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บทที่ 1
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
1.1

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร

เป็นที่ทราบกันดีว่าความสําคัญต่อบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาการเรียนรู้ และการ
รับข้อมูลข่าวสาร การจัดทําและนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้ด้านการวิเคราะห์ การวางแผน การบริหารจัดการข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ข้อมูลภูมิสารสนเทศหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ก็จัดเป็นข้อมูลประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญ และมีรูปแบบการ
บริห ารจัดการเฉพาะด้าน และมีการใช้งานอย่างแพร่ห ลายทั้งในและต่างประเทศ จึงจําเป็นต้องมีข้ อกําหนดหรือ
มาตรฐานที่ชัดเจนในการบริหารจัดการข้อมูลร่วมกันอย่างมีเอกภาพ (Data integrity) และสอดคล้องกับกลไกการ
ขับเคลื่อนนโยบายการบูรณาการข้อมูลร่วมกันของภาครัฐ -เอกชน แนวคิดและนโยบายดังกล่าว ได้ถูกนํามาเป็นกรอบ
ในการจัดทําแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เพื่อให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจ ใช้เป็นแนวทางในการ
จัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้มีการยกร่างและจัดทําแผน
แม่บ ทภูมิสารสนเทศแห่งชาติให้สําเร็จลุลวง ซึ่งกํา หนดวิสัยทัศน์เอาไว้ คือ “โครงสร้างพื้นฐานทางภูมิสารสนเทศ
(NSDI) เป็นหนึ่งในกลไกสนับสนุนการขับ เคลื่อนประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ” โดยอาศัยบทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานที่เพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนา Thailand 4.0 ที่มี
วิสั ย ทั ศน์ เชิงนโยบายในการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมของประเทศ ไปสู่ การขับ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยีทั น สมั ย
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม นําไปสู่การเน้นในภาคบริการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบออนไลน์ถือเป็นส่วนสําคัญต่อชีวิตประจําวัน ที่ช่วยให้ความ
สะดวกสบาย ในการติดต่ อสื่อสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลออนไลน์ การติดต่อ การทําธุรกิจหรือธุรกรรม
ต่างๆ แม้กระทั้งการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านทาง World Wide Web (WWW) เพื่อให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบออนไลน์จึงเป็นปัจจั ยหนึ่งที่สําคัญในการ
ขับเคลื่อนกลไกดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ เป็นการเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับบริหารงาน ไปจนถึงระดับประชาชนหรือระดับท้องถิ่น และสร้างความต่อเนื่องทางนโยบาย เกิดธรรมาภิบาล
ในการรับ รู้ข้ อ มูล ข่าวสาร มี การตรวจสอบความถู กต้ อ งของข้อ มู ล ต่ างๆ ที่ ผ ลิ ตโดยองค์ ก ร (หน่ ว ยงานหลั กและ
หน่วยงานรอง) ภายใต้กรอบนโยบายการทํางานร่วมกัน โดยเป้าหมายและแผนแม่ บทภูมิสารสนเทศแห่งชาตินี้ได้
กําหนดยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของภาครัฐ
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศทุกภาคส่วน
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมผลักดันให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยี
และข้อมูลภูมิสารสนเทศ
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ส่วนหนึ่งของนโยบายด้านการพัฒ นาภูมิส ารสนเทศของชาติ ตามแผนพัฒ นาและขับเคลื่อนงานด้า นภูมิ
สารสนเทศในภาพรวมของประเทศนั้น ได้มีการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานภูมิส ารสนเทศระบบ National Spatial
Data Infrastructure หรือ NSDI โดยคณะกรรมการภูมิส ารสนเทศแห่งชาติ หรือ กภช. ได้รับกรอบนโยบายที่จะ
ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด การใช้ งานข้ อ มู ล ร่ ว มกั น การบู ร ณาการข้ อ มู ล ร่ว มกั น ของภาครั ฐ ภาคเอกชน การพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้กําหนดให้ มีการศึกษาและพั ฒ นา ข้อกําหนดที่ เป็ นมาตรฐานในด้านโครงสร้าง เนื้ อหา
คุณลักษณะ คุณภาพ ของข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะใช้ในการจัดทําชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน
(Fundamental Geographic Data Set หรื อ FGDS) ที่ มี ค วามหลากหลายของมาตราส่ ว น ความซ้ํ าซ้อ นของชุ ด
ข้อมูล การกําหนดนิ ย าม/คุณ ลักษณะชั้น ข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน หรือภายในหน่วยงานที่ชัดเจน เพื่อให้ มีความ
สอดคล้องกัน สําหรับการใช้งานของประเทศ รองรับการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนในอนาคต
จากแผนพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศดังกล่าว จึงเป็นที่มาของโครงการปรับปรุง
ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS) ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS โดยคัดเลือกพื้นที่
นําร่องในจังหวัดภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออก รวมทั้งสิ้น 15 จังหวัด เพื่อศึกษาและหาแนวทางปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมที่ถูกต้อง เหมาะสม รวมไปถึงการรับทราบและประเมินความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการและ
ความต้องการใช้งานด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ และวางแผนกรอบงบประมาณเพื่อใช้บริหารจัดการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบชั้นข้อมูล FGDS ตามข้อกําหนด
ของมาตรฐาน FGDS รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS และสามารถเชื่อมโยง
เข้าสู่ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) เพื่อให้เกิดการบูรณาการและให้บริการ
ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน คือ
1.1.1 ด้ำนกำรประเมินควำมสอดคล้องของชุดข้อมูลภูมิสำรสนเทศพื้นฐำน
ประเมินความสอดคล้องของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานเทียบกับข้อกําหนดตามมาตรฐาน FGDS เป็นการ
ตรวจสอบและพิจารณา การประเมินผลข้อมูลจากหน่วยงานผู้ผลิตหรือจัดทําข้อมูล เพื่อแจ้งผลให้รับทราบถึงผลลัพธ์
ความสอดคล้องของชุดข้อมูลภูมิส ารสนเทศพื้นฐานดังกล่าว และนําไปสู่การแก้ไขปรั บปรุงทั้งในส่วนของเอกสาร
มาตรฐานข้อกําหนด และการจัดทําข้อมูลของหน่วยงานให้ เป็นไปตามมาตรฐานข้อกําหนด FGDS โดยแบ่งข้อมูล
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลเวกเตอร์ (Vector) และข้อมูลราสเตอร์ (Raster) ดังตารางที่ 1-1 ประกอบด้วย
ตารางที่ 1-1 เงือ่ นไขการประเมินความสอดคล้องของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
กำรประเมินควำมสอดคล้องข้อมูลเวกเตอร์
กำรประเมินควำมสอดคล้องข้อมูลรำสเตอร์
(1) การประเมินความสอดคล้องรายการชั้นข้อมูล
(1) การประเมินความสอดคล้องนิยามศัพท์และอักษร
(2) การประเมินความสอดคล้องคํานิยามศัพท์และอักษรย่อ
ย่อ
(3) การประเมินความสอดคล้องประเภทรูปลักษณ์
(2) การประเมินความสอดคล้องเนื้อหาและโครงสร้าง
(4) การประเมินความสอดคล้องพจนานุกรม (Data
ของข้อมูล (Data Content and Structure)
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้า 1 - 2

รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

กำรประเมินควำมสอดคล้องข้อมูลเวกเตอร์

กำรประเมินควำมสอดคล้องข้อมูลรำสเตอร์

Dictionary)
(5) การประเมินความสอดคล้องด้าน Feature Catalogue
(6) การประเมินความสอดคล้องระบบพิกัดอ้างอิง
(Reference System)
(7) การประเมินความสอดคล้องข้อกําหนดคุณภาพข้อมูล
(Data Quality)
(8) การประเมินความสอดคล้องรูปแบบของข้อมูล (Data
Format)
(9) การประเมินความสอดคล้องคําอธิบายข้อมูล
(Metadata)
(10) การประเมินความสอดคล้องการสํารวจนําเข้าข้อมูล
(Data Capture)
(11) การประเมินความสอดคล้องการบํารุงรักษาข้อมูล
(Data Maintenance)
(12) การประเมินความสอดคล้องข้อกําหนดการนําเสนอ
ข้อมูล (Data Portrayal)

(3) การประเมินความสอดคล้องระบบพิกัดอ้างอิง
(Coordinate Reference System)
(4) การประเมินความสอดคล้องข้อกําหนดด้าน
คุณภาพข้อมูล (Data Quality)
(5) การประเมินความสอดคล้องการส่งมอบผลิตภัณฑ์
ข้อมูล (Data Product Delivery)
(6) การประเมินความสอดคล้องข้อกําหนดด้าน
คําอธิบายข้อมูล (Metadata)
(7) การประเมินความสอดคล้องการสํารวจจัดทํา
ข้อมูล (Data Capture)
(8) การประเมินความสอดคล้องการบํารุงรักษาข้อมูล
(Data Maintenance)

1.1.2 ด้ำนกำรออกแบบและกำรพัฒนำระบบบริกำรแผนที่ออนไลน์ (Online Service)
เพื่อเป็นการประสานและบูรณาการด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันในวง
กว้าง ระดับประเทศ จําเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่ายออนไลน์ เข้ามาช่วยบริหาร
จัดการให้ มีป ระสิท ธิภ าพ การบริห ารงานที่มีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว การบริห ารจัดการข้อมูล การจัดสรร
ทรัพยากร งบประมาณร่วมกัน ระหว่างภาครัฐและเอกชน มุ่งเน้นผลประโยชน์ต่อผู้รับบริการ หรือประชาชนสูงสุด
เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา การออกแบบระบบและผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานในอนาคต จึงกําหนดขอบเขต
การดําเนินงาน ดังนี้
 การออกแบบและวิเคราะห์ ระบบบริการแผนที่ออนไลน์ (Online Service) ให้ มีประสิ ทธิภ าพและ
รองรับการใช้งานจากผู้ใช้งานระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด
 พั ฒ นาระบบบริ ก ารแผนที่ อ อนไลน์ (Online Service) โดยใช้ เทคโนโลยี ด้ า นการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่าย ประกอบด้วย ระบบ Back end และระบบ Front end รวมไปถึง
โปรแกรมภูมิสารสนเทศ (GIS Desktop)
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 จัดหาและติดตั้งระบบบริการแผนที่ออนไลน์ (Online Service) บนเครื่องแม่ข่ายหรือระบบคลาวด์
(Cloud Computing) จากสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สรอ.
1.2

กำรถ่ำยทอดควำมรู้และกำรฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผลของการศึก ษาและพั ฒ นาองค์ค วามรู้ เพื่ อเป็ นแนวทางในการส่ งเสริม การพั ฒ นาระบบบริการแผนที่
ออนไลน์ (Online Service) ให้ บ รรลุ วัตถุ ป ระสงค์กรอบนโยบายการบูรณาการด้านข้อมูล ภูมิส ารสนเทศพื้ นฐาน
ร่วมกัน จึงได้มีการจัดฝึกอบรม หลักสูตรผู้ดูแลระบบ ในแต่ละจังหวัดขึ้น ให้เกิดประโยชน์ในการนําไปประยุกต์ใช้งาน
จริงในระดับองค์กรท้องถิ่น มีรายละเอียดประเด็นที่ถ่ายทอดลงไปสู่ผู้ใช้งาน ดังนี้
 เหตุผลความสําคัญในการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ และส่งเสริมการใช้งานในวงกว้าง เกิดความ
ร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานเฉพาะเรื่อง การรวบรวม การให้บริการข้อมูล/แผนที่ของประเทศ
 เป้าหมายการฝึกอบรม เป็นการอธิบายภาพรวมของการดําเนินโครงการ และแนะนําระบบบริการแผนที่
ออนไลน์ (Online Service) วิธีติดตั้งระบบงาน วิธีการใช้งานระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ รวมไปถึง
หลั ก การอย่ างง่ ายของ Service (WMS, WMTS, WFS, WCS), Metadata และ FGDS พร้ อ มสรุ ป ผล
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมอบรม
 กลุ่มบุ คคลเป้ าหมายที่เข้าร่วมเจ้าหน้าที่ผู้ ดูแลระบบ ผู้ใช้งานระบบ รายจั งหวัด และเจ้าหน้าที่ สทอภ.
(ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง) พื้นที่นําร่อง
1.3

ผลกำรดำเนินโครงกำรในภำพรวม

สรุปผลการประเมินความสอดคล้องของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน จากการศึกษา รวบรวมชุดข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพื้นฐาน จํานวน 13 ชั้นข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลแปลงที่ ดิน ข้อมูลเขตการปกครอง ข้อมูล เส้นทางคมนาคม
ข้อมูล เขตชุมชน/อาคาร ข้อมูล ป่ าไม้ ข้อมูล การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ข้อมูล แหล่ งน้ํา ข้อมูล อุทกศาสตร์ ข้อมูล หมุ ด
หลักฐานแผนที่ ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) ข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ ข้อมูลแผนที่ภ าพถ่ายทาง
อากาศ และข้อมูล ภาพดาวเทียมดัดแก้ จากหน่วยงานที่รับผิ ดชอบการบูรณาการและพัฒ นาชุดข้อมูล พื้นฐานภูมิ
สารสนเทศ (FGDS) ทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วม เพื่อทําประเมินความสอดคล้องของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ
พื้นฐานเทียบกับข้อกําหนดตามมาตรฐาน FGDS พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการประเมินความสอดคล้อง และปรับปรุง
ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
ผลการประเมินความสอดคล้องของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานเทียบกับข้อกําหนดตามมาตรฐาน FGDS
พบว่า บางรายการข้อกําหนดของชั้นข้อมูลที่ได้นํามาตรวจสอบ ไม่สามารถประเมินความสอดคล้องได้ครบถ้วน ตาม
หลักวิชาการได้ทุกรายการ เนื่องจากไม่มีข้อมูลเพื่อใช้สําหรับการพิจารณาตามเงื่อนไข โดยเฉพาะข้อมูล Feature
Catalogue ที่ระบุถึงรายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลภูมิศาสตร์ ตามมาตรฐาน ISO191101 ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับนิยาม
ศัพท์ และอักษรย่ อ ทําให้ ย ากต่อการวิเคราะห์ และตีความ คําอธิบ ายข้อมูล ห้ วงเวลาการบํ ารุงรักษาข้อมู ล ส่ ว น
การศึกษาวิเคราะห์ แนวเขตหรื อการประเมิ น ความสอดคล้ องระบบพิ กัดอ้างอิง (Reference system) ข้อ มูล เชิ ง
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ตําแหน่งของชั้นข้อมูลบางรายการ ไม่สามารถดําเนินการได้ มีข้อจํากัดด้านเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย
ทางราชการ รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น ส่วนมติคณะรัฐมนตรีมิใช่กฎหมาย แผนที่แนบท้ายประกาศ รวมไปถึงไม่มีข้อมูลการ
สํารวจและการนําเข้าข้อมูล จากหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งมอบข้อมูลมาให้ที่ปรึกษาเพื่อใช้ดําเนินการ
อย่างไรก็ดี การประเมินความสอดคล้องของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานเทียบกับข้อกําหนดตามมาตรฐาน
FGDS พบว่า บางรายการข้อกําหนดของชั้นข้อมูลมีความสอดคล้องตามมาตรฐาน FGDS อาทิเช่น จํานวนรายการชั้น
ข้อมูล ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล ความสอดคล้องทางโทโปโลยี มีรูปแบบการจัดเก็บเอกสาร ความถูกต้อง
เชิงตําแหน่งตามมาตรฐาน CE95 และมาตรฐาน ASPRS มีความสมบูรณ์ครบถ้วนของรูปลักษณ์และรายละเอียดต่างๆ
ของข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ทั้งนี้ รายละเอียดผลการศึกษาและประเมินความสอดคล้องของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานเทียบกับ
ข้อกําหนดตามมาตรฐาน FGDS ต่างๆ ได้ระบุไว้ในรายงานบทที่ 3 แยกตามรายการชุดข้อมูลทั้ง 13 ประเภท ตาม
เงื่อนไขที่กําหนด และส่งมอบชุดข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงในรูปแบบ Hard Copy เพื่อพิจารณา ประกอบด้วย ชุด
ข้อมูลแปลงที่ดิน ชุดข้อมูลเขตการปกครอง ชุดข้อมูลเส้นทางคมนาคม ชุดข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร ชุดข้อมูลป่าไม้ ชุด
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ชุดข้อมูลแหล่งน้ํา ชุดข้อมูลอุทกศาสตร์ ชุดข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ ชุดมูลความสูงภูมิ
ประเทศเชิงเลข (DEM) ชุด ข้อมูล ภาพแผนที่ภูมิป ระเทศ ชุด ข้อมูล แผนที่ภ าพถ่ายทางอากาศ และชุด ข้อมูล ภาพ
ดาวเทียมดัดแก้
ผลการดําเนินงานพัฒนาระบบบริการแผนที่ออนไลน์ (Online Service) ได้ดําเนินการแล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการดําเนินงานหลัก (Master Plan) และได้ถูกนําไปใช้ในการฝึกอบรม เพื่อรับทราบ
ประโยชน์จากการใช้งานจริง รายจังหวัด ปัญหาการใช้งานด้านเทคนิค ปัญหาระบบเครือข่าย และเก็บข้ อมูลความ
ต้ อ งการใช้ งาน (User Requirement) เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ร ะบบที่ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น ตอบสนองความต้ อ งการใช้ งานใน
ภาพรวม ภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขในการพัฒนาระบบที่ระบุไว้ในข้อกําหนดโครงการ ครบถ้วน
การจัดฝึ กอบรมผู้ดูแลระบบ รายจังหวัด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลํ าปาง เชียงราย
พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปทุมธานี และกรุงเทพฯ จํานวน 15
จังหวัด ที่ จั ด ขึ้ น ระหว่ างวัน ที่ 13 ธั น วาคม พ.ศ. 2560 ถึ ง 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ดํ าเนิ น การแล้ ว เสร็จ โดยมี
หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วม ได้แก่ สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานชลประทาน สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สํานั กงานโยธาธิการและผั งเมือง สํานั กงานสถิติจังหวัด สํ านั กงานเกษตรจังหวัด สํ านักงานพั ฒ นาชุมชนจังหวัด
สํานั กงานพัฒ นาที่ดิน จังหวัด สํานั กงานอุทยานแห่ งชาติจังหวัด และสํ านักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวม
ผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า 80 ท่าน ซึ่งเกินกว่าแผนงานที่ได้ว่าเอาไว้ แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานในระดับจังหวัดให้
ความสนใจในการฝึกอบรมเป็นจํานวนมาก บางหน่วยงานไม่มีบุคคลการด้าน GIS แต่ให้ความสนใจมาเข้าร่วมอบรม
เพราะเล็งเห็นประโยชน์ในการใช้งานระบบ GIS เพื่อนําไปประยุกต์ใช้งานในองค์กรของตนเอง บางหน่วยงานได้รับ
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นโยบายจากทางกรมให้มีการประยุกต์ใช้ข้อมูลด้าน GIS ในการบริหารจัดการข้อมูลในท้องถิ่น และวิเคราะห์ข้อมูลใน
เชิงพื้นที่
1.4

