว โลกซึ่ ง สามารถจั ด ทํ า เป น ภู มิ ส ารสนเทศหรื อ เชื่ อ มโยงกั บ
ภูมิสารสนเทศได ภูมิสารสนเทศ ซึ่งอาจปรากฏอยูในรูปแบบตาง ๆ เชน แผนที่ภูมิประเทศ ภาพถาย
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ทางอากาศ ภาพถายดาวเทียม มีบทบาทสําคัญเปนอยางสูงตอการพัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกัน
แมวาในปจจุบันหนวยงานตาง ๆ ในประเทศไทยจะมีทรัพยากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง
คอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร ฯลฯ แตภูมิสารสนเทศที่จําเปนตอการวิเคราะหหรือการตัดสินใจ
มักจะมีไมสมบูรณครบถวน และกระบวนการพัฒนาขอมูลใหครบถวนสมบูรณเพียงพอตามความ
จําเปนก็อาจสิ้นเปลืองเวลาและกําลังงานเปนอยางมาก นอกจากนี้ขอมูลที่พัฒนาขึ้นแลวในหนวยงาน
หนึ่งอาจไมมีการเผยแพร ทําใหหนวยงานอื่นที่จําเปนตองใชขอมูลลักษณะเดียวกัน ไมทราบ และทํา
การพัฒนาขอมูลขึ้นมาใหมอีกอันเปนการซ้ําซอนและสิ้นเปลืองอยางมาก
ปญหาตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนมิไดเกิดขึ้นกับเฉพาะประเทศไทยเทานั้น หากเปนปญหา
รวมที่ประสบในทุกประเทศจนอาจกลาวไดวาสภาพปญหาที่เกิดขึ้นเปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการ
วิวัฒนาการของการใชเทคโนโลยี GIS ดังนั้นแนวทางที่นาจะถือเปนจุดเริ่มตนในการแกไขปญหา
ทางดานภูมิสารสนเทศที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือการศึกษาประสบการณตาง ๆ จากประเทศที่ได
พัฒนา GIS มากอน และมีความกาวหนามากกวาประเทศไทย แนวทางที่ปจจุบันไดรับการยอมรับ
อยางกวางขวางคือแนวทางที่เรียกวา NSDI (National Spatial Data Infrastructure) ซึ่งสรุปไดดังนี้
“The NSDI is the total ensemble of available geographic information, as well as the
materials, technology, and people necessary to acquire, process, store, and distribute such
information to meet a wide variety of needs.” (ที่มา : National Research Council, 1994)
NSDI ประกอบดวยสวนตาง ๆ ไดแก ขอมูลภูมิศาสตร รวมไปถึง วัสดุเทคโนโลยี และ
ทรัพยากรบุคคลเพื่อที่จะใหบรรลุวัตถุประสงคของการไดมา การประมวลผล การจัดเก็บ และเผยแพร
ภูมิสารสนเทศสําหรับการใชงานอยางกวางขวางในสังคม เมื่อประยุกตใช NSDI โดยคํานึงถึงสภาพ
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย อาจสรุปไดวา องคประกอบของ NSDI สําหรับประเทศไทย
มีดังนี้
 ชุดขอมูลภูมิศาสตรพื้นฐาน ซึ่งเปนกลุมของภูมิสารสนเทศที่ใชงานกันอยางแพรหลาย
มีความถี่ของการใชงานสูง และเปนพื้นฐานสําหรับการอางอิงตําแหนงของขอมูลอื่น ๆ
 ระบบคนหาและใหบริการขอมูล (Search Engine) สาเหตุสําคัญประการหนึ่งของ
การผลิตขอมูลซ้ําซอนกันคือผูที่ตองการใชขอมูลไมสามารถทราบไดวาขอมูลที่ตองการมีอยูหรือไมหรือ
อยูที่ใด และมีคุณลักลักษณะเชนใด จุดมุงหมายสําคัญประการหนึ่งของระบบคนหาและใหบริการ
ขอมูล คือ เปนกลไกใหผูใชในการคนหาภูมิสารสนเทศที่ตองการ วามีอยูหรือไม ถาหากมี มีอยูที่
V

