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บทที่ 1  
บทนํา 

  
1.1 หลกัการและเหตุผล 
 ทรัพยากรดิน ท้ังในความหมายของดิน (Soil) และที่ดิน (Land) ถือเปนหนึ่งในปจจัยการ
ผลิตที่สําคัญ (ที่ดิน แรงงาน เงินทุน และผูประกอบการ) ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจของไทย ที่มีพื้นฐานอยูบนการผลิตในภาคเกษตรกรรมเปนหลัก 
(เพราะประชากรมากกวารอยละ 60 ประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร) ซ่ึงมีความตองการ
ในการใชประโยชนดินทั้งในเชิงปริมาณ (Quantity) และเชิงคุณภาพ (Quality) แตผลจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในชวงหลายสิบปที่ผานมา สวนหนึ่งนํามาซึ่งความเจริญและความสะดวกสบาย
ในดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานตางๆ แตสวนหนึ่งก็นํามาซึ่งปญหาตางๆ มากมาย เชน ปญหา       
ความยากจน ปญหาเรื่องที่ ดินทํากิน ปญหาการกระจายรายไดที่ไมเทาเทียมกัน ปญหาทาง          
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม ฯลฯ ซ่ึงเปนผลพวงมาจาการพัฒนาที่ไมสมดุล    
ไมเทาเทียม และทิศทางในการการพัฒนาประเทศไมสอดคลองกับตนทุนทางสังคมที่รองรับ ทั้งในดาน
ของ คุณภาพของแรงงาน (การศึกษา) เงินทุน ผูประกอบการ และเทคโนโลยีในการผลิต  
 

 ความสําคัญของที่ดินในฐานะของปจจัยในการผลิตทางดานเศรษฐกิจ และถือเปนตนทุน
ในการดํารงชีวิตของประชาชนดังกลาว ซ่ึงสงผลตอทุกๆ กิจกรรม (Activity) ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่นั้นๆ ทํา
ใหหนวยงานภาครัฐหลายๆ หนวยงานที่มีหนาที่ตองเกี่ยวของกับการแกไขปญหาใหกับประชาชน โดย
อาศัยขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรดิน ทั้งในดานภารกิจของการควบคุม ดูแล สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ 
การถือครอง และการใชประโยชนที่ดิน แตละหนวยงานตางทําการผลิต สังเคราะห รวบรวมและจดัเกบ็
และจัดสรางขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรดิน ทั้งในแงของดิน (Soil) และที่ดิน (Land) ขึ้นใชภายใน
หนวยงานตามแตวัตถุประสงคของตนเอง ซึ่งไดเกิดขึ้นในหลายหนวยงาน โดยที่ไมสามารถตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลที่ไดกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8  ทําใหเกิดความซ้ําซอนในการจัดทํา จัดเก็บ รวมไป
ถึงการพัฒนาระบบฐานขอมูล และการปรับปรุง ดูแลรักษาขอมูลของหนวยงานภาครัฐขึ้น นอกจากจะ
เปนการสูญเสียและสิ้นเปลืองทรัพยากรภาครัฐที่ตองนําไปใชในภารกิจท่ีซํ้าซอนกัน ทั้งยังขาด
มาตรฐานกลางในการที่จะเชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางแตละหนวยงาน ยังเกิดปญหาตอ
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือผูที่สนใจจะนําขอมูลดังกลาวไปใชในการทํางาน การวิจัย ตลอดจนการ
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วางแผนในดานอื่นๆ ที่อาจไดรับผลกระทบจากความซ้ําซอนของขอมูล ซ่ึงไมอาจระบุถึงเหมาะสมใน
การใชงานขอมูลจากแตละหนวยงาน และไมอาจทราบถึงความถูกตองหรือความนาเชื่อถือของขอมูล
แตละชุด 
 

 การวางแผนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรดินในปจจุบัน ไมอาจกระทําแบบแยกสวน หรือ
แบงทําเฉพาะเรื่องที่สนใจไดอีกตอไป เพราะทรัพยากรดิน เปนทรัพยากรที่ตองรองรับกิจกรรมอื่นๆ 
อยางหลีกเลี่ยงไมได การจัดการและการวางแผนแกไปปญหาเรื่องที่ดิน ตองอาศัยขอมูลอื่นๆ ประกอบ
จํานวนมาก ท้ังขอมูลในดานการใชประโยชน ขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวของ 
ขอมูลทางดานเศรษฐกิจ สังคม ประชากรในพื้นที่ เพราะในปจจุบัน สิทธิในการครอบครอง กับสิทธิใน
การใชประโยชนท่ีดิน จะถูกแยกออกจากกันอยางเห็นไดชัด การวางแผน การใชประโยชน จึงตอง
พิจารณาปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของอยางหลีกเลี่ยงไมได  จึงจําเปนตองรวบรวมและเชื่อมโยงขอมูลจาก
หนวยงาน และแหลงขอมูลตางๆ เขามาวิเคราะห แตจากปญหาที่เกิดขึ้นดังไดกลาวขางตน หนวยงาน
ตางๆ ตางก็ผลิต จัดเก็บ รวบรวมขอมูลขึ้นใชภายในองคกรของตน ขอมูลแตละแหลงมีความแตกตาง 
จึงทําใหเกิดปญหาในการเลือกใชขอมูล  
 

 แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวคือ การทําการศึกษา และวิเคราะหสถานภาพของ
ขอมูลที่เกี่ยวของ เชน  หนวยงานที่ผลิตขอมูล ระดับความถูกตอง ความทันสมัย   มาตราสวน ขอบเขต 
ระบบอางอิง (พิกัด) ความถูกตองเชิงพื้นที่ ฯลฯ ซ่ึงประเด็นตางๆ เหลานี้ ยังขาดการวิเคราะหและ
รวบรวมขึ้นอยางเปนระบบ เพ่ือใหผูใชสามารถเลือกขอมูลจากแตละแหลงไปใชงานไดอยางเหมาะสม
กับภารกิจของตน นอกจากนี้ การศึกษาถึงสถานภาพและแนวทางในการใชประโยชนของขอมูล ยัง
ชวยทําใหเห็นถึงความซ้ําซอน และการทับซอนของภารกิจความรับผิดชอบในการผลิตขอมูล และ
หนาที่รับผิดชอบในการผลิต ปรับปรุงขอมูล    ซ่ึงขอมูลบางชนิด บางประเภท ควรมอบใหเปนภารกิจ
ของหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของ รับผิดชอบโดยตรง ทําหนาที่ในการผลิต หรือปรับปรุงขอมูล ซ่ึงจะ
ชวยลดความผิดพลาด และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการนําไปใช ถาใชขอมูลที่มีความผิดพลาด 
(Error) ในอนาคต ถาสามารถทําการรวบรวมฐานขอมูลที่มีอยูของแตละหนวยงาน ปรับรูปแบบและ
โครงสรางของขอมูลที่เปนเฉพาะของแตละหนวยงาน สรางมาตรฐานของขอมูลใหหนวยงานตางๆ
สามารถรับรูและนําไปใชใหเปนประโยชนรวมกันในแตละหนวยงานได ยอมจะชวยลดความซ้ําซอน 
ความสูญเสีย รวมทั้งจะสงผลถึงการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพของแตละองคกรและเชื่อมโยงไปถึง
สังคมและประเทศชาติโดยรวมนั้นเอง 
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1.2 วัตถุประสงค 
1. เพ่ือทําการศึกษา สํารวจ รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพ ความรับผิดชอบ และการ

ครอบครองขอมูลทรัพยากรดิน และขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของ 
2. เพื่อทําการศึกษาและวิเคราะหปญหาในการบริหารจัดการขอมูลทรัพยากรดิน (Land  

Resource Metadata) และขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของ ในดานของความ
ซํ้าซอน มาตรฐานขอมูล การปรับปรุงขอมูล (Update) พ้ืนที่รับผิดชอบของขอมูล รวมถึงแนวทางใน
การนําขอมูลไปประยุกตใช  

3. เพ่ือศึกษา วิเคราะหความตองการ และขอจํากัดขององคกรในการบริหารจัดการขอมูล
ทรัพยากรดิน (Inventory) และขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของ      

4. เพ่ือวิเคราะห ออกแบบ และจัดทําฐานขอมูล (Database) บัญชีรายการขอมูลทรัพยากรดิน  
5. เพ่ือทําการวิเคราะห ออกแบบและจัดทําโปรแกรมประยุกต (Application) เพื่อเรียกใช

ฐานขอมูลบัญชีรายการขอมูลทรัพยากรดิน เพื่อใหผูใชสามารถทําการสอบถาม เรียกคน และทําการ
เปรียบเทียบเพื่อใหสามารถนําขอมูลไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

6. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการขอมูลทรัพยากรดินและขอมูลทรัพยากร-
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา  

1.3.1 คณะผูศึกษา จะทําการศึกษา วิเคราะห และจัดทําฐานขอมูลรายการบัญชีขอมูล
ทรัพยากรดินและขอมูลทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของซึ่งประกอบดวย ขอมูลการใช
ประโยชนที่ดิน ขอมูลปาไม ขอมูลธรณีวิทยา ขอมูลเสนทางคมนาคม ขอมูลแหลงน้ํา ขอมูลหมูบาน
และประชากร ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม ขอมูลสถานที่ตาง ๆ เปนอยางนอย กับการวางแผนการ
พัฒนาและการแกไขปญหาทรัพยากรดิน ที่ทําการรวบรวม และจัดเก็บโดยหนวยงานภาครัฐของ
ประเทศ โดยการจัดทําแบบสอบถาม และสงไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ และศึกษาจาก เอกสาร
เผยแพร ผลการวิจัยและผลการศึกษาที่หนวยงานตางๆ ไดมีการจัดทําไวแลว เชน แผนแมบทในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของแตละหนวยงาน ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศของหนวยงาน โดย
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรดิน เชน กรมแผนที่ทหาร กรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ กรมการผังเมือง กรมพัฒนาที่ดิน กรมท่ีดิน กรุงเทพมหานคร ฯลฯ 
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1.3.2 ทําการศึกษา   และวิเคราะหปญหาในการบริหารจัดการขอมูลทรัพยากรดิน และขอมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของดังกลาว ในดานตางๆ เชน ความครบถวน ความ
สมบูรณของขอมูลแตละชั้นขอมูล ความรับผิดชอบในการดูแล บริหารจัดการขอมูลแตละชั้นขอมูลของ
แตละหนวยงานที่ครอบครอง ชองวางของขอมูล (พื้นที่ที่ไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบ หรือจัดทําขอมูล) 

1.3.3 ความครบถวน  และความสมบูรณของขอมูลบัญชีรายการของขอมูลทรัพยากรดิน 
(Inventory)  และขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ เกี่ยวของดังกลาว  ขึ้นอยูกับการ
ประสานงานของ สกว .ในการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ และขึ้นอยูกับความรวมมือในการ
ใหขอมูลของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

 
1.4 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1.4.1 ทําการศึกษา  รวบรวม  และสํารวจขอมูลทรัพยากรดิน  และขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของดังกลาว  โดยการจัดทําแบบสอบถาม และขอความรวมมือจากหนวยงาน
ตางๆ ในการตอบแบบสํารวจ และทําการศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิของหนวยงานภาครัฐ ที่ไดจัดทํา
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรดินและในสวนที่เกี่ยวของ  อันไดแก  ขอมูลดิน 
ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน  ขอมูลปาไม  ขอมูลธรณีวิทยา  ขอมูลเสนทางคมนาคม  ขอมูลแหลงน้ํา 
ขอมูลหมูบานและประชากร ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม ขอมูลสถานที่ตาง ๆ  เปนอยางนอย   

นอกจากฐานขอมูลที่ไดมีการจัดทําไวแลว  ยังรวมถึงโครงการหรือแผนงานที่กําลัง
ดําเนินการจัดทําฐานขอมูลอยูในขณะนี้ของหนวยงานภาครัฐโดยเลือก 9  หนวยงาน จากหนวยงาน
ตาง ๆ เชน  

• กรมแผนทีท่หาร 
• กรมการผังเมือง 
• กรมพัฒนาที่ดิน 
• กรมที่ดิน 
• กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
• กรมควบคุมมลพิษ 
• กรุงเทพมหานคร 
• กรมทรัพยากรธรณี 
• กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
• กรมชลประทาน 
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• สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
• สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้าํ 
• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
• กรมปาไม 
• หนวยงานอื่น ๆ ที่ปรับโครงสรางราชการหลังวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ  .2545  ในสวนที่

เกี่ยวของ 
 

1.4.2 ทําการศึกษา  และวิเคราะหถึงสถานภาพ  รวมถึงการบริหารจัดการ  และขอจํากัดในการ
ใชประโยชนของขอมูลทรัพยากรดินและขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของของ
หนวยงานดังกลาวขางตน  เพื่อจัดทําบัญชีรายการขอมูลทรัพยากรที่ดิน (Land Resource Metadata) 
โดยทางคณะผูศึกษาจะดําเนินการเพื่อใหครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ 

1.4.2.1 รายละเอียดทั่วไปของชุดขอมูล (Data Specification) บอกถึงลักษณะของ
ขอมูลแตละประเภทที่ทําการจัดเก็บภายในหนวยงาน  วัตถุประสงคในการ
จัดทํา ความสมบูรณครบถวนของขอมูล พ้ืนที่ครอบคลุมของขอมูล เปนตน 

1.4.2.2   คุณภาพของชุดขอมูล  (Data Quality) บอกถึงแหลงของขอมูลที่ทําการ
จัดเก็บ  การนําเขาขอมูล  มาตราสวนของแผนที่  รวมทั้งวิธีการนําเขาขอมูล 
ความทันสมัย (Update) เปนตน 

1.4.2.3  การจัดเก็บและเผยแพรขอมูล (Data Storage and publishing) เชน วิธีใน
การขอใชขอมูล (Access Method) รูปแบบของการจัดเก็บ และเงื่อนไขใน
การเผยแพร เปนตน 

 

1.4.3 ทําการวิเคราะห ออกแบบ และจัดทําฐานขอมูล (Database) รายการบัญชีขอมูล
ทรัพยากรดินและขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวของดังกลาว โดยใชขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาและวิเคราะหในขอ 1 และ 2 

 

1.4.4 ทําการวิเคราะห ออกแบบ และจัดทําโปรแกรมประยุกต (Application) เพื่อเรียกใช
ฐานขอมูลบัญชีรายการขอมูลทรัพยากรดิน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
ดังกลาว ซ่ึงผูใชสามารถทําการเรียกคน สอบถาม แสดงขอมูลที่ตองการ  ผานฐานขอมูลบัญชีรายการ
ขอมูลทรัพยากรดิน เพ่ือประกอบการพิจารณาของผูใชในการเลือกขอมูล ไปใชประโยชน 
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1.4.5  เสนอแนะแนวทางในการจดัเก็บ จัดสรางขอมูล การบริหารจัดการ การปรับปรุงขอมูล 

การจัดทาํมาตรฐานกลางในการใชประโยชนขอมูลรวมกัน เพื่อเปนการลดความซ้ําซอนของขอมูล
ทรัพยากรดินและขอมูลทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของดังกลาว ของหนวยงานขางตน
อยางเปนระบบ 

 

1.4.6 ประสานงาน และเขารวมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการซึ่งจัดขึ้นโดยสกว   .เพื่อรวมกับ
ตัวแทนจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาหลังจากมีการปรับโครงสรางของหนวยราชการ 
(หลังวันที่   1  ตุลาคม พ .ศ.2545) เขารวมแสดงความคิดเห็นในการจัดทําบัญชีบัญชีรายการขอมูล
ทรัพยากรดิน และรวมกันวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการขอมูลทรัพยากรดินและ
ขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ 

 

1.4.7 จัดทํา CD – Rom ฐานขอมูล (Database) บัญชีรายการขอมูลทรัพยากรดิน ในรูปของ
โปรแกรมประยุกต เพื่อใหสกว .สามารถนาํไปเผยแพรแกหนวยงานที่เกี่ยวของและผูที่สนใจ เพ่ือใชเปน
แนวทางในการเลือกประยุกตใชขอมูลทรพัยากรดินและขอมูลทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจาก
หนวยงานตางๆ ไดอยางเหมาะสม  
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1.5  ระยะเวลาและแผนการดาํเนนิการ 
 

เดือน 
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม กิจกรรม 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ทําการศึกษา รวบรวม และ
จัดทํา และสงแบบสอบถาม
เพื่อสํารวจขอมูลทรพัยากร
ดินไปยังหนวยงานตางๆ  

                        

2. ทําการศึกษาและวิเคราะห
เก่ียวกับสถานภาพของ
ขอมูล รวมทั้งขอจํากัดใน
การใชประโยชนของขอมูล 

                        

3.  วิเคราะห ออกแบบและ
จัดทําฐานขอมูลบัญชี
รายการขอมูลทรพัยากรดิน 

                        

4.  วิเคราะห ออกแบบ และ
จัดทําโปรแกรมประยุกตเพื่อ
เรียกใชฐานขอมลูบัญชี
รายการบัญชีขอมูล
ทรพัยากรดิน 

                        

5.  เสนอแนะแนวทางในการ
จัดเก็บ จัดสรางขอมูล การ
บรหิารจัดการ การปรับปรุง
ขอมูล การลดความซ้ําซอน 

                        

6. ทําการจัดประชมุสัมมนา
เพื่อระดมความคิดเหน็ 

                        

7. จัดทํารายงานผลการศึกษา                         
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1.6 ผลทีค่าดวาจะไดรับ 
1.6.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพ ความตองการและปญหาของขอมูลทรัพยากรดินของ

หนวยงานตางๆ (ทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ) 
1.6.2 แนวทางในการจัดทํามาตรฐานกลางของขอมูล และการนําไปประยุกตใช รวมถึงปญหา 

และอุปสรรค ในการนําขอมูลทรัพยากรดินไปใชประโยชน ปญหาในการเชื่อมโยง การแลกเปลี่ยน
ขอมูลของหนวยงาน และแนวทางในการแกไข  

1.6.3 ฐานขอมูล (Database) บัญชีรายการขอมูลทรัพยากรดิน และขอมูลทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงรวบรวมรายละเอียดขอมูลของขอมูล (Metadata) ที่เกี่ยวของ
อยางเปนระบบ 

1.6.4  โปรแกรมประยุกต (Application) ในการเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลบัญชีรายการ
ขอมูลทรัพยากรดิน เพ่ือเปนเครื่องมือแกผูเกี่ยวของ ผูที่ตองการนําขอมูลไปประยุกตใชในงานดาน
ตางๆ เชน นักวิจัยในประเทศที่จะเลือกใชขอมูลภูมิสารสนเทศดานทรัพยากรดินเพื่อประกอบ
การศึกษา วิจัยในดานตาง ๆ รวมทั้งเปนเคร่ืองมือในการวางแผนการจัดการทรัพยากรดินอยางยั่งยืน
ตอไป 

1.6.5 แนวทางในการบริหารจัดการขอมูลทรัพยากรดิน และขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมของประเทศไทยอยางเปนระบบ  
 
1.7 เนื้อหาในรายงาน 

ในรายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณนี้ ประกอบไปดวย 3 บทดังนี้ 
บทที่ 1 บทนาํ ซ่ึงจะกลาวถึงรายละเอียดความเปนมาของโครงการ วัตถุประสงค รวมถึง ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน และผลที่คาดวาจะไดรับ 
บทที่ 2 ผลการศึกษาวิจัย ซ่ึงจะกลาวถึงผลการศึกษาทั้งหมดประกอบไปดวย  

- ผลการศึกษางานและกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของ 
- ผลการรวบรวม/สํารวจขอมลูที่ใชในการศึกษาวิจัย 
- ผลการออกแบบโปรแกรมประยุกตตนแบบ 
- ผลของการสืบคนขอมูลจากโปรแกรมประยกุตตนแบบ 
-  ภาพรวมสภาพปญหาอุปสรรค และความตองการ ของหนวยงาน 
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บทที่ 3  ขอเสนอแนะแนวทางในเชิงบริหารจัดการและใชประโยชนขอมูลภูมิสารสนเทศทีไ่ดจากการ
ศึกษาวจัิยและจากการสัมมนา ซ่ึงจะกลาวถึง  
-  กรอบแนวคิดในการกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการใหเกิดการใชและบูรณาการ

ขอมูลที่มีอยูหรือกําลังดําเนินการจัดทําอยูของประเทศ ใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต 
-   ขอเสนอแนะประเด็นตาง ๆ ของผูเขารวมสัมมนา 
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บทที่ 2  
 ผลการศกึษาวิจัย 

  
ทางคณะวิจยัไดดําเนินการตามแผนงานที่ไดเสนอไวในบทที่ 1  และทําการเสนอผลการ

ศึกษาวจัิย เปนลําดับโดยมหีัวขอดังนี ้
- ผลการศึกษางานและกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของ 
- ผลการรวบรวม/สํารวจขอมลูที่ใชในการศึกษาวิจัย 
- ผลการออกแบบโปรแกรมประยุกตตนแบบ เพื่อการเรียกใชงานฐานขอมูล Metadata 
- ผลของการสืบคนขอมูลจากโปรแกรมประยกุตตนแบบ 
- สภาพปญหาอุปสรรคและภาพรวมความตองการของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

 
2.1  ผลการศกึษางานและกรอบแนวคิดที่เกีย่วของ 

ทางคณะวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการนี้ เพ่ือพิจารณาในเบื้องตน
เกี่ยวกับการจัดทําโครงการในลักษณะเดียวกัน วามีแนวความคิดในเรื่องของขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ที่มีอยูอยางกระจัดกระจายในหนวยงานตาง ๆ เปนอยางไร และเพื่อเปนการลดขั้นตอนการ
รวบรวมขอมูล ท่ีจะตองเริ่มใหม จึงไดทําการศึกษาจากหนวยงานที่ไดจัดทําในลักษณะใกลเคียงกัน 

 

2.1.1  งานที่เกี่ยวของภายในประเทศ 
2.1.1.1  ศูนยขอมูลขอสนเทศสํานกังานปลัดกระทรวงวทิยาศาสตรเทคโนโลยี

และสิ่งแวดลอม (เดิม)  
ไดดําเนินกิจกรรมสํารวจสถานภาพของขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการ

สํารวจระยะไกล เมื่อเดือนป 2537   โดยไดสํารวจแหลงขอมูลตาง ๆ จาก 107   หนวยงาน ซ่ึงไดรับ
ความรวมมือในการตอบขอมูลจากแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ จํานวน 51   หนวยงาน และจัดพิมพเปน
เอกสาร “ดัชนีขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร” ซ่ึงมีเนื้อหาสาระประกอบไปดวยรายละเอียด
สวนประกอบของขอมูลที่ครอบคลุมถึงลักษณะทางภูมิศาสตร การปกครอง ทรัพยากร ประชากร 
สาธารณูปโภค อุตสาหกรรม และมลพิษ รวมถึงการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจ โดยแบงเปน
ระดับมาตราสวนตาง ๆ ช้ันขอมูลตาง ๆ รวมถึงรูปแบบการจัดเก็บ และฮารดแวร ซอฟตแวรที่ใช และ
ไดมีการจัดทําขึ้นทุก ๆ 2 ป คือ ในป 2539 และป 2541 ซ่ึงไดสํารวจหนวยงานเพิ่มเติมขึ้นอีก 22 
หนวยงานจากที่สํารวจในป 2539 ซ่ึงในรายงานการศึกษาป 2541 ประกอบดวยสวนตาง ๆ คือ สวนที่ 



 

โครงการศึกษาสถานภาพและแนวทางในการใชประโยชนขอมูลทรพัยากรดินของหนวยงานภาครัฐ                                     11

1 รายละเอียดสวนประกอบของขอมูล ซ่ึงแบงเปน ลักษณะทางภูมิศาสตร การปกครอง ทรัพยากร 
ประชากร สาธารณูปโภค อุตสาหกรรมและบริการ และมลพิษ สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูล ซ่ึง
ประกอบดวย มาตราสวนของแหลงขอมูลท่ีนําเขา การจัดเก็บขอมูลและการใชโปรแกรม กราฟแสดง
จํานวนหนวยงานที่มีการจัดเก็บขอมูลในสวนประกอบตาง ๆ และประเภทขอมูลในปจจุบัน (จากการ
สํารวจเมื่อเดือน มิถุนายน 2541)  และสวนที่3 ภาคผนวก ประกอบดวย หนวยงานที่จัดเก็บขอมูลดาน
GIS และรายชื่อที่ปรึกษาและจัดทํา  

 

การสํารวจขอมูลดาน GIS ของศูนยขอมูลขอสนเทศไดจัดทาํแบบสอบถามในการ
สํารวจซึ่งประกอบดวย 3 สวนหลัก ๆ คือ 

สวนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปทางดานระบบ GIS และ Remote Sensing ของหนวยงาน
ที่ตอบแบบสาํรวจ 

หนวยงาน -  ใหระบุช่ือหนวยงานของผูกรอก 
ที่อยู - ระบุสถานที่ต้ังของหนวยงาน 
ลักษณะงาน -  ลักษณะงานทีป่ฏิบัติอยูในหนวยงาน 
ขอมูลพื้นฐาน -  ขอมูลที่เปนเชิงพ้ืนฐานและเอกสาร 
นโยบายการใหบริการ -  ใหบริการแกหนวยงานอื่น ๆ โดยมีเงื่อนไข คือ  ตอง

เสียเงินซื้อหรือใหบริการฟรี หรือใหยืม  
นโยบายการเผยแพร -  ระบุ มีหรือไมมีการเผยแพร หรือเผยแพรเฉพาะเรื่อง 
 

 สวนที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของขอมูล GIS ท่ีหนวยงานไดจัดเก็บหรือมีอยู 
ประเภทของขอมูล -  ขอมูลทุกประเภทที่หนวยงานจัดเก็บ  โดยแยก

ออกเปนแตละประเภท เชนขอมูลปาไม แยกเปน
ประเภทของปาขอบเขตของปาเขตพื้นที่คุมครองปา
ปาสงวน 

แหลงที่มาของขอมูล -  ไดขอมูลมาจากที่ใด หรือโดยวิธกีารใด 
ลักษณะการนาํขอมูลไปใช - ผลลัพธที่ไดออกมาเพื่อประโยชนตองานดานไหน 

หรือใชควบคูกบังานใด 
พื้นที่ครอบคลุม -  ขอบเขตขอมูลที่ใชงาน  อาจจะระบุเปน  อําเภอ

จังหวัด หรือภาค ถาขอมูลครอบคลุมทั้งหมด 



 

โครงการศึกษาสถานภาพและแนวทางในการใชประโยชนขอมูลทรพัยากรดินของหนวยงานภาครัฐ                                     12

ปท่ีผลิตขอมูล -  คือ วัน เดือน ป ที่ตรงกับความเปนจริงของขอมูล 
อาจจะระบุป พ.ศ. 