รำยกำรข้อมูลที่หน่วยงำนต้องเร่งดำเนินกำร

หน่วยงานควรเร่งรัดพิจารณาแก้ไขในด้านการจัดทําคําอธิบายข้อมูล (Metadata) โดยเฉพาะรายการที่เป็น
Mandatory ทั้ง 9 รายการ ได้แก่
1) ชื่อชุดข้อมูล
2) วันที่อ้างอิงของชุดข้อมูล
3) ภาษาของชุดข้อมูล
4) ประเภทหัวข้อของชุดข้อมูล
5) บทคัดย่อซึ่งอธิบายชุดข้อมูล
6) การติดต่อเกี่ยวกับ Metadata
7) วันที่ของ Metadata
8) เนื้อหาข้อมูล
9) คุณภาพข้อมูล
ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะและประโยชน์ในการแชร์และเชื่อมโยงข้อมูล การให้บริการคําอธิบายข้อมูลอย่าง
เป็ น ระบบ จําเป็ น ต้องออกแบบระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมประยุกต์ อาทิเช่น Metadata Application หรือ
Schema Application เพื่อประโยชน์สําหรับหน่วยงานต่อไป
1.5

สรุปปัญหำและข้อเสนอแนะกำรแก้ไขในภำพรวม
1.5.1 ด้ำนกำรประเมินควำมสอดคล้องของข้อมูล
1)

2)

3)

ความชัดเจนของนิยามต่างๆ คําอธิบายของข้อกําหนดมาตรฐานFGDS เกิดความสับสนในการ
ประเมินความสอดคล้อง ทําให้การกรอกข้อมูลหรือระบุรายละเอียดข้อมูลตามมาตรฐานFGDS
จากองค์กรหรือหน่วยงานผู้ผลิตไม่ถูกต้อง ซ้ําซ้อน และมาตราส่วนแผนที่ต่างกัน
ความสมบูรณ์ ครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับมาจากหน่วยงาน ทําให้ไม่สามารถพิจารณาตามเงื่อนไข
ข้อกําหนดของ FGDS ได้ครบถ้วน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากข้อกําหนดมาตรฐานที่ไม่ชัดเจน และ
ข้อกําหนดด้านการนําข้อมูลจากหน่วยงานไปใช้อ้างอิง มีผลกระทบต่อหน่วยงานที่ผู้ให้บริการ
ข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นรูปแบบ Digital ที่สามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขได้โดยง่าย
การพิจารณาเงื่อนไขต่างๆตามข้อกําหนด ทําได้ยาก เพราะข้อจํากัดหรือมีประเด็นที่ขัดแย้งกับ
ทางกฏหมาย
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4)

บางรายการชั้นข้อมูลตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS ยังไม่เปิดเผยโดยองค์กรหรือหน่วยงาน
ผู้ผลิต

1.5.2 ด้ำนกำรพัฒนำระบบและโปรแกรมประยุกต์
การพั ฒ นาระบบบริการแผนที่ออนไลน์ (Online Service) ได้แก่ ระบบ Back-End และ Front-End เป็ น
แนวคิดที่สืบเนื่องมากจากภาพใหญ่ของรัฐบาลในลักษณะ Top-Down คือ รอคําสั่งหรือนโยบายจากหน่วยงานของรัฐ
แต่เพียงอย่างเดียว (โดยมองการใช้ระบบพัฒนาปัญหาระดับกระทรวง กรม เป็นแนวทางในการสร้างระบบ) แต่ว่าการ
จัดอบรมระดับจังหวัด เป็นการเริ่มต้นใช้งานจาก Bottom-Up คือ หน่วยงานระดับจังหวัด หรือแม้กระทั้งประชาชน
เป็นผู้ร่วมกําหนดทิศทางนโยบาย และกระบวนการในการพัฒนาโดยตรง ดังนั้นสิ่งที่น่าจะปรับปรุงได้มี ดังนี้
1)
ด้านองค์ความรู้พื้นฐานการใช้งาน GIS และการประยุกต์ใช้ข้อมู ล ยังขาดบุคคลากรที่ทําหน้าที่ดูแล
บริหารจัดการด้านนี้อย่างจริงจัง หรือบุคคลากรยังไม่มีภารกิจงานด้าน GIS ที่ชัดเจน ทําให้ขาดความต่อเนื่องในการ
แสวงหาองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้ข้อมูลด้าน GIS ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บุคคลากรเหล่านี้ เป็นกลไกสําคัญใน
การขัดเคลื่อนนโยบายแบบ Bottom-Up ในการจัดทําข้อมูล การปรับปรุง รวมไปถึงการดูแลรักษาข้อมูลในพื้นที่ของ
ตนเองเป็นเรื่องง่าย สามารถช่วยลดงบประมาณในการจัดจ้างทําข้อมูลจากส่วนกลาง อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศบน
เครือข่าย มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน GIS จึงเป็นสิ่ง
สําคัญ หากสามารถแก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ การนําเสนอ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่ผู้บริหาร
2)
ด้านความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายที่ใช้ในการปฏิบั ติงาน
เนื่องจากข้อจํากัดด้านงบประมาณ การจัดหาเครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ยังไม่ตอบสนองความต้องการ
การบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ ระดับจังหวัด (ข้อมูลขนาดใหญ่) จําเป็นต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์ โปรแกรมประยุกต์
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
3)
การบริห ารจั ดการข้อ มูล เชิงพื้ นที่ ยังเป็ นลั กษณะของไฟล์ ข้อมูล (File Base) มีความแตกต่างกั น
ระหว่างโครงสร้างข้อมูล ภูมิสารสนเทศพื้นฐานระหว่างหน่วยงาน การพัฒ นาระบบฐานข้อมูลจึงเป็นเรื่องซับซ้อน
รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรบนเครือข่าย มีลักษณะเป็น Hard copy บนเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน
การแลกเปลี่ยน การเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ยังมีข้อจํากัดหลายประการ เช่น นโยบายหรือข้อบังคับ
ภายในหน่วยงาน งบประมาณ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เครือข่าย หรือมาตรฐานหรือข้อกําหนดในการ
จัดการข้อมูลที่ชัดเจน
4)
ความเข้ าใจเรื่ อ งนโยบายหรื อ แนวทางการใช้ งานระบบ Back-End และ Front-End ในอนาคต
เนื่องจากระยะเวลาในการฝึกอบรมและสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าอบรมมีเวลาน้อย ผู้นําเสนอจําเป็นต้อง บรรยายถึง
ที่มาและความสําคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ รวมไปถึง การนําเสนอเทคโนโลยี
ด้าน GIS ที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจุดประกายความคิดให้เกิดการนําไปประยุกต์ใช้งาน การฝึกอบรมการใช้งานระบบ
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5)
การเข้ าถึ งการให้ บ ริ การข้ อมู ลภู มิ สารสนเทศพื้ นฐานจากส่ วนกลาง (Web Service) ยั งทํ าได้ ยาก
เนื่ องจากไม่ทราบช่องทางการเข้าถึง (เช่น การดึงข้อมูลผ่าน HTTP Protocol เป็นต้น) เป็ นช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ทั่วๆไปในนระดับชั้นโปรแกรมประยุกต์เพื่อการแจกจ่ายและการทํางานร่วมกันกับสารสนเทศ หรือการรับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐในการให้บริการด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ยังไม่แพร่หลายบางหน่วยงาน ระดับจังหวัด
ไม่มีข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ไม่มีข้อมูล ไม่สามารถหาข้อมูลได้ ไม่ทราบแหล่งและวิธีการร้องขอ
ข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานในระดับกระทรวง กรม ที่มีระบบสารสนเทศพร้อมให้บริการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพื้ นฐานหลายหน่ วยงาน และอยู่ บนรากฐานการออกแบบและพั ฒ นาระบบที่ เป็ นมาตรฐานสากลในการ
ให้บริการข้อมูลบนเครือข่าย (ISO/OGC) แต่ต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบการร้องขอข้อมูลในระบบราชการ ถึงแม้จะทราบ
วิธีการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรฐานสากล แต่ไม่สามารถนํามาใช้ในระบบงานตนเองได้ ต้องดําเนินการร้องขอเป็ นขั้นตอนไป
ซึ่งอาจต้องใช้เวลา ทําให้บทบาทความสําคัญการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดน้อยลงไป ทําให้การวิเคราะห์เพื่อ
หาแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศเป็นเรื่องยาก
จากปัญหาที่พบในการดําเนินโครงการในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางที่ปรึกษาข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางการ
แก้ไขปัญหา ดังนี้
 เพิ่มการใช้ความรู้พื้นฐานด้าน GIS ให้ แก่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด เพื่อใช้ในการนําเสนอผลงานให้
ผู้บริหารสามารถนําไปใช้ในการวางแผน การบริหารงานต่อไปในอนาคต
 จัดสรรเครื่องมือ โปรแกรมประยุกต์ที่เป็นมาตรฐานกลาง สามารถใช้งานร่วมกันได้ในวงกว้าง การ
จัดหาระบบ Cloud Computing ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เป็นทางเลือกหนึ่ง ที่
เจ้าหน้าที่ราขการในระดับจังหวัด สามารถเข้าถึงได้ง่าย บนเครือข่ายอิยเตอร์เน็ตท้องถิ่น
 มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานในระดับจังหวัด อย่างเป็นระบบ
มี ก ารประยุ ก ต์ ใช้ ร ะบบฐานข้ อ มู ล เชิ งพื้ น ที่ (Geo Spatial Database Management Systems)
เพื่อลดความซ้ําซ้อนข้อมูล การปรับปรุง การแก้ไข รวมไปถึงการสืบค้น ตรวจสอบข้อมูลสามารถทํา
ได้โดยง่าย
 นําเสนอและแนะนําการประยุกต์ การวิิเคราะห์ หรือการสร้างข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเปิด ทั้งในและ
ต่างประเทศ (Open Data หรือ OpenGeo) ได้อย่างเหมาะสม และการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาระดับ
ท้องถิ่น หรือระดับจังหวัด จะทําให้การเริ่มอบรมของเจ้าหน้าที่ ระดับจังหวัดได้ประโยชน์มากขึ้น
 ในโครงการดั ง กล่ า ว ควรเพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาการศึ ก ษาถึ ง ความต้ อ งการใช้ ง านระบบ (User
Requirement) ในระดับจังหวัด เพื่อประโยชน์ในการสร้างความตระหนักในประโยชน์ของข้อมูลจาก
FGDS ในการช่วยพัฒนาการทํางานของหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ภายในจังหวัด
 จากประสบการณ์ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ระดับจังหวัด จํานวน 15 จังหวัด พบว่า ควร
จะมีการแนะนําให้หน่วยงานทราบถึงเหตุผลและความสําคัญต่อประเทศ อ้างถึงนโยบาย สทอภ.
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 ส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านข้อมูล FGDS การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน เนื่องจากมีการร้อง
ขอ ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานระบบในระดับจังหวัด โดยใช้ ระบบบริการแผนที่ออนไลน์ (Online
Service) ได้แก่ระบบ Back-End และ Front-End เป็นช่องทางในการดําเนินงาน จะเกิดประโยชน์
 เนื่ องจากมี การเสนอแนะจากผู้ เข้าร่ว มฝึ กอบรมให้ ขยายระยะเวลาอบรมให้ มากกว่านี้ แต่ ด้ว ย
ข้อจํ ากัดด้านระยะเวลาโครงการ และงบประมาณ จึงไม่ส ามารถดําเนิ นการได้ หากแต่ส ามารถ
คัดเลื อกผู้ เข้าร่ วมอบรมที่ มีค วามพร้อ มด้ านองค์ ความรู้ด้าน GIS หรือ IT จะสามารถเข้ าใจและ
ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว และนําไปขยายผลต่อยอดได้ในอนาคต หรือมอบหมายงาน ค่าตอบแทนแก่
เจ้าหน้าที่ที่รับ ผิดชอบผู้ดูแลระบบ อย่างจริงจัง เป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานอย่างสม่ําเสมอ
และมีความชํานาญ เกิดประโยชน์สูงสุด
1.6

แนวคิดกลไกขับเคลื่อนนโยบำยในอนำคต

อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนนโยบายหลักในการบูรณาข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานร่วมกัน จําเป็นต้องมีปัจจัย
หลายด้าน แต่จะของรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยประสบการณ์ ข้อเสนอแนะ และปัญหาต่างๆที่รับทราบ
จากการดําเนินงานที่ผ่านมา โดยสรุปเป็นประเด็นไว้ ดังรูปที่ 1-1