หนวยงานใด นโยบายในการเผยแพรหรือจําหนายขอมูลเปนเชนไร เปนตน โดยทั่วไประบบคนหาและ
ใหบริการขอมูลจะประกอบดวย Node ตาง ๆ หลาย Node เปนลักษณะ Distributed Search Engine
ตามขอเท็จจริงที่วาหนวยงานที่มีหรือผลิตภูมิสารสนเทศมีอยูเปนจํานวนมากและนับวันจะมากขึ้น
เรื่อย ๆ
 มาตรฐานขอมูล การที่ภูมิสารสนเทศที่ถูกจัดสรางขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ จะสามารถ
ถูกนํามาใชงานรวมกันไดยอมจะตองมีคุณสมบัติพื้นฐานที่เหมือนหรือสอดคลองกัน ซึ่งการที่ขอมูล
จากหลากหลายที่มาเหลานี้จะถูกจัดสรางขึ้นใหมีลักษณะดังกลาว ยอมมิใชเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ในทาง
ตรงกันขาม จะตองเกิดจากการที่มีการตกลงกันลวงหนาเกี่ยวกับรูปแบบกลางที่หนวยงานผูสรางขอมูล
ทั้งหลายจะยึดถือเปนแบบ ซึ่งก็คือมาตรฐานขอมูลนั่นเอง มาตรฐานขอมูลทางดานภูมิสารสนเทศจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนใชงานภูมิสารสนเทศรวมกันได
 นโยบายและกรอบการบริหารจัดการ การพัฒนาขอมูลหรือระบบสารสนเทศใด ๆ ก็
ตามยอมพัฒนาภายใตกรอบนโยบายหรือทิศทางขององคกร แตเนื่องจากมีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับ NSDI การพัฒนา NSDI ในระดับประเทศจึงจําเปนตองมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อใหหนวยงานตาง ๆ
ยึดถือรวมกัน และมีกรอบโครงสรางสําหรับการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อรองรับการประสานงาน
ระหวางหนวยงาน
ซึ่งในขณะนี้ทาง GISTDA ไดจัดทําแผนแมบท GIS แหงชาติ ที่จะกําหนดนโยบายและ
แนวทางในการปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานดานภูมิสารสนเทศ การพัฒนา NSDI จึงกระทํา
ภายใตนโยบายของแผนแมบท GIS แหงชาติ ที่กําลังจะเกิดขึ้น
ดั ง นั้ น การศึ ก ษางานและแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข อ ง ทางคณะผู วิ จั ย ใช เ ป น แนวทางในการ
ดําเนินงานโครงการ ฯ ซึ่งมีผลการศึกษาดังจะไดกลาวตอไป

2. ผลการรวบรวม/สํารวจขอมูลทีใ่ ชในการศึกษาวิจัย
2.1 ขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจยั
ขอมูลของขอมูล (Metadata) ที่ใชแสดงสถานภาพที่สําคัญ ไดพิจารณาจากขอมูลที่
เกี่ยวของกับทรัพยากรดินและที่ดิน ไดแก
 ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา
 ขอมูลขอบเขตการปกครอง
 ขอมูลลักษณะภูมิประเทศ
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ขอมูลการถือครองที่ดิน
ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
ขอมูลทรัพยากรปาไม
ขอมูลแหลงน้าํ ตามธรรมชาติ
ขอมูลแหลงน้าํ ที่สรางขึ้น
ขอมูลเสนทางคมนาคม
ขอมูลสถานทีส่ ําคัญ
ขอมูลธรณีวทิ ยา และ
ขอมูลน้ําบาดาล