พื้นที่เปาหมาย -  แผนงานในอนาคตครอบคลุมพ้ืนที่ ใด  ระบุ เปน 
อําเภอ จังหวัด(ถามี) 

Update ลาสุด -  ระบุการแกไข ปรับปรุงขอมูลครั้งสุดทาย 
ความถี่ในการ Update  -  ระบุจํานวนครัง้ในการปรับปรุงขอมูล เชน 2 ครั้ง/ป 

ถาไมมีการ Update โปรดระบุ 
 

 สวนที่ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับระบบ Remote Sensing ที่หนวยงานมอียู 
หมายเหตุ -  รายละเอียดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ระบุไวเพื่อ

ประโยชนตอผูใชบริการ 
 

เมื่อพิจารณาการจัดทําดัชนีขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของศูนยขอมูลขอสนเทศจะเห็น
วาเปนการสํารวจขอมูลภูมิสารสนเทศของหนวยงานตาง ๆ โดยอางอิงหัวขอคําถามมาจากหัวขอ
บางสวนใน Metadata ระดับท่ี 1 การจัดทําในครั้งนี้เปนเพียงแคการรวบรวมและจัดทําเปน Index ให
ผูใชสามารถที่จะคนหาขอมูลไดตามตองการ แตจะเปนลักษณะการคนหาแบบ Manual เนื่องจากมิได
จัดทําเปนระบบในการคนหา ดังนั้นคณะวิจัยจะทําการนําขอมูลที่ไดสํารวจแลวจากศูนยขอมูล
ขอสนเทศ ซ่ึงปจจุบันไดโอนภาระหนาที่ดังกลาวใหกับสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ         
ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) มาทําการจัดทําเปนโปรแกรมประยุกตในการสืบคนขอมูล ดังจะได
กลาวตอไป 

 
2.1.1.2  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ

มหาชน)         
เปนหนวยงานภายใตกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร   เทคโนโลยี 

และส่ิงแวดลอม(เดิม)    ที่ต้ังขึ้นโดยรวมเอากองสํารวจทรัพยากรธรรมชาติดวยดาวเทียม  สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  และฝายประสานงานและสงเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร  ศูนยขอมูลขอสนเทศ  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  เขาดวยกัน  เมื่อวันที่  3 
พฤศจิกายน  2543 มีหนาที่ประการหนึ่ง  ในการเปนหนวยงานหลักกําหนดมาตรฐานกลางสําหรับ
ระบบสํารวจขอมูลระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ กําลังดําเนินการในการพัฒนาระบบมาตรฐาน
ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สําห รับประเทศไทย   ตอเนื่ องจากภารกิจเดิมที่มีอยู ของ
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กระทรวงวิทยาศาสตรฯ  โดยมีแนวทางในการพัฒนามาตรฐานตามแบบมาตรฐานสากลของระบบภูมิ
สารสนเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ISO/TC211 และยังไดจัดทําแบบสํารวจดัชนีขอมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (Metadata ระดับที่  1)  ซ่ึงเปนแบบสํารวจเชิงเลข ที่ผูใชขอมูลหรือผูสํารวจขอมูลสามารถ
นําเขาขอมูลในแบบ Interactive และจัดทําเปนฐานขอมูลเชิงเลข   ซ่ึงในขณะนี้กําลังดําเนินการสาํรวจ
และรวบรวมอยู  และ  ไดเผยแพรขอมูลบางสวนที่ไดสํารวจแลวแกสาธารณชนผานระบบเครือขาย 
Internet ทางเว็บไซต  www.gistda.or.th เพื่อใหผูตองการใชงานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร  ไดรูวามี
ขอมูลใดบาง  และอยูที่หนวยงานใดบาง  โดยอาศัยมาตรฐานการอธิบายขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร 
 (Metadata ระดับที่1) ในการสํารวจครั้งนี้ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 

 1. ช่ือเร่ือง/ช้ันขอมูล (Title) * : การใชประโยชนที่ดิน 
 2. วันที่สําหรับอางอิง (Reference Date) * : 31 ธันวาคม 2544 
 3. ขอมูลหนวยงานรับผิดชอบ (Responsible Party Information) 
       หนวยงานที่ 1 
  3.1  ช่ือหนวยงานรบัผิดชอบ (Responsible Party Organization Name) 
   ฝาย/สวน :  
   กอง/สํานัก  : *วางแผนการใชที่ดิน 
   กรม  : *พัฒนาที่ดิน 
   ทบวง/กระทรวง  : *เกษตรและสหกรณ 

 3.2  บทบาทของหนวยงาน (Responsible Party Role) * : ผูริเริ่ม (Originator)   
ผูครอบครอง (Custodian)  ผูสํารวจ (Principal Investigator)  ผูเผยแพร  
(Distributor)  ผูจัดทํา Metadata (Metadata Provider)   

  3.3  ที่อยู  :-              3.4  ตําบล/แขวง  :ลาดยาว 
  3.5  อําเภอ/เขต  :จตุจักร  3.6  จังหวัด  :กรุงเทพมหานคร 
  3.7  รหัสไปรษณีย  :10900  3.8  ประเทศ  : *ไทย 
  3.9  โทรศัพท : 02-9412131  3.10  โทรสาร  :02-9412131 
  3.11  การเชื่อมตอทางสาย  :www.ldd.go.th 
 4. ขอบเขตของชดุขอมูล (Dataset Extent) 
      ชุดขอมูลที่ 1 
 ช่ือขอบเขตทางภูมิศาสตร (Geographic Extent Name) * : ประเทศไทย 
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 วันที่สํารวจ/เก็บขอมูล (Temporal Extent Date/Time) : 31 ธันวาคม 2543 
 5. ระดับของความละเอียด (Resolution Level) : 1:40K-1:199K   
 6. ภาษาของชุดขอมูล (Language of Dataset Code) * : ไทย  อังกฤษ   
 7. บทคัดยอ (Abstract) * : เปนการสาํรวจการใชที่ดินประเทศไทย 
 8. จุดมุงหมาย (Purpose) : เพ่ือใชในการศึกษาการใชที่ดิน 
 9. ความกาวหนา (Progress) : Complete (เสร็จสมบูรณ) 
 10. ลักษณะขอมูล (Category) 
  10.1  ช้ันขอมูล (Theme) * : การใชท่ีดิน   
  10.2  ขอมูลคําสาํคญั (Keyword Information) 
        ลําดับที่ 1 
   คําสําคัญ (Keyword) : การใชที่ดิน 
   ประเภทคําสําคัญ (Keyword Type) : Theme (หัวขอ) 
       ลําดับที่ 2 
   คําสําคัญ (Keyword) : การใชที่ดิน 
   ประเภทคําสําคัญ (Keyword Type) : Theme (หัวขอ) 

11. ขอจํากัดในการเขาถึง (Access Constraints) : ไดรับอนุมัติจากรองอธิบดีดาน
บริหาร (CIO) 

12. ขอจํากัดในการใช (Use Constraints) : Non-Commercial (ไมใชเพื่อการคา) 
13. รายงานคุณภาพเชิงลึก    :ตรวจสอบความถูกตองโดยใช GPS ในการสํารวจ

ภาคสนาม 
14. รายการของขอมูลประวัติการเปนมา  :นําเขาขอมูลจากภาพถายทางอากาศ และ

ภาพถายดาวเทียม 
15. ประเภทของการนําเสนอขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Representation Type) : Text 

(ตัวหนังสือ) Vector (ขอมูลเชิงเสน) 
16. ประเภทของระบบการอางองิขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Reference System Type) : 

Geographic Identifiers (การจําแนกทางภูมิศาสตร) 
17. การระบุ/จําแนกในการเผยแพร (Distribution Identifier) : Transport 
18. ช่ือรูปแบบของการเผยแพร (Distribution Format Name) : Arc/Info,Arc View 
19. ส่ือที่ใชในการเผยแพร (Distribution Media) : CD-ROM  3.5" floppy disk   
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20. ระดับมาตรฐานการอธิบายขอมูล (Level of Conformance) * : ระดับที่ 1 
21. ภาษาของการอธิบายขอมูล (Language of Metadata) * : ไทย 
22. วันที่กรอกแบบสอบถาม (Metadata Date) * : 29 พฤษภาคม 2545 

  
2.1.1.3  วิทยานิพนธเร่ือง “ตนแบบฐานขอมูลของระบบคนคืนภาพถายทาง

อากาศของกรมแผนที่ทหาร” 
เปนวิทยานิพนธของเรืออากาศเอกหญิง กัลยา พวงสมบัติ นิสิตปริญญาโท หลกัสูตร

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรม
สํารวจ คณะวศิวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ปการศึกษา 2544 โดยวิทยานิพนธฉบับนีเ้ปน
การพัฒนาระบบคนคืนภาพถายทางอากาศ ซ่ึงทําหนาทีเ่ปน Clearinghouse ของภาพถายทางอากาศ
ของกรมแผนที่ทหาร การพัฒนาระบบประกอบดวยการพัฒนาโปรแกรมประยกุตและการสราง
ฐานขอมูล โดยระบบที่พฒันาขึ้นประกอบดวยโปรแกรมประยุกต 3 โปรแกรมไดแก โปรแกรมประยุกต
สําหรับการนาํเขาขอมูลแนวบิน , การคนหาขอมูลภาพถายทางอากาศ และการแสดงผล โดยโปรแกรม
ประยุกตในการคนหาถือเปนสวนที่สําคัญทีสุ่ดของระบบ การคนหาสามารถกําหนดเงื่อนไขทีแ่ตกตาง
กัน 3 ประเภท คือ เงื่อนไขเชิงตําแหนง, เงื่อนไขทางดานเวลา และเงื่อนไขทางดานคุณลักษณะของ
ภาพถาย (Metadata) การคนหาโดยเงื่อนไขทางดานเวลาและ Metadata สามารถคนหาโดยใช
คุณสมบัติของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) แตการคนหาภาพถายโดยใชเงื่อนไขเชิง
ตําแหนงจําเปนตองอาศัยเทคโนโลยี GIS เนื่องจากความซับซอนของเง่ือนไข โปรแกรมประยุกตในการ
คนหาขอมูลนีย้ังเปนสวนทีก่าํหนดความตองการสําหรับการออกแบบโครงสรางฐานขอมูลของระบบ ที่
ตองมีการจัดเก็บทั้งขอมูลแนวบนิ และขอมูลแผนที่พ้ืนฐานซึ่งเปนขอมูลที่ใชในการสรางเง่ือนไขดาน
ตําแหนง เนื้อหาในวทิยานพินธประกอบดวยบทตาง ๆ ดังนี้ 

บทที่ 1  บทนํา ไดกลาวถึง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค 
ขอบเขตของการวิจัย ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย ประโยชนที่ไดรับ 

บทที่ 2 แนวคิดที่เกี่ยวของ ไดกลาวถึง ภาพถายทางอากาศและดัชนีภาพถายทาง
อากาศ การคนหาภาพถายทางอากาศในปจจุบัน Clearinghouse และ Metadata การพัฒนาระบบ
การคนคืนภาพถายทางอากาศโดยใช Metadata ระบบการคนคืนภาพถายทางอากาศที่ไดมีการ
พัฒนาไวแลว เง่ือนไขในการคนหาภาพถายทางอากาศ การคนหาภาพถายทางอากาศดวย GIS ขอมลู
ที่จําเปนสําหรับการคนหาภาพถายทางอากาศ และการจัดเก็บขอมูลภาพถายทางอากาศ 
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บทที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต ไดกลาวถึง โปรแกรมประยุกตในการนําเขาขอมูล
แนวบิน โปรแกรมประยุกตในการคนหาขอมูล และโปรแกรมประยุกตในการแสดงผล 

บทที่ 4 โครงสรางฐานขอมูล ไดกลาวถึง ลักษณะโดยทั่วไปของขอมูล ขอมูลแผนที่ฐาน 
(Basemap) ขอมูลแนวบิน (RUN)  และขอมูลภาพถายทางอากาศ (Digital Aerial Photography)  

บทที่ 5 การทดสอบและการใชงานระบบ ไดกลาวถึง การทดสอบระบบ การทดสอบ
ระบบคนคืนภาพถายทางอากาศในการใชงานจริง ความคิดเห็นของเจาหนาที่ผูทดสอบ และสรุป 

บทที่ 6 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ ไดกลาวถึง สรุปผลการวิจัย ปญหาและ
อุปสรรคในงานวิจัย ประโยชนท่ีไดรับจากงานวิจัย ขอเสนอแนะ รายการอางอิง ภาคผนวก และประวัติ
ผูวิจัย 

คณะผูวิจัยไดพิจารณาขั้นตอนการดําเนินการศึกษา และประโยชนที่ไดจากการจัดทํา
วิทยานิพนธฉบับนี้ เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําระบบการสืบคนขอมูลทรัพยากรดินและที่เกี่ยวของ
ซ่ึงมีอยูอยางกระจัดกระจายในหลายหนวยงานใหเปนระบบฐานขอมูลเพื่อใหงายตอการสืบคน 

 
2.1.2  งานที่เกี่ยวของจากตางประเทศ 

2.1.2.1  Metadata เพื่อการสืบคน 
การศึกษามาตรฐานการอธิบายขอมูล (Metadata) จากตางประเทศ เชน มาตรฐานจาก 

FGDC ซ่ึงเปนหนวยงานของสหรัฐอเมริกาที่จัดทําและใชขอมูลภูมิสารสนเทศ ในสวนของพลเรือน 
และ NIMA ก็เปนอีกหนวยงานหนึ่งที่จัดทําและใชขอมูลภูมิสารสนเทศ ในสวนของการทหาร ของ
สหรัฐอเมริกา   ซ่ึงทั้ง 2 หนวยงานไดมีการจัดทําอยางเปนระบบและในสวนของประเทศไทยไดนํามา
ดัดแปลงและเริ่มถูกนํามาใชในหนวยงานตาง ๆ ของประเทศ ที่มีการผลิตขอมูล โดยเฉพาะขอมูล
เวกเตอร เชน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนตน ซ่ึงการสรางมาตรฐานในการสืบคน รวมทั้งการ
กําหนดคุณลักษณะของขอมูล    การจําแนกรายละเอียดของขอมูล    ซ่ึงการกําหนดรายละเอียด 
ความถูกตอง แมนยํา รวมทั้งความนาเชื่อถือของขอมูล เปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง  

การสรางชุดขอมูลที่ทําการอธิบายขอมูล ที่เรียกวา Metadata ซึ่ง metadata 
เปรียบเสมือน ปายหรือฉลากสําหรับอธิบายวาขอมูลแตละประเภทมีลักษณะการจัดเก็บเปนอยางไร  
ผูใชไดทําการนําเขาขอมูลดังกลาวมาจากแหลงขอมูลประเภทใด ระยะเวลา    รวมทั้งความตอเนื่อง
ของการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศดังกลาวอยูในลักษณะใด โดยผูใชขอมูลไมจําเปนตองเปดดูขอมูล
สารสนเทศภูมิศาสตรทุกชั้นของขอมูล เพียงแตดูที่ชุดของขอมูลที่อธิบายขอมูล ก็สามารถตัดสินใจวา
ขอมูลนี้มีประโยชน    เกี่ยวของกับงานของผูใชหรือไม 
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มาตรฐานของการอธิบายขอมูล Metadata แบงเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับที่ 1 และ
ระดับท่ี 2  

ระดับที่ 1 :  เปนระดับขั้นต่ําสุดในการอธิบายชุดขอมูล โดยมีจุดประสงคเพ่ือจัดทํา
รายการและลําดับชุดขอมูล ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกในการคนหาชุดขอมูลที่ตองการ มีหัวขอดังนี้        
  

1. ช่ือเรื่อง/ช้ันขอมูล (Title) * : เปนชื่อของชุดขอมูลที่รูจกักันโดยทัว่ไป 
ตัวอยางเชน ช่ือเรื่อง/ช้ันขอมูล (Title) * : แผนที่ภูมิประเทศลายเสนเชิงเลข    

   มาตราสวน 1:50,000 
2. วนัที่สําหรบัอางอิง (Reference Date) * : เปนชวงเวลาที่ชุดขอมูลถูกตีพิมพ 
 หรือสามารถนาํมาใชประโยชนได 
     ตัวอยางเชน วันที่สําหรบัอางอิง (Reference Date) * : 19990701 
3. ขอมูลหนวยงานรบัผิดชอบ (Responsible Party Information) : ขอมูลเกี่ยวกับ

หนวยงานรับผิดชอบที่อางอิงได 
      หนวยงานที่ 1 

3.1  ชื่อหนวยงานรับผิดชอบ (Responsible Party Organization Name) : ชื่อ
ของหนวยงานที่รับผิดชอบขอมูล 

         ตัวอยางเชน  
   ฝาย/สวน :  
   กอง/สํานัก : 
   กรม :  แผนทีท่หาร  
   ทบวง/กระทรวง : กลาโหม  

3.2  บทบาทของหนวยงาน (Responsible Party Role) * : บทบาทตามหนาที่
และความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอชุดขอมูลนี้ โดยแบงเปน ผูริเริ่ม ผู
จัดพิมพ ผูครอบครอง ผูสํารวจ ผูจัดหา ผูดําเนินการ ผูเผยแพร ผูติดตอ 
ผูจัดทํา metadata อ่ืน ๆ  
ตัวอยางเชน บทบาทของหนวยงาน (Responsible Party Role) *: ผูริเริ่ม 

3.3  ที่อยู  :-  ที่อยูของหนวยงานที่สามารถติดตอได  
       ตัวอยางเชน ที่อยู  :-  กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี  
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3.4  ตําบล/แขวง :  ตําบลที่หนวยงานตั้งอยู  
      ตัวอยางเชน ตําบล/แขวง : แขวงพระราชวัง 
3.5  อําเภอ/เขต :  อําเภอที่หนวยงานตั้งอยู  
 ตัวอยางเชน อําเภอ/เขต : เขตพระนคร 
3.6  จังหวัด :  จังหวัดที่หนวยงานตั้งอยู 
 ตัวอยางเชน จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร 
3.7  รหัสไปรษณีย :   รหัสไปรษณีย 
 ตัวอยางเชน รหัสไปรษณีย :  10200  
3.8  ประเทศ : ประเทศที่หนวยงานตั้งอยู 
 ตัวอยางเชน  ประเทศ : ไทย 
3.9  โทรศัพท :   หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได 
 ตัวอยางเชน โทรศัพท: (02) 2238213 
3.10  โทรสาร :  หมายเลขโทรสารของหนวยงาน  
 ตัวอยางเชน โทรสาร : (02) 2253347 
3.11  การเชื่อมตอทางสาย :  เว็ปไซตที่สามารถเขาถึงขอมูลได  

          ตัวอยางเชน การเชื่อมตอทางสาย :   www.rtsd.mi.th 
4. ขอบเขตของชุดขอมูล (Dataset Extent) เปนขอมลูในแนวดิ่งและแนวราบและ

ชวงเวลาของชดุขอมูล 
       ชุดขอมูลที่ 1 
  ชื่อขอบเขตทางภูมิศาสตร (Geographic Extent Name) * : ช่ือที่ใชเรียก 
  โดยทัว่ไปของสถานที่  พ้ืนที ่หรือภูมิภาคที่บอกถึงขอบเขตเชิงพื้นที่ของชุดขอมูล  
  ตัวอยางเชน ชื่อขอบเขตทางภูมิศาสตร (Geographic Extent Name) * :  
  ประเทศไทย 
  วนัที่สํารวจ/เก็บขอมูล (Temporal Extent Date/Time) : เปนชวงเวลาของ 
  ขอมูลที่นาํมาใช 
   ตัวอยางเชน วนัที่สํารวจ/เกบ็ขอมูล (Temporal Extent Date/Time) :  
  19950801 

5. ระดับของความละเอียด (Resolution Level) : ปจจัยในการรวบรวมที่ทําให
ทราบถึงความหนาแนนของขอมูลเชิงพ้ืนที ่  
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      ตัวอยางเชน  ระดับของความละเอียด (Resolution Level) : 1:40K-1:199K   
6. ภาษาของชุดขอมูล (Language of Dataset Code) * :  ภาษาที่ใชในชุดขอมูล 
    ตัวอยางเชน ภาษาของชุดขอมูล (Language of Dataset Code) * :  ไทย   
 อังกฤษ   
7. บทคัดยอ (Abstract) * : การอธิบายสรุปของชุดขอมูล  
    ตัวอยางเชน  บทคัดยอ (Abstract) * :  ขอมูลแผนที่ภูมิประเทศลายเสนเชิงตัวเลข