รูปที่ 1-1 แสดงแนวคิดกลไกขับเคลื่อนนโยบายในอนาคต

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้า 1 - 9

รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
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ประเด็นที่เกี่ยวข้องมี ดังนี้
1)
นโยบายบู ร ณาการข้อมูล ร่ วมกัน เป็น แนวคิดหลั กที่ จําเป็ นต้อ งมีลํ าดั บแรก เพราะเป็น การสรุป
ภาพรวมแนวทางการดําเนินงานของภาครัฐ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นแผนแม่บทที่ส่วนราชการต้องให้ความร่วมมือ
2)
การกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานข้อมูลที่พร้อมให้บริการ การกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่
ชัดเจน จะเอื้อประโยชน์ให้ส่วนราชการ ระดับจังหวัด สามารถปฏิบัติตามนโยบายได้โดยง่าย
3)
งบประมาณส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด การใช้ งานข้ อ มู ล GIS อย่ า งเป็ น รูป ธรรม คื อ นํ า ข้ อ มู ล ไปใช้ ในการ
ออกแบบวิเคราะห์ในพื้นที่จริง โดยเจ้าของพื้นที่เป็นผู้ดําเนินการ ชี้นําให้เล็งเห็นถึงประโยชน์และงบประมาณที่จะ
ได้รับ
4)
การกํ าหนดบทบาทบุ ค คลากรด้ าน GIS ที่ ชัด เจนในระดั บ จั งหวัด เพื่ อ เป็ น การวางรากฐานการ
พัฒนาการใช้งานระบบ GIS และเป็นส่วนที่ช่วยผลักดัน ส่งเสริมนโยบายด้าน GIS ต่อไปในอนาคต
5)
การถ่ ายทอดองค์ค วามรู้ พื้ น ฐานด้ าน GIS ในระดั บ จังหวัด ภายหลั งการกํ าหนดมาตรฐาน และ
บุคคลากรด้าน GIS ที่ชัดเจนแล้ว จําเป็ นที่จะต้องถ่ายทอดแนวคิด สร้างความเข้าใจทั้งในส่วนของระบบงาน หรือ
เทคโนโลยีด้าน GIS ที่ทันสมัยให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด รับทราบเพื่อนําไปดําเนินการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
เพื่อให้งบประมาณที่นําไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุด
6)
การเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน FGDS เพื่อส่งเสริม สนั บสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
เพราะหากขาดแคลนข้อมูล จะมีผลต่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ และสูญเสียงบประมาณในการดําเนินโครงการที่ซ้ําซ้อน
7)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ให้รองรับการใช้งานวงกว้าง เป็นส่วนที่ภาครัฐสามารถช่วยสนับสนุนได้
เพราะมีทรัพยากรการบริหารจัดการงานดังกล่าว พร้อมกว่าในพื้นที่ระดับจังหวัด
8)
การสนั บ สนุ น และติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงให้ เห็ นถึงความสํ าคัญ ต่องานที่
เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดกําลังดําเนินงานอยู่
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ชุดข้อมูลที่ผ่ำนกำรปรับปรุงในระดับจังหวัด
8 จังหวัด (งำนงวดที่ 2)
ที่ปรึกษาขอส่งมอบชุดข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุงในระดับจังหวัด 8 จังหวัด ดังนี้
1. แม่ฮ่องสอน
2. เชียงใหม่
3. ลําปาง
4. เชียงราย
5. พะเยา
6. น่าน
7. อุตรดิตถ์
8. กรุงเทพมหานคร
หลังจากได้รับข้อมูลตามที่ สทอภ. ส่งมอบให้ ทางที่ปรึกษาได้ทําการปรับปรุงชุดข้อมูลต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS โดยในการปรับปรุงชุดข้อมูลพื้นฐานนั้น มีรายละเอียดดังนี้
1. ปรับปรุงชื่อไฟล์ ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน การสื่อสารต่อผู้ใช้งาน โดยอาศัยแนวทางที่แนะนําตามเอกสาร
มาตรฐาน FGDS ได้แก่
1.1 ชื่อไฟล์ของข้อมูลเวกเตอร์ คือ รหัสชั้นข้อมูล_ชื่อชุดข้อมูลภาษาอังกฤษ_ชื่อย่อหน่วยงาน_มาตรา
ส่วน_ปีค.ศ.ที่ผลิตข้อมูล เช่น L03007_AllocatePacel_CPD_5k_Y2004
1.2 ชื่อไฟล์ของข้อมูลราสเตอร์ ประกอบด้วย
1.2.1 ชื่อไฟล์ภาพชุดข้อมูลดาวเทียมดัดแก้
1.2.1.1 ชื่อไฟล์ภาพโมเสก คือ ชื่อข้อมูล_ชื่อจังหวัด_ชื่อหน่วยงาน_มาตราส่วน_ปีค.ศ.ที่ผลิต
ข้อมูล เช่น th1_BKK_GISTDA_25k_Yxxxx
1.2.1.2 ชื่อไฟล์ภาพระวาง คือ ชื่อข้อมูล_เลขระวาง เช่น th1_เลขระวาง
1.2.1.3 ชื่อไฟล์รายภาพ ไม่ได้ทําการปรับปรุงชื่อ เนื่องจากชื่อเดิมของข้อมูลดาวเทียมดัดแก้
บอกรายละเอียดของภาพไว้ครบถ้วน
1.2.2 ชื่อไฟล์ภาพชุดข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
ชื่อไฟล์ระวาง : ชื่อข้อมูล_เลขระวาง เช่น dol_503515292
1.2.3 ชื่ อ ไฟล์ ภ าพชุ ด ข้ อ มู ล หมุ ด หลั ก ฐานแผนที่ ชุ ด ข้ อ มู ล ความสู งภู มิ ป ระเทศเชิ งเลข (DEM) และชุ ด
ข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงชื่อไฟล์ เนื่องจากข้อมูลอยู่ในรูปแบบภาพแผนที่
ออนไลน์ (WMS)
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

สําหรับกรณีที่ไม่ทราบค่ามาตราส่วนและปี ค.ศ.ที่ผลิตข้อมูล จะใช้ x แทนค่า เช่น xxk (มาตราส่วน
ของข้อมูล) Yxxxx (ปีค.ศ.ที่ผลิตข้อมูล)
2. แก้ไขระบบพิ กั ด อ้างอิง (Geographic Coordinate Systems) ปรับ ปรุงระบบพิ กัด อ้ างอิง ให้ ส ามารถ
แสดงผลร่วมกันได้
3. แก้ไขข้อมูลลักษณะประจําของข้อมูล Vector โดยปรับปรุงชื่อ Field ให้สอดคล้องกับมาตรฐานข้อกําหนด
FGDS
4. ปรับปรุงรหัสอักขระ (Encoding) ในข้อมูลคุณลักษณะประจําให้รองรับภาษาไทย
ข้อมูลที่ได้ทําการปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS จํานวน 8 จังหวัด ของงานงวดที่ 2 มี
รายละเอียดดังตารางที่ 1-2 และ ตารางที่ 1-3

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ตารางที่ 1-2 แสดงรายละเอียดข้อมูลที่ทําการปรับปรุงในระดับจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด
ชื่อ Shapefile

หน่วยงำนหลัก/รอง

รหัสอักขระ

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ระบบพิกัด

ชื่อรำยกำรชั้นข้อมูลตำม
FGDS 4.1

ชื่อ Field

กลุ่มชุด
ข้อมูลตำม
มำตรฐำน
FGDS 4.1

กำรปรับปรุงชั้นข้อมูล

ตำรำง Attribute

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล

03005 - ที่ราชพัสดุ
(ROYAL_LAND)

ขอบเขตที่ราชพัสดุ

กรมธนารักษ์

√

√

√

√

√

03007 - แปลงที่ดินของรัฐ
จัดเพื่อประชาชน
(ALLOCATE_PARCEL)

แปลงที่ดิน ส.ป.ก.

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

√

√

√

√

√

01
แปลงที่ดิน

02
เขตการ
ปกครอง

01002-เส้นเขตการปกครอง
(ADMIN_Line)
01032 - พื้นที่ขอบเขต
จังหวัด (Province)

เส้นเขตการ
ปกครอง

ขอบเขตจังหวัด

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

กรมการปกครอง

√

√

√

√

√

√

√

√

จังหวัดที่มีข้อมูล

กรุงเทพฯ,
เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์
เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์

จังหวัดที่ไม่มี
ข้อมูล

หมำย
เหตุ

-

-

กรุงเทพฯ

-

-

-

√

กรุงเทพฯ

เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์

√

เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,

กรุงเทพฯ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
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ชื่อ Shapefile

หน่วยงำนหลัก/รอง

รหัสอักขระ

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ระบบพิกัด

ชื่อรำยกำรชั้นข้อมูลตำม
FGDS 4.1

ชื่อ Field

กลุ่มชุด
ข้อมูลตำม
มำตรฐำน
FGDS 4.1

กำรปรับปรุงชั้นข้อมูล

ตำรำง Attribute

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล

จังหวัดที่ไม่มี
ข้อมูล

หมำย
เหตุ

เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์

กรุงเทพฯ

-

√

กรุงเทพฯ

เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์

-

√

เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์

กรุงเทพฯ

-

กรุงเทพฯ

เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,

-

จังหวัดที่มีข้อมูล

แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์

ขอบเขตอําเภอ

กรมการปกครอง

√

√

√

√

√

01033 - พื้นที่ขอบเขต
อําเภอ (District)
พื้นที่ขอบเขตอําเภอ

เขตตําบล

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

กรมการปกครอง

√

√

√

√

√

√

√

√

01034 - พื้นที่ขอบเขต
ตําบล (Tambon)
พื้นที่ขอบเขตตําบล
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

√

√

√

√

√
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ชื่อ Shapefile

หน่วยงำนหลัก/รอง

รหัสอักขระ

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ระบบพิกัด

ชื่อรำยกำรชั้นข้อมูลตำม
FGDS 4.1

ชื่อ Field

กลุ่มชุด
ข้อมูลตำม
มำตรฐำน
FGDS 4.1

กำรปรับปรุงชั้นข้อมูล

ตำรำง Attribute

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล

จังหวัดที่มีข้อมูล

จังหวัดที่ไม่มี
ข้อมูล

หมำย
เหตุ

แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์
01004 - จุดตัวแทนพื้นที่
การปกครอง
(ADMIN_Location)

ที่ตั้งสํานักงานเขต

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

√

√

√

√

√

กรุงเทพฯ

เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์

-
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
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ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ทางหลวงแผ่นดิน

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

√

√

√

√

ชื่อ Shapefile

หน่วยงำนหลัก/ร่วม

รหัสอักขระ

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ระบบพิกัด

รำยกำรชั้นข้อมูลตำม
FGDS 4.1

ชื่อ Field

กลุ่มชุด
ข้อมูลตำม
มำตรฐำน
FGDS 4.1

กำรปรับปรุงชั้นข้อมูล

ตำรำง Attribute

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล

√

02001 - เส้นกลางถนน
(ROAD_CL)
เส้นกลางถนน

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

จังหวัดที่มีข้อมูล

เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์

√

√

√

√

√

กรุงเทพฯ

√

√

√

√

√

กรุงเทพฯ

03
เส้นทาง
คมนาคม
สถานีรถไฟฟ้า
02002 - จุดเชื่อมต่อ
คมนาคม (TRANS_NODE)

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สถานีรถไฟ

02003 - ขอบถนน

Bma_road_edge

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

จังหวัดที่ไม่มี
ข้อมูล

หมำย
เหตุ

กรุงเทพฯ
-

เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์
เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์

กรุงเทพฯ,
เชียงราย, พะเยา,
เชียงใหม่, ลําปาง,
น่าน, แม่ฮ่องสอน
อุตรดิตถ์
เชียงราย,
กรุงเทพฯ

-

-

-
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ชื่อ Shapefile

หน่วยงำนหลัก/ร่วม

รหัสอักขระ

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ระบบพิกัด

รำยกำรชั้นข้อมูลตำม
FGDS 4.1

ชื่อ Field

กลุ่มชุด
ข้อมูลตำม
มำตรฐำน
FGDS 4.1

กำรปรับปรุงชั้นข้อมูล

ตำรำง Attribute

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล

จังหวัดที่มีข้อมูล

(ROAD_EDGE)

02004 - สะพาน
(BRIDGE_PNT)

Bma_overpass_b
nd

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

จุดกลับรถ
02006 - จุดกลับรถ
(UTURN_PNT)

√

√

√

√

√

√

√

√

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

√

√

√

√

เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์
เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์

หมำย
เหตุ

√

กรุงเทพฯ

√

กรุงเทพฯ,
เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา, ลําปาง,
อุตรดิตถ์

แม่ฮ่องสอน

-

กรุงเทพฯ,
อุตรดิตถ์

เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง

-

กรมทางหลวง
สะพานกลับรถ

จังหวัดที่ไม่มี
ข้อมูล

√

-
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จุดทางแยก/จุดตัด
02007 - จุดทางแยก/จุดตัด
(JUNCTION_PNT)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

กรมทางหลวง

ราวกันอันตราย

02008 - ทางรถไฟ
(RAILWAY_CL)

ชื่อ Shapefile

หน่วยงำนหลัก/ร่วม

รหัสอักขระ

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ระบบพิกัด

รำยกำรชั้นข้อมูลตำม
FGDS 4.1

ชื่อ Field

กลุ่มชุด
ข้อมูลตำม
มำตรฐำน
FGDS 4.1

กำรปรับปรุงชั้นข้อมูล

ตำรำง Attribute

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล

เส้นทางรถไฟฟ้า

เส้นทางรถไฟ
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

จังหวัดที่มีข้อมูล

กรุงเทพฯ,
เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ,
เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์

√

√

√

√

√

กรุงเทพฯ

√

√

√

√

√

กรุงเทพฯ,

จังหวัดที่ไม่มี
ข้อมูล

หมำย
เหตุ

-

-

-

-

เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์
เชียงราย, พะเยา,

-

-
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041 - อาคาร

ชื่อ Shapefile

หน่วยงำนหลัก/ร่วม

รหัสอักขระ

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ระบบพิกัด

รำยกำรชั้นข้อมูลตำม
FGDS 4.1

ชื่อ Field

กลุ่มชุด
ข้อมูลตำม
มำตรฐำน
FGDS 4.1

กำรปรับปรุงชั้นข้อมูล

ตำรำง Attribute

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล

อาคาร

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

√

√

√

√

√

04301 - พื้นที่/จุดตําแหน่ง
อ้างอิง

Landmark

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

√

√

√

√

√

05003 - ป่าสงวนแห่งชาติ
(NRF)

แนวเขตป่าสงวน
แห่งชาติ

กรมป่าไม้

-

-

√

√

√

05004 - พื้นที่ป่าปกคลุม

พื้นที่ป่าไม้ตาม

กรมป่าไม้

-

-

√

√

√

04
เขตชุมชน/
อาคาร

05 ป่าไม้

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จังหวัดที่มีข้อมูล

จังหวัดที่ไม่มี
ข้อมูล

เชียงใหม่, ลําปาง, น่าน, แม่ฮ่องสอน
อุตรดิตถ์
เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
กรุงเทพฯ
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์
เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
กรุงเทพฯ
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์
เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,
กรุงเทพฯ
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ,
-

หมำย
เหตุ

-

-

-

-
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(FCA)

06 การใช้
ประโยชน์
ที่ดิน

06002 - พื้นที่การใช้
ประโยชน์ที่ดิน ระดับที่ 2

ชื่อ Shapefile

หน่วยงำนหลัก/ร่วม

รหัสอักขระ

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ระบบพิกัด

รำยกำรชั้นข้อมูลตำม
FGDS 4.1

ชื่อ Field

กลุ่มชุด
ข้อมูลตำม
มำตรฐำน
FGDS 4.1

กำรปรับปรุงชั้นข้อมูล

ตำรำง Attribute

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล

สภาพ

แผนที่สภาพการใช้
ที่ดิน
ปี พ.ศ.2558 และ
พ.ศ.2559

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรมพัฒนาที่ดิน

√

√

√

√

√

จังหวัดที่มีข้อมูล

เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ,
เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง,
อุตรดิตถ์

จังหวัดที่ไม่มี
ข้อมูล

หมำย
เหตุ

-

-
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FGDS 4.1

เส้นทางน้ํา

กรมทรัพยากรน้ํา

√

√

√

√

จังหวัดที่มี
ข้อมูล

จังหวัดที่ไม่มี
ข้อมูล

หมำย
เหตุ

เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง,
อุตรดิตถ์

กรุงเทพฯ

-

√

กรุงเทพฯ

เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง,
อุตรดิตถ์

-

√

เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,

กรุงเทพฯ

-

ชื่อ Shapefile

หน่วยงำนหลัก/ร่วม

รหัสอักขระ

FGDS 4.1

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ระบบพิกัด

รำยกำรชั้นข้อมูลตำม

ชื่อ Field

กลุ่มชุด
ข้อมูลตำม
มำตรฐำน

กำรปรับปรุงชั้นข้อมูล

ตำรำง Attribute

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล

√

07101 - เส้นทางน้ํา
07 แหล่งน้ํา

ธรรมชาติ
(NAT_STREAM)
Bma_hydrocl

07201 - พื้นที่แหล่งน้ํา

ตามธรรมชาติ
(NAT_WTR_BODY)

