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ทรัพยากรดินและที่ดินซึ่งถือวาเปนปจจัยในการผลิตที่สําคัญนั้นปจจุบันไดมีการ
ใชประโยชนจนเกินความสมดุลเปนอยางมากทั้งในแงคุณภาพและปริมาณจนเกิดปญหาตาง 
ๆ ตามมาทั้งในแงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม เปนตน

จากความสําคัญดังกลาวเปนผลใหหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของไดทําการรวบรวม
และจัดเก็บขอมูลขึ้นเพื่อใชในภารกิจอันตอบสนองตอความสําคัญดังกลาว ซึ่งกระบวนการ
ทํางานที่แตละหนวยงานจัดทําขึ้น เปนเอกเทศ มีเพียงสวนนอยที่มีการใชขอมูลรวมกัน ดัง
นั้นมาตรฐานดานขอมูลจึงยังไมสามารถนํามาใชรวมกันได หากยังไมมีการสํารวจและรวบ
รวมสถานะภาพของขอมูลที่มีอยูอยางกระจัดกระจายในหลายหนวยงาน เพื่อใชเปนขอ
เสนอแนวทางในการเลือกใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและแลกเปลี่ยนขอมูลกันได กอนที่จะตัด
สินใจในการดําเนินการจัดทําขอมูลใหม รวมทั้งเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําระบบมาตร
ฐานขอมูลกลางขึ้นใชรวมกัน ที่สามารถมีโครงสรางพื้นฐานของขอมูลเชิงพื้นที่เปนรูปแบบ
เดียวกัน จึงไดเกิดโครงการศึกษาสถานภาพและแนวทางในการใชประโยชนขอมูลทรัพยากร
ดินของหนวยงานภาครัฐขึ้น 

หลักการและเหตุผล
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วัตถุประสงค
1. เพื่อทําการศึกษา สํารวจ รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพ ความรับผิดชอบ และ

การครอบครองขอมูลทรัพยากรดิน และขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ    และสิ่ง
แวดลอมที่เกี่ยวของ

2. เพื่อทําการศึกษาและวิเคราะหปญหาในการบริหารจัดการขอมูลทรัพยากรดิน
และที่ดิน (Land Resource Metadata) และขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมที่เกี่ยวของ ในดานของความซ้ําซอน มาตรฐานขอมูล การปรับปรุงขอ
มูล (Update) พื้นที่รับผิดชอบของขอมูล    รวมถึงแนวทางในการนําขอมูลไป
ประยุกตใช

3. เพื่อศึกษา วิเคราะหความตองการ และขอจํากัดขององคกรในการบริหารจัดการ
ขอมูลทรัพยากรดินและที่ดิน (Inventory) และขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมที่เกี่ยวของ     

(ตอ... 4)
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4. เพื่อวิเคราะห ออกแบบ และจัดทําฐานขอมูล (Database) บัญชีรายการขอมูล
ทรัพยากรดินและที่ดินและขอมูลที่เกี่ยวของ

5. เพื่อทําการวิเคราะห ออกแบบและจัดทําโปรแกรมประยุกต (Application) เพื่อ
การเรียกใช ฐานขอมูลบัญชีรายการขอมูลทรัพยากรดินและที่ดิน เพื่อใหผูใช
สามารถทําการสืบคน และทําการเปรียบเทียบเพื่อใหสามารถเลือกนําขอมูลไป
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

6. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการขอมูลทรัพยากรดินและที่ดิน และขอ
มูลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ

วัตถุประสงค (ตอ...)
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ขอบเขตการศ
1. คณะผูศึกษา จะทําการศึกษา วิเคราะห และจัดทําฐานขอมูลรายการบัญชีขอมูล

ทรัพยากรดินและที่ดินและขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่เกี่ยวของ
กับการวางแผนการพัฒนา   และการแกไขปญหาทรัพยากรดิน ที่ทําการรวบรวม
และจัดเก็บโดยหนวยงานภาครัฐ โดยศึกษาจากเอกสารเผยแพร ผลการวิจัยและ
ผลการศึกษาที่หนวยงานตางๆ ไดมีการจัดทําไว และการจัดทําแบบสํารวจเพื่อทํา
การสัมภาษณ

2. ทําการศึกษาและวิเคราะห สถานะภาพขอมูลทรัพยากรดินและที่ดิน และขอมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ ในดานตางๆ เชน ความครบถวน
ความสมบูรณของขอมูลแตละชั้นขอมูล ทั้งในเชิงพื้นที่ มาตราสวน ความทันสมัย 
ความรับผิดชอบในการดูแล ความซ้ําซอน การบริหารจัดการขอมูลชองวางของ
ขอมูล (พื้นที่ที่ไมมีหนวยงาน ใดรับผิดชอบ หรือจัดทําขอมูล) ….