เปนขอมูลเวกเตอรท่ีมีมาตราสวน 1:50,000 ประกอบไปดวยขอมูลทางแผนที่และ
ตัวหนังสือ ที่จัดเก็บลงบนแผน CD – ROM พื้นที่ที่ใชในการจัดเก็บขอมูลเวกเตอรมี
มากกวา 1,200 เมกะไบต ซ่ึงมีขอมูลทั้งสิ้น 9 ชั้นขอมูล ขอมูลจะรวมถึงเครือขาย
ถนน และทางรถไฟ อาคาร ส่ิงปลูกสราง และขอบเขตการปกครอง เสนชั้นระดับ
ความสูง (ระยะหาง 20 เมตร) ทางน้ํา ขอบเขตพืชพรรณ รายละเอียดชายฝง ช่ือ
นามศัพท และรายละเอียดขอบระวางแผนที่  

8. จุดมุงหมาย (Purpose) : การอธิบายสรุปถึงจุดมุงหมายในการพฒันาชุดขอมูล   
    ตัวอยางเชน จุดมุงหมาย (Purpose) : แผนที่ภูมิประเทศลายเสนเชิงตัวเลข มี

จุดมุงหมายเพื่อที่จะออกแบบฐานขอมูลระดับภูมิภาค ในการสนับสนุนการ
ประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  และการผลิตแผนที่อัตโนมัติ 

9. ความกาวหนา (Progress) :  บอกถึงสถานภาพของชุดขอมูล  
   ตัวอยางเชน ความกาวหนา (Progress) :  Complete (เสร็จสมบูรณ) 
10. ลักษณะขอมูล (Category) คําหรือกลุมคาํที่สรุปเกี่ยวกบัส่ิงที่เปนอยูของชุดขอมูล 

10.1 ชั้นขอมูล (Theme) * : ชุดขอมูลเชิงพ้ืนที ่ 
       ตัวอยางเชน ชัน้ขอมูล (Theme) * :  การใชที่ดิน   
10.2  ขอมูลคําสําคัญ (Keyword Information) ขอมูลของคําสําคัญ    ที่อางอิง

ถึงและใชคนหาขอมูลได 
       ลําดับที่ 1 
  คําสําคัญ (Keyword) :  คําหรือกลุมคําทั่วไปที่อธิบายถึงสิ่งที่เปนอยูในชุด

ขอมูล    
         ตัวอยางเชน คําสําคัญ (Keyword) :  Roads, Railroads, Rivers 
  ประเภทคําสําคัญ (Keyword Type) : ประเภทของการจัดกลุมคําสําคัญ     

                                  ตัวอยางเชน ประเภทคําสําคัญ (Keyword Type) :  Theme (หัวขอ) 
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        ลําดับที่ 2 
   คําสําคัญ (Keyword) :  
   ประเภทคําสําคัญ (Keyword Type) :  

11. ขอจํากัดในการเขาถึง (Access Constraints) :  ขอจํากัดและสิ่งที่จะตองทํากอน
ตามกฎหมายสําหรับการเขาถึงชุดขอมูล รวมถึงขอจํากัดโดยเฉพาะบางอยางใน
การไดรับชุดขอมูล  

     ตัวอยางเชน ขอจํากัดในการเขาถึง (Access Constraints) :  ไดรับอนุมัติจาก
รองอธิบดีดานบริหาร (CIO) 

12. ขอจํากัดในการใช (Use Constraints) : ขอจํากัดและสิ่งที่จะตองทํากอนตาม
กฎหมาย  

      สําหรับการใชชุดขอมูล หลังจากไดรับอนญุาตใหเขาถึงขอมูลอยางถกูตอง 
      ตัวอยางเชน ขอจํากัดในการใช (Use Constraints) : Non-Commercial (ไมใช

เพื่อการคา) 
13. รายงานคุณภาพเชงิลึก :  การบรรยายถงึรายละเอียดของคุณภาพขอมูล 
     ตัวอยางเชน รายงานคุณภาพเชิงลึก  :    ตรวจสอบความถูกตองโดยใช GPS ใน

การสํารวจภาคสนาม 
14. รายการของขอมูลประวัติการเปนมา  :   ขอมูลเกี่ยวกับลําดับในการจัดทําและ

แหลงที่มาของขอมูล 
     ตัวอยางเชน รายการของขอมูลประวัติการเปนมา  :   นําเขาขอมูลจากภาพถาย

ทางอากาศ และภาพถายดาวเทียม 
15. ประเภทของการนําเสนอขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Representation Type) :  

วิธีที่ใชในการนําเสนอขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรในชุดขอมูล 
      ตั ว อ ย า ง เ ช น  ประ เภทของก ารนํ า เ สนอข อมู ล เ ชิ งพื้ นที่  ( Spatial 

Representation Type) : Text (ตัวหนังสือ) Vector (ขอมูลเชิงเสน) 
16. ประเภทของระบบการอางอิงขอมูลเชงิพ้ืนที่ (Spatial Reference System 

Type) :  ระบบอางอิงที่ใชในการอางอิงตําแหนงของพื้นที่ในชุดขอมลู   
       ตัวอยางเชน ประเภทของระบบการอางอิงขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Reference 

System Type) :  Geographic Identifiers (การจําแนกทางภูมิศาสตร) 
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17. การระบุ /จําแนกในการเผยแพร (Distribution Identifier) : ตัวบงชี้ที่ทําใหผู
เผยแพรรูถึงชุดขอมูลเพื่อความสะดวกในการคนหาเพื่อเผยแพร  

     ตัวอยางเชน  การระบุ /จําแนกในการเผยแพร (Distribution Identifier) :  Topo 
1:50,000  

18. ช่ือรูปแบบของการเผยแพร (Distribution Format Name) : ช่ือของรูปแบบที่ใช
ในการเผยแพรชุดขอมูล  

      ตัวอยางเชน ชื่อรูปแบบของการเผยแพร (Distribution Format Name) :  
Arc/Info, ArcView 

19. ส่ือที่ใชในการเผยแพร (Distribution Media) : ชื่อของสื่อท่ีสามารถใชในการ
บันทึกเพ่ือขอรับขอมูล  

      ตัวอยางเชน ส่ือที่ใชในการเผยแพร (Distribution Media) : CD-ROM  3.5" 
floppy disk   

20. ระดับมาตรฐานการอธิบายขอมูล (Level of Conformance) * : ระดับของ
มาตรฐานการอธิบายขอมูล   

       ตัวอยางเชน ระดับมาตรฐานการอธิบายขอมูล (Level of Conformance) * :  
ระดับที่ 1 

21. ภาษาของการอธิบายขอมูล (Language of Metadata) * :  ภาษาที่ใชในการ
อธิบายขอมูล  

      ตัวอยางเชน ภาษาของการอธบิายขอมูล (Language of Metadata) * :  ไทย 
22. วันที่กรอกแบบสอบถาม (Metadata Date) * : วันเวลาที่ทําการอธิบายขอมูล

หรือปรับปรุงแกไขการอธิบายในชุดขอมูล  
  ตัวอยางเชน วันทีก่รอกแบบสอบถาม (Metadata Date) * : 19990701 
 
ระดับที่ 2 : เปนลักษณะของการอธิบายชุดขอมูลอยางสมบูรณ ไมวาจะเปนการ

อธิบายในชุดขอมูลเดียวหรือหลายชุดขอมูลตอเนื่องกัน รวมทั้งลักษณะขอมูลทางภูมิศาสตรโดย
กําหนดรายละเอียดของการอธิบายเพื่อใหทราบถึงการดําเนินการในการจําแนก การประเมินคุณภาพ 
การแบงแยก การนําไปใชงาน และการจัดการขอมูลทางภูมิศาสตร   โดยองคประกอบของ Metadata 
ในระดับนี้ สามารถจําแนกไดคราว ๆ เปน 4  ประเภท คือ 
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1. รายละเอียดทัว่ไปของชุดขอมูล ซ่ึงจะบอกถึงลักษณะของขอมูลแตละประเภทที่ทาํ
การจัดเก็บภายในหนวยงาน วาอยูในลักษณะใด มีความตอเนื่องของการจัดเก็บขอมูลเปนอยางไร 

2. คุณภาพของชุดขอมูล ขอมลูประเภทนี้จะบอกถึง แหลงของขอมูลที่ทาํการจัดเก็บ 
วาอยูในรูปแบบใด รวมทั้งการนาํเขาขอมูล มาตราสวนของแผนที ่ รวมทั้งวิธกีารนําเขาขอมลู วา
นําเขาขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรดังกลาวในลักษณะใด 

3. การจัดเก็บและเผยแพรขอมูล  ขอมูลประเภทนี้  จะบอกถึง  ประเภทพิกัดแนวราบ
Datum ของพิกัดแนว ราบ ความละเอียดของพิกัดที่บันทึก Datumของพิกัดแนวดิ่ง หนวยของขอมูล 
ความละเอียดของความสูงที่บันทึกรวมทั้งลักษณะของการเผยแพรขอมูลสารสนเทศดังกลาววา
สามารถเผยแพรอยูในรูปใดไดบาง ขั้นตอนในการขอใชขอมูลดังกลาวสามารถทําไดโดยวิธีใด 

4. ขอมูลของ  Metadata ขอมูลในสวนนี้จะบอกถึง  ขอมูลท่ีเกี่ยวกับ  Metadata เอง 
วา ทําขึ้นเม่ือใด    มีผูใดเปนคนใหขอมูลดังกลาว ผูรับผิดชอบในการดูแลขอมูลเปนใครบาง เปนตน 

 
ตัวอยางการอธิบายขอมูลระดับท่ี 2 

1.รายละเอียดทัว่ไปของชดุขอมูล 

ขอสนเทศเพื่อการอางอิงขอมูล CITATION 

หนวยงานที่รวบรวมขอมูล กองสารสนเทศภูมศิาสตร 
ชื่อชุดขอมูล พื้นที่ปกครองระดับเขต/อําเภอ 
รูปแบบที่ใชจําลองโลกจริง พื้นที่และแนวเขตปกครองระดับเขต/อําเภอ 
หนวยงานทีเ่ผยแพรขอมูล กองสารสนเทศภูมศิาสตร สํานกันโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร 

คําอธิบายขอมูล        DESCRIPTION 

คําอธิบาย เปนชุดขอมูลดิจิตอลในรูปเวคเตอรของพื้นที่และแนวเขตปกครองระดับเขต/อําเภอ 
วัตถุประสงค เพื่อเปนขอมูลฐานสําหรับอางอิงในการจัดทําขอมูลปริภมูิอ่ืนๆ เพื่อใชอางอิงถึง

สถานที่ที่สาํคัญในกรุงเทพมหานคร 
ขอมูลกํากับเพ่ิมเติม พิกัดทีต่ั้งของจุดมีความถกูตอง และใชแทนตําแหนงในโลกจริงไดถกูตอง 0.5 มม. 

ที่มาตราสวน 1: 20000 (ความคลาดเคลื่อนประมาณ 10 เมตร)  
ขอมูลนี้เหมาะสาํหรับการวางแผนจัดการ และบริหารทรัพยากรในเขต
กรุงเทพมหานคร แตไมเหมาะสาํหรับการออกแบบทางวิศวกรรมอยางละเอียด 
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ชวงเวลาของขอมูล TIME PERIOD OF CONTENT 

วันที่เร่ิมตนของขอมูล  
วันสุดทายของขอมูล  
นัยดานเวลาของขอมูล  
 

สถานะของขอมูล STATUS 

ความกาวหนาของขอมูล ดําเนินการปรับปรุงขอมูลครบทัง้พื้นที่กรงเทพมหานคร 
ความถี่ในการปรับปรุงขอมูล ดําเนินการจดัเกบ็ขอมูลภายใตการกํากับของกองสารสนเทศภูมศิาสตร 
 

ขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีขอมูลครอบคลุม SPATIAL DOMAIN 

ขอบเขตดานเหนือ  
ขอบเขตดานใต  
ขอบเขตดานตะวันออก  
ขอบเขตดานตะวันตก  

คําสําคัญ KEYWORDS 

คําสําคัญสําหรับเนื้อหาขอมูล  
คําคลายเคยีงสาํหรับเนื้อหา  
คําสําคัญสําหรับสถานที ่ กรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี 
คําคลายเคยีงสาํหรับสถานที ่ ภาคกลาง ปริมณฑล 

การใชขอมูล USAGE CONDITIONS 

เงื่อนไขการขอใชขอมูล ไมม ี
เงื่อนไขการใชขอมูล ตองระบุวาเปนขอมูลของกองสารสนเทศภมูิศาสตร กทม. 
กิตติกรรมประกาศ  
 

การเตรียมชุดขอมูล NATIVE DATA SET ENVIRONMENT 

โปรแกรมที่ใชในการเตรียมขอมูล  
การบันทึกขอมูล  
ขนาดไฟล  
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2. คุณภาพของชุดขอมูล 

ความถูกตองของขอมูลอรรถาธิบาย ATTRIBUTE ACCURACY 

รายงานความถูกตอง ความถกูตองในการระบุชื่อ ของสถานทีส่ําคัญมไีมนอยกวารอยละ 90  
วิธีการประเมิน  
 

ความสม่ําเสมอในเชิงตรรกะ LOGICAL CONSISTENCY 

รายงานความสม่ําเสมอ  
วิธีการประเมิน  
 

ความสมบูรณของขอมูล COMPLETENESS 

รายงานความสมบูรณ  
คําอธิบายเพิ่มเติม  
 

ความถูกตองของตําแหนงขอมูล POSITIONAL ACCURACY 

ความถูกตองแนวราบ  
คําอธิบายความถูกตองแนวราบ  
ความถูกตองแนวดิ่ง  
คําอธิบายความถูกตองแนวดิง่  
 

การจัดทําชุดขอมูล LINEAGE 

แหลงขอมูล  
อักษรยอของแหลงขอมูล  
บรรณานุกรมของแหลงขอมูล  
มาตราสวนของขอมูลที่ใช  
ประเภทสื่อที่บนัทึกขอมูล  
ชวงเวลาในการรวบรวมขอมูล  
ประเภทของขอมูล  
วิธีการนําขอมูลเขาระบบ  
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3. การจัดเก็บและเผยแพรขอมูล 

คุณลักษณะของขอมูลปริภูมิ SPATIAL REFERENCE INFORMATION 

ประเภทพิกัดแนวราบ  
Datum ของพิกัดแนวราบ  
ความละเอียดของพิกัดที่บันทึก  
Datum ของพิกัดแนวดิ่ง  
หนวยของขอมลู  
ความละเอียดของความสูงทีบ่ันทึก  
ชนิดของเวคเตอร*  
จํานวนเวคเตอร*  

คุณลักษณะของขอมูลอรรถาธิบาย ENTITY AND ATTRIBUTE INFORMATION 

ภาพรวมของขอมูล  
การอางอิงขอมูล  

การเผยแพรขอมูล DISTRIBUTION INFORMATION 

หนวยงานทีเ่ผยแพรขอมูล  
สถานที่ตั้ง  
รหัสไปรษณีย  
URL ของหนวยงานที่เผยแพร  
ชื่อผูรับผิดชอบ  
โทรศัพท  
โทรสาร  
E-MAIL ของผูรับผิดชอบ  
ชื่อขอมูลสําหรับอางอิง  
ความรับผิดชอบของ
หนวยงานเผยแพรขอมูลตอ
ชุดขอมูล 

 

ข้ันตอนการขอใชขอมูล  
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4. ขอมูล METADATA ของชุดขอมูล 
 

คุณลักษณะของขอมูลปริภูมิ METADATA REFERENCE INFORMATION 

วันที่บันทึก METADATA  
มาตรฐาน METADATA  ที่ใช ดัดแปลงจากชุด metadata ของ US-FGDC 
หนวยงานทีจ่ัดทํา METADATA  
สถานที่ตั้ง  
รหัสไปรษณีย  
URL ของหนวยงานที่เผยแพร  
ชื่อผูรับผิดชอบ  
โทรศัพท  
โทรสาร  
E-MAIL ของผูรับผิดชอบ  

 
จากมาตรฐานการอธิบายขอมูล Metadata ทั้ง 2 ระดับ ทางคณะวิจัยไดทําการเลือก

หัวขอที่สําคัญ ในหัวขอ Metadata ระดับที่ 1 และ ระดับที่ 2 เปนดัชนีในการสืบคน ดังนี้ 
1.  ช้ันขอมูล 
2.  ขอบเขตของขอมูล (พ้ืนที)่ 
3.  หนวยงาน 
4.  ระดับความละเอียด (มาตราสวน) 
5.  เวลาสํารวจขอมูล/ปรับปรุงขอมูล 

 
2.1.2.2  ระบบการคนหาผานเครือขาย Internet 
ในสวนของการใหบริการขอมูลเชิงพื้นที่ในตางประเทศ ไดมีการศึกษาคนควา และ

ดําเนินการกันอยางกวางขวาง เชนที่สถาบัน MIT ไดมีการจัดทําระบบสําหรับใหบริการภาพถายทาง
อากาศแบบออรโธผานทางเครือขาย Internet (http://ortho.mit.edu) โดยมีความสามารถในการเลือก
ภาพ คนคืนภาพ ตอภาพ และกําหนดพิกัดของภาพที่เก็บในฐานขอมูลของเว็บไซตไดอยางอัตโนมัติ 
และเปนเว็บไซตที่ทําหนาที่เปนจุดเชื่อมไปยังแหลงขอมูลอ่ืนบน Internet  
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ที่รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย (http://www.giconnections.vic.gov.au/) ไดมีการ
จัดทําเว็บไซตที่ใหบริการในการคนหาขอมูลไมวาจะเปนขอมูลแผนที่หรือภาพถายทางอากาศ ที่
เว็บไซตนี้ ผูใชสามารถคนหาขอมูลไดโดยกําหนดเงื่อนไขใหตรงตามที่ตองการแลวสงคํารองขอไป 
เว็บไซตก็จะคนหาและแสดงผลที่ไดกลับไปยังผูใช เว็บไซตทั้งสองนี้เปนตัวอยางที่แสดงถึงการพัฒนา
ในเรื่องของการใหบริการขอมูล การใหบริการในลักษณะนี้เปนการบริการที่ทําใหการเลือกใชขอมูลของ
ผูใชสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ  

เมื่อพิจารณาจะพบวาเปนระบบสืบคนขอมูลเชิงพื้นที่บนระบบเครือขาย Internet ที่ระบุ
ประเภทของการคนได 3 ประเภท ไดแก ระบบการคนโดยกําหนดตําแหนง (Spatial Coverage) ระบบ
การคนโดยกําหนดชวงเวลา (Temporal Coverage) และระบบการคนแบบพิมพตัวหนังสือ (Full-text 
query) จะเห็นไดวาระบบการคนบนเครือขาย Internet ก็สามารถสืบคนโดยอางอิง                     
Metadata และสามารถสืบคนโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไดเชนเดียวกัน ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงได
พิจารณา 2 ประเด็นดังกลาว ไดแก การสืบคนขอมูลโดย GIS และการสืบคนโดยเงื่อนไขของ 
Metadata ที่มีการรวบรวมไวแลวโดย GISTDA และทําการสํารวจเพ่ิมเติม มาทําการออกแบบ และ
จัดสรางเปนฐานขอมูล เพื่อการสืบคน ดังจะไดกลาวตอไป  

 
2.1.3 กรอบแนวคิดของการจัดทําแผนแมบท GIS แหงชาติในสวนที่เกี่ยวของกับ

โครงการ 
จากการพิจารณางานที่เกี่ยวของทั้งจากภายในประเทศและจากตางประเทศ เพื่อใชเปน

แนวทางในการศึกษาวิจัยนั้น  ทางคณะผูวิจัยไดศึกษากรอบแนวคิดของการจัดทําแผนแมบท GIS 
แหงชาติท่ีกําลังจะเกิดขึ้น โดยศึกษาและใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหสอดคลองกับแผน GIS 
ในระดับชาติได โดยในสวนหนึ่งของแผนแมบท GIS แหงชาติ ไดกลาวถึงเรื่องของภูมิสารสนเทศของ
ประเทศ ซ่ึงคณะผูวิจัยขออนุญาตในการนําเสนอเพื่อเปนแนวคิดรวมในการดําเนินงานวิจัยในคร้ังนี้  
โดยมีหัวขอดังนี้ 

2.1.3.1  ความสําคญัของภูมิสารสนเทศ 
งานพัฒนาประเทศดานตาง  ๆ  จํานวนมากจํา เปนตองอาศัยภู มิสารสนเทศ 

(Geoinformatics) ซึ่งปรากฏอยูในหลายรูปแบบ เชน แผนที่ท้ังที่เปนแผนที่กระดาษ และแผนที่ Digital 
ภาพถายทางอากาศ ภาพถายดาวเทียม เปนองคประกอบสําคัญในงานนั้น เชน การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค การวางแผนเพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติ การวิเคราะหหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมใน
เรื่องตาง ๆ เปนตน ไมเพียงแตงานของภาครัฐเทานั้นที่จําเปนตองใชภูมิสารสนเทศ ภาคธุรกิจจํานวน
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มากก็อาศัยประโยชนที่จะไดจากสารสนเทศภูมิศาสตรดวย เชน การกําหนดตําแหนงรานคาที่
เหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจ หรืองานดานอื่น ๆ อีกเปนจํานวนมากที่ภูมิสารสนเทศจะอํานวย
ประโยชนใหในทางใดทางหนึ่ง ความสําคัญของภูมิสารสนเทศจะเห็นไดชัดเจนเปนรูปธรรมมากขึ้น 
จากการศึกษาของ Ordnance Survey ซ่ึงเปนหนวยงานแผนที่แหงชาติของสหราชอาณาจักรซึ่ง
ช้ีใหเห็นวา กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่จําเปนตองใชหรือไดประโยชนจากภูมิ
สารสนเทศมีมูลคารวมกันถึงรอยละ 6 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) จากความสําคัญ
ของภูมิสารสนเทศ ผนวกกับสภาพสังคมสมัยใหมที่เนนเรื่องประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานไดเปน
แรงผลักดันที่ทําใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนําเอาเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรผนวกเขากับ
ภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใหรวดเร็วเปนอัตโนมัติมากขึ้น 
ระบบสารสนเทศที่อาศัยภูมิสารสนเทศเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญนี้มีช่ือเรียกรวมโดยทั่วไปวาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรหรือ GIS  

 
2.1.3.2 ปญหาดานภมูิสารสนเทศของประเทศ 
ในขณะที่องประกอบอ่ืน ๆ ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เชน คอมพิวเตอร อุปกรณ