แหล่งน้ํา
ธรรมชาติผิวดิน

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

กรมทรัพยากรน้ํา

√

√

√

√

√

√

√

√
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FGDS 4.1

ชื่อ Shapefile

หน่วยงำนหลัก/ร่วม

รหัสอักขระ

FGDS 4.1

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ระบบพิกัด

รำยกำรชั้นข้อมูลตำม

ชื่อ Field

กลุ่มชุด
ข้อมูลตำม
มำตรฐำน

กำรปรับปรุงชั้นข้อมูล

ตำรำง Attribute

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล

จังหวัดที่มี
ข้อมูล

จังหวัดที่ไม่มี
ข้อมูล

หมำย
เหตุ

-

-

แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง,
อุตรดิตถ์

พื้นที่แหล่งน้ํา
ธรรมชาติ

07301 - บ่อบาดาล
(WELL)

บ่อบาดาล

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

กรมทรัพยากรน้ํา

√

√

√

√

√

√

√

√

√

กรุงเทพฯ

เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง,
อุตรดิตถ์

√

กรุงเทพฯ,
เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง,

-
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FGDS 4.1

07501 - สถานีตรวจวัด
ในลําน้ํา (HYD_STATION)

08

อุทกศาสตร์

LVELSTATION

กรมทรัพยากรน้ํา

√

√

√

√

ชื่อ Shapefile

หน่วยงำนหลัก/ร่วม

รหัสอักขระ

FGDS 4.1

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ระบบพิกัด

รำยกำรชั้นข้อมูลตำม

ชื่อ Field

กลุ่มชุด
ข้อมูลตำม
มำตรฐำน

กำรปรับปรุงชั้นข้อมูล

ตำรำง Attribute

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล

√

จังหวัดที่มี
ข้อมูล
อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ,
เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง,
อุตรดิตถ์

13001 - ตัวเลขน้ํา
(SOUNDG)

ตัวเลขน้ํา
(SOUNDG)

กรมอุทกศาสตร์

√

√

√

√

√

กรุงเทพฯ

13002 - เส้นชายฝั่ง

เส้นชายฝั่ง

กรมอุทกศาสตร์

√

√

√

√

√

กรุงเทพฯ

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จังหวัดที่ไม่มี
ข้อมูล

หมำย
เหตุ

-

-

เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง,
อุตรดิตถ์
เชียงราย,

-

-
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FGDS 4.1

(COALNE)

13013 - ค่าเส้นความ
ลึกเท่า (DEPCNT)

ชื่อ Shapefile

หน่วยงำนหลัก/ร่วม

รหัสอักขระ

FGDS 4.1

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ระบบพิกัด

รำยกำรชั้นข้อมูลตำม

ชื่อ Field

กลุ่มชุด
ข้อมูลตำม
มำตรฐำน

กำรปรับปรุงชั้นข้อมูล

ตำรำง Attribute

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล

จังหวัดที่มี
ข้อมูล

(COALNE)

ค่าเส้นความลึก
เท่า (DEPCNT)

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรมอุทกศาสตร์

√

√

√

√

√

กรุงเทพฯ

จังหวัดที่ไม่มี
ข้อมูล
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง,
อุตรดิตถ์
เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง,
อุตรดิตถ์

หมำย
เหตุ

-
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09
09001 - หมุดหลักฐานทาง
หมุด
ราบ
หลักฐานแผน
(HorizontalControlPoint)
ที่

10
ความสูงภูมิ
ประเทศ
เชิงเลข
(DEM)

11
ภาพแผนที่
ภูมิประเทศ

-

-

-

-

-

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ชื่อ Shapefile

หน่วยงำนหลัก/ร่วม

รหัสอักขระ

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ระบบพิกัด

รำยกำรชั้นข้อมูลตำม
FGDS 4.1

ชื่อ Field

กลุ่มชุด
ข้อมูลตำม
มำตรฐำน
FGDS 4.1

กำรปรับปรุงชั้นข้อมูล

ตำรำง Attribute

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล

-

-

-

จังหวัดที่มี
ข้อมูล
กรุงเทพฯ,
เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง,
อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ,
เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง,
อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ,
เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,

จังหวัดที่ไม่มี
ข้อมูล

หมำยเหตุ

-

เป็นข้อมูล
รูปแบบ
WMS

-

เป็นข้อมูล
รูปแบบ
WMS

-

เป็นข้อมูล
รูปแบบ
WMS
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ชื่อ Shapefile

หน่วยงำนหลัก/ร่วม

รหัสอักขระ

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ระบบพิกัด

รำยกำรชั้นข้อมูลตำม
FGDS 4.1

ชื่อ Field

กลุ่มชุด
ข้อมูลตำม
มำตรฐำน
FGDS 4.1

กำรปรับปรุงชั้นข้อมูล

ตำรำง Attribute

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล

จังหวัดที่มี
ข้อมูล

จังหวัดที่ไม่มี
ข้อมูล

หมำยเหตุ

-

-

เชียงใหม่

ไม่มีข้อมูล
ไฟล์ภาพ
โมเสกและ
ไฟล์ภาพ
ระวาง

ลําปาง,
อุตรดิตถ์

12
แผนที่
ภาพถ่ายทาง
อากาศ

13
ภาพ
ดาวเทียมดัด
แก้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

√

√

กรุงเทพฯ,
เชียงราย,
เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา,
แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง,
อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ,
เชียงราย, น่าน,
พะเยา,
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หมำยเหตุ : เครื่องหมาย “√” หมายถึง ได้ทําการปรับปรุงข้อมูลของ 8 จังหวัด ทางภาคเหนือและกรุงเทพมหานคร ในงวดที่ 2
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ตารางที่ 1-3 แสดงรายละเอียดการปรับปรุงชื่อไฟล์ของข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS
กลุ่มชุดข้อมูล
ตำมมำตรฐำน
FGDS 4.1

ชื่อข้อมูลตำม FGDS

หน่วยงำนหลัก/รอง

03007 - แปลงที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน
(ALLOCATE_PARCEL)
01002- เส้นเขตการปกครอง (ADMIN_Line)

พื้นที่ขอบเขตตําบล

L01034_Tambon_DPT_4k_Yxxxx

สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งสํานักงานเขต

L01004_AdminLocation_DPT_4k_Yxxxx

กรุงเทพฯ

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ทางหลวงแผ่นดิน

L02001_Highway_MOT_xxk_Yxxxx

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

เส้นกลางถนน
สถานีรถไฟ
สถานีรถไฟฟ้า
Bma_road_edge
Bma_overpass_bnd

ขอบเขตที่ราชพัสดุ

L03005_RoyalLand_TTD_xxk_Y2002

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แปลงที่ดิน ส.ป.ก.

L03007_AllocatePacel_CPD_5k_Y2004

สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร

เส้นเขตการปกครอง

L01002_AdminLine_DPT_4k_Yxxxx

กรมการปกครอง

ขอบเขตจังหวัด

L01032_Province_DOPA_50k_Y2013

กรมการปกครอง

ขอบเขตอําเภอ

L01033_District_DOPA_50k_Y2013

01033 - พื้นที่ขอบเขตอําเภอ (District)

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
กรมการปกครอง

01034 - พื้นที่ขอบเขตตําบล (Tambon)
01004 - จุดตัวแทนพื้นที่การปกครอง
(ADMIN_Location)
02001 - เส้นกลางถนน (ROAD_CL)
02002 - จุดเชื่อมต่อคมนาคม (TRANS_NODE)
03 เส้นทางคมนาคม

จังหวัด

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

กรมธนารักษ์

01032 - พื้นที่ขอบเขตจังหวัด (Province)

02 เขตการปกครอง

ปรับปรุงชื่อไฟล์ของข้อมูล
ตำมมำตรฐำน FGDS

กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์
เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลําปาง,
อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ
เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลําปาง,
อุตรดิตถ์
เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลําปาง,
อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ
เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลําปาง,
อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ

03005 - ที่ราชพัสดุ (ROYAL_LAND)
01 แปลงที่ดิน

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

02003 - ขอบถนน (ROAD_EDGE)
02004 - สะพาน (BRIDGE_PNT)

สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร

02006 - จุดกลับรถ (UTURN_PNT)

กรมทางหลวง

02007 - จุดทางแยก/จุดตัด (JUNCTION_PNT)

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรมทางหลวง

พื้นที่ขอบเขตอําเภอ
เขตตําบล

จุดกลับรถ
สะพานกลับรถ
จุดทางแยก/จุดตัด

L01033_District_DPT_4k_Yxxxx
L01034_Tambon_DOPA_50k_Y2013

L02001_RoadCl_DPT_4k_Yxxxx
L02002_TransNodeRailway_MOT_xxk_Yxxxx
L02002_TransNodeRailcar_MOT_xxk_Yxxxx
L02003_RoadEdge_DPT_4k_Yxxxx
L02004_BridgePnt_DPT_4k_Yxxxx
L02006_UturnPnt_DOH_xxk_Yxxxx
L02006_UturnPntBridge_DOH_xxk_Yxxxx
L02007_JunctionPnt_DOH_xxk_Yxxxx

เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลําปาง,
อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ลําปาง, อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, ลําปาง,
อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ, อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน,
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
กลุ่มชุดข้อมูล
ตำมมำตรฐำน
FGDS 4.1

04 ข้อมูลเขตชุมชน/
อาคาร

ชื่อข้อมูลตำม FGDS

หน่วยงำนหลัก/รอง

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ปรับปรุงชื่อไฟล์ของข้อมูล
ตำมมำตรฐำน FGDS

ราวกันอันตราย

L02007_JunctionPntGuardrail_DOH_xxk_Yxxxx

เส้นทางรถไฟฟ้า
เส้นทางรถไฟ
อาคาร
*Landmark

L02008_RailwayClRailcar_MOT_xxk_Yxxxx
L02008_RailwayCl_MOT_xxk_Yxxxx
L041_Building_DPT_4k_Yxxxx
L43001_Landmark_DPT_4k_Yxxxx

02008 - ทางรถไฟ (RAILWAY_CL)

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

041 - อาคาร
04301 - พื้นที่/จุดตําแหน่งอ้างอิง

สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

05003 - ป่าสงวนแห่งชาติ (NRF)

กรมป่าไม้

แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

L05003_Nrf_RFD_xxk_Yxxxx

05004 - พื้นที่ป่าปกคลุม (FCA)

กรมป่าไม้

พื้นที่ป่าไม้ตามสภาพ

L05004_Fca_RFD_xxk_Y2016

05 ป่าไม้
06 การใช้ประโยชน์
ที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
ปี พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559

L06002_ Landuse2_ LDD_ 25k_ Yxxxx

กรมทรัพยากรน้ํา

เส้นทางน้ํา

L07101_NatStream_DWR_xxk_Y2016

Bma_hydrocl

L07101_NatStreamCl_DPT_4k_Yxxxx

กรมทรัพยากรน้ํา

แหล่งน้ําธรรมชาติผิวดิน

L07201_NatWtrBody_DWR_xxkY_2016

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

พื้นที่แหล่งน้ําธรรมชาติ

L07201_NatWtrBody_DPT_4k_Yxxxx

06002 - พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับที่ 2
07101 - เส้นทางน้ําธรรมชาติ (NAT_STREAM)

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
07 แหล่งน้ํา

07201 - พื้นที่แหล่งน้ําตามธรรมชาติ
(NAT_WTR_BODY)
07301 - บ่อบาดาล (WELL)

08 อุทกศาสตร์
09 หมุดหลักฐาน
แผนที่

07501 - สถานีตรวจวัดในลําน้ํา
(HYD_STATION)
13001 - ตัวเลขน้ํา (SOUNDG)
13002 - เส้นชายฝั่ง (COALNE)
13013 - ค่าเส้นความลึกเท่า (DEPCNT)
09000 - หมุดหลักฐานแผนที่ (controlPoint)

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรมทรัพยากรน้ํา

บ่อบาดาล

กรมทรัพยากรน้ํา

LVELSTATION

กรมอุทกศาสตร์
กรมอุทกศาสตร์
กรมอุทกศาสตร์

ตัวเลขน้ํา (SOUNDG)
เส้นชายฝั่ง (COALNE)
ค่าเส้นความลึกเท่า (DEPCNT)

กรมแผนที่ทหาร

แผนที่หมุดหลักฐานแผนที่

L07301_Well_DWR_xxk_Y2016
L07501_HydStationLvel_DWR_xxk_Y2016
L13001_Soundg_HYDRO_xxk_Y2017
L13002_Coalne_HYDRO_xxk_Y2017
L13013_Depcnt_HYDRO_xxk_Y2017
ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ WMS

จังหวัด
ลําปาง, อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ลําปาง, อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลําปาง,
อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์
เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลําปาง,
อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ
เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลําปาง,
อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
กลุ่มชุดข้อมูล
ตำมมำตรฐำน
FGDS 4.1
10 ความสูงภูมิ
ประเทศเชิงเลข
(DEM)
11 ภาพแผนที่ภูมิ
ประเทศ

12 แผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศ

ชื่อข้อมูลตำม FGDS

หน่วยงำนหลัก/รอง

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ปรับปรุงชื่อไฟล์ของข้อมูล
ตำมมำตรฐำน FGDS

จังหวัด
กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์

-

กรมแผนที่ทหาร

แผนที่ความสูงภูมิประเทศเชิงเลข

ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ WMS

-

กรมแผนที่ทหาร

แผนที่ภูมิประเทศ

ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ WMS

-

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด WWS

wws_เลขระวาง

ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด VAP61

vap61_เลขระวาง

ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด NS3

ns3_เลขระวาง

ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด DOL

dol_เลขระวาง

ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด NIMA

nima_เลขระวาง

กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์
เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลําปาง,
อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
กลุ่มชุดข้อมูล
ตำมมำตรฐำน
FGDS 4.1

13 ดาวเทียมดัดแก้

ชื่อข้อมูลตำม FGDS

หน่วยงำนหลัก/ร่วม

-

สทอภ.