ึกษา

(ตอ... 3)
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3. ความครบถวน และความสมบูรณของขอมูลบัญชีรายการของขอมูลทรัพยากรดิน
    และที่ดิน ( Inventory )    และขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยว

ของ ขึ้นอยูกับการประสานงานของ สกว . และมูลนิธิสถาบันที่ดิน ในการติดตอ  ปร
ะสานงานกับหนวยงานตางๆ และขึ้นอยูกับความรวมมือในการใหรายละเอียดของ
ขอมูล   จากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

ขอบเขตการศึกษา (ตอ...)
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ระยะเวลาและแผนการดําเนินการ

3. วิ เคราะห  ออกแบบ
และจัดทําฐานขอมูลบัญชี
รายการขอมูลทรัพยากร
ดิน

2. ทํ าก าร ศึ ก ษ าแ ล ะ
วิเคราะห เกี่ ยวกับสถาน
ภาพของขอมูล รวมทั้งขอ
จํากัดในการใชประโยชน
ของขอมูล

1. ทําการศึกษา รวบรวม 
และจัดทํ า และส งแบบ
สอบถามเพื่อสํารวจขอมูล
ทรัพยากรดินไปยังหนวย
งานตางๆ 

432143214321432143214321
มีนาคม 46กุมภาพันธมกราคมธันวาคมพฤศจิกายนตุลาคม 45

เดือน
ขั้นตอนในการศึกษาวิจัย
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6. จัดประชุมสัมมนาเพื่อ
ระดมความคิดเห็น

5. เสนอแนะแนวทางใน
การจัดเก็บ จัดสรางขอมูล 
การบริหารจัดการ    การ
ป รับปรุงข อมู ล  การลด
ความซ้ําซอน

4. วิ เคราะห  ออกแบบ 
แ ล ะ จั ด ทํ า โป ร แ ก ร ม
ประยุกตเพื่อเรียกใชฐาน
ขอมูลบัญชีรายการบัญชี
ขอมูลทรัพยากรดิน

432143214321432143214321
มีนาคมกุมภาพันธมกราคมธันวาคมพฤศจิกายนตุลาคม

เดือน
กิจกรรม

ระยะเวลาและแผนการดําเนินการ (ตอ)
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.      ฐานขอมูล (Database) ที่เกี่ยวของกับสถานะภาพของ บัญชีรายการของขอมูล

ทรัพยากรดินและที่ดิน และขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ ซึ่ง
รวบรวมรายละเอียดขอมูลของขอมูล (Metadata) ที่สําคัญตอการตัดสินใจเลือกใช

2.      โปรแกรมประยุกต ( GIS Application) การเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลบัญชีรายการ
ขอมูลทรัพยากรดินฯ เพื่อเปนเครื่องมือแกผูเกี่ยวของ ที่ตองการเลือกใชขอมูลที่มีอยู
ไปใชในการทํางานและการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของ 

3.      ภาพรวมของสภาพปญหาและอุปสรรค (ทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ) ของหนวย
งานตางๆ   ในการพัฒนาและการนําขอมูลทรัพยากรดินไปประยุกตใชประโยชน
ปญหาในการเชื่อมโยง การแลกเปลี่ยนขอมูล ความซ้ําซอน ความครอบคลุม/ชองวาง
ของขอมูล และมาตรฐานขอมูล เปนตน

4.     กรอบแนวคิดในการกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ ใหเกิดการใชและบูรณาการ
ขอมูลที่มีอยู/กําลังดําเนินการจัดทําอยูของประเทศ ใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดใน
อนาคต
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ผลการศึกษาวิจัยผลการศึกษาวิจัย
1. ผลการศึกษางานและแนวคิดที่เกี่ยวของ

2.     ผลการรวบรวม/สํารวจขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัย

3.     ผลการออกแบบโปรแกรมประยุกตตนแบบ    
        เพื่อการเรียกใชงานฐานขอมูลของขอมูลการศึกษาวิจัย
4.     ภาพรวมของสภาพปญหาและอุปสรรคของหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ
5.     กรอบแนวคิดในการกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการใหเกิดการใช
         และบูรณาการขอมูลที่มีอยู/กําลังดําเนินการจัดทําอยูของประเทศ ใหเกิด

 ประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต



28/04/46 www.gisthai.org 12

1.1 ศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
(เดิม) ซึ่งมีแนวคิดที่จะทําการรวบรวมและจัดทําเปนดัชนีขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร
จากหนวยงานตาง ๆ ขึ้น ซึ่งจัดทําทุก ๆ 2 ป

1.2 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ซึ่งจัดทําการ
สํารวจขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรขึ้นตอหลังจากที่ศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร ฯ(เดิม) ไดโอนภาระหนาที่มาขึ้นกับ GISTDA ซึ่งมีการ
พัฒนาตอเปนโปรแกรมการนําเขาการสํารวจขอมูลที่มีชื่อวา GISIndex ขึ้นเพื่อเก็บเปน
ฐานขอมูลอยู ณ ขณะนี้ และมีการเผยแพรผานระบบเครือขาย Internet ในรูปแบบการ
แสดงผลการตอบแบบสอบถามของหนวยงานที่ไดมีการตอบกลับมา