2.2 การคัดเลือกหนวยงานที่เกี่ยวของ
จากขอมูลที่ใชในการศึกษา ซึ่งมีทั้งหมด 13 ชั้นขอมูล ทางคณะวิจัยไดคัดเลือกหนวยงาน
ที่เปนผูผลิต ผูใช ผูปรับปรุง และผูเผยแพรขอมูลเวกเตอร ที่มีผูใชอางอิงเปนสวนใหญของประเทศ โดย
พิจารณาเลือกหนวยงานในระดับกรม /สํานักงาน ดังนี้
1. กรมที่ดิน
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. กรมทางหลวง
4. กรมปาไม
5. กรมพัฒนาที่ดนิ
6. กรมประมง
7. กรมชลประทาน
8. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
9. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
10. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
11. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
12. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
13. กรมแผนทีท่ หาร
14. กรมธนารักษ
15. กรมทรัพยากรธรณี
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16 กรมอุตุนิยมวิทยา
17. สํานักงานสถิติแหงชาติ
18. กองสารสนเทศภูมิศาสตร กรุงเทพมหานคร
19. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
20. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
21. กรมการปกครอง
22. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
2.3 การจัดทําแบบสอบถาม/แบบสํารวจขอมูลของขอมูล
เมื่อพิจารณาชั้นขอมูลที่เกี่ยวของ และคัดเลือกหนวยงานแลว ทางคณะวิจัยไดจัดทํา
แบบสอบถามเพื่อเขาไปสํารวจสถานภาพของขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของหนวยงานที่ถูกคัดเลือก
ซึ่งเปนการสํารวจในสวนที่เพิ่มเติมจากที่ สทอภ. ไดทําการสํารวจเอาไว เพื่อนําไปผนวกในฐานขอมูลที่
ไดออกแบบขึ้น โดยแบงออกเปน 7 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลหนวยงาน
สวนที่ 2 ขอมูลโครงการที่มีการนํา GIS มาใช หรือประยุกตใช
สวนที่ 3 ขอมูลการใชบริการขอมูลจากหนวยงานอืน่
สวนที่ 4 ขอมูลการบริการดานขอมูล
สวนที่ 5 ขอดี ขอจํากัด อุปสรรค และโอกาสปจจุบันที่สงผลกระทบตอระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรของหนวยงาน
สวนที่ 6 ขอมูลความตองการดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของหนวยงาน
สวนที่ 7 GIS Metadata ของหนวยงาน (เพื่อการตรวจสอบความถูกตองที่คณะวิจัยได
รวบรวมไวแลว)
2.4 ผลการออกแบบฐานขอมูลของขอมูลที่สําคัญ (Database Design)
แหลงที่มาของขอมูล ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มาจาก 2 แหลงขอมูลหลัก ไดแก
1. ขอมูลของ Metadata ที่ไดจาก GISTDA
2. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจ จาก 22 หนวยงาน ซึ่งมีอยู 7 สวนดังกลาว
ขางตนดังรูป

VIII

ขอมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจ

ขอมูลที่รวบรวมไวโดย GISTDA

Relational database Design

จากข อ มู ล ที่ มี ลั ก ษณะเชิ ง บรรยาย นํ า มาออกแบบและจั ด สร า งเป น ตารางเพื่ อ สร า ง
ความสัมพันธ โดยมีโครงสรางฐานขอมูลของ Metadata ดังนี้
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โดยขอมูลของ Metadata ที่ไดจาก GISTDA จะมีการปรับ
ใหเขากับฐานขอมูลที่ไดออกแบบไว โดยจะอยูในสวนที่ 7
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3. ผลการออกแบบโปรแกรมประยุกตตนแบบเพื่อการเรียกใชงานฐานขอมูลของขอมูลการ
ศึกษาวิจยั
โปรแกรมประยุกตตนแบบ มีความสามารถดังนี้
1. สามารถเพิ่มเติมขอมูลในสวนที่ Update ได ไดแกสวนที่ 1 ถึง สวนที่ 7 โดยสวนที่ 2
และสวนที่ 7 สามารถ Import สูฐานขอมูลได เนื่องจากเปนขอมูลทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลง (Dynamics) อยู
เสมอ
2. สามารถแกไขขอมูลที่ key ไปครั้งลาสุดได (สวนที่ 1 ถึง สวนที่ 7)
3. สามารถสืบคนขอมูลโดยมี Metadata ที่สําคัญเปนดัชนีในการสืบคน ไดแก ชั้นขอมูล
พื้นที่ หนวยงาน มาตราสวน และปที่จัดทําขอมูลโดยทําการสืบคนได 3 แบบ คือ
 แบบพื้นฐาน (Basic Search)
 แบบมีตรรกะ(Multiple Search) และ
 แบบขอความ (Text Search)
ซึ่งการสืบคนขอมูลนี้ จําเปนตองอาศัย Software GIS มาชวยจัดการขอมูลเชิงพื้นที่และ
ขอมูลเชิงบรรยาย ทางคณะวิจัยไดพัฒนาขึ้นโดยใช Software ArcView 3.2
ตัวอยาง Dialog แสดง ผลการสืบคนบัญชีรายการขอมูล (แบบพื้นฐาน) โดยเงื่อนไข
“ชั้นขอมูล = การใชที่ดิน”
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ตัวอยาง Dialog แสดง ผลการสืบคนบัญชีรายการขอมูล (แบบพื้นฐาน) โดยเงื่อนไข
“พื้นที่ = กระบี่”