ตอพวง ระบบเครือขาย ซอฟตแวร สามารถจัดซื้อจัดหามาไดโดยไมยากนัก องคประกอบที่ถือไดวามี
ความยากลําบากในการพัฒนาคือโปรแกรมประยุกต (Application Programs) และฐานขอมูลเชิง
พ้ืนที่ (Spatial Database) ในสวนของโปรแกรมประยุกตเมื่อพิจารณาจะเห็นวาโปรแกรมประยุกต
จะตองถูกออกแบบใหชวยการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานซึ่งมีความแตกตางกันไป จึงเปนหนาที่
ของแตละหนวยงานซึ่งมีความรูความเขาใจในภารกิจของตนเองที่ดําเนินการอยูดีกวาผูอื่นที่จะตอง
เปนผูรับผิดชอบในการพัฒนาโปรแกรม ประยุกตที่เหมาะสมขึ้นมาใชเอง และอีกประการหนึ่งในเรื่อง
ของโปรแกรมทางดาน GIS ซ่ึงในปจจุบันมีราคาที่คอนขางสูง จึงเปนการยากที่จะมีผูใชโดยทั่วไป
จัดซื้อขึ้นเพ่ือใชทํางานเอง ดังนั้นการพัฒนาเปนโปรแกรมประยุกตในลักษณะเปน Open Source หรือ 
Freeware จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่จะทําใหมีผูสนใจงานทางดาน GIS เพิ่มมากขึ้น ในสวนของขอมูลภูมิ
สารสนเทศที่บรรจุอยูในฐานขอมูลเชิงพื้นที่ของระบบตาง ๆ โดยทั่วไปจะมีโครงสรางการจัดเก็บเปน
กลุม ๆ ที่เรียกกันวาชั้นขอมูล (Layer) เชน ช้ันขอมูลถนนซึ่งจัดเก็บแนวถนนพรอมขอมูลประกอบ เชน 
ช่ือถนน ความกวางของถนน เปนตน หากวิเคราะหช้ันขอมูลท่ีจําเปนสําหรับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรแตละระบบจะพบวาสามารถจําแนกออกเปน 3 กลุมใหญ ไดแก 
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 ช้ันขอมูลรวม (Common Layer) เปนชั้นขอมูลที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไมวา
ของหนวยงานใดจําเปนตองใช เชนชั้นขอมูลถนน ชั้นขอมูลขอบเขตการปกครอง 
เปนตน 

 ช้ันขอมูลเฉพาะของแตละธุรกิจ (Sector-specific Layer) เปนชั้นขอมูลท่ีหนวยงาน
ในธุรกิจหรือการดําเนินงานดานเดียวกันมีความจําเปนตองใช แตหนวยงานใน
ธุรกิจหรือการดําเนินงานดานอื่นไมมีความจําเปน เชน หนวยงานในกลุมธุรกิจการ
ทองเที่ยวมีความตองการชั้นขอมูลโรงแรม แตหนวยงานในธุรกิจคาปลีกและขนสง
นํ้ามันไมมีความจําเปนตองใชช้ันขอมูลนี้ 

 ช้ันขอมูลเฉพาะของหนวยงาน (Organization-specific Layer) เปนชั้นขอมูลที่
เฉพาะเจาะจงของแตละหนวยงานอื่นเอง เชน ตําแหนงบอบาดาลของกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล เปนตน 

 

เมื่อพิจารณาจะเห็นไดชัดเจนถึงความสําคัญของชั้นขอมูลรวมในฐานะที่เปนชั้นขอมูลที่
เกี่ยวของกับผูใช GIS ทุกกลุม ช้ันขอมูลรวมเปนกลุมขอมูลภูมิสารสนเทศที่มีความถี่ในการใชงานสูง 
นอกจากนี้ยังมีลักษณะเปนพื้นฐานการอางอิงตําแหนงของขอมูลกลุมอ่ืน เชน ขอมูลเศรษฐกิจสังคม
เกือบทั้งหมดจะอางอิงอยูกับเขตการปกครอง และสามารถเชื่อมโยงเขาหาเขตการปกครองเพื่อผลิต
เปนแผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Maps) แบบตาง ๆ หรือตําแหนงของสถานที่ตาง ๆ เชน สถานที่
ราชการ ช้ันขอมูลรวมจึงมีช่ือที่เรียกกันวา ชุดขอมูลภูมิศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Geographic 
Data Set : FGDS) 

 

 เมื่อพิจารณาภาพรวมในระดับประเทศ พบวาปญหาใหญในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร คือ ขาดชุดขอมูลภูมิศาสตรพ้ืนฐานที่มีความทันสมัยทําใหหนวยงานตองลงทุน
พัฒนาขึ้นเอง และเมื่อแตละหนวยงานพยายามที่จะแกไขปญหาดานขอมูลที่เกิดขึ้นดวยตนเอง จึงเกิด
สภาพการลงทุนจัดทําขอมูลที่ซํ้าซอนขึ้น กอใหเกิดความสูญเสียทั้งในเชิงงบประมาณ และกําลังคน
จํานวนมาก ประเด็นเร่ืองความทันสมัยมิไดเปนสาเหตุเพียงประการเดียวของความสูญเสียจากการ
จัดทําขอมูลซ้ําซอนกันเทานั้น แตยังมีสาเหตุอ่ืนอีกหลายประการ เชน  

- การที่ประเทศไทยยังขาดมาตรฐานที่เกี่ยวของกับภูมิสารสนเทศที่ยึดถือรวมกันใน
วงกวาง ทําใหช้ันขอมูลที่พัฒนาโดยหนวยงานหนึ่งเมื่อนําไปใชรวมกับชั้นขอมูลที่พัฒนาโดยอีก
หนวยงานหนึ่งอาจไมสามารถทํางานรวมกันได สงผลใหหนวยงานที่ตองการหลีกเลี่ยงปญหานี้เลือกที่
จะพัฒนาทุกชั้นขอมูลเอง 
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- ประเทศไทยขาดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไข ขอจํากัด สิทธิ์ในการใชภูมิ
สารสนเทศ ซ่ึงทําใหเปนอุปสรรคในการเผยแพรขอมูลและการใชขอมูลรวมกัน 

- ประเทศไทยขาดกลไกสําหรับการคนหาภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นแลวจํานวนมาก
ที่กระจัดกระจายอยูตามหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งกลไกที่ใหบริการดานตาง ๆ เชน การเรียกดูขอมูล 
หรือแลกเปลี่ยนขอมูล กลไกหรือระบบการคนหาและใหบริการขอมูลนี้เรียกวา Spatial Data 
Clearinghouse ทั้งในระบบ Intranet และ Internet 
 

ปญหาตาง ๆ ที่กลาวมามิไดเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น หากเปนปญหารวมที่
ประสบในทุกประเทศจนอาจกลาวไดวาสภาพปญหาที่เกิดขึ้นเปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการ
วิวัฒนาการของการพัฒนา GIS โดยเมื่อนําประสบการณของประเทศที่ไดพัฒนา GIS มากอนและมี
ความกาวหนามากกวาประเทศไทยประกอบกับประเด็นปญหาที่ไดกลาวไวขางตน อาจสรุปไดวา 
สาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดปญหาในการพัฒนา GIS คือ ประเทศไทยยังขาดโครงสรางพื้นฐานทางดาน
ขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data Infrastructure) ซ่ึงประกอบดวย 

- ชุดขอมูลภูมิศาสตรพ้ืนฐาน 
- ระบบคนหาและบริการขอมลู 
- มาตรฐานขอมูล 
- นโยบายระดับชาติเกี่ยวกับองคประกอบทั้งสามสวนขางตน 

 
2.1.3.3 แนวทางแกไขปญหาดานภูมิสารสนเทศของประเทศ 
แนวทางที่กลาวไดวาเปนหัวใจของการแกไขปญหาทางดาน GIS ของประเทศไทยคือ

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานขอมูลเชิงพื้นที่ของประเทศ (National Spatial Data 
Infrastructure, NSDI) ขึ้น เพ่ือเปนรากฐานที่จะทําใหการพัฒนาภูมิสารสนเทศสวนอื่น ๆ เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่จะสามารถพัฒนา GIS สําหรับ
สนับสนุนภารกิจของตนเองโดยไมตองลงทุนซ้ําซอนอยางเชนที่เปนมาในอดีต ตลอดจนทําใหสังคม
โดยทั่วไปสามารถเขาถึงและใชงานจากภูมิสารสนเทศที่ลงทุนพัฒนาไวแลวเปนจํานวนมากไดดีกวาที่
ผานมา เพ่ือประโยชนโดยรวมของประเทศ 

 

การแกไขปญหาทางดาน GIS และการพัฒนา GIS ตอไปของประเทศไทยจึงอยูที่การ
พัฒนา NSDI ที่เหมาะสมของประเทศขึ้น ซ่ึงงานสวนนี้มิอาจดําเนินการไดโดยหนวยงานใดหนวยงาน
หนึ่งเพียงลําฟง เนื่องจากโดยขอเท็จจริง ช้ันขอมูลท่ีถือเปน FGDS ของประเทศอยูในความดูแล
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รับผิดชอบของหลายหนวยงาน ตลอดจนองคประกอบอื่น ของ NSDI เชน มาตรฐาน ก็จําเปนตอง
อาศัยการยอมรับในวงกวางของหนวยงานตางที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ประเด็นในเร่ืองนโยบายซึ่งเปน
เรื่องจําเปนแตจะกําหนดขึ้นมาไดจําเปนตองไดรับการศึกษาวิเคราะหอยางดีกอนเพื่อใหเหมาะสมกับ
สภาพการณและเปนไปไดในทางปฏิบัติ การพัฒนา NSDI จึงจําเปนตองมีแผนระดับชาติรองรับเพื่อให
หนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของยึดถือปฏิบัติไปในทางเดียวกันและสอดคลองกัน  

 

ซ่ึงในขณะนี้ทาง GISTDA ไดจัดทําแผนแมบท GIS แหงชาติ ที่จะกําหนดนโยบายและ
แนวทางในการปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานดานภูมิสารสนเทศ การพัฒนา NSDI จึงกระทํา
ภายใตนโยบายของแผนแมบท GIS แหงชาติ ท่ีกําลังจะเกิดขึ้น (ปลายเดือนมีนาคม 2546 กําหนดสง
รายงานฉบับสมบูรณโครงการจัดทําแผนแมบท GIS แหงชาติ) 

 
2.2 ผลการรวบรวม/สํารวจขอมลูทีใ่ชในการศกึษาวิจัย 

ผลการรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยจะนําเสนอเปนหัวขอตามลําดับดังนี ้
 

2.2.1 ขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจยั 
จากผลการศึกษางานและกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของ ทางคณะวิจัยไดใชเปนแนวทางใน

การดําเนินงานในครั้งนี้ โดยพิจารณาขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษา ไดแกขอมูลทรัพยากรดิน
และที่ดินเปนหลัก และขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของกับทรัพยากรดินและที่ดิน 
โดยมีขอมูลของ Metadata ที่ใชในการศึกษาดังนี้ 

2.2.1.1 ขอมูลของขอมูล (Metadata) ขอมูลทรัพยากรดินและที่ดิน 
ดิน (Soil) หมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัว ของหินและแรธาตุตาง

ผสมคลุกเคลากับอินทรียวัตถุซ่ึงปกคลุม ผิวโลกอยูเปนชั้นบางๆ เปนวัตถุที่คํ้าจุนการเจริญเติบโตและ 
การทรงตัวของพืช ดินประกอบดวยแรธาตุที่ เปนของแข็ง อินทรียวัตถุ น้ํา และอากาศ ที่มีสัดสวน
แตกตางกันขึ้นอยู กับชนิดของดิน  

ที่ดิน (Land) หมายถึง ที่ดินที่มีอยูตามธรรมชาติอันอาจใช ประโยชนสนองความ
ตองการของมนุษย ในทางตางๆ โดย คํานึงถึงผลตอบแทนจากการใชประโยชนที่ดินนั้นเปน ประการ
สําคัญ 

 ความแตกตาง "ที่ดิน" และ "ดิน" "ที่ดิน" เปนอสังหาริมทรัพยอยางหนึ่ง หรือเปนพ้ืนที่
บริเวณหนึ่งบนผิวโลก ซ่ึงมีการแบงอาณาเขตตามที่มนุษยกําหนดไว โดยที่ที่ดินมีลักษณะเปน 2 มิติ 
(two dimensions) คือ กวางกับยาว สวน "ดิน" เปนเทหวัตถุธรรมชาติอยางหนึ่ง ประกอบกันขึ้นเปน
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สวนหนึ่งของภูมิประเทศหรือของที่ดิน มีลักษณะเปน 3 มิติ (three dimensions) คือ กวาง ยาว และ
ลึก ฉะนั้นการศึกษาดิน จึงจําเปนตองศึกษาลักษณะของดินตามความลึกจากผิวดินลงไปขางลางดวย 
หรือที่เราเรียกวาหนาตัดของดิน (soil profile) ดังนั้นที่ดินแปลงหนึ่งอาจจะประกอบดวยดินเพียงชนิด
เดียวหรือหลายชนิดก็ได 

2.2.1.2  ขอมูลของขอมูล (Metadata) ขอมูลอุตุนยิมวทิยา 
2.2.1.3  ขอมูลของขอมูล (Metadata) ขอมูลขอบเขตการปกครอง 
2.2.1.4  ขอมูลของขอมูล (Metadata) ขอมูลลักษณะภูมิประเทศ 
2.2.1.5  ขอมูลของขอมูล (Metadata) ขอมูลการถอืครองที่ดิน 
2.2.1.6  ขอมูลของขอมูล (Metadata) ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน 
2.2.1.7  ขอมูลของขอมูล (Metadata) ขอมูลทรัพยากรปาไม 
2.2.1.8  ขอมูลของขอมูล (Metadata) ขอมูลแหลงน้ําตามธรรมชาติ 
2.2.1.9  ขอมูลของขอมูล (Metadata) ขอมูลแหลงน้ําที่สรางขึ้น 
2.2.1.10  ขอมูลของขอมูล (Metadata) ขอมูลเสนทางคมนาคม 
2.2.1.11  ขอมูลของขอมูล (Metadata) ขอมูลสถานที่สําคัญ 
2.2.1.12  ขอมูลของขอมูล (Metadata) ขอมูลน้ําบาดาล 
2.2.1.13  ขอมูลของขอมูล (Metadata) ขอมูลธรณีวิทยา 

 

เมื่อพิจารณาจะเห็นวาครอบคลุมขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทุกเรื่อง 
ทางคณะวิจัยจึงไดศึกษาและพิจารณาถึงแหลงของขอมูลเหลานี้วามีหนวยงานใดที่รับผิดชอบอยู และ
ดําเนินการออกแบบสอบถาม เพื่อที่จะเขาไปสํารวจสถานภาพของขอมูล ขอจํากัดหรืออุปสรรคตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้นจากขอมูลหรือการบริหารจัดการตาง ๆ รวมถึงการนําขอมูลไปใชประโยชนตาง ๆ พรอมทั้ง
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจ การจัดทําบัญชีรายการขอมูลและระบบการสืบคนตลอดจนการ
เสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายเพื่อนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืนในการใชประโยชนจาก
ขอมูลดังจะไดกลาวตอไป 

 

2.2.2  การคัดเลือกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
จากขอมูลที่ใชในการศึกษา ซ่ึงมีท้ังหมด 13  ช้ันขอมูล ทางคณะวิจัยไดพิจารณา

คัดเลือกหนวยงานที่เปนผูผลิต ผูใช ผูปรับปรุง และผูเผยแพรขอมูลเวกเตอร ที่มีผูใชอางอิงเปนสวน
ใหญของประเทศ(อางอิงจากหนังสือดัชนีขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร พ.ศ. 2541) ดังนี้ 
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2.2.2.1  ขอมูลทรัพยากรดินและที่ดิน หนวยงานที่มีขอมูลนี้ ไดแก กองวางแผนการใช
ที่ดิน  กองแผนที่และการพิมพ  กองสํารวจและจําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรมธนารักษ สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กองผังเมืองรวม กรมการผังเมือง(เดิม) กองสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรณี  กรมทรัพยากรธรณี กองนโยบายและแผนสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม  

2.2.2.2   ขอมูลอุตุนิยมวิทยา หนวยงานที่มีขอมูลนี้ ไดแก กรมอุตุนิยมวิทยา   กรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2.2.2.3 ขอมูลขอบเขตการปกครอง หนวยงานที่มีขอมูลนี้ ไดแก กรมแผนที่ทหาร 
กรมการผังเมือง กองจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
สํานักงานการประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กอง
ส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี กองนโยบายและแผนสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม สํานักงานสถิติแหงชาติ  สํานักนโยบายและแผน สํานักผัง
เมือง  สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร  กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดลอม  

2.2.2.4  ขอมูลลักษณะภูมิประเทศ หนวยงานที่มีขอมูลนี้ ไดแก กองแผนที่ กองยีออ
เดซี กรมแผนที่ทหาร กรมธนารักษ กองสํารวจภูมิประเทศ กรมชลประทาน กรมประมง กรมสงเสริม
การเกษตร  กองวางแผนการใชที่ดิน  กองแผนที่และการพิมพ กรมพัฒนาที่ดิน กองรังวัดและทําแผนที่ 
กรมที่ดิน กองทําแผนที่และรูปถายทางอากาศ กองจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ กอง
ออกแบบ กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม  

2.2.2.5 ขอมูลการถือครองที่ ดิน  หนวยงานที่ มีขอมูลนี้  ไดแก  สํานักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กองแผนที่และการพิมพ กรม
พัฒนาที่ดิน  กองผังเมืองรวม กรมการผังเมือง กองรังวัดและทําแผนที่  กองปรับปรุงระวางแผนที่  กรม
ที่ดิน  สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 

2.2.2.6 ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน หนวยงานที่มีขอมูลนี้ ไดแก สํานักผังเมือง สํานัก
การระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร กองแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กรมธนารักษ สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร กรมปาไม กองวางแผนการใชที่ดิน  กองแผนที่และการพิมพ กอง
แผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน  กองผังเมืองรวม กรมการผังเมือง  กองรังวัดและทําแผนที่ กรมที่ดิน กอง
จัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
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ออยและน้ําตาลทราย กองสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี  กรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม  

2.2.2.7  ขอมูลทรัพยากรปาไม หนวยงานที่มีขอมูลนี้ ไดแก กองแผนที่ กรมแผนที่
ทหาร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมปาไม สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กองแผนที่
และการพิมพ กรมพัฒนาที่ดิน กองผังเมืองรวม กรมการผังเมือง กองสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรณี กรม
ทรัพยากรธรณี  กองนโยบายและแผนสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม  

2.2.2.8  ขอมูลแหลงน้ําตามธรรมชาติ หนวยงานที่มีขอมูลน้ี ไดแก สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม กองแผนที่ กรมแผนที่ทหาร สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กรมประมง สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ศูนยสารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย กองผังเมืองรวม กรมการผังเมือง กองจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ กองออกแบบ 
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย  กองสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี     กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผน
ส่ิงแวดลอม  

2.2.2.9  ขอมูลแหลงน้ําที่สรางขึ้น  หนวยงานที่มีขอมูลนี้ ไดแก สํานักผังเมือง สํานัก
การระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม  กองแผนที่ 
กรมแผนที่ทหาร  กองสํารวจภูมิประเทศ กรมชลประทาน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมสงเสริม
การเกษตร  สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม  

2.2.2.10  ขอมูลเสนทางคมนาคม   หนวยงานที่มีขอมูลน้ี ไดแก  สํานักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร สํานักงานสถิติแหงชาติ กองแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กรมธนารักษ  ศูนยสารสนเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กองผังเมืองรวม กรมการผังเมือง สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กองสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรณี กรม
ทรัพยากรธรณี    สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม  

2.2.2.11  ขอมูลสถานที่ สําคัญ   หนวยงานที่มีขอมูลนี้  ไดแก    สํานักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร  กองแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ศูนยสารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
กองสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม    

2.2.2.12  ขอมูลน้ําบาดาล  หนวยงานที่มีขอมูลนี้ ไดแก   กองสิ่งแวดลอมทรัพยากร
ธรณี กรมทรัพยากรธรณี  
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2.2.2.13  ขอมูลธรณีวิทยา   หนวยงานที่ มีขอมูลนี้  ไดแก   กองธรณีวิทยา  กอง
ส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี  กองนโยบายและแผนสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม  

 
ตารางสรุปหนวยงานที่มขีอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร 

                                         ช้ันขอมูล 
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สํานักนโยบายและแผน กรุงเทพ ฯ * * *  * * * * * * *  * 
สํานักผังเมือง กรุงเทพ ฯ * *   * * * *  *    
สํานักการระบายน้าํ กรุงเทพ ฯ  *    *   *     
สํานักงานสถติิแหงชาต ิ  *        *    
สนง. คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ        * *     
กองแผนที่ กรมแผนทีท่หาร  * *   * * * * * *   
กองยีออเดซี กรมแผนทีท่หาร  * *           
กรมธนารักษ * * *  * *    *    
กรมอุตุนิยมวทิยา    *          
กองสํารวจภูมิประเทศ กรมชลประทาน   *      *     
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร * *    * * * *     
กรมประมง  * *     *      
กรมสงเสริมการเกษตร * * *   *   *     
กรมปาไม      * *       
สนง. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  *   *  * *      
กองวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน *  *   *        
กองแผนทีแ่ละการพิมพ กรมพัฒนาที่ดิน * * *  * * *       
กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน      *        
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กองสํารวจและจําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน *             
ศูนยสารสนเทศ สป. กระทรวงมหาดไทย  *      *  * *   
กองผังเมืองรวม กรมการผังเมือง * *   * * * *  *    
กองรังวัดและทําแผนที่ กรมที่ดิน  * *  * *        
กองปรับปรุงระวางแผนที่ กรมท่ีดิน     *         
กองทําแผนทีแ่ละรูปถายทางอากาศ      
กรมที่ดิน 

  *           

กองจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ  * *   *  *      
กองออกแบบ กรมพัฒนาและสงเสริม
พลังงาน 

  *     *      

สํานักงานคณะกรรมการวจัิยแหงชาต ิ  * *   *    *    
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม * * * *  * * *      
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม * * *  * * * * * * *  * 
ศูนยสารสนเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ  *            
สนง. คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย  *    *  *  *    
กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี             * 
กองสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรณี กรมทรัพย ฯ * *    * * *     * 
กองนโยบายและแผน สนง.เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

* *     *      * 

(ท่ีมา : หนังสือดัชนีขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ป 2541) 
* หมายถึง หนวยงานที่มขีอมูล 
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ทางคณะวิจัยไดทําการคัดเลือกหนวยงานที่มีผูใชขอมูลอางอิงเปนสวนใหญของ
ประเทศ เพื่อเขาไปสัมภาษณและเก็บขอมูล มีทั้งหมด 33 หนวยงานภายใน จาก  22  กรม/สํานักงาน  
ดังตอไปนี้ 

1. กรมที่ดิน  มี 3 หนวยงานภายใน ไดแก 
 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ , กองแผนงาน และสาํนกัเทคโนโลยีทาํแผนที่  
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง มี 1 หนวยงานภายใน ไดแก 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. กรมทางหลวง มี 1 หนวยงานภายใน ไดแก 
 สํานักสาํรวจและออกแบบ 
4. กรมปาไม มี 1 หนวยงานภายใน ไดแก 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศปาไม 
5. กรมพัฒนาที่ดิน มี 4 หนวยงานภายใน ไดแก 
 สวนวางแผนการใชท่ีดิน, สวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดิน, ฝายสํารวจและทําแผนที่           

ภูมิประเทศ และฝายสํารวจจําแนกดิน 
6. กรมประมง มี 1 หนวยงานภายใน ไดแก 
 ศูนยสารสนเทศ 
7. กรมชลประทาน มี 1 หนวยงานภายใน ไดแก 
 กลุมงานสารสนเทศภูมิศาสตร ศูนยสารสนเทศ 
8. สํานักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มี 1 หนวยงานภายใน ไดแก 
 ศูนยสารสนเทศ กองแผนงาน 
9. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มี 1 หนวยงานภายใน ไดแก 
 สวนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
10. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มี 1 หนวยงานภายใน ไดแก 
 ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
11. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มี 1 หนวยงานภายใน 