งานที่เกี่ยวของภายในประเทศ

1. ผลการรวบรวม และศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของ
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1. ผลการรวบรวม และศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของ (ตอ)

1.3 วิทยานิพนธเรื่อง “ ตนแบบฐานขอมูลของระบบคนคืนภาพถายทางอากาศของกรม
แผนที่ทหาร” จัดทําโดยเรืออากาศเอกหญิง กัลยา พวงสมบัติ เปนการจัดทําระบบการ
คนหาภาพถายทางอากาศโดยการกําหนดเงื่อนไขเปน 3 ประเภท ไดแก เงื่อนไขดาน
ตําแหนง (GIS)  เงื่อนไขดานเวลา และเงื่อนไขดานคุณลักษณะของภาพถาย (Metadata) 
โดยใชคุณสมบัติของ Relational Database

1.4 ระบบการคนหาผานเครือขาย Internet ซึ่งเปนบริการสืบคนขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตรผานระบบเครือขาย Internet ซึ่งทําหนาที่เปน Clearinghouse โดยมีอยูหลาย
องคกรที่มีบริการทางดานนี้ เชน สถาบัน MIT ไดมีการจัดทําระบบสําหรับใหบริการ
ภาพถายทางอากาศแบบออรโธผานทางเครือขาย Internet (http://ortho.mit.edu)     และ
ที่รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย (http://www.giconnections.vic.gov.au/) ไดมีการจัด
ทําเว็บไซตที่ใหบริการในการคนหาขอมูลไมวาจะเปนขอมูลแผนที่หรือภาพถายทาง
อากาศ เปนตน

งานที่เกี่ยวของจากตางประเทศ
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1. ผลการรวบรวม และศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของ (ตอ)

เมื่อพิจารณาในเบื้องตนจะพบวาเปนระบบสืบคนขอมูลเชิงพื้นที่บนระบบ
เครือขาย Internet ที่ระบุประเภทของการคนได 33 ประเภท ประเภท ไดแก

- ระบบการคนโดยกําหนดตําแหนง (Spatial Coverage) 

- ระบบการคนโดยกําหนดชวงเวลา (Temporal Coverage) และ

- ระบบการคนแบบพิมพตัวหนังสือ (Full-text query)

การศึกษาวิจัยครั้งนี้การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ::

จะทําการสืบคนสถานะภาพของขอมูลผานจะทําการสืบคนสถานะภาพของขอมูลผาน GIS Application Software  GIS Application Software  
โดยการสืบคนจากเงื่อนไขของโดยการสืบคนจากเงื่อนไขของ MetadataMetadata  ที่สําคัญ ในระบบฐานขอมูลของขอมูล  ที่สําคัญ ในระบบฐานขอมูลของขอมูล
ทรัพยากรดินและขอมูลที่เกี่ยวของทรัพยากรดินและขอมูลที่เกี่ยวของ ที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
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Metadata เพื่อการสืบคน :
การสรางมาตรฐานในการสืบคน รวมทั้งการกําหนดคุณลักษณะของขอมูล    

การจําแนกรายละเอียดของขอมูล    ซึ่งการกําหนดรายละเอียด ความถูกตอง แมนยํา รวมทั้งความนา
เชื่อถือของขอมูล เปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง

การสรางชุดขอมูลที่ทําการอธิบายขอมูล ที่เรียกวา Metadata ซึ่ง metadata เปรียบเสมือน 
ปายหรือฉลากสําหรับอธิบายวาขอมูลแตละประเภทมีลักษณะการจัดเก็บเปนอยางไร ผูใชไดทําการนํา
เขาขอมูลดังกลาวมาจากแหลงขอมูลประเภทใด ระยะเวลา    รวมทั้งความตอเนื่องของการจัดเก็บขอ
มูลสารสนเทศดังกลาวอยูในลักษณะใด โดยผูใชขอมูลไมจําเปนตองเปดดูขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร
ทุกชั้นของขอมูล เพียงแตดูที่ชุดของขอมูลที่อธิบายขอมูล ก็สามารถตัดสินใจวาขอมูลนี้มีประโยชน    
เกี่ยวของกับงานของผูใชหรือไม

มาตรฐานของการอธิบายขอมูลมาตรฐานของการอธิบายขอมูล MetadataMetadata แบงเปน 2 ระดับ ไดแก

ระดับที่ระดับที่ 11 และ ระดับที่ และ ระดับที่ 22

1. ผลการรวบรวม และศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของ (ตอ)
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1. ผลการรวบรวม และศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของ (ตอ)

ระดับที่ระดับที่ 11 : เปนระดับขั้นต่ําสุดในการอธิบายชุดขอมูล โดยมีจุดประสงคเพื่อจัดทํารายการและ
ลําดับชุดขอมูล ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกในการคนหาชุดขอมูลที่ตองการ มีหัวขอดังนี้

1.ชื่อเรื่อง/ชั้นขอมูล (Title)                                                               
2.วันที่สําหรับอางอิง (Reference Date) 
3.ขอมูลหนวยงานรับผิดชอบ (Responsible Party Information) 