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

THEOS

ปรับปรุงชื่อไฟล์ของข้อมูล
ตำมมำตรฐำน FGDS

จังหวัด

1. th1_BKK_GISTDA_25k_Yxxxx
2. th1_CRI_GISTDA_25k_Yxxxx
3. th1_NAN_GISTDA_25k_Yxxxx
4. th1_PYO_GISTDA_25k_Yxxxx
5. th1_MSN_GISTDA_25k_Yxxxx
6. th1_LPG_GISTDA_25k_Yxxxx
7. th1_UTT_GISTDA_25k_Yxxxx

กรุงเทพฯ, เชียงราย, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน,
ลําปาง, อุตรดิตถ์

หมำยเหตุ : *xxk หมายถึง ข้อมูลที่ไม่ทราบค่ามาตราส่วนของข้อมูล
*Yxxxx หมายถึง ข้อมูลที่ไม่ทราบค่าปีของข้อมูล
ข้อมูล Theos จ.เชียงใหม่ ไม่มีข้อมูลไฟล์ภาพโมเสกและไฟล์ภาพระวาง มีเพียงไฟล์รายภาพที่ไม่ได้ทําการปรับปรุง จึงไม่ได้ส่งมอบให้กับทาง สทอภ.
การปรับปรุงชื่อไฟล์ภาพชุดข้อมูลดาวเทียมดัดแก้
- ชื่อไฟล์ภาพโมเสก : th1_ชื่อจังหวัด_หน่วยงาน_มาตราส่วน_ปีค.ศ.ที่ผลิต
- ชื่อไฟล์ระวาง : th1_เลขระวาง
- ชื่อไฟล์รายภาพ : ไม่ได้ทําการแก้ไขปรับปรุงชื่อ เนื่องจากชื่อเดิมของ ข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ บอกรายละเอียดของแต่ละรูปไว้ครบถ้วน
การปรับปรุงชื่อไฟล์ภาพชุดข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
- ชื่อไฟล์ระวาง : ชื่อข้อมูล_เลขระวาง
การปรับปรุงชื่อไฟล์ภาพชุดข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ ชุดข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) และชุดข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ
- ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงชื่อไฟล์ เนื่องจากข้อมูลอยู่ในรูปแบบภาพแผนที่ออนไลน์ (WMS)
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

1

ชุดข้อมูลที่ผ่ำนกำรปรับปรุงในระดับจังหวัด
6 จังหวัด (งำนงวดที่ 3)
ที่ปรึกษาขอส่งมอบชุดข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุงในระดับจังหวัด 6 จังหวัด ดังนี้
1. ชลบุรี
2. นครนายก
3. ปทุมธานี
4. ปราจีนบุรี
5. ระยอง
6. สระแก้ว

หลังจากได้รับข้อมูลตามที่ สทอภ. ส่งมอบให้ ทางที่ปรึกษาได้ทําการปรับปรุงชุดข้อมูลต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS โดยในการปรับปรุงชุดข้อมูลพื้นฐานนั้น มีรายละเอียดดังนี้
1. ปรับปรุงชื่อไฟล์ ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน การสื่อสารต่อผู้ใช้งาน โดยอาศัยแนวทางที่แนะนําตามเอกสาร
มาตรฐาน FGDS ได้แก่
1.1 ชื่อไฟล์ของข้อมูลเวกเตอร์ คือ รหัสชั้นข้อมูล_ชื่อชุดข้อมูลภาษาอังกฤษ_ชื่อย่อหน่วยงาน_มาตรา
ส่วน_ปีค.ศ.ที่ผลิตข้อมูล เช่น L03007_AllocatePacel_CPD_5k_Y2004
1.2 ชื่อไฟล์ของข้อมูลราสเตอร์ ประกอบด้วย
1.2.1 ชื่อไฟล์ภาพชุดข้อมูลดาวเทียมดัดแก้
1.2.1.1 ชื่อไฟล์ภาพโมเสก คือ ชื่อข้อมูล_ชื่อจังหวัด_ชื่อหน่วยงาน_มาตราส่วน_ปีค.ศ.ที่ผลิต
ข้อมูล เช่น th1_BKK_GISTDA_25k_Yxxxx
1.2.1.2 ชื่อไฟล์ภาพระวาง คือ ชื่อข้อมูล_เลขระวาง เช่น th1_เลขระวาง
1.2.1.3 ชื่อไฟล์รายภาพ ไม่ได้ทําการปรับปรุงชื่อ เนื่องจากชื่อเดิมของข้อมูลดาวเทียมดัดแก้
บอกรายละเอียดของภาพไว้ครบถ้วน
1.2.2 ชื่อไฟล์ภาพชุดข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
ชื่อไฟล์ระวาง : ชื่อข้อมูล_เลขระวาง เช่น dol_503515292
1.2.3 ชื่อไฟล์ภาพชุดข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ ชุดข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) และชุด
ข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงชื่อไฟล์ เนื่องจากข้อมูลอยู่
ในรูปแบบภาพแผนที่ออนไลน์ (WMS)

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

สําหรับกรณีที่ไม่ทราบค่ามาตราส่วนและปี ค.ศ.ที่ผลิตข้อมูล จะใช้ x แทนค่า เช่น xxk (มาตราส่วน
ของข้อมูล) Yxxxx (ปีค.ศ.ที่ผลิตข้อมูล)
2. แก้ไขระบบพิ กั ด อ้างอิง (Geographic Coordinate Systems) ปรับ ปรุงระบบพิ กัด อ้ างอิง ให้ ส ามารถ
แสดงผลร่วมกันได้
3. แก้ไขข้อมูลลักษณะประจําของข้อมูล Vector โดยปรับปรุงชื่อ Field ให้สอดคล้องกับมาตรฐานข้อกําหนด
FGDS
4. ปรับปรุงรหัสอักขระ (Encoding) ในข้อมูลคุณลักษณะประจําให้รองรับภาษาไทย
ข้อมูลที่ได้ทําการปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS จํานวน 6 จังหวัด ของงานงวดที่ 3 มี
รายละเอียดดังตารางที่ 1-4 และ ตารางที่ 1-5

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ตารางที่ 1-4 แสดงรายละเอียดข้อมูลที่ทําการปรับปรุงในระดับจังหวัดทั้ง 6 จังหวัด
รหัสอักขระ
ชื่อ
Shapefile

หน่วยงำนหลัก/รอง

ระบบพิกัด

ชื่อรำยกำรชั้นข้อมูลตำม FGDS 4.1

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ชื่อ Field

กลุ่มชุดข้อมูล
ตำมมำตรฐำน
FGDS 4.1

กำรปรับปรุงชั้นข้อมูล

ตำรำง
Attribute

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล

03005 - ที่ราชพัสดุ (ROYAL_LAND)

ขอบเขตที่ราชพัสดุ

กรมธนารักษ์

√

√

√

√

√

03007 - แปลงที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน
(ALLOCATE_PARCEL)

แปลงที่ดิน ส.ป.ก.

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

√

√

√

√

√

01 ชั้นข้อมูล
แปลงที่ดิน

01002 - เส้นเขตการปกครอง (ADMIN_Line)

เส้นเขตการปกครอง

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

-

-

-

-

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอบเขตจังหวัด

กรมการปกครอง

√

√

√

√

ชลบุร,ี
นครนายก,
ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี,
ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี
นครนายก,
ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี,
ระยอง,
สระแก้ว

จังหวัด
ที่ไม่มี
ข้อมูล

หมำย
เหตุ

-

-

-

-

-

-

-

ใช้ข้อมูล
ประเมิน
ความ
สอดคล้อง
กับพื้นที่
กทม.

√

ชลบุร,ี
นครนายก,
ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี,
ระยอง,
สระแก้ว

-

-

02 ชั้นข้อมูล
เขตการปกครอง
01032 - พื้นที่ขอบเขตจังหวัด (Province)

จังหวัด
ที่มี
ข้อมูล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ขอบเขตอําเภอ

กรมการปกครอง

√

√

√

รหัสอักขระ
ชื่อ
Shapefile

หน่วยงำนหลัก/รอง

ระบบพิกัด

ชื่อรำยกำรชั้นข้อมูลตำม FGDS 4.1

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ชื่อ Field

กลุ่มชุดข้อมูล
ตำมมำตรฐำน
FGDS 4.1

กำรปรับปรุงชั้นข้อมูล

ตำรำง
Attribute

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล

√

√

01033 - พื้นที่ขอบเขตอําเภอ (District)

พื้นที่ขอบเขตอําเภอ

เขตตําบล

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

กรมการปกครอง

-

√

-

√

-

√

-

√

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

-

-

-

-

จังหวัด
ที่ไม่มี
ข้อมูล

หมำย
เหตุ

ชลบุร,ี
นครนายก,
ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี,
ระยอง,
สระแก้ว

-

-

-

-

-

ใช้ข้อมูล
ประเมิน
ความ
สอดคล้อง
กับพื้นที่
กทม.

√

ชลบุร,ี
นครนายก,
ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี,
ระยอง,
สระแก้ว

-

-

-

ใช้ข้อมูล
ประเมิน
ความ
สอดคล้อง
กับพื้นที่
กทม.

01034 - พื้นที่ขอบเขตตําบล (Tambon)

พื้นที่ขอบเขตตําบล

จังหวัด
ที่มี
ข้อมูล

-

-
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

01004 - จุดตัวแทนพื้นที่การปกครอง (ADMIN_Location)

ที่ตั้งสํานักงานเขต

ทางหลวงแผ่นดิน

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

-

√

-

√

-

√

รหัสอักขระ
ชื่อ
Shapefile

หน่วยงำนหลัก/รอง

ระบบพิกัด

ชื่อรำยกำรชั้นข้อมูลตำม FGDS 4.1

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ชื่อ Field

กลุ่มชุดข้อมูล
ตำมมำตรฐำน
FGDS 4.1

กำรปรับปรุงชั้นข้อมูล

ตำรำง
Attribute

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล

-

√

02002 - จุดเชื่อมต่อคมนาคม (TRANS_NODE)

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จังหวัด
ที่ไม่มี
ข้อมูล

หมำย
เหตุ

-

-

-

ใช้ข้อมูล
ประเมิน
ความ
สอดคล้อง
กับพื้นที่
กทม.

√

ชลบุร,ี
นครนายก,
ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี,
ระยอง,
สระแก้ว

-

-

02001 - เส้นกลางถนน (ROAD_CL)
03 ชั้นข้อมูล
เส้นทางคมนาคม

จังหวัด
ที่มี
ข้อมูล

เส้นกลางถนน

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

-

-

-

-

-

-

-

สถานีรถไฟฟ้า

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

-

-

-

-

-

-

-

ใช้ข้อมูล
ประเมิน
ความ
สอดคล้อง
กับพื้นที่
กทม.
ใช้ข้อมูล
ประเมิน
ความ
สอดคล้อง
กับพื้นที่
กทม.
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

สถานีรถไฟ

√

√

√

รหัสอักขระ
ชื่อ
Shapefile

หน่วยงำนหลัก/รอง

ระบบพิกัด

ชื่อรำยกำรชั้นข้อมูลตำม FGDS 4.1

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ชื่อ Field

กลุ่มชุดข้อมูล
ตำมมำตรฐำน
FGDS 4.1

กำรปรับปรุงชั้นข้อมูล

ตำรำง
Attribute

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล

√

√

จังหวัด
ที่มี
ข้อมูล

จังหวัด
ที่ไม่มี
ข้อมูล

หมำย
เหตุ

ชลบุร,ี
นครนายก,
ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี,
ระยอง,
สระแก้ว

-

-

02003 - ขอบถนน (ROAD_EDGE)

Bma_road_edge

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

-

-

-

-

-

-

-

02004 - สะพาน (BRIDGE_PNT)

Bma_overpass_bnd

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

-

-

-

-

-

-

-

√

ชลบุร,ี
นครนายก,
ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี,
ระยอง,
สระแก้ว

-

02006 - จุดกลับรถ (UTURN_PNT)

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุดกลับรถ

กรมทางหลวง

√

√

√

√

ใช้ข้อมูล
ประเมิน
ความ
สอดคล้อง
กับพื้นที่
กทม.
ใช้ข้อมูล
ประเมิน
ความ
สอดคล้อง
กับพื้นที่
กทม.

-
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สะพานกลับรถ

√

จุดทางแยก/จุดตัด

02007 - จุดทางแยก/จุดตัด (JUNCTION_PNT)

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

กรมทางหลวง

ราวกันอันตราย

02008 - ทางรถไฟ (RAILWAY_CL)

√

รหัสอักขระ
ชื่อ
Shapefile

หน่วยงำนหลัก/รอง

ระบบพิกัด

ชื่อรำยกำรชั้นข้อมูลตำม FGDS 4.1

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ชื่อ Field

กลุ่มชุดข้อมูล
ตำมมำตรฐำน
FGDS 4.1

กำรปรับปรุงชั้นข้อมูล

ตำรำง
Attribute

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล

เส้นทางรถไฟฟ้า

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

-

-

-

-

-

จังหวัด
ที่มี
ข้อมูล

จังหวัด
ที่ไม่มี
ข้อมูล

หมำย
เหตุ

ชลบุร,ี
ปทุมธานี

นครนายก,
ปราจีนบุรี,
ระยอง,
สระแก้ว

-

-

-

-

-

-

ใช้ข้อมูล
ประเมิน
ความ
สอดคล้อง
กับพื้นที่
กทม.

ชลบุร,ี
นครนายก,
ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี,
ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี
นครนายก,
ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี,
ระยอง,
สระแก้ว

-
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เส้นทางรถไฟ

041 - อาคาร

√

√

√

รหัสอักขระ
ชื่อ
Shapefile

หน่วยงำนหลัก/รอง

ระบบพิกัด

ชื่อรำยกำรชั้นข้อมูลตำม FGDS 4.1

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ชื่อ Field

กลุ่มชุดข้อมูล
ตำมมำตรฐำน
FGDS 4.1

กำรปรับปรุงชั้นข้อมูล

ตำรำง
Attribute

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล

√

√

จังหวัด
ที่มี
ข้อมูล

จังหวัด
ที่ไม่มี
ข้อมูล

หมำย
เหตุ

ชลบุร,ี
นครนายก,
ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี,
ระยอง,
สระแก้ว

-

-

ใช้ข้อมูล
ประเมิน
ความ
สอดคล้อง
กับพื้นที่
กทม.
ใช้ข้อมูล
ประเมิน
ความ
สอดคล้อง
กับพื้นที่
กทม.

อาคาร

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

-

-

-

-

-

-

-

Landmark

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

-

-

-

-

-

-

-

√

ชลบุร,ี
ปราจีนบุรี,
ระยอง,
สระแก้ว

นครนายก,
ปทุมธานี

04 ชั้นข้อมูล
เขตชุมชน/อาคาร
04301 - พื้นที่/จุดตําแหน่งอ้างอิง

05 ชั้นข้อมูลป่าไม้

05003 - ป่าสงวนแห่งชาติ (NRF)

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

กรมป่าไม้

√

√

√

√

-
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05004 - พื้นที่ป่าปกคลุม (FCA)

06 การใช้ประโยชน์
ที่ดิน

07 ชั้นข้อมูลแหล่งน้ํา

06002 - พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับที่ 2

รหัสอักขระ
ชื่อ
Shapefile

หน่วยงำนหลัก/รอง

ระบบพิกัด

ชื่อรำยกำรชั้นข้อมูลตำม FGDS 4.1

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ชื่อ Field

กลุ่มชุดข้อมูล
ตำมมำตรฐำน
FGDS 4.1

กำรปรับปรุงชั้นข้อมูล

ตำรำง
Attribute

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล

พื้นที่ป่าไม้ตามสภาพ

กรมป่าไม้

√

√

√

√

√

แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
ปี พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559

กรมพัฒนาที่ดิน

√

√

√

√

√

เส้นทางน้ํา

กรมทรัพยากรน้ํา

√

√

√

√

√

07101 - เส้นทางน้ําธรรมชาติ (NAT_STREAM)

Bma_hydrocl

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

-

-

-

-

-

จังหวัด
ที่มี
ข้อมูล
ชลบุร,ี
นครนายก,
ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี,
ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี
นครนายก,
ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี,
ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี
นครนายก,
ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี,
ระยอง,
สระแก้ว

-

จังหวัด
ที่ไม่มี
ข้อมูล

หมำย
เหตุ

-

-

-

-

-

-

-

ใช้ข้อมูล
ประเมิน
ความ
สอดคล้อง
กับพื้นที่
กทม.
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แหล่งน้ําธรรมชาติผิวดิน

กรมทรัพยากรน้ํา

√

√

√

รหัสอักขระ
ชื่อ
Shapefile

หน่วยงำนหลัก/รอง

ระบบพิกัด

ชื่อรำยกำรชั้นข้อมูลตำม FGDS 4.1

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ชื่อ Field

กลุ่มชุดข้อมูล
ตำมมำตรฐำน
FGDS 4.1

กำรปรับปรุงชั้นข้อมูล

ตำรำง
Attribute

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล

√

√

07201 - พื้นที่แหล่งน้ําตามธรรมชาติ (NAT_WTR_BODY)

พื้นที่แหล่งน้ําธรรมชาติ

07301 - บ่อบาดาล (WELL)

07501 - สถานีตรวจวัดในลําน้ํา (HYD_STATION)

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

-

-

-

-

-

บ่อบาดาล

กรมทรัพยากรน้ํา

√

√

√

√

√

LVELSTATION

กรมทรัพยากรน้ํา

√

√

√

√

√

จังหวัด
ที่มี
ข้อมูล

จังหวัด
ที่ไม่มี
ข้อมูล

หมำย
เหตุ

ชลบุร,ี
นครนายก,
ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี,
ระยอง,
สระแก้ว

-

-

-

ใช้ข้อมูล
ประเมิน
ความ
สอดคล้อง
กับพื้นที่
กทม.