4. ภาพรวมสภาพปญหาอุปสรรค และความตองการของหนวยงานตาง ๆ
ที่เกีย่ วของ
จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย ทั้ งจากการรวบรวมข อ มู ล และวิ เ คราะห ข อ มู ล ในเบื้ อ งต น จาก
โปรแกรมประยุกตตนแบบ รวมถึงการเขาไปสํารวจหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหทราบถึงภาพรวมสภาพ
ปญหาอุปสรรค และความตองการของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
4.1 ภาพรวมสภาพปญหาอุปสรรคของหนวยงานตาง ๆ
จากการสืบคนขอมูลผานโปรแกรมประยุกตตนแบบทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรค
ตาง ๆ ทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติที่สงผลตอกัน โดยมีสาเหตุหลักจากปญหาคือ การสั่งสม
วั ฒ นธรรมในการปฏิ บัติ ง านในรู ป แบบเก า ที่ ไ ม พ ร อ มจะทํ า การเปลี่ ย นแปลงไปสู สิ่ งใหม ๆ ซึ่ง ณ
ปจจุบันนี้ไดกาวมาอยูในสังคมที่รายลอมไปดวยขอมูลและขาวสารอันมิอาจหลีกเลี่ยงได ผลก็คือความ
ลาชาที่เกิดขึ้นในลักษณะของวิวัฒนาการไปสูสิ่งที่ดีขึ้นเปนลําดับ โดยเฉพาะวิวัฒนาการทางดาน GIS
ของประเทศ ซึ่งในขณะนี้ก็กําลังเดินหนาไปตามแนวทางของแผนแมบท GIS แหงชาติ ที่กําลังจะ
เกิ ด ขึ้ น ดั งนั้ น ป ญ หาและอุ ป สรรคที่ เกิ ดขึ้ น ในขั้ น ตอนต า ง ๆ ของวิวั ฒ นาการนี้ จึ งมิ ส ามารถที่ จ ะ
หลีกเลี่ยงได โดยในภาพรวมจะมีปญหาและอุปสรรคในดานตาง ๆ ดังนี้
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 ปญหาและอุปสรรคในดานของสถานภาพของขอมูลหนวยงาน
- มาตรฐานทั้งในสวนที่เปนขอมูลพื้นฐาน (Base Map) และขอมูลเฉพาะ
(Thematic Map) รวมถึงมาตรฐานการอธิบายขอมูล Metadata และรูปแบบการ
จัดเก็บขอมูล
- การกระจัดกระจายของขอมูล
- ความซ้าํ ซอนและความเขากันได
- ความเปนปจจุบันของขอมูล
- ความถูกตองและความแมนยํา
- การเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยน
 ปญหาในดานนโยบายการบริหารจัดการและบุคลากรภาครัฐ
 ปญหาในดานของการเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม แบงเปน
- ปญหาทางดานการเลือกใชเทคโนโลยีของซอฟตแวร (Software)
- ปญหาทางดานการเลือกใชเทคโนโลยีของฮารดแวร (Hardware)
4.2 ภาพรวมความตองการของหนวยงาน
จากการพิจารณาผลจากการสืบคนขอมูลโดยโปรแกรมประยุกตตนแบบ จนวิเคราะหถึง
สภาพปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปญหาในเรื่องของขอมูลและมาตรฐานของขอมูล รวมไปถึง
Metadata จนสงผลกระทบตอกันในดานของนโยบายและการนําไปปฏิบัติ ของหนวยงาน ซึ่งมีความ
ขัดแยงกันเนื่องจากไมสามารถเห็นผลลัพธที่เกิดขึ้นไดจากนโยบายที่ตั้งไว ผลสวนหนึ่งเกิดจากชองวาง
ระหวางผูบริหารระดับสูงภายในหนวยงานและผูปฏิบัติในระดับลาง ที่ไมสามารถสื่อสารและทําความ
เขาใจในเรื่องเดียวกันได จึงมองในมุมที่แตกตางกัน โดยเฉพาะในเรื่องของความตองการใชงานดาน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ที่ในบางกรณีความตองการใชงานในผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีความไม
สอดคล อ งกั น จากการเข า ไปสํ า รวจสถานภาพและความต อ งการใช ง านด า นระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร พบวามีบางหนวยงานในระดับกรม/สํานักงาน ที่หนวยงานภายในตาง ๆ ในสังกัดนั้นมี
ความตองการใชงานดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่แตกตางกัน ซึ่งแสดงใหเห็นไดวาการจัดสรร
ทรัพยากรดานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานดานภูมิสารสนเทศของหนวยงานภายในนั้น ไดรับการจัดสรรที่
แตกต า งกั น ตามแตน โยบายของหน ว ยงาน แตถึ งอย า งไรก็ ต ามผลการสํ า รวจความต อ งการของ
หนวยงานภายในสังกัด ก็เปนสิ่งที่แสดงถึงเจตนารมณตอการปฏิบัติหนาที่ของผูปฏิบัติงานที่ตองการ
ใหผลการปฏิบัติงานออกมาดีที่สุด จึงมีความตองการในสิ่งที่เรียกวาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
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ดานภูมิสารสนเทศอันไดแก ฮารดแวร ,ซอฟตแวร , ขอมูล , บุคลากร และงบประมาณ ดังนั้นจึงไดทํา
การสํารวจในผูปฏิบัติงานระดับลาง เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย
ไดรับทราบถึงความตองการที่แทจริงในระดับการปฏิบัติงาน (Bottom Up) เพื่อปรับปรุงและกําหนด
นโยบายเพิ่มเติมเพื่อใหเขากับการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในระดับลาง (Top Down) ซึ่งโดย
ภาพรวมของความตองการดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของหนวยงานภายในที่ทําการสํา รวจ
จํานวน 33 หนวยงานภายใน จาก 22 กรม/สํานักงาน พบวาสวนใหญยังมีความตองการในดานของ
ฮาร ด แวร , ซอฟต แ วร , ข อ มู ล , บุ ค ลากร และงบประมาณที่ เ พี ย งพอต อ การปฏิ บั ติ ง านด า น
ภูมิสารสนเทศ ดังนั้นผูบริหารที่เปนผูกําหนดนโยบายควรที่จะรับทราบถึงความตองการในดานระบบ
สารสนเทศภูมิ ศาสตรของหน วยงานภายในสังกัด เพื่อที่ จะลดชองวางของการสื่อสารที่ไมตรงกั น
ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ดังกลาวขางตน
จากที่ ไดก ลาวในภาพรวมของป ญหา อุป สรรค และความต องการ ในระหว างดํ าเนิ น
การศึกษา จนถึงชวงสุดทายของการศึกษา ไดมีการจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นขึ้น 2 ครั้ง โดย
ครั้งที่ 1 จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2546 และครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2546 โดยได
ขอเสนอแนะจากผูเขารวมสัมมนาและจากการศึกษาวิจัย เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการและ
ใชประโยชนขอมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ โดยประโยชนที่คาดวาจะไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
คือ
 ทําใหผูใชขอมูล สามารถทําการเลือกใชใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น จากระบบการ
สืบคนขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของการศึกษาวิจัย
 เปนกรอบแนวคิดในการกําหนดภาระหนาที่ในการจัดทําขอมูลของหนวยงานภาครัฐที่
จะทําใหอยูในมาตรฐานรวมกัน เพื่อการบูรณาการใชประโยชนรวมกัน รวมทั้งลดความซ้ําซอนของการ
จัดทําขอมูล ซึ่งจะทําใหการจัดสรรงบประมาณในการจัดทําขอมูลมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
แผนการพัฒนา GIS ในระดับชาติตอไป ซึ่งการพัฒนา GIS ของหนวยงานจึงจําเปนตองปรับแนวคิดใหม
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย GIS ระดับชาติ ที่กําลังจะเกิดขึ้น โดยมีการจัดทําแผนแมบท GIS แหงชาติ
ซึ่ง GISTDA ไดมอบหมายใหทางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการศึกษา ซึ่งจะเสร็จสิ้นในตน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2546