3.1 ชื่อหนวยงานรับผิดชอบ (Responsible Party Organization Name) 
3.2 บทบาทของหนวยงาน (Responsible Party Role) 
3.3 ที่อยู
3.4 ตําบล/แขวง
3.5 อําเภอ/เขต
3.6 จังหวัด
3.7 รหัสไปรษณีย
3.8 ประเทศ
3.9 โทรศัพท 
3.10 โทรสาร
3.11 การเชื่อมตอทางสาย

4.ขอบเขตของชุดขอมูล (Dataset Extent)
ชื่อขอบเขตทางภูมิศาสตร (Geographic Extent Name)
วันที่สํารวจ/เก็บขอมูล (Temporal Extent Date/Time) 

5.ระดับของความละเอียด (Resolution Level)     
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1. ผลการรวบรวม และศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของ (ตอ)
6.ภาษาของชุดขอมูล (Language of Dataset Code)
7.บทคัดยอ (Abstract)
8.จุดมุงหมาย (Purpose)   
9.ความกาวหนา (Progress) 
10.ลักษณะขอมูล (Category) 

10.1 ชั้นขอมูล (Theme) 
10.2 ขอมูลคําสําคัญ (Keyword Information)

คําสําคัญ (Keyword)
ประเภทคําสําคัญ (Keyword Type) 

11.ขอจํากัดในการเขาถึง (Access Constraints)     
12.ขอจํากัดในการใช (Use Constraints) 
13.รายงานคุณภาพเชิงลึก
14.รายการของขอมูลประวัติการเปนมา
15.ประเภทของการนําเสนอขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Representation Type) 
16.ประเภทของระบบการอางอิงขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Reference System Type) :  
17.การระบ/ุจําแนกในการเผยแพร (Distribution Identifier)     
18.ชื่อรูปแบบของการเผยแพร (Distribution Format Name) 
19.สื่อที่ใชในการเผยแพร (Distribution Media)      
20.ระดับมาตรฐานการอธิบายขอมูล (Level of Conformance)        
21.ภาษาของการอธิบายขอมูล (Language of Metadata)       
22.วันที่กรอกแบบสอบถาม (Metadata Date)
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1. ผลการรวบรวม และศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของ (ตอ)

ระดับที่ระดับที่ 22 : เปนลักษณะของการอธิบายชุดขอมูลอยางสมบูรณ ไมวาจะเปนการอธิบายในชุดขอมูล     
                      เดียวหรือหลายชุดขอมูลตอเนื่องกัน รวมทั้งลักษณะขอมูลทางภูมิศาสตรโดย         
                     กําหนดรายละเอียดของการอธิบายเพื่อใหทราบถึงการดําเนินการในการจําแนก การ   
                     ประเมินคุณภาพ การแบงแยก การนําไปใชงาน และการจัดการขอมูลทางภูมิศาสตร

โดยองคประกอบของ Metadata ในระดับนี้ สามารถจําแนกไดคราว ๆ เปน 4
                     ประเภท คือ
1. รายละเอียดทั่วไปของชุดขอมูล ซึ่งจะบอกถึงลักษณะของขอมูลแตละ ประเภทที่ทําการจัดเก็บภาย      
             ในหนวยงาน วาอยูในลักษณะใด มีความตอเนื่องของการจัดเก็บขอมูลเปนอยางไร
2. คุณภาพของชุดขอมูล ขอมูลประเภทนี้จะบอกถึง แหลงของขอมูลที่ทําการจัดเก็บ วาอยูในรูปแบบใด 

รวมทั้งการนําเขาขอมูล มาตราสวนของแผนที ่รวมทั้งวิธีการนําเขาขอมูล วานําเขาขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร
           ดังกลาวในลักษณะใด
3. การจัดเก็บและเผยแพรขอมูล ขอมูลประเภทนี ้จะบอกถึง ประเภทพิกัดแนวราบ, Datum ของพิกัดแนว ราบ 

, ความละเอียดของพิกัดที่บันทึก,Datumของพิกัดแนวดิ่ง ,หนวยของขอมูล,ความละเอียดของ
ความสูงที่บันทึก รวมทั้งลักษณะของการเผยแพรขอมูลสารสนเทศดังกลาววาสามารถเผยแพรอยูในรูปใด
ไดบาง       ขั้นตอนในการขอใชขอมูลดังกลาวสามารถทําไดโดยวิธีใด

4. ขอมูลของ Metadata ขอมูลในสวนนี้จะบอกถึง ขอมูลที่เกี่ยวกับ Metadata เอง วา ทําขึ้นเมื่อใด    มีผูใด
           เปนคนใหขอมูลดังกลาว ผูรับผิดชอบในการดูแลขอมูลเปนใครบาง เปนตน
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1. ผลการรวบรวม และศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของ (ตอ)

จากมาตรฐานการอธิบายขอมูล Metadata ทั้ง 2 ระดับ ทางคณะวิจัยไดทําการเลือก
หัวขอที่สําคัญ ในหัวขอ Metadata ระดับที่ 1 และ ระดับที่ 2 เปนดัชนีในการสืบ
คน ดังนี้