ไดแก ฝายสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม 
12. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มี 1 หนวยงานภายใน ไดแก  
 กลุมงานพฒันาสารสนเทศ 
13. กรมแผนทีท่หาร มี 1 หนวยงานภายใน ไดแก 
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 ศูนยขอมูลทางแผนที ่
14. กรมธนารักษ มี 1 หนวยงานภายใน ไดแก 
 สวนสารสนเทศภูมิศาสตร สํานักบริหารจัดการฐานขอมูลท่ีราชพัสดุ 
15. กรมทรัพยากรธรณี มี 4 หนวยงานภายใน ไดแก 
 ศูนยสารสนเทศทรัพยากรธรณี , สํานักทรพัยากรแร , สํานักธรณีวทิยา และกองธรณีเทคนิค 
16. กรมอุตุนิยมวทิยา มี 1 หนวยงานภายใน ไดแก 
 สํานักแผนที่ภูมิสารสนเทศอตุุนิยมวิทยา 
17. สํานักงานสถติิแหงชาติ มี 1 หนวยงานภายใน ไดแก 
 สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ 
18. กรุงเทพมหานคร มี 1 หนวยงานภายใน ไดแก 
 กองสารสนเทศภูมิศาสตร กรุงเทพมหานคร 
19. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช มี 2 หนวยงานภายใน ไดแก 
 สวนภูมิสารสนเทศ สํานักจัดการและฟนฟูปาอนุรักษ และสวนสํารวจและวิเคราะห

ทรัพยากรปาไม 
20. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  มี 3 หนวยงาน

ภายใน ไดแก ฝายฐานขอมลู , กลุมมาตรฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ และกลุมประยกุต 
21. กรมการปกครอง มี 1 หนวยงานภายใน ไดแก 
 สํานักบริหารการปกครองทองที่ 
22. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล มี 1 หนวยงานภายใน ไดแก  
 สํานักสาํรวจและประเมินศักยภาพน้ําบาดาล 

 
2.2.3 การจัดทาํแบบสอบถาม/แบบสํารวจขอมูลของขอมูล 

เมื่อพิจารณาขอมูลท่ีใชในการศึกษาและคัดเลือกหนวยงานแลว ทางคณะวิจัยกจั็ดทํา
แบบสอบถามเพื่อเขาไปสํารวจสถานะขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของหนวยงานที่ถกูคัดเลือก ซ่ึงเปน
การสํารวจในสวนที่เพ่ิมเติมจากที่ สทอภ. ไดทําการสาํรวจเอาไว โดยมีขัน้ตอนดังนี ้
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2.2.3.1 การกาํหนดรปูแบบของแบบสอบถาม  
กําหนดขอมูลที่จะทําการสัมภาษณ โดยอางอิงบางสวนของมาตรฐาน Metadata ระดับ

ที่   1 และ Metadata ระดับท่ี 2   โดยมีการปรับปรุงเพื่อใหเขากับฐานขอมูลที่ไดออกแบบไวซ่ึงจะกลาว
ตอไป โดยหัวขอ Metadata ระดับที่  1 มีดังนี้ 

2.2.3.1.1  ขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Metadata ระดับที่ 1)  
มาตรฐานของการอธิบายขอมูลระดับที่ 1 ซ่ึงเปนระดับขั้นต่ําสุดในการ

อธิบายชุดขอมูล โดยมีจุดประสงคเพื่อจัดทํารายการและลําดับชุดขอมูล ทั้งนี้เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการคนหาชุดขอมูลที่ตองการ มีหัวขอดังที่ไดกลาวไวแลวใน
หัวขอ 2.1.2.1 

2.2.3.1.2  Metadata ระดับที่ 2 
มาตรฐานของการอธิบายขอมูลระดับที่ 2 เปนลักษณะของการอธิบายชุด

ขอมูลอยางสมบูรณ ไมวาจะเปนการอธิบายในชุดขอมูลเดียวหรือหลายชุดขอมูล
ตอเนื่องกัน รวมทั้งลักษณะขอมูลทางภูมิศาสตรโดยกําหนดรายละเอียดของการ
อธิบายเพื่อใหทราบถึงการดําเนินการในการจําแนก การประเมินคุณภาพ การแบงแยก 
การนําไปใชงาน และการจัดการขอมูลทางภูมิศาสตร  โดยองคประกอบของ Metadata 
นั้นไดกลาวไวแลวในหัวขอ 2.1.2.1  

จากมาตรฐานการอธิบายขอมูล Metadata ระดับที่ 1   และระดับที่ 2  ทาง
คณะวิจัยจะกําหนดรูปแบบเปนแบบคําถามปลายปดโดยสวนใหญ  เพื่อความสะดวก
และรวดเร็วของผู สัมภาษณ  นอกจากนี้ยังเปนรูปแบบที่ ใชในการสรางตาราง
ความสัมพันธกันของขอมูล (Relation) ที่งายตอการนําไปพัฒนาเปนโปรแกรมประยุกต
สืบคนขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของประเทศ 

 
2.2.3.2 ดําเนินการตามที่ไดกําหนดรูปแบบของแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถาม

ที่ไดกําหนดรูปแบบขางตนมีลักษณะดังนี้ 
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แบบสอบถาม 

โครงการศึกษาสถานภาพและแนวทางในการใชประโยชนขอมูลทรัพยากร
ดินของหนวยงานภาครัฐ 

 
วัตถุประสงคของการสํารวจ  
 เพ่ือศึกษาถึงสถานภาพของขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรในสวนของขอมูลทรัพยากรดินและที่
เกี่ยวของของหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงมีหลายหนวยงานที่มีขอมูลอยูในครอบครอง เพ่ือเปนการใช
ประโยชนจากขอมูลสูงสุด และเพื่อจัดทําบัญชีรายการขอมูลทรัพยากรดินและที่เกี่ยวของวามีอยู ณ ที่
ใดบาง รวมถึงคุณภาพเปนอยางไร จึงไดทําการออกแบบสํารวจเพื่อจัดทําเปนระบบการสืบคนขอมูล
สารสนเทศภูมิศาสตรของโครงการนี้ขึ้น 
 
คําอธิบาย 
 แบบสัมภาษณโครงการศึกษาสถานภาพและแนวทางในการใชประโยชนขอมูลทรัพยากรดิน
ของหนวยงานภาครัฐ ประกอบดวย 7 สวน ไดแก 
 สวนที่ 1 ขอมูลหนวยงาน 
 สวนที่ 2 ขอมูลโครงการที่มีการนํา GIS มาใช หรือประยุกตใช 
 สวนที่ 3 ขอมูลการใชบริการขอมูลจากหนวยงานอื่น  
 สวนที่ 4 ขอมูลการบริการดานขอมูล 
 สวนที่ 5 ขอดี  ขอจํากัด อุปสรรค และโอกาสปจจุบันที่สงผลกระทบตอระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรของหนวยงาน 
 สวนที่ 6 ขอมูลความตองการดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของหนวยงาน 
 สวนที่ 7 GIS Metadata ของหนวยงาน (เพ่ือการตรวจสอบความถูกตองที่คณะวิจัยได
รวบรวมไวแลว) 
 
โดยรายละเอียดในแตละสวนไดแสดงไวในภาคผนวก ก 
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2.2.4 ผลการออกแบบฐานขอมลูของ Metadata (Database Design)  
แหลงที่มาของขอมูลของขอมูล ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มาจาก 2 แหลงขอมูลหลัก ไดแก 
1. ขอมูลของ Metadata ที่ไดจาก GISTDA (แสดงอยูในภาคผนวก ข) 
2. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจ จาก 23 หนวยงาน ซ่ึงมีอยู 7 สวน ไดแก  

สวนที่ 1 ขอมลูหนวยงาน 
สวนที่ 2 ขอมลูโครงการที่มีการนาํ GIS มาใช หรือประยกุตใช 
สวนที่ 3 ขอมลูการใชบริการขอมูลจากหนวยงานอืน่   
สวนที่ 4 ขอมลูการบริการดานขอมูล  
 สวนที่ 5 ขอด ี ขอจาํกัด อุปสรรค และโอกาสปจจุบันที่สงผลกระทบตอ                       
             ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของหนวยงาน  
สวนที่ 6 ขอมลูความตองการดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของหนวยงาน  

 สวนที่ 7 GIS Metadata ของหนวยงาน (เพื่อการตรวจสอบความ                 
                                        ถูกตองที่คณะวิจัยไดรวบรวมไวแลว) 

รายละเอียด Metadata ของแตละชั้นขอมูลของหนวยงานตางๆ ทีไ่ดจากการศึกษาวิจัย
ในคร้ังนี้ มาจากการสรางฐานขอมูลจาก 2 แหลงขอมูลดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลที่รวบรวมไวโดยขอมูลที่รวบรวมไวโดย  GGIISSTTDDAA  

RReellaattiioonnaall ddaattaabbaassee DDeessiiggnn  

ขอมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามขอมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถาม//แบบสํารวจแบบสํารวจ  
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โดยขอมูลของ Metadata ที่ไดจาก GISTDA จะมีการปรับ
ใหเขากับฐานขอมูลท่ีไดออกแบบไว โดยจะอยูในสวนที่ 7 

3 
1

2 

4 

5 

6 

7 

จากขอมูลท่ีมีลักษณะเชิงบรรยาย นํามาออกแบบและจัดสรางเปนตารางเพื่อสราง
ความสัมพันธ โดยมีโครงสรางฐานขอมูลของ Metadata ดังนี้ 

 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ซ่ึงฐานขอมูลนี้จะถูกจัดเก็บไวที่ D:\สกว_data_query\DB โดยรายละเอียดของแตละ 

field ในฐานขอมูลแสดงไวในพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ในภาคผนวก ค 
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2.3 ผลการออกแบบโปรแกรมประยกุตตนแบบ เพื่อการเรียกใชงานฐานขอมลู 

Metadata  
จากฐานขอมูลที่ไดออกแบบไว จะมีลักษณะเปนฐานขอมูลเชิงสัมพันธที่ใชซอฟตแวร 

ArcView Version 3.2 ทําหนาที่เปนระบบจัดการฐานขอมูล (Relation Database Management 
System , RDBMS) ที่เชื่อมโยงขอมูลระหวางขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิงบรรยาย โดยจะแสดงผลใน
รูปแบบแผนที่และตาราง ซึ่งการทํางานของโปรแกรมจะกระทําที่  D:\สกว_data_query\  โดย
ความสามารถของโปรแกรมประยุกต มีดังนี้ (มีแผน CD-ROM โปรแกรมฯ อยูในภาคผนวก ง) 

1. สามารถเพิ่มเติมขอมูลในสวนที่ Update ได ไดแกสวนที่ 1 ถึง สวนที่ 7  
 

 
 
 
 
 
 

Dialog การนําเขาขอมูลสวนที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialog การนําเขาขอมูลสวนที่ 2 
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Dialog การนําเขาขอมูลสวนที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Dialog การนําเขาขอมูลสวนที่ 4 
 
 
 



 

โครงการศึกษาสถานภาพและแนวทางในการใชประโยชนขอมูลทรพัยากรดินของหนวยงานภาครัฐ                                     45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Dialog การนําเขาขอมูลสวนที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

Dialog การนําเขาขอมูลสวนที่ 6 
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Dialog การนําเขาขอมูลสวนที่ 7 
 

2.   สามารถแกไขขอมูลที่ key ไปครั้งลาสุดได ไดแกสวนที่ 1 ถึง สวนที่ 7  
 

 
 
 
 
 

   
  Dialog การแกไขขอมูลสวนที ่1 
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Dialog การแกไขขอมูลสวนที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Dialog การแกไขขอมูลสวนที ่3 
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Dialog การแกไขขอมูลสวนที ่4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dialog การแกไขขอมูลสวนที ่5 
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Dialog การแกไขขอมูลสวนที ่6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialog การแกไขขอมูลสวนที ่7 
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3. สามารถสืบคนขอมูลโดยม ี Metadata ที่สําคัญเปนดัชนีในการสบืคน ไดแก        
ช้ันขอมูล, พื้นที,่   หนวยงาน, มาตราสวน และเวลาที่สํารวจ  โดยทาํการสืบคนได 3 แบบ คือ 

-  แบบพืน้ฐาน (Basic Search)  
  
 
 
 
 
 

   
 -  แบบมีตรรกะ(Multiple Search)  
 
 
 
 
 
 
 
 

-  แบบขอความ (Text Search) 
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4.  สามารถแสดงผลการสืบคนขอมูลในรูปแบบแผนทีแ่ละตาราง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialog การแสดงผลการสืบคนขอมูล 
 

ความสามารถของโปรแกรมนี้พัฒนาขึ้นโดยการเขียน Script เพื่อเปนชุดคําสั่งในการ
เรียกใชงานฐานขอมูล การติดตั้งและใชงานโปรแกรมสามารถศึกษาไดจาก คูมือการติดตั้งและใชงาน
โปรแกรม (User Manual) 
 
2.4  ผลของการสืบคนขอมลูจากโปรแกรมประยกุตตนแบบและปญหาทีเ่กิดข้ึน 

จากการที่ไดพัฒนาโปรแกรมประยุกตตนแบบเพื่อการเรียกใชงานฐานขอมูลนั้น ทาง
คณะวิจัยไดทําการทดสอบโปรแกรมดังกลาวเพื่อพิจารณาขอมูลหรือผลลัพธที่ไดจากการสืบคนขอมูล
ภูมิสารสนเทศโดยแบงหัวขอของการสืบคนดังตอไปนี้ 

 

2.4.1  ผลการสืบคนตามชัน้ขอมูล  
ไดทาํการสืบคนตามชัน้ขอมลูท่ีกําหนดไวแลวในหวัขอ 2.2.1 ซ่ึงมีท้ังหมด 13 ช้ันขอมูล 

ผลการสืบคนแสดงไดดังนี ้
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1.Metadata ของชั้นขอมูลทรัพยากรดินและที่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Metadata ของชั้นขอมูลอุตุนิยมวทิยา 
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3. Metadata ของชั้นขอมูลขอบเขตการปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการศึกษาสถานภาพและแนวทางในการใชประโยชนขอมูลทรพัยากรดินของหนวยงานภาครัฐ                                     54

4. Metadata ของชั้นขอมูลลักษณะภูมิประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

โครงการศึกษาสถานภาพและแนวทางในการใชประโยชนขอมูลทรพัยากรดินของหนวยงานภาครัฐ                                     55

5. Metadata ของชั้นขอมูลการถือครองที่ดิน 
 
 
 
 
 
 

 
6. Metadata ของชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน 
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7. Metadata ของชั้นขอมูลทรัพยากรปาไม 
 

 
 
 
 
 

 

8. Metadata ของชั้นขอมูลแหลงน้ําตามธรรมชาต ิ
 

 
 
 
 
 
 

9. Metadata ของชั้นขอมูลแหลงน้ําที่สรางขึ้น 
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10. Metadata ของชั้นขอมลูเสนทางคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 

11. Metadata ของชั้นขอมลูสถานที่สําคัญ 
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12. Metadata ของชั้นขอมลูน้ําบาดาล 
 
 
 
 
 
 

 
13. Metadata ของชั้นขอมลูธรณีวิทยา 
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จากผลการสืบคนขอมูลภูมิสารสนเทศตามชั้นขอมูลพบวา ช่ือชั้นขอมูลท่ีกําหนดขึ้นโดย
หนวยงานที่ทําการรวบรวมขอมูลภูมิสารสนเทศนั้น ยังเปนปญหาที่สําคัญประการหนึ่งในเรื่องของการ
สืบคนขอมูลที่ผลของการสืบคนไมพบขอมูลที่ทําการสืบคน เนื่องจากผูใหขอมูลในเรื่องของชื่อช้ัน
ขอมูลที่ไมตรงกัน แตโดยความเปนจริงแลวเปนขอมูลชนิดเดียวกัน เชน ช่ือช้ันขอมูลเขตการปกครอง 
และชื่อช้ันขอมูลขอบเขตการปกครอง เปนตน นอกจากการจัดทําขอมูลที่ซํ้าซอนกันขึ้นแลวนั้นยังมี
ปญหาในเรื่องของการกําหนดชื่อซ่ึงไมเหมือนกัน สงผลใหการสืบคนตามชั้นขอมูล จึงยังไมสามารถที่
จะสืบคนขอมูลที่ตองการทราบไดอยางครบถวน แตอยางไรก็ตามแนวทางในการแกไขปญหานี้ อยูที่
การกําหนดชั้นขอมูลใหตรงกันโดยกําหนดเปนมาตรฐานขอมูลกลางขึ้นมา ซึ่งขณะนี้ทาง GISTDA ได
ดําเนินการจัดทําอยู  

 
2.4.2  ผลการสืบคนตามพืน้ที ่

ไดทําการสืบคนตามพื้นที่ โดยใหกําหนดพื้นที่เปนรายจังหวัด และรายละเอียดในการ
นําเสนอเชิงพื้นที่กําหนดใหเปนรายอําเภอ กรณีที่มีขอมูลท่ีสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลเชิงพื้นที่ในระดับ
อําเภอได และเนื่องจากมีปริมาณขอมูลที่มาก จึงแสดงผลการสืบคนไวเปนตัวอยางในบางพื้นที่ ไดแก 
พ้ืนที่ทั่วประเทศ และพื้นที่ระดับจังหวัดในบางจังหวัด ดังนี้ 
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1. พื้นที่ทัว่ประเทศ 
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2.พื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
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4.พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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5.พื้นที่จังหวัดระยอง 
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6.พื้นที่จังหวัดสงขลา 
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 จากผลการสืบคนขอมูลตามพื้นที่ พบวา การใหรายละเอียดของขอมูลใน Metadata ใน
สวนของหัวขอ ขอบเขตขอมูล (พื้นที่) มีบางขอมูลที่ไมสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลเชิงพ้ืนที่ในระดับ
อําเภอได เชน พื้นที่ สํานักงานที่ดินจังหวัดและสาขา , หรือเปนชื่ออ่ืน ๆ ที่ไมไดอางอิงกับขอบเขตการ
ปกครอง จึงไมสามารถแสดงผลในการสืบคนตามพื้นที่ได แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวอยูท่ีการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกตตนแบบนี้ใหสามารถสอบถามขอมูลตามพื้นที่ไดหลายลักษณะ เชน ตาม
ขอบเขตการปกครอง ตามตําแหนงทางภูมิศาสตร หรืออื่น ๆ ที่มีความจําเปน รวมกับการกําหนด
รูปแบบในการใหขอมูลในหัวขอ ขอบเขตขอมูล (พื้นที่) ใน Metadata ใหตรงกัน ซ่ึงขณะนี้หนวยงาน
ตาง ๆ ยังเขาใจในเรื่องของการใหขอมูลใน Metadata ไมตรงกัน  จึงเปนปญหาในการสืบคนขอมูล
ตามพื้นที่ ในเรื่องผลของการสืบคนขอมูลที่ไมสามารถแสดงผลการสืบคนออกมาไดครบตามที่เปนจริง 
 

2.4.3  ผลการสืบคนตามหนวยงาน 
ผลการสืบคนขอมูลตามหนวยงานในระดับกรม/สํานักงาน ซ่ึงมีทั้งหมด 22 หนวยงานที่

ทําการสํารวจดังที่กลาวไวในหวัขอ 2.2.2 ซ่ึงผลการสืบคนแสดงไดดังนี ้
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1. กรมที่ดิน   
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2. กรมโยธาธิการและผังเมือง  
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3. กรมทางหลวง  
 
 
 
 
 

 

4. กรมปาไม  
 
 
 
 
 
5. กรมพัฒนาที่ดิน  
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6. กรมประมง  
 
 
 
 
 
 

7. กรมชลประทาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการศึกษาสถานภาพและแนวทางในการใชประโยชนขอมูลทรพัยากรดินของหนวยงานภาครัฐ                                     70

8. สํานักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 

9. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
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10. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
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12. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  
เนื่องจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมมิไดตอบแบบสํารวจขอมูล (GIS Index) ที่ GISTDA ไดทําการสํารวจ และจากที่ทางคณะวิจัยได

เขาไปสาํรวจเพิ่มเติม ก็ไมมีขอมูลเพิ่มเติมในสวนนี้ ดังนัน้จึงไมมีขอมลูในสวนของ Metadata ที่สืบคน มีเพียงขอมูลโครงการที่ทางกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอมไดจัดทําไว  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

13. กรมแผนทีท่หาร  
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการศึกษาสถานภาพและแนวทางในการใชประโยชนขอมูลทรพัยากรดินของหนวยงานภาครัฐ                                     73

14. กรมธนารักษ  
 
 
 
 
 
 
15. กรมทรัพยากรธรณี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการศึกษาสถานภาพและแนวทางในการใชประโยชนขอมูลทรพัยากรดินของหนวยงานภาครัฐ                                     74

16. กรมอุตุนิยมวทิยา  
 
 
 
 
 
 
 
17. สํานักงานสถติิแหงชาติ  
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18. กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
19. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช  
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20. สํานักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  
จากการเขาไปสํารวจ พบวาไมมีขอมูลในสวนของ Metadata มีเพียงขอมูลโครงการ  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. กรมการปกครอง  
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22. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  
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 จากผลการสืบคนขอมูลตามหนวยงาน  พบวาในแตละหนวยงานไดมีขอมูล           
ภูมิสารสนเทศอยูในครอบครองซึ่งอธิบายไดวา หนวยงานมีบทบาทอยางไรในขอมูลที่ครอบครองนั้น 
เชน เปนผูริเริ่ม เปนผูจัดทํา เปนผูใชขอมูล เปนผูเผยแพร  หรืออาจเปนไดหลายบทบาท เปนตน โดย
ทราบไดจากหัวขอใน Metadata ที่ช่ือ บทบาทของหนวยงาน ก็จะทําใหผูใชไดทราบถึงที่มาของขอมูล
เหลานั้น ปญหายังคงเปนเรื่องของผูใหขอมูล Metadata ซ่ึงอาจจะไมทราบแนชัดวาอยูในบทบาทใด 
เนื่องจากผลการสืบคน มีช้ันขอมูลที่ตรงกัน แตมีมากกวา 1 หนวยงานที่เปนผูริเริ่ม เชน หนวยงานกรม
ชลประทาน มีช้ันขอมูลขอบเขตการปกครอง มาตราสวน 1:50,000 อยูในครอบครอง และกรมแผนที่
ทหาร มีช้ันขอมูลขอบเขตการปกครอง มาตราสวน 1:50,000 ดังนั้นจึงอาจจะกลาวในเบื้องตนไดวา มี
การจัดทําขอมูลที่ซ้ําซอนกันขึ้น หากมีการตรวจสอบในภายหลังพบวาขอมูลดังกลาวเปนขอมูลชนิด
เดียวกัน ก็แสดงวาผูใหขอมูลใน Metadata ยังไมทราบแนชัดวาหนวยงานตัวเองมีบทบาทตอขอมูล 
นั้น ๆ อยางไร  แนวทางที่สําคัญสําหรับการแกไขปญหา อยูที่การใหความรูอยางเปนระบบในการ
จัดทํา Metadata ของหนวยงาน นั่นคือการใชมาตรฐานการอธิบายขอมูล Metadata ที่เปนระบบ
เดียวกัน ดังที่กลาวไวในหัวขอ 2.1.2.1 เรื่อง Metadata เพื่อการสืบคน 