XIII

ทางคณะวิจยั ไดนําเสนอแนวคิดจากการเขารวมสัมมนาทั้ง 2 ครั้ง โดยสรุปเปนหัวขอ ดังนี้
1. กรอบแนวคิดในการกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการใหเกิดการใชและบูรณา
การขอมูลที่มีอยูหรือกําลังดําเนินการจัดทําอยูของประเทศ ใหเกิดประสิทธิผล
สูงสุดในอนาคต
แนวคิดเชิงนโยบายเพื่อใหเกิดการใชและบูรณาการขอมูลที่มีอยูหรือกําลังดําเนินการจัดทํา
อยูของประเทศ ใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต สามารถสรุปไดดังนี้
- ควรกําหนดมาตรการ/นโยบาย และแกไขกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคในการการเผยแพร
และการใหบริการภูมิสารสนเทศ เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ที่ทําหนาที่เปนผูผลิตขอมูลและ/หรือผูใช
ขอมูลถือปฏิบัติอยางสอดคลองกัน เพื่อใหขอมูลที่มีอยูแลวและที่กําลังจะเสร็จของหนวยงานตางๆ ได
ใชประโยชนมากขึ้น
- ควรกําหนดมาตรฐานหลักของภูมิสารสนเทศ (เชน มาตราสวน พื้นที่ ระยะเวลาในการ
Update ) และหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดทําชั้นขอมูลฐาน (Base Map) และชั้นขอมูล
เฉพาะเรื่อง (Thematic Map) ใหชัดเจน เพื่อใหไดขอมูลที่มีคุณภาพในการใชประโยชนรวมกัน และลด
ความซ้ําซอน ซึ่งทําใหการจัดสรรงบประมาณในดานนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ควรกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบในการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เปนผูผลิต
ขอมูลในขางตน เพื่อใหเกิดการปรับปรุงขอมูลของสถานภาพขอมูลอยางตอเนื่อง ซึ่งจะทําใหระบบ
โปรแกรมประยุกตที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เกิดประโยชนตอไปในอนาคต ที่สามารถ
กระทําผานระบบเครือขาย Internet ตอไปไดอยางเปนพลวัต
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แนวทางการใชประโยชนขอมูลภูมิสารสนเทศ ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในอนาคต

Update
Spatial
Inventory
Data

หนวยงานระดับกรม
หนวยงานระดับกรม
หนวยงานระดับกรม

www

หนวยงานหลัก
Spatial Inventory Data Clearinghouse

2. ขอเสนอแนะประเด็นตาง ๆ ของผูเขารวมสัมมนา
จากการนําเสนอผลการศึกษาโดยการจัดสัมมนารายงานผลการศึกษา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม
พ.ศ. 2546 มีผูเขารวมสัมมนา ที่รวมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาของโครงการ ฯ สามารถ
สรุปประเด็นตาง ๆ ไดดังนี้
- ควรพัฒนาโปรแกรมประยุกตตนแบบนี้ใหสามารถบริการในรูปแบบของ Online ผาน
ระบบเครือขาย Internet ได
- ควรเนนการวิจัยในดาน Open Source ประกอบดวย เนื่องจากจะเปนประโยชนตอกลุม
ผูใชเปนสวนใหญ ซึ่งไมเนนในเรื่องของธุรกิจมากนัก โดยพัฒนาตัวโปรแกรมประยุกตสําหรับกลุมผูใช
ในระดับทองถิ่นเพื่อการเขาถึงขอมูล Metadata และฐานขอมูลจริง ที่จะตองเกิดขึ้นในอนาคต
- ควรเสนอนโยบายในรูปแบบ Open access สําหรับขอมูล และผลักดันใหมีการเชื่อมโยง
กันระหวางฐานขอมูลหลักตาง ๆ
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- ควรผลักดันเครือขายนักวิจัยดาน GIS หรือ GI (Geo-Informatics) ใหเกิดเปนรูปธรรม
มากขึ้น โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ใหการสนับสนุน และจัดตั้งเปน Forum ที่มีความ
ตอเนื่องและยั่งยืน
- ควรดําเนินการวิจัยในการพัฒนา Tools เพื่อการเชื่อมโยงฐานขอมูล ตอไป เชน การ
พัฒนา Map Server
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