-

-

-

-

-

ชลบุร,ี
นครนายก,
ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี,
ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี
นครนายก,
ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี,
ระยอง,
สระแก้ว
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รหัสอักขระ
ชื่อ
Shapefile

หน่วยงำนหลัก/รอง

ระบบพิกัด

ชื่อรำยกำรชั้นข้อมูลตำม FGDS 4.1

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ชื่อ Field

กลุ่มชุดข้อมูล
ตำมมำตรฐำน
FGDS 4.1

กำรปรับปรุงชั้นข้อมูล

ตำรำง
Attribute

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล

จังหวัด
ที่มี
ข้อมูล

13001 - ตัวเลขน้ํา (SOUNDG)

ตัวเลขน้ํา (SOUNDG)

กรมอุทกศาสตร์

√

√

√

√

√

ชลบุร,ี
ระยอง

13002 - เส้นชายฝั่ง (COALNE)

เส้นชายฝั่ง (COALNE)

กรมอุทกศาสตร์

√

√

√

√

√

ชลบุร,ี
ระยอง

13011 - สายน้ําไหลขึ้นมีอัตรา
(Flood tide stream with rate, TS_FEB)

สายน้ําไหลขึ้นมีอัตรา (TS_FEB)

กรมอุทกศาสตร์

√

√

√

√

√

ชลบุร,ี
ระยอง

13013 - ค่าเส้นความลึกเท่า (DEPCNT)

ค่าเส้นความลึกเท่า (DEPCNT)

กรมอุทกศาสตร์

√

√

√

√

√

ชลบุร,ี
ระยอง

-

ชลบุร,ี
นครนายก,
ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี,
ระยอง,
สระแก้ว

08 ชั้นข้อมูล
อุทกศาสตร์

09 ชั้นข้อมูล
หมุดหลักฐานแผนที่

09001 - หมุดหลักฐานทางราบ (HorizontalControlPoint)

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

กรมแผนที่ทหาร

-

-

-

-

จังหวัด
ที่ไม่มี
ข้อมูล
นครนายก,
ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี,
สระแก้ว
นครนายก,
ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี,
สระแก้ว
นครนายก,
ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี,
สระแก้ว
นครนายก,
ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี,
สระแก้ว

-

หมำย
เหตุ

-

-

-

-

เป็นข้อมูล
รูปแบบ
WMS
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รหัสอักขระ
ชื่อ
Shapefile

หน่วยงำนหลัก/รอง

ระบบพิกัด

ชื่อรำยกำรชั้นข้อมูลตำม FGDS 4.1

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ชื่อ Field

กลุ่มชุดข้อมูล
ตำมมำตรฐำน
FGDS 4.1

กำรปรับปรุงชั้นข้อมูล

ตำรำง
Attribute

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล

10 ชั้นข้อมูลความสูง
ภูมิประเทศเชิงเลข
(DEM)

-

-

กรมแผนที่ทหาร

-

-

-

-

-

11 ชั้นข้อมูลภาพแผนที่
ภูมิประเทศ

-

-

กรมแผนที่ทหาร

-

-

-

-

-

12 ชั้นข้อมูลแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศ

-

-

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

-

-

-

-

√

-

-

สทอภ.

13 ชั้นข้อมูล
ภาพดาวเทียมดัดแก้

-

-

-

-

√

จังหวัด
ที่มี
ข้อมูล
ชลบุร,ี
นครนายก,
ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี,
ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี
นครนายก,
ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี,
ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี
นครนายก,
ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี,
ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี
นครนายก,
ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี,
ระยอง

จังหวัด
ที่ไม่มี
ข้อมูล

หมำย
เหตุ

-

เป็นข้อมูล
รูปแบบ
WMS

-

เป็นข้อมูล
รูปแบบ
WMS

-

-

สระแก้ว

ไม่มีข้อมูล
ไฟล์ภาพ
โมเสกและ
ไฟล์ภาพ
ระวาง

หมำยเหตุ : เครื่องหมาย “√” หมายถึง ได้ทําการปรับปรุงข้อมูลของ 6 จังหวัด ทางภาคตะวันออก ในงวดที่ 3
: เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มี
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ตารางที่ 1-5 แสดงรายละเอียดการปรับปรุงชื่อไฟล์ของข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS
กลุ่มชุดข้อมูลตำม
มำตรฐำน
FGDS 4.1

หน่วยงำนหลัก/ร่วม

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ปรับปรุงชื่อไฟล์ของข้อมูล
ตำมมำตรฐำน FGDS

กรมธนารักษ์

ขอบเขตที่ราชพัสดุ

L03005_RoyalLand_TTD_xxk_Y2002

03007 - แปลงที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน
(ALLOCATE_PARCEL)

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แปลงที่ดิน ส.ป.ก.

L03007_AllocatePacel_CPD_5k_Y2004

01032 - พื้นที่ขอบเขตจังหวัด (Province)

กรมการปกครอง

ขอบเขตจังหวัด

L01032_Province_DOPA_50k_Y2013

01033 - พื้นที่ขอบเขตอําเภอ (District)

กรมการปกครอง

ขอบเขตอําเภอ

L01033_District_DOPA_50k_Y2013

01034 - พื้นที่ขอบเขตตําบล (Tambon)

กรมการปกครอง

เขตตําบล

L01034_Tambon_DOPA_50k_Y2013

02001 - เส้นกลางถนน (ROAD_CL)

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ทางหลวงแผ่นดิน

L02001_Highway_MOT_xxk_Yxxxx

02002 - จุดเชื่อมต่อคมนาคม (TRANS_NODE)

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

สถานีรถไฟ

L02002_TransNodeRailway_MOT_xxk_Yxxxx

จุดกลับรถ

L02006_UturnPnt_DOH_xxk_Yxxxx

สะพานกลับรถ

L02006_UturnPntBridge_DOH_xxk_Yxxxx

จุดทางแยก/จุดตัด

L02007_JunctionPnt_DOH_xxk_Yxxxx

ราวกันอันตราย

L02007_JunctionPntGuardrail_DOH_xxk_Yxxxx

ชื่อข้อมูลตำม FGDS
03005 - ที่ราชพัสดุ (ROYAL_LAND)

01 แปลงที่ดิน

02 เขตการปกครอง

02006 - จุดกลับรถ (UTURN_PNT)

กรมทางหลวง

03 เส้นทางคมนาคม
02007 - จุดทางแยก/จุดตัด (JUNCTION_PNT)

05 ป่าไม้

กรมทางหลวง

02008 - ทางรถไฟ (RAILWAY_CL)

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

เส้นทางรถไฟ

L02008_RailwayCl_MOT_xxk_Yxxxx

05003 - ป่าสงวนแห่งชาติ (NRF)

กรมป่าไม้

แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

L05003_Nrf_RFD_xxk_Yxxxx

05004 - พื้นที่ป่าปกคลุม (FCA)

กรมป่าไม้

พื้นที่ป่าไม้ตามสภาพ

L05004_Fca_RFD_xxk_Y2016

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จังหวัด
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี ปทุมธานี
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแก้ว
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง,
สระแก้ว
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
กลุ่มชุดข้อมูลตำม
มำตรฐำน
FGDS 4.1

ชื่อข้อมูลตำม FGDS

หน่วยงำนหลัก/ร่วม

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ปรับปรุงชื่อไฟล์ของข้อมูล
ตำมมำตรฐำน FGDS

06 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

06002 - พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับที่ 2

กรมพัฒนาที่ดิน

แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
ปี พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559

L06002_ Landuse2_ LDD_ 25k_ Yxxxx

07101 - เส้นทางน้ําธรรมชาติ (NAT_STREAM)

กรมทรัพยากรน้ํา

เส้นทางน้ํา

L07101_NatStream_DWR_xxk_Y2016

07201 - พื้นที่แหล่งน้ําตามธรรมชาติ
(NAT_WTR_BODY)

กรมทรัพยากรน้ํา

แหล่งน้ําธรรมชาติผิวดิน

L07201_NatWtrBody_DWR_xxk_Y2016

07301 - บ่อบาดาล (WELL)

กรมทรัพยากรน้ํา

บ่อบาดาล

L07301_Well_DWR_xxk_Y2016

กรมทรัพยากรน้ํา

LVELSTATION

L07501_HydStationLvel_DWR_xxk_Y2016

กรมอุทกศาสตร์
กรมอุทกศาสตร์

ตัวเลขน้ํา (SOUNDG)
เส้นชายฝั่ง (COALNE)

L13001_Soundg_HYDRO_xxk_Y2017
L13002_Coalne_HYDRO_xxk_Y2017

ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี ระยอง
ชลบุร,ี ระยอง

กรมอุทกศาสตร์

สายน้ําไหลขึ้นมีอัตรา (TS_FEB)

L13011_TsFeb_HYDRO_xxk_Y2017

ชลบุร,ี ระยอง

กรมอุทกศาสตร์

ค่าเส้นความลึกเท่า (DEPCNT)

L13013_Depcnt_HYDRO_xxk_Y2017

กรมแผนที่ทหาร

แผนที่หมุดหลักฐานแผนที่

ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ WMS

ชลบุร,ี ระยอง
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี นครนายก, ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแก้ว
ชลบุร,ี นครนายก, ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแก้ว
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง,
สระแก้ว
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง,

07 แหล่งน้ํา

07501 - สถานีตรวจวัดในลําน้ํา
(HYD_STATION)
13001 - ตัวเลขน้ํา (SOUNDG)
13002 - เส้นชายฝั่ง (COALNE)
13011 - สายน้ําไหลขึ้นมีอัตรา
(Flood tide stream with rate, TS_FEB)
13013 - ค่าเส้นความลึกเท่า (DEPCNT)

08 อุทกศาสตร์

09 หมุดหลักฐานแผนที่

09000 - หมุดหลักฐานแผนที่ (controlPoint)

10 ความสูงภูมิประเทศ
เชิงเลข (DEM)

-

กรมแผนที่ทหาร

แผนที่ความสูงภูมิประเทศ
เชิงเลข

ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ WMS

11 ภาพแผนที่ภูมิประเทศ

-

กรมแผนที่ทหาร

แผนที่ภูมิประเทศ

ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ WMS

ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด WWS

wws_เลขระวาง

ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด VAP61
ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด NS3

vap61_เลขระวาง
ns3_เลขระวาง

ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด DOL

dol_เลขระวาง

ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด NIMA

nima_เลขระวาง

12 แผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศ

-

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จังหวัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
กลุ่มชุดข้อมูลตำม
มำตรฐำน
FGDS 4.1

13 ดาวเทียมดัดแก้

ชื่อข้อมูลตำม FGDS

-

หน่วยงำนหลัก/ร่วม

สทอภ.

ข้อมูล
(ทำกำรปรับปรุง)

ปรับปรุงชื่อไฟล์ของข้อมูล
ตำมมำตรฐำน FGDS

THEOS

1. th1_CBI_GISTDA_25k_Yxxxx
2. th1_NYK_GISTDA_25k_Yxxxx
3. th1_PTE_GISTDA_25k_Yxxxx
4. th1_PRI_GISTDA_25k_Yxxxx
5. th1_RYG_GISTDA_25k_Yxxxx

จังหวัด
สระแก้ว
ชลบุรี
นครนายก
ปทุมธานี
ปราจีนบุรี
ระยอง

หมำยเหตุ : 04 ชุดข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร ไม่มีข้อมูลสําหรับประเมินความสอดคล้อง
*xxk หมายถึง ข้อมูลที่ไม่ทราบค่ามาตราส่วนของข้อมูล
*Yxxxx หมายถึง ข้อมูลที่ไม่ทราบค่าปีของข้อมูล
ข้อมูล Theos จ.สระแก้ว ไม่มีข้อมูลไฟล์ภาพโมเสกและไฟล์ภาพระวาง มีเพียงไฟล์รายภาพที่ไม่ได้ทําการปรับปรุง จึงไม่ได้ส่งมอบให้กับทาง สทอภ.
การปรับปรุงชื่อไฟล์ภาพชั้นข้อมูลดาวเทียมดัดแก้
- ชื่อไฟล์ภาพโมเสก : th1_ชื่อจังหวัด_หน่วยงาน_มาตราส่วน_ปีค.ศ.ที่ผลิต
- ชื่อไฟล์ระวาง : th1_เลขระวาง
- ชื่อไฟล์รายภาพ : ไม่ได้ทําการแก้ไขปรับปรุงชื่อ เนื่องจากชื่อเดิมของ ข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ บอกรายละเอียดของแต่ละรูปไว้ครบถ้วน
การปรับปรุงชื่อไฟล์ภาพชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
- ชื่อไฟล์ระวาง : ชื่อข้อมูล_เลขระวาง
การปรับปรุงชื่อไฟล์ภาพชุดข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ ชุดข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) และชุดข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ
- ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงชื่อไฟล์ เนื่องจากข้อมูลอยู่ในรูปแบบภาพแผนที่ออนไลน์ (WMS)
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บทที่ 2
บทนา
2.1 หลักการและเหตุผล
โครงการปรั บ ปรุ งชั้ น ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศของหน่ ว ยงาน (ข้ อ มู ล FGDS) ให้ เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของ
มาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านการพัฒนาภูมิส ารสนเทศของชาติ ตามแผนพัฒ นาและ
ขับ เคลื่อ นงานด้า นภูมิส ารสนเทศในภาพรวมของประเทศ การพัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐานภูมิส ารสนเทศระบบ
National Spatial Data Infrastructure หรือ NSDI โดยคณะกรรมการภูมิส ารสนเทศแห่งชาติ หรือ กภช. ได้รับ
กรอบนโยบายที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้งานข้อมูลร่วมกัน การบูรณาการข้อมูลร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ กาหนดให้มีการศึกษาพัฒนามาตรฐานในด้านโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ
คุณภาพ ของข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อเป็นข้อกาหนดที่จะใช้ในการจัดทาชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental
Geographic Data Set หรือ FGDS) ที่มีความหลากหลายของมาตราส่วนเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน สาหรับการใช้
งานของประเทศ รองรับการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนในอนาคต
จึ งเป็ น ที่ ม าของโครงการปรั บ ปรุ งชั้ น ข้อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศของหน่ ว ยงาน (ข้ อ มู ล FGDS) ให้ เป็ น ไปตาม
ข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS โดยคัดเลือกพื้นที่นาร่องในจังหวัดภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออก รวมทั้งสิ้น
15 จังหวัด เพื่อศึกษาและหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม รวมไปถึงการรับทราบและประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุป ระสงค์โครงการและความต้องการใช้งานด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ และวางแผนกรอบ
งบประมาณเพื่อใช้บ ริห ารจัดการให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ด เพื่ อใช้เป็น แนวทางในการรวบรวมข้อมูล จากหน่ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบชั้นข้อมูล FGDS ตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกาหนด
ของมาตรฐาน FGDS และสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ ระบบสื บค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS
Portal) เพื่อให้เกิดการบูรณาการและให้บริการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS) ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน
FGDS 15 จังหวัด มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) ประเมินความสอดคล้องของข้อมูลข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน FGDS ของหน่วยงาน ในพื้นที่นาร่อง
จานวน 15 จังหวัด (ส่วนที่ 1) ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลาปาง เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ สระแก้ว
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร พร้อมส่งมอบไฟล์ชุดข้อมูลที่ผ่านการ
ปรับปรุงแล้วเสร็จ
2) รายการชุดข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุงชุดข้อมูลให้เป็นไปตามข้อกาหนดมาตรฐาน FGDS ระดับจังหวัด
3) ติดตั้งระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ที่จังหวัด (Back-end) และระบบบริการแผนที่ออนไลน์
(Front-end) จานวน 2 ระบบ

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้า 2 - 1

รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

4) ฝึกอบรม “หลักสูตรผู้ดูแลระบบ” ในพื้นที่นาร่องจานวน 15 จังหวัด ได้แก่ เจ้าหน้าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เชียงใหม่ ลาปาง เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปทุมธานี
และกรุงเทพมหานคร พร้อมรายงานภาพรวม ข้อเสนอแนะ และปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในส่วนผู้จัดฝึกอบรมและผู้รับการ
อบรม
2.3 ขอบเขตและผลการดาเนินงาน
1) ขั้นตอนและผลการประเมินความสอดคล้องชุดภูมิสารสนเทศพื้นฐานตามที่กาหนด พร้อมทั้งจัดทา
รายงานผลการประเมินตามที่กาหนด โดยพิจารณาตามความเห็น และตามแนวทางเอกสารคู่มือการประเมินความ
สอดคล้องที่ สทอภ. จัดหาให้ แสดงดังหัวข้อ 1.1) ถึง 1.5)
1.1) ทาการประเมินความสอดคล้องระหว่างชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศกับข้อกาหนดตามมาตรฐาน
1.2) แนวทางการประเมินความสอดคล้องชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยสามารถจาแนกได้ตามประเภท
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
1.3) ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลภูมิสารสนเทศในภาพรวม
1.4) สรุปผลการประเมินความสอดคล้องชุดภูมิสารสนเทศ 13 ชั้นข้อมูล ในพื้นที่ 15 จังหวัด
1.5) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการประเมินความสอดคล้อง
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

1.1) ทาการประเมิน ความสอดคล้ องระหว่างชุดข้อมูล ภูมิส ารสนเทศกับ ข้อกาหนดตามมาตรฐาน
FGDS (Version 4.1) โดยมีรายการที่ใช้ในการประเมินดังนี้
(1) รายการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลชนิดเวกเตอร์ (Vector) 12 รายการ ได้แก่
• รายการชั้นข้อมูล
• คานิยามศัพท์และอักษรย่อ
• ประเภทรูปลักษณ์
• พจนานุกรม
• Feature catalogue
• ระบบพิกัดอ้างอิง
• คุณภาพข้อมูล
• รูปแบบของข้อมูล
• คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
• การสารวจนาเข้าข้อมูล
• การบารุงรักษาข้อมูล
• ข้อกาหนดการนาเสนอข้อมูล (เฉพาะชุดข้อมูลอุทกศาสตร์)
(2) รายการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลชนิดราสเตอร์ (Raster) 8 รายการ ได้แก่
• นิยามศัพท์และอักษรย่อ
• เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล
• ระบบพิกัดอ้างอิง
• คุณภาพข้อมูล
• การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล
• คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
• การสารวจจัดทาข้อมูล
• การบารุงรักษาข้อมูล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ตารางที่ 2-1 แสดงข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ใช้ในการประเมินความสอดคล้อง
ชลบุรี

เชียงราย

เชียงใหม่

นครนายก

น่าน

ปทุมธานี

ปราจีนบุรี

พะเยา

แม่ฮ่องสอน

ระยอง

ลาปาง

สระแก้ว

อุตรดิตถ์

ข้อมูลที่ได้รับมอบเพื่อทาการประเมิน (จังหวัด)

กรุงเทพฯ

รายการชุดข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS

03005 - ที่ราชพัสดุ (ROYAL_LAND)

ขอบเขตที่ราชพัสดุ

กรมธนารักษ์

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

03007 – แปลงที่ดินของรัฐจัดเพือ่ ประชาชน (ALLOCATE_PARCEL)

แปลงที่ดิน ส.ป.ก.

สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

02

01002-เส้นเขตการปกครอง (ADMIN_Line)

เส้นเขตการปกครอง

สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เขตการปกครอง

01032 - พื้นที่ขอบเขตจังหวัด (Province)

ขอบเขตจังหวัด

กรมการปกครอง

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ขอบเขตอาเภอ

กรมการปกครอง

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

พื้นที่ขอบเขตอาเภอ

สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เขตตาบล

กรมการปกครอง

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

พื้นที่ขอบเขตตาบล

สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ที่ตั้งสานักงานเขต

สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ทางหลวงแผ่นดิน

สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

เส้นกลางถนน

สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

√

√

-

√

√

-

√

√

-

-

√

√

√

√

ชื่อรายการชุดข้อมูลตาม
FGDS

ชุดข้อมูล
01
แปลงที่ดิน

01033 - พื้นที่ขอบเขตอาเภอ (District)
01034 - พื้นที่ขอบเขตตาบล (Tambon)
01004 - จุดตัวแทนพื้นที่การปกครอง (ADMIN_Location)
03
เส้นทางคมนาคม

02001 - เส้นกลางถนน (ROAD_CL)
02002 - จุดเชื่อมต่อคมนาคม (TRANS_NODE)

สถานีรถไฟ

สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Bma_road_edge

สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02004 - สะพาน (BRIDGE_PNT)

Bma_overpass_bnd

สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

√

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

√

√

-

√

√

-

√

√

-

-

√

√

√

√

02007 - จุดทางแยก/จุดตัด (JUNCTION_PNT)
02008 - ทางรถไฟ (RAILWAY_CL)

เขตชุมชน/อาคาร

สถานีรถไฟฟ้า

หน่วยงานหลัก/ร่วม

02003 - ขอบถนน (ROAD_EDGE)

02006 - จุดกลับรถ (UTURN_PNT)

04

รายการข้อมูลประเมินตาม
FGDS

จุดกลับรถ
สะพานกลับรถ
จุดทางแยก/จุดตัด
ราวกันอันตราย
เส้นทางรถไฟฟ้า
เส้นทางรถไฟ

กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

041 - อาคาร

อาคาร

สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04301 - พื้นที่/จุดตาแหน่งอ้างอิง

Landmark

สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ตารางที่ 2-1 แสดงข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ใช้ในการประเมินความสอดคล้อง (ต่อ)
ชลบุรี

เชียงราย

เชียงใหม่

นครนายก

น่าน

ปทุมธานี

ปราจีนบุรี

พะเยา

แม่ฮ่องสอน

ระยอง

ลาปาง

สระแก้ว

อุตรดิตถ์

ข้อมูลที่ได้รับมอบเพื่อทาการประเมิน (จังหวัด)

กรุงเทพฯ

รายการชุดข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS 4.1

05

05003 - ป่าสงวนแห่งชาติ (NRF)

แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

กรมป่าไม้

-

√

√

√

-

√

-

√

√

√

√

√

√

√

ป่าไม้

05004 - พื้นที่ป่าปกคลุม (FCA)

พื้นที่ป่าไม้ตามสภาพ

กรมป่าไม้

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

กรมพัฒนาที่ดิน

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

เส้นทางน้า

กรมทรัพยากรน้า

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Bma_hydrocl

สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แหล่งน้าธรรมชาติผิวดิน

กรมทรัพยากรน้า

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

พื้นที่แหล่งน้าธรรมชาติ

สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07301 - บ่อบาดาล (WELL)

บ่อบาดาล

กรมทรัพยากรน้า

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

07501 - สถานีตรวจวัดในลาน้า (HYD_STATION)

LVELSTATION

กรมทรัพยากรน้า

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

13001 - ตัวเลขน้า (SOUNDG)

ตัวเลขน้า (SOUNDG)

กรมอุทกศาสตร์

√

√

-

-

-

-

-

-

-

-

√

-

-

-

13002 - เส้นชายฝั่ง (COALNE)
13011 - สายน้าไหลขึ้นมีอัตรา (Flood tide stream with rate,
TS_FEB)
13013 - ค่าเส้นความลึกเท่า (DEPCNT)

เส้นชายฝั่ง (COALNE)

กรมอุทกศาสตร์

√

√

-

-

-

-

-

-

-

-

√

-

-

-

สายน้าไหลขึ้นมีอัตรา (TS_FEB)

กรมอุทกศาสตร์

-

√

-

-

-

-

-

-

-

-

√

-

-

-

ค่าเส้นความลึกเท่า (DEPCNT)

กรมอุทกศาสตร์

√

√

-

-

-

-

-

-

-

-

√

-

-

-

ชุดข้อมูล

06
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ชื่อรายการชุดข้อมูลตาม
FGDS 4.1

06002 - พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ระดับที่ 2
07101 - เส้นทางน้าธรรมชาติ (NAT_STREAM)

07
แหล่งน้า

08
อุทกศาสตร์

07201 - พื้นที่แหล่งน้าตามธรรมชาติ (NAT_WTR_BODY)

09
09001 - หมุดหลักฐานทางราบ (HorizontalControlPoint)
หมุดหลักฐานแผนที่
10
ความสูงภูมิประเทศ
เชิงเลข (DEM)
11
ภาพแผนที่ภมู ิประเทศ
12
แผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศ
13
ภาพดาวเทียมดัดแก้
รวม
หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่ได้ทาการประเมิน
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการข้อมูลประเมินตาม
FGDS 4.1

แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
ปี พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559

หน่วยงานหลัก/ร่วม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

40

-

31

27

20

22

21

20

22

22

20

19

26

22

22

23
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

1.2) แนวทางการประเมินความสอดคล้องชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยสามารถจาแนกได้ตามประเภทข้อมูล
ภูมิสารสนเทศได้ 2 แนวทาง คือ
1.2.1) แนวทางการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลภูมิสารสนเทศชนิดเวกเตอร์ (Vector)
1.2.2) แนวทางการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลภูมิสารสนเทศชนิดราสเตอร์ (Raster)
โดยแนวทางในการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลดังกล่าว จาเป็นที่จะต้องพิจารณาจากมาตรฐาน
ข้อกาหนด FGDS ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านภูมิสาสรเทศ และแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านภูมิ
สารสนเทศ ให้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้
1.2.1) แนวทางการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลภูมิสารสนเทศชนิดเวกเตอร์ (Vector)
1.2.1.1) ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ใช้ในการประเมิน คือ ข้อมูลจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
และหน่วยงานร่วม
1.2.1.2) ข้อมูลลักษณะประจา (Attribute Data) เป็นการพิจารณาและทาการประเมินจาก
เอกสารแบบสารวจ และข้อมูลคุณลักษณะประจา โดยการเทียบเคียงจากข้อมูลที่
ได้รับมอบจากหน่วยงานหลัก และหน่วยงานร่วม
1.2.1.3) การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Data quality) พิจารณาจากการระบุในเอกสารแบบ
สารวจของหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล
1.2.1.4) การประเมินคาอธิบายข้อมูล (Metadata) พิจารณาจากเอกสารแบบสารวจจาก
หน่วยงานหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล
1.2.2) แนวทางการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลภูมิสารสนเทศชนิดราสเตอร์ (Raster)
1.2.2.1) การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Data quality) เป็นการพิจารณาและประเมินตาม
เอกสารแบบสารวจจากหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล
1.2.2.2) ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ใช้ในการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานข้อกาหนด
นั้น จาเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานร่วม หรือ
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล
1.2.2.3) ในกรณีที่หน่วยงานได้ส่งมอบเอกสารแบบสารวจ จะพิจารณาในเอกสาร
รายละเอียดดังกล่าวเป็นลาดับแรก และใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อพิจารณาและ
ประเมินตามเงื่อนไขความสอดคล้องของข้อมูล หากไม่มีข้อมูลหรือไม่ได้รับมอบ
เอกสารแบบสารวจ จะพิจารณาจากข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่า หรือเป็น
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ข้อมูลที่ได้จากการสารวจรังวัดด้วยวิธีที่ให้ความแม่นยาเชิงตาแหน่งสูงกว่า โดยทา
การประเมินความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบด้วยค่า AccuracyH (CE95) และ
ประเมินความสอดคล้องความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบ ตามมาตรฐาน ASPRS
ให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกาหนด FGDS
1.2.2.4) การบารุงรักษาข้อมูล อาทิเช่น ช่วงระยะเวลาในการปรับปรุงข้อมูล จาเป็นต้อง
พิจารณาข้อมูลจากเอกสารแบบสารวจ ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูล ผู้แก้ไข
และดูแลระบบให้บริการข้อมูล
1.3)

ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลภูมิสารสนเทศในภาพรวม
การศึกษาและแนวทางปฏิบัติของการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานข้อกาหนดนั้น สามารถ

วิเคราะห์และสรุปผลได้ออกเป็น 2 รูปแบบ จาแนกตามชนิดของข้อมูล เช่นเดียวกับแนวทางการประเมินความ
สอดคล้องของข้อมูลภูมิสารสนเทศ ดังนี้
1.3.1) ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลชนิดเวกเตอร์ (Vector)
ชั้นข้อมูลประเภทเวกเตอร์ ส่วนใหญ่ได้จากการผลิตข้อมูลด้วยวิธีการที่เรียกว่าการ Digitizing
โดยบุคคลที่มีความรู้การใช้ซอฟต์แวร์ด้าน GIS มีโครงสร้างข้อมูลตาราง (Attribute Data) ตามรูปแบบการใช้งานที่
แตกต่างกัน มาตราส่วนการผลิตและแสดงข้อมูลแผนที่ ความถูกต้องเชิงตาแหน่งและคาอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่
หลากหลาย จึงทาให้ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อมูล มีประเด็นที่ต้องพิจารณาหลายด้านเช่นกัน โดยสรุปผล
การประเมินความสอดคล้องของข้อมูลไว้ ดังนี้
1.3.1.1) จากการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล พบว่าไม่สามารถดาเนินการประเมินความ
สอดคล้องของข้อมูลได้ครบทุกเงื่อนไขตามมาตรฐานข้อกาหนด FGDS
1.3.1.2) การพิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลประเภทราสเตอร์ สามารถพิจารณาได้ใน
บางเงื่อนไขและสอดคล้องทุกรายการชั้นข้อมูล อาทิเช่น ประเภทรูปลักษณ์ของ
ข้อมูล ระบบพิกัดที่ใช้อ้างอิง และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล
1.3.1.3) เงื่อนไขในการประเมินความสอดคล้องด้าน นิยามศัพท์ และ Feature Catalogue
ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ และความถูกต้องของข้อมูลคุณลักษณะ
ประจา ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการประเมินความ
สอดคล้องของข้อมูล ทาให้ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลราสเตอร์ไม่
ผ่านเกณฑ์ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานข้อกาหนด

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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1.3.1.4)

1.3.1.5)

1.3.1.6)

1.3.1.7)

ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลตามพจนานุกรม เป็นปัญหาหลักในการประเมิน
ความสอดคล้องของข้อมูลประเภทเวกเตอร์ทุกชั้นข้อมูล ทาให้ผลการประเมินความ
สอดคล้องของข้อมูลราสเตอร์ไม่ผ่านเกณฑ์ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานข้อกาหนด
พบปัญหาความครบถ้วนของเอกสารพจนานุกรม บางชั้นข้อมูลมีเอกสารไม่ครบ
อาทิเช่น ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม
ชั้นข้อมูลแหล่งน้า
ปัญหาหลักอีกประการ คือ คาอธิบายข้อมูล (Metadata) มีข้อมูลไม่ครบถ้วน
เนื่องจากเหตุผลบางประการทั้งที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูล
ปัจจัยที่มีผลอย่างมาก คือ ความชัดเจนและคาอธิบายหัวข้อในคาอธิบายข้อมูล
(Metadata) ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน ทาให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลไม่สามารถให้
รายละเอียดข้อมูลได้ครบถ้วน รูปแบบหรือโครงสร้าง การจัดการข้อมูลาอธิบาย
ข้อมูล (Metadata) ยังเป็นสิ่งที่ต้องหาข้อสรุปและข้อแนะนาในการผลิตข้อมูล
ดังกล่าว
ปัญหาการระบุแหล่งที่มาของการผลิตข้อมูล การสารวจและนาเข้าข้อมูล ไม่ชัดเจน
ไม่สามารถระบุได้ ผู้ให้ข้อมูลไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว ไม่มีแบบฟอร์มการให้ข้อมูลที่
ชัดเจน อย่างไรก็ดี มีชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สามารถระบุได้ ส่วนที่เหลือไม่
มีข้อมูล

1.3.2) ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลชนิดราสเตอร์ (Raster)
จากคุณลักษณะเฉพาะของชั้นข้อมูลประเภทราสเตอร์ที่แตกต่างจากข้อมูลเวกเตอร์นั้น ทาให้
เงื่อนไข และข้อพิจารณาตามมาตรฐานข้อกาหนดแตกต่างจากข้อมูลดังที่กล่าวมาข้างต้น เพราะรูปแบบการได้มา ซึง่
ข้อมูลนั้นต่างกัน ความหลากหลายของเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิตข้อมูลนั้น ทาให้ประเด็นในการประเมิน
ความสอดคล้องของข้อมูล แตกต่างออกไป ดังนี้
1.3.2.1) จากการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล พบว่าไม่สามารถดาเนินการประเมินความ
สอดคล้องของข้อมูลได้ครบทุกเงื่อนไขตามมาตรฐานข้อกาหนด FGDS เช่นเดียวกับ
ข้อมูลเวกเตอร์
1.3.2.2) อย่างไรก็ตาม การพิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลประเภทราสเตอร์ สามารถพิจารณา
ได้ในบางเงื่อนไขและสอดคล้องทุกรายการชั้นข้อมูล ได้แก่ การพิจารณาประเมินความ
สอดคล้องของระบบพิกัด และคุณภาพของข้อมูล เนื่องจากมีข้อมูลคาอธิบายข้อมูล
(Metadata) ซึ่งมีความสาคัญมากในการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลราสเตอร์
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