 
2.4.4  ผลการสืบคนตามมาตราสวน 

 ผลการสืบคนตามมาตราสวนที่ไดจากโปรแกรมประยุกตตนแบบและเนื่องจากมี
ขอมูลปริมาณมากจึงยกตัวอยางผลการสืบคนขอมูลตามมาตราสวนที่ใชงานอยูเปนประจํา ไดแก  
1:4,000,1:50,000, 1:250,000 ดังนี้ 
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มาตราสวน 1:4,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการศึกษาสถานภาพและแนวทางในการใชประโยชนขอมูลทรพัยากรดินของหนวยงานภาครัฐ                                     80

มาตราสวน 1:50,000 
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มาตราสวน 1:250,000 
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 จากผลการสืบคนตามมาตราสวนพบวาในเบื้องตนการใหขอมูลใน Metadata หัวขอ
ระดับความละเอียด (มาตราสวน) ของหนวยงานแตละหนวยงานยังประสบกับปญหาในเรื่องของการ
ใหขอมูลวาจะใหขอมูลในเรื่องของมาตราสวนเปนอยางไร เชน บางหนวยงาน กําหนดมาตราสวนเปน 
1:10,000 บางหนวยงานกําหนดเปนชวง เชน 1:20,000 – 1:2,000 ทําใหประสบกับปญหาในเรื่องของ
การสืบคนขอมูลที่แสดงผลออกมาไมครบ จึงอาจสงผลในเรื่องที่ไมสามารถทราบไดเลยวาเปนขอมูล
ชนิดเดียวกันหรือไม  

 
2.4.5  ผลการสืบคนตามปที่จัดทาํ/ปรบัปรุงขอมูล 

 ผลการสืบคนตามปที่จัดทํา/ปรับปรุงขอมูลจากโปรแกรมประยุกตตนแบบ และ
เนื่องจากมีขอมูลปริมาณมาก จึงยกตัวอยางผลการสืบคนขอมูลตามปที่จัดทํา/ปรับปรุงขอมูล ดังนี้  
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ผลการสืบคนตามป 2536  
 
 
 
 
 
 
 

ผลการสืบคนตามป 2540  
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ผลการสืบคนตามป 2545  
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ผลการสืบคนตามเวลาทีไ่มทราบเวลาจัดทํา  
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 จากผลการสืบคนตามปที่จัดทํา/ปรับปรุงขอมูล พบวายังมีขอมูลอยูเปนจํานวนมาก
ซ่ึงผูใหขอมูล Metadata ไมทราบเวลาที่จัดทํา และอีกประการหนึ่งคือผูใหขอมูลมิไดใหขอมูลในเรื่อง
ของเวลาที่จัดทําซึ่งอาจมองไดวาผูใหขอมูลไมทราบเวลาที่จัดทําหรือผูใหขอมูลทราบเวลาที่จัดทําแต
มิไดกรอกขอมูล ถาหากเปนกรณีหลังก็จะสงผลกระทบในเรื่องของผลการสืบคนขอมูลที่ไดไมตรงกับ
ความเปนจริง  

 
2.4.6  ผลการสืบคนแบบมีตรรกะ(มากกวา 1 เง่ือนไข) 

ผลการสืบคนแบบมีตรรกะ(มากกวา 1 เง่ือนไข) จะเปนการสืบคนขอมูลโดยมีการใช 
AND หรือ OR เปนตัวสรางเง่ือนไขจากดัชนีที่ใชในการสืบคนไดแก ช้ันขอมูล, พื้นที่, หนวยงาน, 
มาตราสวน และปท่ีจัดทํา/ปรับปรุงขอมูล โดยจะแสดงตัวอยาง ผลการสืบคน 8 กรณี ดังนี้ 
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- ชั้นขอมูล AND พื้นที ่ 
 
 
 
 
 
 
 

- ชั้นขอมูล AND พื้นที่ AND หนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ชั้นขอมูล AND พื้นที่ AND หนวยงาน AND มาตราสวน 
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- ชั้นขอมูล AND พื้นที่ AND หนวยงาน AND มาตราสวน AND ปที่จัดทํา 
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- ชั้นขอมูล OR พื้นที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการศึกษาสถานภาพและแนวทางในการใชประโยชนขอมูลทรพัยากรดินของหนวยงานภาครัฐ                                     90

- ชั้นขอมูล OR พื้นที่ OR หนวยงาน 
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- ชั้นขอมูล OR พื้นที่ OR หนวยงาน OR มาตราสวน 
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- ชั้นขอมูล OR พื้นที่ OR หนวยงาน OR มาตราสวน OR ปที่จัดทาํ 
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 จากผลการสืบคนขอมูลดวยเงื่อนไข AND และใชดัชนีในการสืบคน 2 ดัชนี 3 ดัชนี 4 
ดัชนี และ 5 ดัชนี ผลของการสืบคนจะพบขอมูลจากมากจนถึงไมพบขอมูลเลยในการใชดัชนีแค 2 
ดัชนี และจะพบขอมูลลดลงจนถึงไมพบขอมูลเลยเชนกัน เมื่อใชจํานวนดัชนีมากขึ้นตามลําดับ 
เนื่องจากการใชเงื่อนไข AND จะพบขอมูลก็ตอเมื่อ ดัชนีที่ใชในการสืบคนทุกดัชนีเปนจริง ซ่ึงการใช
เงื่อนไข AND สามารถที่จะบอกถึงชองวางของขอมูลไดวาเหตุผลใดจึงไมมีหนวยงานมาดูแล
รับผิดชอบในชองวางของขอมูลที่ยังขาดอยูนี้ สวนการใชเงื่อนไข OR ก็จะมีสภาพเปนตรงกันขาม 
กลาวคือจะพบขอมูลก็ตอเม่ือ ดัชนีที่ใชในการสืบคนตัวใดตัวหนึ่งเปนจริง ซึ่งเปนการแสดงรายละเอียด
ของขอมูลที่สืบคนไดในลักษณะ “ A หรือ B ก็ได” ดังนั้นผลของการสืบคนจะพบขอมูลที่มากขึ้นเปน
ลําดับเมื่อใชดัชนีในการสืบคนที่มากขึ้น การใชเงื่อนไข OR จึงเปนการดูขอมูลในลักษณะแบบแจกแจง
รายการ (List) มากกวา 

  
2.5  ภาพรวมสภาพปญหาอุปสรรค และความตองการของหนวยงานตาง ๆ        

ที่เกีย่วของ 
 จากผลการศึกษาวิจัยทั้งจากการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลในเบื้องตนจาก
โปรแกรมประยุกตตนแบบ รวมถึงการเขาไปสํารวจหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหทราบถึงภาพรวมสภาพ
ปญหาอุปสรรค และความตองการของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 
 2.5.1  ภาพรวมสภาพปญหาอุปสรรคของหนวยงานตาง ๆ 
 จากการสืบคนขอมูลผานโปรแกรมประยุกตตนแบบทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรค
ตาง ๆ ทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติที่สงผลตอกัน โดยมีสาเหตุหลักจากปญหาคือ การสั่งสม
วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานในรูปแบบเกาที่ไมพรอมจะทําการเปลี่ยนแปลงไปสูส่ิงใหม ๆ ซึ่ง ณ 
ปจจุบันนี้ไดกาวมาอยูในสังคมที่รายลอมไปดวยขอมูลและขาวสารอันมิอาจหลีกเลี่ยงได ผลก็คือความ
ลาชาที่เกิดขึ้นในลักษณะของวิวัฒนาการไปสูส่ิงที่ดีขึ้นเปนลําดับ โดยเฉพาะวิวัฒนาการทางดาน GIS 
ของประเทศ ซ่ึงในขณะนี้ก็กําลังเดินหนาไปตามแนวทางของแผนแมบท GIS แหงชาติ ที่กําลังจะ
เกิดขึ้น ดังนั้นปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในขั้นตอนตาง ๆ ของวิวัฒนาการนี้จึงมิสามารถที่จะ
หลีกเลี่ยงได โดยอาจกลาวเปนหัวขอของปญหาอุปสรรคในภาพรวมของหนวยงาน ไวดังนี้ 
  -  ปญหาและอุปสรรคในดานของสถานภาพของขอมูลหนวยงาน 

-  ปญหาในดานนโยบายการบริหารจัดการและบุคลากรภาครัฐ 
-  ปญหาในดานของการเลือกใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 
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2.5.1.1  ปญหาและอุปสรรคในดานของสถานภาพของขอมูลหนวยงาน 
ปญหาในการนํา GIS มาประยุกต ใชในหนวยงานของตนเองที่มักประสบเปนอันดบัแรก 

คือ ปญหาในเรื่องของขอมูล ซึ่งมีผลอยางมากตอประสิทธิผลในการประยุกตใชงาน GIS ซ่ึงไมอาจจะ
ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ถาขาดซึ่งขอมูลท่ีมีคุณภาพ มีความครบถวน สมบูรณและทันสมัย 
ซ่ึงจากผลการศึกษาและงานวิจัยตาง ๆ รวมทั้งความจริงที่ปรากฏใหเห็นกันอยูเสมอเกี่ยวกับ
สถานะภาพของขอมูลภูมิสารสนเทศของหนวยงาน เปนสิ่งที่บงบอกไดเปนอยางดีถึงปญหาทางดาน
การบริหารจัดการขอมูลท่ีหนวยงานนั้น ๆ ประสบอยู ซึ่งสามารถสรุปสถานภาพและปญหาของขอมูล
ภูมิสารสนเทศของหนวยงานออกเปนหัวขอตางๆ ไดดังนี้ 

-  มาตรฐานและรูปแบบการจัดเก็บ 
-  การกระจัดกระจายของขอมูล 
-  ความซ้ําซอนและความเขากันได 
-  ความเปนปจจบัุนของขอมูล 
-  ความถกูตองและความแมนยํา 
-  การเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยน 

 

2.5.1.1.1 มาตรฐานและรูปแบบในการจัดสรางและจัดเก็บขอมูล  
มาตรฐานและรูปแบบในการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล เปนปญหาอันดับ

หนึ่ง ของการจัดการสารสนเทศของหนวยงานโดยเฉพาะหนวยงานที่มีขนาดใหญ 
เนื่องจากยังไมมีมาตรฐานในการสราง บันทึกหรือจัดเก็บขอมูล ทําใหแตละหนวยงาน 
ตางก็ทําการบันทึกและจัดเก็บขอมูลในรูปแบบที่ตนเองถนัด ซ่ึงทําใหขอมูลประเภทหรือ
กลุมเดียวกันของหนวยงานตางๆ มีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง ทั้งในเรื่องของรูปแบบ 
(Format) รหัส (Code) และสื่อบันทึกขอมูล (Storage Device) รวมถึงซอฟตแวรตางๆ 
ที่ใชในการจัดทํา จัดเก็บและนําเขา ซ่ึงปญหาดังกลาวทําใหการแบงปนและการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานเปนไปไดยาก หรือแทบเปนไปไมไดในสภาวะ
ปจจุบัน  

    

2.5.1.1.2 การกระจัดกระจายของขอมูล 
การกระจัดกระจายของขอมูล หมายถึงการที่ขอมูลอยูกันอยางกระจัด

กระจายตามที่ตางๆ ซ่ึงไมไดทําการจัดเก็บรวบรวมไว ณ แหลงเดียว หรือฐานขอมูล
เดียว ซึ่งจะมีผลตอความสอดคลองของชุดขอมูล ทั้งทางดานรูปแบบ มาตรฐานในการ
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จัดเก็บ และความเปนหนึ่งเดียวกัน ซ่ึงจะสงผลตอความสามารถในการประมวลผล
ขอมูลเมื่อตองการใชงาน จะไมสามารถกระทําไดอยางทันทวงที ตองเสียเวลาในการ
รวบรวมและพิสูจนความเขากันไดของขอมูล ทําใหเกิดปญหาในเวลาที่จําเปน หรือ
ตองการขอมูลเพ่ือใชปฏิบัติการและการวางแผนในเวลาเรงดวนหรือฉุกเฉิน เชน กรณี
ของภัยพิบัติตามธรรมชาติ ซ่ึงสถานะภาพที่เปนอยูสวนใหญแตละหนวยงานตางก็ทํา
การผลิตและจัดเก็บขอมูลของหนวยงานของตน ขาดการแลกเปลี่ยน และแบงปนขอมูล
ระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ รวมถึงกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติที่ไมเอ้ือตอการและ
เปลี่ยนและเผยแพร ทําใหขอมูลไมอยูในที่ท่ีเกิดประโยชนเทาที่ควรจะเปน  

 
 

2.5.1.1.3 ความซ้ําซอนและความเขากันไดของขอมูล 
ความซ้ําซอนและความเขากันไดของขอมูล คือการมีชุดขอมูลเรื่องเดียวกัน

มากกวา 1 ชุดขึ้นไปและมีผลตอความสอดคลองหรือความเหมือนกันระหวางชุดขอมูล 
ซ่ึงมีผลสืบเนื่องมาจากปญหาสองประการดังกลาวขางตน คือ การไมมีมาตรฐานในการ
จัดทํา จัดเก็บ มาตรฐานของรหัสที่ใช ส่ือบันทึกขอมูล มาตรฐานการบันทึกขอมูล 
รวมถึงการกระจัดกระจายของขอมูลที่ยังไมสามารถกําหนดหนาที่ที่แนนอนใหแตละ
องคกร เปนผูรับผิดชอบทั้งความรับผิดชอบในการจัดทําและจัดเก็บขอมูล กอใหเกิด
ปญหาความซ้ําซอนและความเขากันไดของขอมูล (Data Consistency) จากแหลงที่มา
ที่แตกตางกัน ซ่ึงกอใหเกิดปญหาตามมามากมายหลายประการ ไมวาจะเปนในเรื่อง
ของการสิ้นเปลืองทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคล ซ่ึงใชในการจัดเก็บและนําเขา การ
ตรวจความเขากันไดของขอมูล การสิ้นเปลืองเวลา การสิ้นเปลืองทางดานคาใชจายใน
การจัดหาสื่อบันทึกขอมูล และที่สําคัญที่สุดคือ ปญหาในการนําไปใช ซ่ึงผูที่นําไปใชไม
อาจทราบไดวาขอมูลจากแหลงใดที่นาเชื่อถือ หรือมีความถูกตองมากกวา 

 

2.5.1.1.4 ความเปนปจจุบันของขอมูล (Update Data) 
ความเปนปจจุบันหรือความทันสมัยของขอมูล คือความสอดคลองและ

ตรงกันกับส่ิงที่เกิดขึ้นจริง ณ ปจจุบันของชุดขอมูล ซ่ึงนับเปนอีกปญหาหนึ่งที่มีผลตอ
คุณภาพในการตัดสินใจและการวางแผนหรือการทํางานโดยการอางอิงขอมูลนั้นๆ 
ปญหาเหลานี้ สวนหนึ่งเกิดมาจากการขาดมาตรฐานกลางที่ใชในการกําหนดเวลาใน
การปรับปรุงขอมูล เพราะขอมูลแตละชนิดแตละประเภท มีความตองการในการ
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ปรับปรุงขอมูลแตกตางกันไป ทางหนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดทํามาตรฐานในการ
ปรับปรุงขอมูลแตละประเภท เพ่ือใหมีการปรับปรุงขอมูลอยูเสมอและทําใหขอมูลที่
จัดเก็บมีความเปนปจจุบัน สอดคลองกับสถานการณปจจุบันอยูเสมอ ซึ่งจะสงผลตอ
คุณภาพในการตัดสินใจ การวางแผน และการปฏิบัติงานของหนวยงานโดยตรงได 

 
2.5.1.1.5 ความถูกตองและความแมนยําของขอมูล 
ความถูกตองและความแมนยํา (Precision and Accuracy) ของขอมูล เปน

ปญหาตอเนื่องมาจากปญหากอนๆ หนาที่ไดกลาวถึงไปแลว ไมวาจะเปนในเร่ืองของ
มาตรฐานของขอมูล ความซ้ําซอนและความเขากันไดของขอมูล การกระจัดกระจาย
ของขอมูล รวมถึงความเปนปจจุบันของขอมูล กอใหเกิดปญหาในดานของความถูกตอง
และความแมนยําของขอมูลทั้งสิ้น การที่ขอมูลของหนวยงาน ขาดการติดตาม 
ตรวจสอบความถูกตองและแมนยํา สาเหตุหนึ่งอาจเปนเพราะการขาดหนวยงานกลาง
ที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ และทําหนาที่ดังกลาวในระดับประเทศอยางแทจริง 
โดยมีความเปนมืออาชีพเทียบเทาหรือใกลเคียงกับอารยะประเทศอื่นๆ ปญหาในเรื่อง
ของความถูกตองและแมนยําของขอมูล เปนปญหาที่ทุกๆ หนวยงานประสบอยูทั้งสิ้น 
อยางไรก็ตาม มาตรฐานที่ยอมรับไดของขอมูลแตละประเภท แตละชนิด ก็แตกตางกัน
ไป เชน ขอมูลทางดานปาไม ทางดานธรณีวิทยา เปนตน ซ่ึงเปนไปไมไดเลยที่จะทําให
ขอมูลมีความถูกตองและแมนยํารอยเปอรเซ็นต เพราะการที่จะทําเชนนั้นได หมายถึง
การทุมเททรัพยากรจํานวนมหาศาลในการออกสํารวจและจัดเก็บ แตประโยชนท่ีไดรับ
อาจไมคุมกัน คงตองเลือกใชทั้งมาตราสวนของแผนที่ที่ใชในการจัดเก็บขอมูลแตกตาง
กันไป แลวแตกรณี  

 
2.5.1.1.6 การเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนขอมูล 
สถานภาพของการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน

ตางๆ ของภาครัฐ เปนความจริงที่ผูบริหารตองยอมรับ และหลีกเลี่ยงที่จะปฏิเสธไมได 
โดยที่ทุกๆ หนวยงานตางรับทราบความจริงขอนี้เปนอยางดีวา การเชื่อมโยงและการ
แลกเปลี่ยนขอมูลเปนสิ่งที่กระทําไดอยางลําบากแสนสาหัสเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อฝายที่รองขอเปนหนวยงานภาคเอกชน เนื่องดวยเพราะขอมูลคือ “อํานาจและ
ผลประโยชน” น้ันเอง การ “กัก” หรือ “ปลอย” ขอมูลจึงทําใหบุคคลผูรับผิดชอบขอมูล 
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ณ จุดนั้น หรือสายการบังคับบัญชานั้นๆ สามารถสรางความสําคัญหรือสรางอํานาจ
และผลประโยชน ใหกับตนเองได ซ่ึงสงผลกระทบตอการไหลของขอมูล เกิดการสะดุด
และจมปลักของขอมูลขาวสารของหนวยงานอยางหลีกเลี่ยงไมได ซ่ึงเปนผลใหขอมูลไม
ไหลไปสูหนวยงานอื่นๆ ที่จําเปนที่จะตองใชขอมูลนั้นๆ ในเวลาที่ตองการ  

 

อยางไรก็ตามเมื่อกลาวถึงสภาพปญหาในเรื่องของขอมูลรวมถึง Metadata ส่ิงที่ยังคง
ประสบอยูไดแกคําจํากัดความตาง ๆ หรือ นิยามตาง ๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับภูมิสารสนเทศ ซ่ึงใน
ปจจุบันหนวยงานตาง ๆ ยังมิไดใหความสําคัญในเรื่องของคําจํากัดความหรือนิยามตาง ๆเพ่ือให
สามารถเขาใจตรงกัน ไมเกิดการสับสนจนสงผลกระทบเปนลูกโซตามมาในภายหลัง ที่สําคัญอันดับ
แรกในเรื่องนี้ก็คือ ขอมูลที่เรียกวาเปนขอมูลฐาน หรือที่เรียกวา Base Map หรือที่เรียกวาขอมูลภูมิ
สารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ยังมิไดถูกําหนดใหเปนมาตรฐาน และรองลงมาคือขอมูลเฉพาะเรื่อง
เฉพาะกิจตาง ๆ หรือที่เรียกวา Thematic Map ก็ยังมิไดถูกกําหนดไวเชนกัน แนวทางของการจัดการก็
คือการกําหนดใหมีการรวมระดมความคิดเห็นตาง ๆ เพ่ือใหไดขอสรุปสําหรับคําจํากัดความหรือนิยาม
ตาง ๆ เกี่ยวกับภูมิสารสนเทศของประเทศไทย เพื่อยึดถือและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติของ
หนวยงานใหตรงกันตอไป และในสวนของ Metadata ก็เขนเดียวกันหนวยงานแตละแหงก็ยังคงจัดทํา
ไปตามความเขาใจของตนเอง โดยปราศจากมาตรฐานหรือไมมีการจัดทํา ซ่ึงมีสาเหตุสําคัญ คือ    

1.  ยังขาดความตระหนกัในประโยชนและความสําคัญของ Metadata                 
2.  ไมมีมาตรฐานที่ชัดเจนที่สามารถนาํไปใชปฏิบัติ                                        
3.  ขาดความพรอมทั้งในดานความรูความเขาใจ เคร่ืองมือ และบุคลากร                   
4.  ไมตองการสิ้นเปลืองคาใชจาย และทรัพยากร 
5.  ไมมีนโยบายของรัฐที่เปนแรงจูงใจหรือการบังคับใหดําเนินการ 
6. ขาดการสนับสนุนทั้งโปรแกรมเครื่องมือ และการฝกอบรมถายทอดความรูในการ

ดําเนินการ 
 
ผลที่เกิดขึ้นก็ไมตางไปกับในเรื่องของการใหคําจํากัดความหรือนิยามตาง ๆ เกี่ยวกับ 

ภูมิสารสนเทศ จึงควรจะมีมาตรฐานที่จะใชยึดถือเปนรูปแบบเดียวกันสําหรับใชในประเทศไทย ที่ใชใน
การอธิบายขอมูลของขอมูล (Metadata) 
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2.5.1.2 ปญหาในดานการบริหารจัดการและบุคลากรภาครัฐ 
การปฏิวัติทางความรูในยุคของขอมูลขาวสาร ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดาน

เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  ซ่ึงกดดันใหการบริหารองคกรตองปฏิบัติการแบบใหม และสลัดทิ้ง
แนวความคิดในการบริหารจัดการแบบเดิมๆ ท้ิงไป รูปแบบและแนวคิดในการบริหารจัดการและ
บุคลากรภาครัฐของระบบราชการไทยในปจจุบัน สวนใหญนับวายังลาหลัง และเปนหนึ่งในอุปสรรค
สําคัญที่สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศรวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรใน
หนวยงานภาครัฐ ซ่ึงตองการบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะวิธีคิดเกี่ยวกับ
คนหรือบุคลากร ซ่ึงถือเปนสินทรัพยที่สําคัญและมีคาที่สุดของหนวยงานในยุคของเศรษฐกิจความรู 
(Knowledge economy) ทุกหนวยงานตองการบุคลากรที่เฉลียวฉลาดและเปนผูนํา เพราะบุคลากร
เปนกุญแจสําคัญในการเขาถึงปจจัยในการผลิตที่เปนตัวชี้ขาด และทรัพยสินทางปญญาคือทรัพยสิน
สวนตัวของแตละบุคคล ซ่ึงไมมีใครสามารถแยงเอาไปได ขณะที่ระบบโครงสรางหนวยงานหรือ
สินทรัพย (Asset) อ่ืนๆ กลายเปนสิ่งที่หามาไดโดยงาย แตตัวบุคลากรที่มีความรูความสามารถกลับหา
ยากขึ้นทุกวัน ซ่ึงแมเสนอผลประโยชนตอบแทนสูง ก็ไมแนวาจะสมปรารถนา ซ่ึงการจัดการบุคลากร
ของหนวยงานภาครัฐในยุคปจจุบัน เรียกไดวาขาดเสนหในการดึงดูดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
ใหเขามารวมงานอยางยิ่ง จนเกิดปญหาสมองไหลกันอยางที่เห็น ซ่ึงเปนปญหาอันสําคัญตอการ
พัฒนาและการยกระดับหนวยงาน ซ่ึงบุคลากรที่มีความรูความสามารถนั้นเปนแหลงขอมูลขาวสาร
และความคิดที่มีคา ซ่ึงถาบุคลากรเหลานี้ยายออกไปอยูท่ีอ่ืน องคความรูเหลานั้นก็จะติดตัวพวกเขา
ออกไปดวย การบริหารจัดการบุคลากรในปจจุบันที่เรียกกันวาพนักงานที่มีความรู (Knowledge 
worker) จะแตกตางออกไปอยางสิ้นเชิงจากในอดีต เพราะพนักงานเปนเจาของทรัพยากรหรือความรู 
ซ่ึงผูบริหารหรือหนวยงาน ตองทําการปลดปลอยศักยภาพและพลังสรางสรรคนั้นออกจากตัวพนักงาน
ใหไดมากที่สุด ซึ่งตองอาศัยแรงจูงใจและการมีสวนรวมในการทํางานที่มีความหมาย และไดรับการ
ลงทุนหรือพัฒนาทุนความรูท่ีอยูภายในตัวเองจากหนวยงานอยางสม่ําเสมอ ไมเชนนั้นสิ่งที่หนวยงาน
ไดรับอาจเปนเพียงผลงานที่เหลาบุคลากรทําเพื่อรักษาสถานภาพเทานั้น หรือที่เรียกกันวาทํางานแบบ 
เชาชามเย็นชาม นั่นเอง 

 

 ในยุคที่การแขงขันเปนไปอยางรวดเร็วและมีแนวโนมของการเปดเสรีในเกือบทุกดาน 
แตละประเทศตางแขงขันกันดวยการสะสมความมั่งคั่งและอาณานิคมทางเศรษฐกิจ ไมใชการสะสม
กําลังทหารหรืออาณานิคมเชนในอดีต การสะสมความมั่งคั่งของแตละประเทศ มีหนวยงานภาครัฐเปน
เงื่อนไขสําคัญที่ชวยยกระดับและเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับภาคเอกชน แตละประเทศตาง
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ปรับตัวไปสูการเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-government) ซึ่งมีรูปแบบในการทํางานที่แตกตาง
ออกไปอยางสิ้นเชิงจากในอดีต ลูกคาหรือประชาชนคือเปาหมายที่เปนหนึ่งเดียว ที่ภาครัฐตอง
ตอบสนองดวยความ   รวดเร็ว ซ่ึงตองอาศัยระบบการบริหารจัดการที่รวดเร็ว ลดขั้นตอนการบังคับ
บัญชาใหเหลือนอยที่สุด เพราะรูปแบบของ   หนวยงานในระบบราชการที่เต็มไปดวยลําดับช้ันในการ
บังคับบัญชา (Hierarchy) เชนในปจจุบัน ทําใหการเคลื่อนไหวและตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลง
เปนไปไดอยางลาชา ซึ่งนอกจากจะเกิดผลกระทบกับประสิทธิภาพในการบริหารราชการแลวยังเปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดสภาพแวดลอมที่ไมสามารถดึงดูดบุคลากรผูมีความรูความสามารถใหอยูกับ
หนวยงานนั้น ๆ ได  
 

2.5.1.3 ปญหาในดานของการเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแบงออกไดเปนสองประเภทหลักๆ คือ ซอฟตแวรและ

ฮารดแวร ซ่ึงทั้งซอฟตแวรและฮารดแวร เปนสิ่งสําคัญที่เปนหนึ่งในองคประกอบหลักของ GIS ซ่ึงสงผล
ตอประสิทธิผลในการประยุกตใช การพิจารณาเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม สําหรับการประยุกต ใช 
GIS ในการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ เปนสิ่งที่สมควรไดรับการพิจารณาอยางใกลชิดจาก
ผูบริหาร เพราะการจัดหาเทคโนโลยีทางดานซอฟตแวรและฮารดแวร ตองใชเงินงบประมาณและ
คาใชจายสูง และสงผลกระทบตอการวางยุทธศาสตรและ  กลยุทธของหนวยงาน เพราะหมายถึงภาระ
ผูกพันตางๆ ที่ตามมาอีกมาก เชน การจัดหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการ    ใชงาน 
คาใชจายในการบํารุงรักษาและเดินระบบ คาใชจายในการนําเขาขอมูล ฯลฯ ซ่ึงการพิจารณาถงึปญหา
ในดานของการเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในสวนนี้ จะแบงประเด็นปญหาออกเปน 2 ประเด็นคือ  

- ปญหาทางดานการเลือกใชเทคโนโลยขีองซอฟตแวร (Software) 
- ปญหาทางดานการเลือกใชเทคโนโลยขีองฮารดแวร (Hardware) 
 

 ปญหาทางดานการเลือกใชเทคโนโลยีของซอฟตแวรที่เหมาะสม  
ซอฟตแวร (Software) ซอฟตแวรในที่นี้หมายถึง ซอฟตแวรทาง GIS ซ่ึงมีการพัฒนา 

แตกแขนงกันออกไปอยางแพรหลาย เชน ArcInfo, ArcView, Erdas, IDRISI, GRASS และ 
Intergraph เปนตน การเลือกใชเทคโนโลยีทางดานซอฟตแวรที่เหมาะสม โดยเฉพาะกับการใชงานของ
หนวยงานภาครัฐ เปนสิ่งที่ผูบริหารตองคํานึงถึง เพราะนอกจากความสามารถของซอฟตแวร ความ
งายในการใชงาน และเปนซอฟตแวรที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีผูใชกันอยางแพรหลาย (ยิ่งมี
จํานวนผูใชมาก การจัดหาบุคลากรที่สามารถใชงานซอฟตแวรไดก็สามารถกระทําไดโดยงาย) รวมถึง
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ปจจัยดานคาใชจายซึ่งถือเปนเง่ือนไขอันสําคัญของทุกองคกร ปจจัยทางดานความเขากันไดกับ
ซอฟตแวรที่มีอยูเดิม และความเขากันไดของขอมูลที่มีอยูและขอมูลจากหนวยงานอื่นๆ เปนอีกสิ่งหนึ่ง
ที่ไมควรละเลย เพราะการบริหารจัดการหนวยงานภาครัฐ เปนงานที่ไมอาจแบงแยกเปนเอกเทศได
อยางอิสระ มักจะมีการติดตอส่ือสาร แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความรู รวมถึงการรวมปฏิบัติงานกับ
หนวยงานอื่นๆ อยูเสมอ เชน การจัดการในสภาวะฉุกเฉินกรณีการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ ซ่ึงมี
หนวยงานที่ รับผิดชอบและมีสวนเกี่ยวของหลายหนวยงาน  เชน  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เปนตน 
ดังนั้นการแลกเปลี่ยน การแบงปนขอมูลเพื่อการวางแผนในการทํางานรวมกัน จึงเปนสิ่งที่มีความ
จําเปน ซ่ึงหากหนวยงานเลือกใชซอฟตแวรที่ไมเปนที่นิยมใชกันทั่วไป หรือไมสามารถใชกันไดกับรูป 
แบบขอมูลของหนวยงานอื่นหรือเปนซอฟตแวรท่ีใชงานในวงจํากัด ก็จะทําใหเกิดการโดดเดี่ยวในการ
พัฒนา GIS รวมถึงการบริหารจัดการขอมูล การจัดเก็บ รวบรวม ก็ไมสามารถแบงปนความรับผิด ชอบ
หรือแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานอื่นได 
 

 ปญหาทางดานการเลือกใชเทคโนโลยีของฮารดแวรที่เหมาะสม 
ความตองการทางดานฮารดแวร (Hardware) ที่เหมาะสมสําหรับการใชงานกับระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร สวนใหญตองการฮารดแวรที่มีประสิทธิภาพสูงกวาระดับเฉลี่ยของระบบ
สารสนเทศทั่วไป เพราะการใชงาน GIS ตองทํางานและประมวลผลกับขอมูลจํานวนมาก ทั้งขอมูลเชิง
พ้ืนที่ในแบบรูปภาพ (Graphic Data) และขอมูลเชิงอรรถาธิบาย (Attribute Data) นอกจากนี้ยัง
ประกอบดวยเคร่ืองมือ ซ่ึงใชในการจัดหาและนําเขาขอมูลอีกหลายชนิด ซ่ึงการเลือกใชฮารดแวร (เชน 
Digitizer, GPS, Scanner, Aerial photo, Land survey ฯลฯ) ของหนวยงานภาครัฐสวนใหญ ยังไมมี
ขอมูลเชิงพื้นที่ซึ่งสนับสนุนงานเฉพาะดานของตนเอง (Thematic Maps) สวนใหญจัดหาไดแตขอมูล
ฐาน (Base maps) ซึ่งบางสวนอาจตองใชการสํารวจพ้ืนที่จริง หรือใชวิธีการซื้อขอมูลจากหนวยงานที่
ไดจัดทําขอมูลไวแลวทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงปจจัยเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอการ
เลือกใชเทคโนโลยีทางดานฮารดแวรที่เหมาะสม โดยเฉพาะการไดมาซึ่งขอมูลที่จําเปน เพราะรูปแบบ
หรือประเภทของขอมูลที่ใชใน GIS มีดวยกันหลายรูปแบบ เชน ขอมูลแผนที่ ขอมูลภาพถายทาง
อากาศ ขอมูลจากภาพถายดาวเทียม รวมทั้งขอมูลจากพื้นที่จริง ฯลฯ ซ่ึงประเด็นการไดมาซึ่งขอมูล 
เปนสิ่งสําคัญที่จะสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
คาใชจายและงบประมาณ เพราะขอมูลแตละชนิดมีความแตกตางกัน ทั้งในดานของคาใชจาย ในการ
จัดหา จัดเก็บ และความเหมาะสมกับการใชงาน ในบางกรณีสําหรับบางขอมูล อาจตองใชการสํารวจ
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ในพื้นที่ หรือการตั้งจุดตรวจวัด แตในบางกรณีอาจใชขอมูลจากการสํารวจระยะไกล (Remote 
Sensing) หรือภาพถายดาวเทียมแทนได ซ่ึงมีคาใชจายที่แตกตางกันมาก เชนในกรณีน้ําทวมดินถลม
ฉับพลันที่บานน้ํากอ อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ เปนตน ถาการติดตามตรวจสอบ (Monitoring) 
โดยใชการติดตั้งจุดตรวจวัดในพ้ืนที่จริง อาจใชงบประมาณหลายรอยลานบาท แตในทางตรงกันขาม 
ถาใชการติดตามตรวจสอบระยะไกลโดยภาพถายดาวเทียมอยางทันที แลวนํามาแปรผล คาใชจายจะ
นอยกวากันคิดเปนหลายสิบเทา แตประสิทธิผลที่ไดน้ันอาจจะไมแตกตางกันมากนัก จากกรณี
ดังกลาว ทําใหการเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม จึงเปนสิ่งที่ผูบริหารหนวยงานควรใหความสําคัญ
และทําการศึกษากอนที่จะตัดสินใจ เพราะนั่นหมายถึงประสิทธิผลและเงินงบประมาณซึ่งมาจากภาษี
อากรของประชาชนทุกคน อาจตองสิ้นเปลืองไปโดยไมจําเปน 

 

จากประเด็นปญหาตางๆ ซ่ึงทางคณะวิจัยไดนําเสนอไวขางตน ก็เพื่อเปนแนวทางให
หนวยงานที่เกี่ยวของกับงานดานภูมิสารสนเทศ ซ่ึงมีความสนใจหรือตองการประยุกตใช GIS กับการ
บริหารงานภายในหนวยงาน ไดเห็นถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการ
ประยุกตใช GIS กับหนวยงานของตน เพ่ือจะไดเตรียมแนวทางและวางกลยุทธเพ่ือรับมือกับปญหาที่
อาจเกิดขึ้นได รวมถึงการวางแผนเพื่อรองรับการขยายตัวของหนวยงานในอนาคต ซ่ึงการทําใหถูกตอง
ต้ังแตคร้ังแรก จะมีตนทุนในการลงทุนที่ถูกกวามาก เมื่อเทียบกับการพยายามทําโดยขาดการวางแผน
และรอจนเกิดปญหาแลวคอยมาแกไข โดยเฉพาะในการเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ซ่ึงหมายถึงเม็ด
เงินจํานวนมหาศาลที่จะตองพิจารณาใหรอบคอบกอนการตัดสินใจเลือกเพื่อทําการจัดซื้อ  

 
2.5.2  ภาพรวมความตองการของหนวยงาน 

จากการพิจารณาผลจากการสืบคนขอมูลโดยโปรแกรมประยุกตตนแบบ จนวิเคราะหถึง
สภาพปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปญหาในเรื่องของขอมูลและมาตรฐานของขอมูล รวมไปถึง 
Metadata จนสงผลกระทบตอกันในดานของนโยบายและการนําไปปฏิบัติ ของหนวยงาน ซ่ึงมีความ
ขัดแยงกันเนื่องจากไมสามารถเห็นผลลัพธท่ีเกิดขึ้นไดจากนโยบายที่ต้ังไว ผลสวนหนึ่งเกิดจากชองวาง
ระหวางผูบริหารระดับสูงภายในหนวยงานและผูปฏิบัติในระดับลาง ที่ไมสามารถสื่อสารและทําความ
เขาใจในเรื่องเดียวกันได จึงมองในมุมที่แตกตางกัน โดยเฉพาะในเรื่องของความตองการใชงานดาน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ที่ในบางกรณีความตองการใชงานในผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีความไม
สอดคลองกัน จากการเขาไปสํารวจสถานภาพและความตองการใชงานดานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร พบวามีบางหนวยงานในระดับกรม/สํานักงาน ที่หนวยงานภายในตาง ๆ ในสังกัดนั้นมี
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ความตองการใชงานดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่แตกตางกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นไดวาการจัดสรร
ทรัพยากรดานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานดานภูมิสารสนเทศของหนวยงานภายในนั้น ไดรับการจัดสรรที่
แตกตางกันตามแตนโยบายของหนวยงาน แตถึงอยางไรก็ตามผลการสํารวจความตองการของ
หนวยงานภายในสังกัด ก็เปนสิ่งที่แสดงถึงเจตนารมณตอการปฏิบัติหนาที่ของผูปฏิบัติงานที่ตองการ
ใหผลการปฏิบัติงานออกมาดีท่ีสุด จึงมีความตองการในสิ่งที่เรียกวาเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน
ดานภูมิสารสนเทศอันไดแก ฮารดแวร ,ซอฟตแวร , ขอมูล , บุคลากร และงบประมาณ ดังนั้นจึงไดทํา
การสํารวจในผูปฏิบัติงานระดับลาง เพ่ือเปนแนวทางใหผูบริหารที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย
ไดรับทราบถึงความตองการที่แทจริงในระดับการปฏิบัติงาน (Bottom Up) เพื่อปรับปรุงและกําหนด
นโยบายเพิ่มเติมเพ่ือใหเขากับการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในระดับลาง (Top Down) ซ่ึงทาง
คณะวิจัยไดสรุปถึงภาพรวมความตองการดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของหนวยงานภายในตาง ๆ 
ทั้งสิ้นจํานวน 33 หนวยงานภายในจาก 22 กรม/สํานักงาน ดังนี้  

 
2.5.2.1  ดานฮารดแวร 
หนวยงานสวนใหญยังขาดแคลนคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตาง ๆ ที่จะนํามาใช

ในภารกิจซ่ึงปจจุบันมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แตประสิทธิภาพและจํานวนของคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวงยังไมเพียงพอ ดังนั้นหนวยงานตาง ๆ จึงยังตองการที่จะไดคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ
พวงที่มีประสิทธิภาพสูงและมีปริมาณที่เพียงพอกับปริมาณงาน แตอยางไรก็ตาม ก็ยังมีบางหนวยงาน
ที่มีปริมาณของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงเพียงพอกับปริมาณงานจึงยังไมมีความตองการ 
เพียงแตตองการ Upgrade คอมพิวเตอรท่ีมีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น นอกจากความตองการ
ดานฮารดแวร ท่ีตอบสนองตอปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น ก็ยังมีปญหาในเรื่องของเคร่ืองคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวงที่เปนรุนเกา ท่ีไมสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนอีกได จนสงผลใหเกิดสิ่งที่เรียกวา 
ขยะอิเล็คทรอนิค ขึ้นซึ่งในปจจุบันมีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ แนวทางในการจัดการเรื่องนี้ จึงอยูท่ีการใช
ทรัพยากรอยางคุมคาที่สุดเทาที่จะทําได เชน กรณีท่ีสามารถ Upgrade เคร่ืองคอมพิวเตอรได ก็ควรที่
จะ Upgrade หลีกเลี่ยงการซื้อคอมพิวเตอรใหม ซ่ึงจะชวยประหยัดงบประมาณของชาติไดเปนอยาง
มาก 
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2.5.2.2  ดานซอฟตแวร 
หนวยงานที่ไดเขาไปสํารวจพบวามีการใชซอฟตแวรดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทั้ง

ซอฟตแวรที่มาจากตระกูลของ ARC และซอฟตแวรที่มาจากตระกูลของ MapInfo ซ่ึงความตองการ
โดยสวนใหญในเรื่องของซอฟตแวร GIS ไดแก ซอฟตแวร GIS ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 
นอกจากนี้ยังตองการซอฟตแวรประยุกตดาน GIS (GIS Application Software)ที่มีการใชงานไดงาย 
เหมาะสําหรับผูบริหาร ที่ไมจําเปนตองทราบในเรื่องของเทคนิคมากนัก โดยนํามาประยุกตใชกับงาน
เฉพาะดาน และนอกจากซอฟตแวรทางดาน GIS แลวยังมีบางหนวยงานที่ยังตองการซอฟตแวรดาน 
Remote Sensing ดวย ไดแก สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
หรือที่เรียกวา GISTDA ซึ่งนํามาใชในดานของภาพถายดาวเทียม และซอฟตแวรที่จัดการบนระบบ
เครือขาย Internet (Internet Map Server) ก็ยังมีความตองการใชงานจากหนวยงานที่กําลังมีนโยบาย
เผยแพรขอมูลภูมิสารสนเทศผานทาง Internet ปญหาในเรื่องของซอฟตแวรท่ีพบสวนใหญก็คือ 
ซอฟตแวรทางดาน GIS และ RS ท่ีไมมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย มีเปนจํานวนมาก โดยอาจมี
สาเหตุจากราคาซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายมีราคาคอนขางสูง ประกอบกับซอฟตแวรที่
ไมลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายมีอยูอยางแพรหลาย จึงเปนการงายที่จะนํามาใชงานในเบื้องตนไป
กอน ที่จะมีการอนุมัติจัดซื้อซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย แนวทางในการจัดการปญหานี้ 
ก็ควรจะมีการพัฒนาซอฟตแวรทางดาน GIS ใหมีลักษณะเปน Open Source หรือ Freeware ซ่ึง
สามารถรับและอานฐานขอมูลไดหลายประเภทตามแตละหนวยงานที่มีการจัดทํา ซ่ึง Freeware 
ดังกลาวสามารถที่จะหาหรือ Download ไดงาย  

 
2.5.2.3  ดานขอมูล 
ขอมูลเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางมากในการตอบสนองตอภารกิจดาน GIS ซ่ึงพบวา

หนวยงานตาง ๆ ท่ีเขาไปสํารวจทั้งที่เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ผลิตขอมูลและหนวยงานที่ใชขอมูล 
พบวายังมีความตองการในดานขอมูลอยูเปนจํานวนมากและที่สําคัญที่มีความตองการตรงกันไดแก
ขอมูลที่เปนขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรพื้นฐาน หรือ FGDS ซ่ึงขณะนี้ขอมูลที่เรียกวา FGDS ก็ยังไม
สามารถที่จะสรุปไดวา ขอมูล FGDS ประกอบไปดวยชั้นขอมูลพื้นฐานใดบาง ดังนั้นจึงเปนปญหา
อยางมากในเรื่องของการผลิตขอมูลเฉพาะ (Thematic Map) ขึ้นมาใชงาน ซึ่งถูกอางอิงจากขอมูล
พ้ืนฐาน (Base Map) ที่ไมตรงกันในแตละหนวยงาน จึงทําใหขอมูลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางหนวยงาน จะตองถูกปรับแกใหตรงกันกับขอมูลฐานของหนวยงานตนเอง ซ่ึงเปนการเสียเวลา
อยางมาก สงผลใหเกิดความซ้ําซอนของขอมูล ชองวางของขอมูลที่ไมมีหนวยงานใดดูแล รวมถึง
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คุณภาพของขอมูลได และที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การไมใหความสําคัญเกี่ยวกับการอธิบาย
ขอมูล (Metadata) ดังนั้น Metadata ของขอมูลของแตละหนวยงานจึงไมเหมือนกัน ซ่ึงเปนอุปสรรค
อยางมากในการสืบคนขอมูล สงผลใหมีการจัดทําขอมูลที่ซํ้าซอนกันขึ้นไดอีกเชนกัน แนวทางในการ
จัดการดานขอมูล ที่จะตองดําเนินการควบคูไปกับแผนแมบท GIS แหงชาติที่กําลังจะเกิดขึ้น ไดแก 
การจัดทําขอมูลที่เปน FGDS โดยหนวยงานที่ไดรับมอบอํานาจที่กําหนดไวในแผนแมบท GIS 
แหงชาติ ซ่ึงจะเปนการลดความซ้ําซอนของขอมูลทั้งขอมูลฐานและขอมูลเฉพาะเรื่อง เนื่องจากใช
ขอมูลฐานเปนตัวเดียวกัน และการจัดทํามาตรฐานการอธิบายขอมูล (Metadata) ใหเปนระบบ
เดียวกัน เพื่องายตอการสืบคน และสงผลใหการจัดทําขอมูลท่ีซ้ําซอนกันลดลงไดอีกเชนกัน 

 
2.5.2.4  ดานบุคลากร 
ความตองการดานบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานดานภูมิสารสนเทศของหนวยงานตาง ๆ มี

มากสืบเนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรดานนี้ รวมถึงคุณภาพของบุคลากรดวย ที่ไมมีความ
เชี่ยวชาญดานนี้โดยตรง ซ่ึงสงผลกระทบตองานเปนอยางมาก ดังนั้นความตองการทั้งคุณภาพและ
ปริมาณ จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง และนอกจากบุคลากรที่มีปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพแลว ยัง
ตองดําเนินการในเรื่องของการสงเสริมความรู ความสามารถ การสนับสนุนในเรื่องของการวิจัย รวมถึง
การถายทอดความรู ซ่ึงจะเปนการแกไขปญหาในระยะยาว ในเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรและ
คุณภาพ นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพแลว ยังตองมีการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นกับ
บุคลากรดวย โดยอาจจะพิจารณาในเรื่องของคาตอบแทน สวัสดิการตาง ๆ เปนตน เพื่อแกปญหาใน
เรื่องของการออกจากงาน ซ่ึงจะเปนการเสียทั้งเวลาและงบประมาณรวมถึงผลงานเปนอยางมากใน
การที่จะเริ่มพัฒนาบุคลากรใหม 