1. ชั้นขอมูล

2. ขอบเขตของขอมูล (พื้นที่)

3. หนวยงาน

4. ระดับความละเอียด (มาตราสวน)

5. ปที่จัดทําขอมูล
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2. ผลการรวบรวม/สํารวจขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัย
2.1 ขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัย

ขอมูลของขอมูลขอมูลของขอมูล (Metadata) ที่ใชแสดงสถานะภาพที่สําคัญ ไดพิจารณาจากขอมูล                
ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรดินและที่ดิน ไดแก

ขอมูลทรัพยากรปาไม
ขอมูลแหลงน้ําตามธรรมชาติ
ขอมูลแหลงน้ําที่สรางขึ้น
ขอมูลเสนทางคมนาคม
ขอมูลสถานที่สําคัญ
ขอมูลธรณีวิทยา และ ขอมูลน้ําบาดาล

ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา 
ขอมูลทรัพยากรดิน
ขอมูลขอบเขตการปกครอง
ขอมูลลักษณะภูมิประเทศ
ขอมูลการถือครองที่ดิน
ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
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2.2 การคัดเลือกหนวยงานที่เกี่ยวของ

จากขอมูลที่ใชในการศึกษา ซึ่งมีทั้งหมด 15 ชั้นขอมูล ทางคณะวิจัยไดคัดเลือกหนวยงานที่เปนผูผ
ลิต ผูใช ผูปรับปรุง และผูเผยแพรขอมูลเวกเตอร ที่มีผูใชอางอิงเปนสวนใหญของประเทศ โดยพิจารณา
เลือกหนวยงานในระดับกรม ดังนี้

1. กรมที่ดิน  
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. กรมทางหลวง
4. กรมปาไม
5. กรมพัฒนาที่ดิน 
6. กรมประมง
7. กรมชลประทาน
8. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
9. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
10. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
11. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

        และสิ่งแวดลอม 
12. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

13. กรมแผนที่ทหาร
14. กรมธนารักษ
15. กรมทรัพยากรธรณี 
16 กรมอุตุนิยมวิทยา
17. สํานักงานสถิติแหงชาติ 
18. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
19. กองสารสนเทศภูมิศาสตรกรุงเทพมหานคร 
20 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
21 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องคการมหาชน)
22. กรมการปกครอง
23. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
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2.3 การจัดทําแบบสอบถาม/แบบสํารวจขอมูลของขอมูล

เมื่อพิจารณาชั้นขอมูลที่เกี่ยวของ และคัดเลือกหนวยงานแลว ทางคณะวิจัย
ไดจัดทําแบบสอบถามเพื่อเขาไปสํารวจสถานภาพของขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของ
หนวยงานที่ถูกคัดเลือก ซึ่งเปนการสํารวจในสวนที่เพิ่มเติมจากที่ สทอภ. ไดทําการ
สํารวจเอาไว เพื่อนําไปผนวกในฐานขอมูลที่ไดออกแบบขึ้น โดยแบงออกเปน 7 สวน คือ

สวนที่ 1 ขอมูลหนวยงาน
สวนที่ 2 ขอมูลโครงการที่มีการนํา GIS มาใช หรือประยุกตใช
สวนที่ 3 ขอมูลการใชบริการขอมูลจากหนวยงานอื่น 
สวนที่ 4 ขอมูลการบริการดานขอมูล
สวนที่ 5 ขอดี  ขอจํากัด อุปสรรค และโอกาสปจจุบันที่สงผลกระทบตอ  
               ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของหนวยงาน
สวนที่ 6 ขอมูลความตองการดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของหนวยงาน 
สวนที่ 7 GIS Metadata ของหนวยงาน (เพื่อการตรวจสอบความ
               ถูกตองที่คณะวิจัยไดรวบรวมไวแลว)
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2.4 ผลการออกแบบฐานขอมูลของขอมูลที่สําคัญ (Database Design)

แหลงที่มาของขอมูลแหลงที่มาของขอมูล ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มาจาก 2 แหลงขอมูลหลัก ไดแก

1. ขอมูลของ Metadata ที่ไดจาก GISTDA

2. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจ จาก 23 หนวยงาน ซึ่งมีอยู 7 สวน ไดแก 
สวนที่ 1 ขอมูลหนวยงาน
สวนที่ 2 ขอมูลโครงการที่มีการนํา GIS มาใช หรือประยุกตใช
สวนที่ 3 ขอมูลการใชบริการขอมูลจากหนวยงานอื่น 
สวนที่ 4 ขอมูลการบริการดานขอมูล
สวนที่ 5 ขอดี  ขอจํากัด อุปสรรค และโอกาสปจจุบันที่สงผลกระทบตอ  

         ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของหนวยงาน
สวนที่ 6 ขอมูลความตองการดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของหนวยงาน 
สวนที่ 7 GIS Metadata ของหนวยงาน (เพื่อการตรวจสอบความ        
ถูกตองที่คณะวิจัยไดรวบรวมไวแลว)
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รายละเอียดรายละเอียด MetadataMetadata ของแตละชั้นขอมูลของหนวยงานตางๆของแตละชั้นขอมูลของหนวยงานตางๆ ที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
2.4 ผลการออกแบบฐานขอมูลของขอมูลที่สําคัญ (Database Design) (ตอ)

จากขอมูลที่มีลักษณะเชิงบรรยาย นํามาออกแบบและจัดสรางเปนตารางเพื่อสรางความสัมพันธ

ขอมูลที่รวบรวมไวโดย GISTDAขอมูลที่รวบรวมไวโดยขอมูลที่รวบรวมไวโดย GISTDAGISTDA ขอมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถาม/แบบสูลที ํารวจขอมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามขอม ่รวบรวมจากแบบสอบถาม//แบบสํารวจแบบสํารวจ

Relational database DesignRelational database Design
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2.4 ผลการออกแบบฐานขอมูลของขอมูลที่สําคัญ (Database Design) (ตอ)

โครงสรางฐานขอมูลโครงสรางฐานขอมูลของขอมูลของขอมูลที่ไดออกแบบที่ไดออกแบบไวไว
1

8
8

1

1
1

8

3
1

2

4

5

61

7

โดยขอมูลของ Metadata ที่ไดจาก GISTDA จะมีการปรับใหเขากับฐานขอมูลที่ไดออกแบบไว ในสวนที่ 7
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••โปรแกรมประยุกตตนแบบโปรแกรมประยุกตตนแบบ มีความสามารถดังนี้มีความสามารถดังนี้
1.สามารถเพิ่มเติมขอมูลในสวนที่ Update ได ไดแกสวนที่ 1 ถึง สวนที่ 7 โดยสวนที่ 2 และสวนที่ 7

   สามารถ Import สูฐานขอมูลได เนื่องจากเปนขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง (Dynamics) อยูเสมอ

2. สามารถแกไขขอมูลที่ key ไปครั้งลาสุดได (สวนที่ 1 ถึง สวนที่ 7) 

3. สามารถสืบคนขอมูลโดยมี Metadata ที่สําคัญเปนดัชนีในการสืบคน ไดแก

-ชั้นขอมูล , พื้นที่ ,   หนวยงาน , มาตราสวน และปที่จัดทําขอมูล  

โดยทําการสืบคนได 3 แบบ คือ
- แบบพื้นฐานแบบพื้นฐาน ((Basic SearchBasic Search) ) 
- แบบมีตรรกะ(Multiple Search) และ
- แบบขอความ (Text Search)
ซึ่งการสืบคนขอมูลนี้ จําเปนตองอาศัย Software GIS มาชวยจัดการขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูล
เชิงบรรยาย ทางคณะวิจัยไดพัฒนาขึ้นโดยใช Software ArcView 3.2 

3. ผลการออกแบบโปรแกรมประยุกตตนแบบเพื่อเรียกใชงานฐานขอมูลของขอมูล
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การสืบคนแบบพื้นฐานแบบพื้นฐาน ((Basic SearchBasic Search) ) 
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การสืบคนแบบมีตรรกะ(Multiple Search)

การสืบคนแบบขอความ (Text Search)
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ตัวอยาง Dialog แสดง ผลการสืบคนบัญชีรายการขอมูล (แบบพื้นฐาน) โดยเงื่อนไข “ชั้นขอมูล = การใชที่ดิน”
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ตัวอยาง Dialog แสดง ผลการสืบคนบัญชีรายการขอมูล (แบบพื้นฐาน) โดยเงื่อนไข “พื้นที่ = กระบี่”
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ตัวอยาง Dialog แสดง ผลการสืบคนบัญชีรายการขอมูล (แบบพื้นฐาน)                                                               
โดยเงื่อนไข “หนวยงาน = กรมโยธาธิการและผังเมือง”
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ตัวอยาง Dialog แสดง ผลการสืบคนบัญชีรายการขอมูล โดยเงื่อนไข “มาตราสวน = 1:4,000” (แบบพื้นฐาน)
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ตัวอยาง Dialog แสดง ผลการสืบคนบัญชีรายการขอมูล (แบบพื้นฐาน) โดยเงื่อนไข “ปที่จัดทําขอมูล = 2539”



28/04/46 www.gisthai.org 34

4. ภาพรวมของสภาพปญหาและอุปสรรคของหนวยงาน ตางๆที่เกี่ยวของ

• ปญหาและอุปสรรคในดานของสถานภาพของขอมูลภาครัฐ
ปญหาในดานนโยบายการบริหารจัดการและบุคลากรภาครัฐ
ปญหาในดานของการเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม

• ปญหาและอุปสรรคในดานของสถานภาพของขอมูลภาครัฐ
ปญหาในดานนโยบายการบริหารจัดการและบุคลากรภาครัฐ
ปญหาในดานของการเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม

มาตรฐานและรูปแบบการจัดเก็บ
การกระจัดกระจายของขอมูล
ความซ้ําซอนและความเขากันได
ความเปนปจจุบันของขอมูล
การเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยน
ความถูกตองและความแมนยํา