 
2.5.2.5  ดานงบประมาณ 
จากความตองการและปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในดานฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูล และ 

บุคลากร ที่กลาวมาขางตน จะมีแนวทางการจัดการที่เปนไปไมไดเลยหากขาดงบประมาณสนับสนุนที่
พอเพียงแกหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงหนวยงานตาง ๆ ที่ไดเขาไปสํารวจสวนใหญยังขาดงบประมาณ
สนับสนุนในการดําเนินงาน สาเหตุประการหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลสืบเนื่องมาจาก
การที่ไมมีขอมูลที่เพียงพอตอการตัดสินใจใหงบประมาณแกหนวยงานนั้น ๆ ซ่ึงในอนาคตการจัดสรร
งบประมาณแกหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานภูมิสารสนเทศจะดําเนินการจัดสรรอยางเปนระบบและ
เพียงพอกับความตองการของหนวยงาน โดยหนวยงานแตละหนวยงานมีการรายงานขอมูลที่ใช
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ประกอบในการตัดสินใจแกรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณ เชน ขอมูล Metadata ขอมูลความ
ตองการตาง ๆ เปนตน อันจะทําใหการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเปนไปอยางมีเหตุผลกวาที่เคย
ไดจัดสรรงบประมาณมา ซ่ึงสามารถที่จะตรวจสอบได และพิจารณาวาควรจะลดหรือเพิ่มงบประมาณ
ในปงบประมาณถัดไปอยางไร โดยพิจารณาจากขอมูลประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล  
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บทที่ 3  
ขอเสนอแนะแนวทางในเชิงบริหารจัดการและใชประโยชนขอมูล 

ภูมิสารสนเทศที่ไดจากการศึกษาวิจัยและจากการสัมมนา 
 

จากที่ไดกลาวในภาพรวมของปญหา อุปสรรค และความตองการ ในระหวางดําเนิน
การศึกษา จนถึงชวงสุดทายของการศึกษา ไดมีการจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นขึ้น 2 ครั้ง โดย
ครั้งที่ 1 จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2546 และครั้งที่ 2  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2546 (รายชื่อ
ผูเขารวมการสัมมนาแสดงไวในภาคผนวก ข) โดยไดขอเสนอแนะจากผูเขารวมสัมมนาและจากการ
ศึกษาวิจัย เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการและใชประโยชนขอมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ 
โดยประโยชนที่คาดวาจะไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ 

• ทําใหผูใชขอมูล สามารถทําการเลือกใชใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น   จากระบบ
การสืบคนขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของการศึกษาวิจัย 

• เปนกรอบแนวคิดในการกําหนดภาระหนาที่ในการจัดทําขอมูลของหนวยงาน
ภาครัฐที่จะทําใหอยูในมาตรฐานรวมกัน เพื่อการบูรณาการใชประโยชนรวมกัน รวมทั้งลดความ
ซํ้าซอนของการจัดทําขอมูล ซ่ึงจะทําใหการจัดสรรงบประมาณในการจัดทําขอมูลมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับแผนการพัฒนา GIS ในระดับชาติตอไป ซ่ึงการพัฒนา GIS ของหนวยงานจึงจําเปนตอง
ปรับแนวคิดใหม เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย GIS ระดับชาติ ที่กําลังจะเกิดขึ้น โดยมีการจัดทําแผน
แมบท GIS แหงชาติซ่ึง GISTDA ไดมอบหมายใหทางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการศึกษา 
ซ่ึงจะเสร็จส้ินในตนเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 
 

ทางคณะวิจัยไดนําเสนอแนวคิดจากการเขารวมสัมมนาทั้ง 2 ครั้ง โดยสรุปเปนหัวขอ 
ดังนี้ 

 

3.1 กรอบแนวคิดในการกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการใหเกิดการใชและ
บูรณาการขอมูลที่มีอยูหรือกําลังดําเนินการจัดทําอยูของประเทศ ใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต 

แนวคิดเชิงนโยบายเพื่อใหเกิดการใชและบูรณาการขอมูลที่มีอยูหรือกําลังดําเนินการ
จัดทําอยูของประเทศ ใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในอนาคต สามารถสรุปไดดังนี้ 
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แนวทางการใชประโยชนขอมูลภูมิสารสนเทศ ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ในอนาคต 

Update Spatial 
Inventory Data 

หนวยงานระดับกรม 

หนวยงานหลัก www

Spatial Inventory Data Clearinghouse 

หนวยงานระดับกรม 

หนวยงานระดับกรม 

- ควรกําหนดมาตรการ/นโยบาย และแกไขกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคในการการ
เผยแพรและการใหบริการภูมิสารสนเทศ เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ที่ทําหนาที่เปนผูผลิตขอมูลและ/หรือ
ผูใชขอมูลถือปฏิบัติอยางสอดคลองกัน เพ่ือใหขอมูลท่ีมีอยูแลวและที่กําลังจะเสร็จของหนวยงานตางๆ 
ไดใชประโยชนมากขึ้น      

- ควรกําหนดมาตรฐานหลักของภูมิสารสนเทศ (เชน มาตราสวน พื้นที่ ระยะเวลาใน
การ Update ) และหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดทําชั้นขอมูลฐาน (Base Map) และช้ันขอมูล
เฉพาะเรื่อง (Thematic Map) ใหชัดเจน เพื่อใหไดขอมูลท่ีมีคุณภาพในการใชประโยชนรวมกัน และลด
ความซ้ําซอน ซ่ึงทําใหการจัดสรรงบประมาณในดานนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- ควรกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบในการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เปน
ผูผลิตขอมูลในขางตน เพื่อใหเกิดการปรับปรุงขอมูลของสถานภาพขอมูลอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะทําให
ระบบโปรแกรมประยุกตท่ีพัฒนาขึ้นจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เกิดประโยชนตอไปในอนาคต ที่
สามารถกระทําผานระบบเครือขาย Internet ตอไปไดอยางเปนพลวัต 
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3.2 ขอเสนอแนะประเด็นตาง ๆ ของผูเขารวมสมัมนา 
จากการนาํเสนอผลการศึกษาโดยการจัดสัมมนารายงานผลการศึกษา เมื่อวันที ่ 28 

มีนาคม พ.ศ. 2546 มีผูเขารวมสัมมนา ที่รวมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาของโครงการ ฯ 
สามารถสรุปประเด็นตาง ๆ ไดดังนี้ 

- ควรพัฒนาโปรแกรมประยุกตตนแบบนี้ใหสามารถบริการในรูปแบบของ Online 
ผานระบบเครือขาย Internet ได 

- ควรเนนการวิจัยในดาน Open Source ประกอบดวย เนื่องจากจะเปนประโยชนตอ
กลุมผูใชเปนสวนใหญ ซึ่งไมเนนในเร่ืองของธุรกิจมากนัก โดยพัฒนาตัวโปรแกรมประยุกตสําหรับกลุม
ผูใชในระดับทองถิ่นเพ่ือการเขาถึงขอมูล Metadata และฐานขอมูลจริง ท่ีจะตองเกิดขึ้นในอนาคต 

- ควรเสนอนโยบายในรูปแบบ Open access สําหรับขอมูล และผลักดันใหมีการ
เชื่อมโยงกันระหวางฐานขอมูลหลักตาง ๆ 

- ควรผลักดันเครือขายนักวิจัยดาน GIS หรือ GI (Geo-Informatics) ใหเกิดเปน
รูปธรรมมากขึ้น โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ใหการสนับสนุน และจัดตั้งเปน Forum ที่มี
ความตอเนื่องและยั่งยืน 

- ควรดําเนินการวิจัยในการพัฒนา Tools เพื่อการเชื่อมโยงฐานขอมูล ตอไป เชน 
การพัฒนา Map Server 
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นักวชิาการชางศิลป 7 ว  
สํานักงานสถติิแหงชาติ สํานักนโยบายและวิชาการสถติิ สํานักงานสถิติแหงชาติ  ถ.หลานหลวง  
แขวงวัดโสมนสัฯ กทม 10100 
โทรศัพท 0-2281-0333 ตอ 1704  
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คุณอัจฉรา ศรียะพันธ  
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กรมที่ดิน ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี  
โทรศัพท 0-2503-3431  
โทรสาร  0-2503-3431 
 

คุณสมพร ตันหัน  
กรมปาไม  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศปาไม  61 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม 10900   
โทรศัพท 0-2561-4292-3 ตอ 754  
โทรสาร  0-2579-7584 
 

นายโชติ  ตราชู 
นักธรณีวทิยา 7 
กรมทรัพยากรธรณี กองอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรณี ถนนพระรามหก เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400 
โทรศัพท 0-2644-8781 
โทรสาร  0-2202-3931 
 

น.ส.ดรุณี  เจนใจ 
นักธรณีวทิยา 3 
กรมทรัพยากรธรณี กองอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรณี ถนนพระรามหก เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400 
โทรศัพท 0-2644-8781 
โทรสาร  0-2202-3931 
 

น.ส.นทีกาญจน  อุตสาหกุล 
นักธรณีวทิยา 3 
กรมทรัพยากรธรณี กองอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรณี ถนนพระรามหก เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400 
โทรศัพท 0-2644-8781 
โทรสาร  0-2202-3931 
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นายธงชัย  จารุพพัฒน 
ผูอํานวยการ 
กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช สวนสาํรวจและวิเคราะหทรัพยากรปาไม  ถนนพหลโยธนิ เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท 0-2579-9484 
โทรสาร  0-2579-9484 
 

นายฤทธิไกร  ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม 
นักธรณีวทิยา 7 
กรมทรัพยากรธรณี กองอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรณี ถนนพระรามหก เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400 
โทรศัพท 0-2644-8781 
โทรสาร  0-2202-3931 
 

คุณเศรษฐพันธ กระจางวงษ 
นักวชิาการสิ่งแวดลอม 6ว  
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 60/1 ซ.พิบูลวัฒนา 7 ถ.พระราม 6 
กทม 10400 
โทรศัพท 0-2271-4232-8 ตอ 249  
โทรสาร  0-2279-8088 
 

คุณสมชาย ใบมวง  
ผูอํานวยการสํานักแผนที่ภูมสิารสนเทศอุตุนิยมวิทยา  
กรมอุตุนิยมวทิยา 4353 ถ.สุขุมวทิ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ  
โทรศัพท 0-2393-1682  
โทรสาร  0-2393-9409 
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คุณสมภพ วงศสมศักดิ์  
นักธรณีวทิยา 7 ว  
กรมทรัพยากรธรณี ศูนยสารสนเทศทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
โทรศัพท 0-2202-3946  
โทรสาร  0-2202-3612 
 

คุณสมศักดิ์ บุญดาว  
นักวชิาการสิ่งแวดลอม 8ว  
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 60/1 ซ.พิบูลวัฒนา 7 ถ.พระราม 6 
กทม 10400 
โทรศัพท 0-2271-4232-8 ตอ 249  
โทรสาร  0-2279-8088 
 

นางนภาวรรณ  จ่ิวกีรติยุตกุล  
ฝายพฒันาระบบ กองสารสนเทศภูมิศาสตร สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร 
กทม. 
โทรศัพท 0-2225-1535 
โทรสาร  0-2224-9896 
 

คุณสุทธิพร คงวุธ 
เจาหนาที่บริหารงานที่ราชพัสดุ 8 
กรมธนารักษ  ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400 
โทรศัพท 0-2298-6442  
โทรสาร  0-298-5484 
 

นายสุรพล  โปรงเฉลยลาภ 
เจาหนาที่บริหารงานที่ราชพัสดุ 8 
กรมธนารักษ ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 0-2940-7030 
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รอยตรีสิงหโต พิเชษฐวงศ  
ผูอํานวยการกองแผนงาน  
กรมที่ดิน กองแผนงาน ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี  
โทรศัพท 0-2221-7834  
โทรสาร  0-222-2093 
 

นายอภิชาติ  ศรีเมือง 
กรมที่ดิน กองแผนงาน ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี  
โทรศัพท 0-2221-7834  
โทรสาร  0-222-2093 
 

น.ส.สุพรรณี  สุวรรณชาติ  
นักวชิาการสิ่งแวดลอม 5 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กลุมงานพัฒนาสารสนเทศ ช้ัน 6 กรุงเทพฯ 
โทรศัพท 0-298-5651 
 

นางนนัทนา  จําจด 
นักผังเมือง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
โทรศัพท 0-2201-8271 
 

น.ส.พรรณทิพย  เปยมพุทธากุล 
นักผังเมือง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
โทรศัพท 0-201-8327 
 

รศ.ดร. วารินทร วงศหาญเชาว  
มูลนิธิสถาบนัที่ดิน 72/372 ซ.ปารคแกลลอร่ี 7 หมูบานสวนธน ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000 
โทรศัพท 0-2965-4737 
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ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ  
มูลนิธิสถาบนัที่ดิน 72/372 ซ.ปารคแกลลอร่ี 7 หมูบานสวนธน ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000 
โทรศัพท 0-2965-4737 
  

ผศ.พร.อรพรรณ  ศรีเสาวลักษณ 
มูลนิธิสถาบนัที่ดิน 72/372 ซ.ปารคแกลลอร่ี 7 หมูบานสวนธน ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000 
โทรศัพท 0-2965-4737 
 

ผศ.ชัยชนะ  แสงสวาง 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
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รายนามผูเขาสัมมนาครั้งที่ 2 เมือ่วันที่ 28 มีนาคม 2546 
 

ดร.สีลาภรณ  บัวสาย 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
โทรศัพท 0-2298-0455-75  
 

คุณอังคณา  ใจเลี้ยง  
เจาหนาทีว่ิเคราะหโครงการ  
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
โทรศัพท 0-2298-0455-75ตอ154  
โทรสาร  0-2298-0476 
      

คุณสิริลักษณ  โกวิทวิสิทธิ ์  
นิติกร 7  
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ถ. ราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร 10200  
โทรศัพท 0-2281-2971  
โทรสาร  0-2281-2940 
 

คุณอารีย  สวัสด์ิเรือง  
เจาหนาทีแ่ผนที่ภาพถาย 7ว  
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ถ. ราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร 10200 
โทรศัพท 0-2281-4314  
โทรสาร  0-2282-4166  
 

คุณอัจฉรา ศรียะพันธ  
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กรมที่ดิน ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี  
โทรศัพท 0-2503-3431  
โทรสาร  0-2503-3431 
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รอยตรีสิงหโต พิเชษฐวงศ  
ผูอํานวยการกองแผนงาน  
กรมที่ดิน ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี  
โทรศัพท 0-2221-7834  
โทรสาร  0-222-2093 
      

คุณสมศรี ประทุมเมฆ  
เจาหนาทีแ่ผนที่ภาพถาย 8 ว  
หัวหนากลุมสรางระวางแผนที่รูปถายทางอากาศ  
สํานักเทคโนโลยีทําแผนที่  กรมที่ดิน อาคารรังวัดและทาํแผนที่ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120 
โทรศัพท 0-2503-3362  
โทรสาร  0-2503-3362  
 

คุณวรรณี นิศาภากร  
นักวชิาการคอมพิวเตอร 8 วช   
กรมที่ดิน สํานกัเทคโนโลยทีาํแผนที่  อาคารรังวัดและทาํแผนที่ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120  
โทรศัพท 0-2984-0848  
0-2503-3677  
 

คุณณรงคศักดิ์ โอสถธนากร 
วิศวกรรังวัด 8 ว  
กรมที่ดิน ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120  
โทรศัพท 0-984-0959  
โทรสาร  0-2503-3373 
      

คุณสุกัญญา  วารีศรี 
ผูอํานวยการสวนสรางระวางแผนที่รูปถายทางอากาศ  
กรมที่ดิน สํานกัเทคโนโลยทีาํแผนที่ อาคารรังวัดและทําแผนที่ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบรีุ 11120  
โทรศัพท 0-2503-3429  
โทรสาร  0-2503-3322 
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คุณรัตนา  ปลอดดี 
ผูอํานวยการสวนวางโครงแผนที่ดวยรูปถายทางอากาศ  
กรมที่ดิน สํานกัเทคโนโลยทีาํแผนที่  อาคารรังวัดและทาํแผนที่ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120  
โทรศัพท 0-2984-0425  
โทรสาร  0-2503-3362 
 

คุณอนุสรณ  จันทนโรจน  
นักวชิาการเกษตร 7 
กรมพัฒนาที่ดิน สํานกัสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน  ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม 10900 
โทรศัพท 0-2579-0111 ตอ 2218  
โทรสาร  0-2579-7589 
 

คุณวลัยรัตน  วรรณปยะรัตน  
นักวชิาการเกษตร 8 สวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดิน  
กรมพัฒนาที่ดิน สํานกัสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน  ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม 10900 
โทรศัพท 0-2579-1409, 0-2579-1409 
โทรสาร  0-2579-1440  
 

คุณนฤมล  ชุมแสง  
เจาหนาทีแ่ผนภาพถาย 6 ว ฝายสํารวจและทําแผนที่ภูมปิระเทศ   
กรมพัฒนาที่ดิน ฝายสํารวจและทําแผนทีภู่มิประเทศ  กองแผนที่ ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม 10900 
โทรศัพท 0-2561-2947  
โทรสาร  0-2561-2947 
     

คุณสายสุข วชัรเสรี*  
นักวชิาการชางศิลป 7 ว  
สํานักงานสถติิแหงชาติ สํานักนโยบายและวิชาการสถติิ   ถ.หลานหลวง แขวงวัดโสมนัสฯ กทม 10100 
โทรศัพท 0-2281-0333 ตอ 1704  
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คุณเศรษฐพันธ กระจางวงษ 
นักวชิาการสิ่งแวดลอม 6ว  
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 60/1 ซ.พิบูลวัฒนา 7 ถ.พระราม 6 
กทม 10400 
โทรศัพท 0-2271-4232-8 ตอ 249  
โทรสาร  0-2279-8088 
      

คุณวุฒกิานต สุขเสริม  
นักธรณีวทิยา 7 
กรมทรัพยากรธรณี   
สวนประเมินผลกลาง สํานักทรัพยากรแร กรมทรพัยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  
โทรศัพท 0-2202-3861  
โทรสาร  0-2202-3851 
    

คุณสมภพ วงศสมศักดิ์  
นักธรณีวทิยา 7 ว  
กรมทรัพยากรธรณี ศูนยสารสนเทศทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
โทรศัพท 0-2202-3946  
โทรสาร  0-2202-3612 
    

เรือเอกหญิงกัลยา พัวธนาโชคชัย  
ประจําแผนกกรรมวิธขีอมูล ศขผ.ผท.ทหาร  
กรมแผนทีท่หาร  ศูนยขอมลูทางแผนที่ ถ.กัลยาณไมตร ีแขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม 
10200 
โทรศัพท 0-2223-8213  
โทรสาร  0-2224-7560 
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ร.ท.วารินทร  คธาพันธ  
ประจําแผนกวเิคราะหภูมิประเทศ 
ศขผ.ผท.ทหาร   
กรมแผนทีท่หาร ศูนยขอมูลทางแผนที่ ถ.กัลยาณไมตรี แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม 10200 
โทรศัพท 0-2223-8213  
โทรสาร  0-2224-7560 
     

คุณสุวรรณา จันทรเอม  
นักวชิาการคอมพิวเตอร 8 วท.  
กรมชลประทาน ศูนยสารสนเทศ กรมชลประทาน สามเสน เขตดุสิต กทม.    
โทรศัพท 0-2243-6962  
โทรสาร  0-2241-0958 
    

คุณอัจฉรา  รัตนา  
นักวชิาการคอมพิวเตอร 3  
กรมชลประทาน ศูนยสารสนเทศ กรมชลประทาน สามเสน เขตดุสิต กทม.    
โทรศัพท 0-2243-6962  
โทรสาร  0-2241-0958 
 

คุณอุทิศา  กมโล 
เจาหนาทีแ่ผนที่ภาพถาย  
กรมโยธาธิการและผังเมือง 224 ถ.พระราม 9 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ หวยขวาง กทม 10320 
โทรศัพท 0-2201-8085  
โทรสาร  0-2245-9966 
 

คุณสุทธิพร คงวุธ 
เจาหนาที่บริหารงานที่ราชพัสดุ 8 
กรมธนารักษ  ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400 
โทรศัพท 0-2298-6442  
โทรสาร  0-298-5484 
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ดร.เชาวลิต ศิลปทอง  
หัวหนากลุมมาตรฐานภูมิสารสนเทศ  
สํานักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศ 196 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม 10900  
โทรศัพท 0-2940-6420-8 ตอ 147, 0-2579-0116 
โทรสาร  0-2579-0116  
 

คุณธิปไตย  นาคหิรัญไพศาล 
นักวชิาการคอมพิวเตอร  
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม 
10400  
โทรศัพท 0-2202-4395  
     

คุณปฐมพงศ  โพธิโต  
หัวหนาฝายแนวเขตการปกครอง  
กรมการปกครอง สํานักบริหารการปกครองทองถิ่น ถ.อัษฎางค เขตพระนคร กทม 10200  
โทรศัพท 0-222-9887  
โทรสาร  0-222-9630 
   

ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ  
มูลนิธิสถาบนัที่ดิน 72/372 ซ.ปารคแกลลอร่ี 7 หมูบานสวนธน ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000 
โทรศัพท 0-2965-4737 
  

รศ.ดร. วารินทร วงศหาญเชาว  
มูลนิธิสถาบนัที่ดิน 72/372 ซ.ปารคแกลลอร่ี 7 หมูบานสวนธน ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000 
โทรศัพท 0-2965-4737 
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เอกสารอางอิง 
 

1. ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. รายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษาปรับปรุง
มาตรฐานระบบขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร : สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร-
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม : 2541 

2. บริษัทลอกซเลย อินเตอรกราฟ (ประเทศไทย) จํากัด. รายงานหลัก มาตรฐานระบบขอมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร : ศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงานปลัดประทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม. 2528   

3. ศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม : ดัชนขีอมลู
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 2537-2541 

4. กัลยา พวงสมบัติ เรืออากาศเอกหญิง วิทยานิพนธเรื่อง “ตนแบบฐานขอมูลของระบบคนคืน
ภาพถายทางอากาศของกรมแผนทีท่หาร” 2544 

5. รายงานแผนการศึกษาโครงการแผนแมบท GIS แหงชาติ : สิงหาคม, 2545 
6. วรเดช จันทรศร และสมบัติ อยูเมือง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการบริหารภาครัฐ  : 2545 
7. Decker, D., GIS  Data Sources, JohnWiley&Sons, Inc. 193 p., 2001 
8. Federal Geographic Data Committee. Content Standards for Geospatial Metadata 

Workbook. Washington, D.C., USA. 1995. 
9. ISO/TC 211 Geographic Information/Geomatics. CD 15046-15: Geographic  Information 

part 15: Metadata. Oslo, Norway. 1998. 
10. National Research Council, 1994 
11. www.dmr.go.th 
12. www.doh.motc.go.th 
13. www.dtcp.go.th 
14. www.forest.go.th 
15. www.gistda.or.th 
16. www.gisthai.org 
17. www.ldd.go.th 
18. www.rtsd.mi.th 
19. www.rid.go.th 



 

โครงการศึกษาสถานภาพและแนวทางในการใชประโยชนขอมูลทรพัยากรดินของหนวยงานภาครัฐ                                     122

20. www.giconnections.vic.gov.au  
21. http://ortho.mit.edu  
 