มาตรฐานและรูปแบบการจัดเก็บมาตรฐานและรูปแบบการจัดเก็บ
การกระจัดกระจายของขอมูลการกระจัดกระจายของขอมูล
ความซ้ําซอนและความเขากันไดความซ้ําซอนและความเขากันได
ความเปนปจจุบันของขอมูลความเปนปจจุบันของขอมูล
การเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยน
ความถูกตองและความแมนยําความถูกตองและความแมนยํา
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จากการรวบรวมขอมูลทั้งจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของและจากแบบสอบถาม
พบวาสถานภาพขอมูลภูมิสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐตาง ๆ มีความหลากหลาย 
และซ้ําซอนกันอยูมากทั้งในแงของคุณภาพขอมูลและปริมาณขอมูล

ทั้งนี้สามารถแยกประเด็นปญหาออกเปน 2 เรื่องใหญ ๆ ไดแก

1. ขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ((FGDSFGDS)) หรืออาจจะกลาวไดวาเปน Base Base 
MapMap และ Thematic Mapที่หลายหนวยงานมีใช ทั้งจากการไดมาจากหนวยงานอื่น 
และจากการสรางขึ้นมาเอง สาเหตุประการหนึ่ง ก็คือการไมมีหนวยงานที่จัดทํามาตร
ฐานขอมูลกลางขึ้น และโดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน หรือ FGDS 
อันไดแก ขอบเขตการปกครอง , ถนน , ทางน้ํา , สถานที่ตั้งตาง ๆ ฯลฯ ที่มีการใชเกือบ
ทุกหนวยงาน ซึ่ง ณ ขณะนี้ก็ยังมิไดกําหนดวา ขอมูลที่เรียกวาเปน FGDS นั้นหมายถึง
ขอมูลใดอีกบางที่นอกเหนือจากนี้
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ชั้นขอมูลขอบเขตการปกครอง
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ชั้นขอมูลภูมิประเทศ
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ชั้นขอมูลการใชที่ดิน
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ชั้นขอมูลอาคารและสิ่งกอสราง
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ชั้นขอมูลรูปถายทางอากาศ
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ตัวอยางชั้นขอมูลขอบเขตการปกครอง พบวามีหลายหนวยงานที่ใชและมีอยูในครอบ
ครอง ในมาตราสวน 1:50,000 เชน สํานักงานสถิติแหงชาติ , กรมชลประทาน , สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม , กรมแผนที่ทหาร , สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม , สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตนและชั้นขอมูลอื่น ๆ ก็มีลักษณะเดียว
กัน โดยปญหาที่พบไดแก การผลิตขอมูลเพื่อใชประโยชนขึ้นซ้ํากัน โดยมีสาเหตุมาจากหลาย
ปจจัย ที่สําคัญคือ การขาดนโยบายระดับชาติที่จะกําหนดองคกรหรือหนวยงานกลางที่จะมา
ประสานในเรื่องของการใชขอมูล (Share Resource) , ไมใหความสําคัญในเรื่องของรายละเอียด
ของขอมูล (metadata) ซึ่งสงผลใหไมมีระบบการสืบคนขอมูลที่ดีพอตอการตัดสินใจที่จะนําไปใช
จนเกิดการจัดทําขอมูลที่ซ้ําซอนกันขึ้น , ชองวางของขอมูลที่ยังขาดอยู รวมถึงขอจํากัดตาง ๆ ใน
การเขาถึงขอมูลนั้น ๆ เชน ความลาชาในเรื่องกฎระเบียบตาง ๆ ตอภาระงานที่ตองใชขอมูลนั้น ๆ 
อยางเรงดวน เปนตน 
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2. ขอมูลเฉพาะเรื่องขอมูลเฉพาะเรื่อง ((Thematic DataThematic Data)) ในสวนนี้จะพบวาเปนผลสืบเนื่องจากขอมูลภูมิสารสนเทศพื้น
ฐานตาง ๆ ที่จัดทําขึ้นหลายหนวยงานดังกลาวซึ่งจะสงผลให ขอมูลเฉพาะเรื่องของหนวยงานตาง ๆ มี
ความถูกตองเฉพาะกับที่ใชขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของหนวยงานนั้น ๆ แตจะมีความผิดพลาดเกิด
ขึ้นหากนําขอมูลเฉพาะเรื่องนี้ไปใชกับขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของหนวยงานอื่น ๆ ที่ทําการผลิต
ขึ้นมาใชเองอีกหนวยงานหนึ่ง โดยในสวนนี้มีหนวยงานที่จัดทําขอมูลเฉพาะเรื่องที่ไมซ้ํากัน ปญหา
สวนใหญจึงอยูที่การจัดทําขอมูล FGDS และ Metadata ดังที่กลาวมา

สาเหตุสําคัญที่ไมมีการจัดทํา Metadata หรือจัดทําแตยังขาดมาตรฐานอยู ก็คือ

1. ยังขาดความตระหนักในประโยชนและความสําคัญของ Metadata               

2. ไมมีมาตรฐานที่ชัดเจนที่สามารถนําไปใชปฏิบัติ

3. ขาดความพรอมทั้งในดานความรูความเขาใจ เครื่องมือ และบุคลากร

4. ไมตองการสิ้นเปลืองคาใชจาย และทรัพยากร

5. ไมมีนโยบายของรัฐที่เปนแรงจูงใจหรือการบังคับใหดําเนินการ

6. ขาดการสนับสนุนทั้งโปรแกรมเครื่องมือ และการฝกอบรมถายทอดความรูในการดําเนินการ
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กลาวโดยสรุปปญหาที่พบจากการสํารวจ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลของขอ
มูลจากโปรแกรมประยุกตตนแบบโปรแกรมประยุกตตนแบบ จะพบวา ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา GIS 
ของประเทศไทยในเบื้องตน อยูที่ประเด็นเกี่ยวกับขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน(FGDS) 
ไดแก

1. มีความซ้ําซอนในการจัดทํา FGDS โดยมีสาเหตุมาจาก
1.1 ขาดระบบคนหาขอมูล    ไมทราบวาหนวยงานใดมีขอมูลอยูบาง
1.2 ขาดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเผยแพรขอมูล และการจัดสรร

งบประมาณในการจัดทําขอมูลพื้นฐานที่อยูในภาระกิจ/โครงการที่คาบเกี่ยว
กันระหวางหนวยงานหลายๆหนวยงาน
2. ขาดมาตรฐานขอมูลดานตาง ๆ ที่สามารถทําใหเกิดการใชขอมูลรวมกัน
3. ขาดความทันสมัย
4. ขาดนโยบายระดับชาติที่จะประสานหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ FGDS 

ใหดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง FGDS ไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน
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5. กรอบแนวคิดในการกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการใหเกิดการใชและบูรณาการขอ
มูลที่มีอยู/กําลังดําเนินการจัดทําอยูของประเทศ ใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต

ประโยชนที่คาดวาจะไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
• ทําให ผู ใชขอมูล สามารถทํ าการเลือกใช ให เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น           
จากระบบการสืบคนขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของการศึกษาวิจัย

• เปนกรอบแนวคิดในการกําหนดภาระหนาที่ในการจัดทําขอมูลของหนวยงาน
ภาครัฐที่จะทําใหอยูในมาตรฐานรวมกัน เพื่อการบูรณาการใชประโยชนรวม
กัน รวมทั้งลดความซ้ําซอนของการจัดทําขอมูล ซึ่งจะทําใหการจัดสรรงบ
ประมาณในการจัดทําขอมูลมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับแผนการพัฒนา
GIS ในระดับชาติตอไป ซึ่งการพัฒนา GIS ของหนวยงานจึงจําเปนตองปรับ
แนวคิดใหม เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย GIS ระดับชาติ ที่กําลังจะเกิดขึ้น
โดยมีการจัดทําแผนแมบท GIS แหงชาติซึ่ง GISTDA ไดมอบหมายใหทาง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการศึกษา 
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ดานนโยบาย
-ควรกําหนดมาตรการ/นโยบาย และแกไขกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคในการการเผยแพรการเผยแพร
และการใหบริการและการใหบริการภูมิสารสนเทศ เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ที่ทําหนาที่เปนผูผลิตขอมูล
และ/หรือผูใชขอมูลถือปฎิบัติอยางสอดคลองกัน เพื่อใหขอมูลที่มีอยูแลวและที่กําลังจะ
เสร็จของหนวยงานตางๆ ไดใชประโยชนมากขึ้น
-ควรกําหนดมาตรฐานหลักของภูมิสารสนเทศ (เชน มาตราสวน พื้นที่ ระยะเวลาในการ
Update ) และหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดทําชั้นขอมูลฐาน (Base Map) และชั้น
ขอมูลเฉพาะเรื่อง (Thematic Map) ใหชัดเจน เพื่อใหไดขอมูลที่มีคุณภาพในการใช
ประโยชนรวมกัน และลดความซ้ําซอน ซึ่งทําใหการจัดสรรงบประมาณในดานนี้มีประ
สิทธิภาพมากขึ้น
•ควรกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบในการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เปนผูผลิต
ขอมูลในขางตน เพื่อใหเกิดการปรับปรุงขอมูลของสถานภาพขอมูลอยางตอเนื่อง ซึ่งจะ
ทําใหระบบโปรแกรมประยุกตที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เกิดประโยชนตอไป
ในอนาคต ที่สามารถกระทําผานระบบเครือขาย Internet ตอไปไดอยางเปนพลวัต
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แนวทางการใชประโยชนขอมูลภูมิสารสนเทศ ผานระบบเครือขาย WWW ในอนาคต

Update Spatial 
Inventory Data

หนวยงานระดับกรม

หนวยงานหลักwww

Spatial Inventory Data Clearinghouse

หนวยงานระดับกรม

หนวยงานระดับกรม
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การเสนอความคิดเห็น.....