1.3.2.3) เงื่อนไขในการประเมินความสอดคล้องด้าน นิยามศัพท์ และ Feature Catalogue เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการประเมินความสอดคล้องของข้อมูล ทาให้ผลการ
ประเมินความสอดคล้องของข้อมูลราสเตอร์ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน
ข้อกาหนด
1.3.2.4) ปัญหาคาอธิบายข้อมูล (Metadata) มีข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่นเดียวกับข้อมูลแบบเวกเตอร์
1.3.2.5) ปัญหาการระบุแหล่งที่มาของการผลิตข้อมูล การสารวจและนาเข้าข้อมูล ไม่ชัดเจน ไม่
สามารถระบุได้ เช่นเดียวกับข้อมูลเวกเตอร์ อย่างไรก็ดี มีชั้นข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ที่
สามารถระบุได้ ส่วนที่เหลือไม่มีข้อมูล
1.4) สรุปผลการประเมินความสอดคล้องชุดภูมิสารสนเทศ 13 ชั้นข้อมูล ในพื้นที่ 15 จังหวัด ดังตารางที่ 2-2
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ตารางที่ 2-2 แสดงข้อมูลจานวนรายการทีป่ ระเมินและไม่ได้ประเมินตาม FGDS ของ 15 จังหวัด
สระแก้ว
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ตารางที่ 2-2 แสดงข้อมูลจานวนรายการทีป่ ระเมินและไม่ได้ประเมินตาม FGDS ของ 15 จังหวัด (ต่อ)
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หมายเหตุ: 1. เครื่องหมาย "-" หมายถึง รายการที่ไม่มีข้อมูลสาหรับการประเมินความสอดคล้อง
2. ข้อมูลเป็น 0 หมายถึง ไม่สามารถประเมินความสอดคล้องได้ผ่านระบบให้บริการ WMS เนื่องจากบางรายการชั้นข้อมูลต้องใช้ข้อมูลประเภทเวกเตอร์ในการประเมิน
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

1.5) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการประเมินความสอดคล้อง
จากผลการศึกษาการประเมินความสอดคล้องของชั้นข้อมูลที่ได้รับ พบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
ข้อกาหนด FGDS และปัญหาจากข้อมูลที่ได้รับมาจากหน่วยงาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน
และตรวจสอบข้อมูลจริงโดยที่ปรึกษา ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะในมุมมองที่ที่ปรึกษาได้พบ ดังนี้
1.5.1) ปัญหาที่พบจากมาตรฐานข้อกาหนด FGDS และข้อเสนอแนะ
1.5.1.1) ปั ญ หา: การจัดการข้อมู ล ในรูป แบบ Shapefile ซึ่งมีข้อ จากั ดการระบุ รายการ
ข้อมู ล ลั กษณะประจา (Field Name) ที่กาหนดไว้ไม่เกิน 10 ตั วอักษร หรือ 10
อักขระตัวอักษร โดยรูปแบบดังกล่าวผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ESRI ได้กาหนดไว้ ทาให้พบ
ปั ญ ห าข้ อ มู ล คุ ณ ลั กษ ณ ะป ระจ าที่ มี ค วาม ยาวเกิ น 10 ตั วอั ก ษ ร เช่ น
Province_Name_T (15 อั ก ษร) ไม่ ส ามารถน าไปปรั บ ปรุ ง ชื่ อ Field ได้ ใ น
โปรแกรมภูมิสารสนเทศ ทาให้ชื่อมาไม่ครบตามมาตรฐาน FGDS กาหนด
ข้อเสนอแนะ: ควรเพิ่มรายละเอียดในมาตรฐานข้อกาหนด FGDS ให้ครอบคลุม
การจัดการข้อมูลในรูปแบบ Shapefile เนื่องจากเป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันมากใน
ปัจจุบัน หรือระบุให้มาตรฐานข้อกาหนด FGDS รองรับรูปแบบข้อมูลประเภทอื่น
เช่น Geodatabase, Geojason, GeoXML, KML หรือข้อมูล ประเภทอื่นที่นิยม
ใช้ในระดับสากล (Open GIS Format และ OGR Vector Format)
1.5.1.2) ปัญ หา: การกาหนดรายการข้อมูล ลั กษณะประจา (Field Name) ในมาตรฐาน
ข้อกาหนด FGDS ไม่ครอบคลุมเพียงพอ ซึ่งหลายข้อมูลมี Field ที่น่าจะนาไปใช้
ประโยชน์ได้ แต่ต้องลบทิ้งเพราะไม่ตรงตาม FGDS เช่น ชุดข้อมูลเขตการปกครอง
ชั้นข้อมูลพื้นที่เขตตาบล (Tambon) ในมาตรฐานข้อกาหนด FGDS กาหนด Field
เพียงแค่รหัสต่าง ๆ และชื่อตาบลภาษาไทย/อังกฤษ
ข้อเสนอแนะ: หากเพิ่ม Field จังหวัด จะทาให้ง่ายต่อการใช้งาน เช่น ทาให้ทราบ
ว่าตาบลนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดใด เพราะข้อมูลจากหน่วยงานมี Field จังหวัด แต่
ต้องลบออก เพราะไม่ตรงตามข้อกาหนดมาตรฐาน FGDS
1.5.1.3) ปัญหา: บางชั้นข้อมูลกาหนดชื่อภาษาไทย แต่ ไม่กาหนดชื่อภาษาอังกฤษ เช่น ชุด
ข้อมูลเส้นทางคมนาคม
ข้อเสนอแนะ: ควรเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษในมาตรฐานข้อกาหนด FGDS ชุดข้อมูล
เส้นทางคมนาคม
1.5.1.4) ปัญหา: การระบุรายการข้อมูลผิดพลาดในรายละเอียดมาตรฐาน FGDS เช่น ชุด
ข้อมูลแปลงที่ดิน ในส่วนของชั้นข้อมูล แปลงที่ดิน นส.3ก (NS2k_PARCEL) ซึ่งชื่อ
ที่ถูกต้องควรจะเป็น แปลงที่ดิน นส.3ก (NS3k_PARCEL)
ข้อเสนอแนะ: ควรมีการแก้ไขรายละเอียดในมาตรฐานข้อกาหนด FGDS
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1.5.1.5)

ปัญหา: การระบุนิยาม ความหมาย รายละเอียดในมาตรฐานข้อกาหนดไม่ชัดเจน
ทาให้เกิดปัญหาการตีความที่ผิดพลาด หรือผู้ให้ข้อมูลไม่ทราบวัตถุประสงค์ของ
เงื่อ นไขที่ ต้ อ งการระบุ ตั ว อย่ างเช่ น ชุ ด ข้ อ มู ล แปลงที่ ดิ น ชั้ น ข้ อมู ล ที่ ราชพั ส ดุ
(Royal_Land) ได้ อ ธิ บ ายว่ า Field ชื่ อ Date_Reg คื อ วั น ที่ ป ระกาศ ซึ่ ง วั น ที่
ประกาศในที่นี้หมายถึงวันใด จึงควรมีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจน
ข้อเสนอแนะ: ควรระบุนิยามของข้อมูลลักษณะประจา (Field Name) ให้ชัดเจน
พร้อมระบุตัวอย่าง เช่น วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่จดทะเบียนข้อมูล
หรือวันที่ประกาศใช้ข้อมูลจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เป็นต้น
1.5.1.6) ปั ญ หา: รายการข้ อ มู ล ลั ก ษณะประจ า (Field Name) ในข้อ ก าหนดมาตรฐาน
FGDS กาหนดมาไม่สามารถนามาประเมินความสอดคล้องกับข้อมูลของหน่วยงาน
ได้จริง เนื่องจากผลที่ได้จากการประเมินส่วนใหญ่ไม่มีความสอดคล้องตาม FGDS
และยั ง ส่ ง ผลท าให้ ก ระทบต่ อ การประเมิ น ในส่ ว นอื่ น ๆ เนื่ อ งจาก Field ไม่
สอดคล้อง
ข้อเสนอแนะ: การระบุ ข้อมูล ลั กษณะประจา (Field Name) ควรประชุม หารือ
ร่วมกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูล เพื่อหาข้อสรุปที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างข้อมูล
รายการข้อมูล รูปแบบการจัดเก็บ และการให้บริการ ที่ ชัดเจน โดยได้รับความ
เห็นชอบจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลร่วมกัน
1.5.1.7) ปัญหา: รายละเอียดข้อมูลคุณลักษณะประจา (Attribute) ไม่สอดคล้องกับการใช้
งานในปัจจุบัน
ข้ อ เสนอแนะ: หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบข้ อ มู ล ควรมี บ ทบาทในการก าหนด
รายละเอียดข้อมูลคุณ ลักษณะประจา และเป็นผู้ เสนอแนะรายละเอียดข้อมูล ที่
พร้อมให้บริการและไม่พร้อมให้บริการ ภายหลังรับทราบเหตุผลความจาเป็นความ
ต้องการใช้ข้อมูลของรัฐและเอกชน จากมติที่ประชุมร่วมกัน
1.5.2) ปัญหาจากข้อมูลที่ได้รับมาจากหน่วยงานและข้อเสนอแนะ
1.5.2.1) ปัญหา: บางข้อมูลที่หน่วยงานให้มามีรายละเอียดภายใน Field ไม่ครบหรือคาขาด
หาย เช่น เขตบางรั เนื่องจากข้อจากัดของซอฟต์แวร์และโครงสร้างการจัดเก็บ
ข้อมูลไม่รองรับการใช้งาน หรือเกิดจากข้อผิดพลาดในการดาเนินงานของผู้ผลิต
ข้อเสนอแนะ: ควรออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
ข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการใช้งาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วม และให้รายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน
1.5.2.2) ปัญ หา: หน่วยงานกรอกข้อมูล Metadata ไม่ครบ เช่น ไม่ได้ระบุว่า Metadata
เป็นของข้อมูลใด ระบุเพียงรายละเอียดย่อยของส่วนต่าง ๆ
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ข้อเสนอแนะ: นิยามและรายละเอียดการกรอกข้อ มูล Metadata ของมาตรฐาน
ข้อกาหนด FGDS ที่ชัดเจน มีผลต่อการให้ข้อมูลของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ หรือ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ Metadata Application ช่วยในการดาเนินงาน
1.5.2.3) ปั ญ หา: การก าหนดรายละเอี ย ดข้อ มู ล ใน Field ควรมี ค วามชั ด เจนตามความ
เหมาะสม เช่น เป็นข้อมูลข้อความ (Text) หรือเป็นข้อมูลตัวเลข (Integer)
ข้อเสนอแนะ: จากการหารือร่วมกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลควรหาข้อสรุปใน
การออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภทให้ชัดเจน
1.5.2.4) ปัญหา: ไม่สามารถประเมินความสอดคล้องนิยามศัพท์ได้ เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้
ให้นิยามศัพท์ และนิยามของตาแหน่งจุดหรือแนวเส้นหรือแนวขอบเขตพื้นที่
ข้อเสนอแนะ: นิยามศัพท์มีบทบาทสาคัญในการสร้างความเข้าใจและการสื่อสาร
ต่อผู้ให้บริการข้อมูล หากแต่เกิดความสับสนและไม่ชัดเจนในนิยามคาศัพท์ อาจ
เกิดข้อผิดพลาดหรือได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน
2)

ปรับปรุงชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้ นฐานที่ได้รับมอบจาก สทอภ. เพื่อจัดทาเป็นตัวอย่างข้อมูลตาม

ข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS พร้อมทั้งจัดทารายงานผลการปรับปรุงตามที่กาหนด
ที่ปรึกษาได้ทาการปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่ได้รับมอบจาก สทอภ. จานวน 40 ข้อมูล ใน
ระดับ จั งหวัด 15 จั งหวัด ได้แก่ จั งหวั ดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าปาง เชียงราย พะเยา น่ าน อุตรดิตถ์ สระแก้ ว
ปราจีน บุ รี ฉะเชิงเทรา ชลบุ รี ระยอง นครนายก ปทุ มธานี และกรุงเทพมหานคร โดยการปรับปรุงชุดข้อมูล ภู มิ
สารสนเทศพื้นฐาน ประกอบด้วย
1. ปรั บ ปรุงชื่อไฟล์ ให้ เหมาะสมต่อการใช้งาน การสื่ อสารต่ อผู้ ใช้งาน โดยอาศัยแนวทางที่
แนะนาตามเอกสารมาตรฐาน FGDS ซึ่งมีส่วนประกอบของชื่อไฟล์ของข้อมูลเวกเตอร์ คือ รหัสชั้นข้อมูล_ชื่อชุดข้อมูล
ภาษาอังกฤษ_ชื่อย่ อหน่ วยงาน_มาตราส่วน_ปีค.ศ.ที่ผลิตข้อมูล เช่น L01001_AdminPoint_DOPA_50k_Y2017
และชื่อไฟล์ของข้อมูลราสเตอร์ คือ ชื่อข้อมู ล_ชื่อจังหวัด_ชื่อหน่วยงาน_มาตราส่วน_ปีค.ศ.ที่ผลิตข้อมูล (ชื่อไฟล์ภาพ
โมเสก) เช่น th1_BKK_GISTDA_25k_Yxxxx และ ชื่อข้อมูล_เลขระวาง (ชื่อไฟล์ภาพระวาง) เช่น dol_503515292
สาหรับกรณีที่ไม่ทราบค่ามาตราส่วนและปีของข้อมูล จะใช้ x แทนค่า เช่น xxk (มาตราส่วนของข้อมูล) Yxxxx (ปีค.ศ.
ที่ผลิตข้อมูล)
2. ปรับปรุงระบบพิกัดอ้างอิง ให้สามารถแสดงผลร่วมกันได้
3. ปรับปรุงรหัสอักขระ (Encoding) ในข้อมูลคุณลักษณะประจาให้รองรับภาษาไทย
4. ปรับปรุงชื่อ Field ให้สอดคล้องกับมาตรฐานข้อกาหนด FGDS
รายละเอียดข้อมูลที่ทาการปรับปรุง แสดงในรายงาน รายการชุด ข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุงใน
ระดับจังหวัด 15 จังหวัด
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3)

การออกแบบและการพัฒนาระบบบริการแผนที่ออนไลน์ (Online Service)

การขับเคลื่อนนโยบายโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ การมีส่วนร่วม การบูรณาการข้อมูลร่วมกัน การ
ให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างเป็นธรรม และมีเอกภาพ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศบนเครือข่าย จึงเป็น
สิ่งจาเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบสารสนเทศบนเครือข่าย (Online Service) ให้มีประสิทธิภาพ โดยกาหนดขั้นตอนการ
ดาเนินงานไว้ ดังนี้
3.1) การศึกษา ทบทวนรายละเอียดและรูปแบบข้ อมูล โครงสร้างฐานข้อมูล สถาปั ตยกรรมระบบ
(System Architecture) แผนผั งอธิบ ายโครงสร้ างและความสั ม พั น ธ์ ข องฐานข้ อ มู ล (ER-Diagram) พจนานุ ก รม
ฐานข้อมูล (Data Dictionary) ของระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และระบบยังมีการให้บริการผ่านเครือข่ายอยู่ โดยได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานที่ดูแลระบบ
ในการนาเสนอและอธิบายโครงสร้างระบบฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากลทางคอมพิวเตอร์ จาเป็นต้อง
ระบุรายละเอียดในรูปแบบที่เรียกว่า แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ภายในระบบฐานข้อมูล (ER-Diagram) พร้อม
ค าอธิบ ายข้ อ มู ล (Data Dictionary) เพื่ อ ให้ ผู้ ใช้ งาน โดยเฉพาะนั ก พั ฒ นาระบบคอมพิ ว เตอร์ นั ก วิ เคราะห์ แ ละ
ออกแบบระบบฐานข้ อมู ล ใช้ ในการศึ ก ษาและออกแบบระบบได้ โดยง่าย ซึ่งโครงสร้างฐานข้ อมู ล ดังกล่ าว เป็ น
รายละเอียดโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบให้บริการแผนที่ออนไลน์ ดังรูปที่ 2-1
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รูปที่ 2-1 แสดงER-Diagram Database
พจนานุกรมข้อมูล (Data-Dictionary) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลให้
เป็นหมวดหมู่ ทาให้สามารถค้นหารายละเอียดที่ต้องการได้โดยสะดวก ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้อาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
รายงานต่าง ๆ ไว้ภายในหมวดรายการชื่อ “Report” เป็นต้น ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ในพจนานุกรมข้อมูล คือ เพื่อให้สามารถอธิบายความหมายของข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ใช้งานได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน โดยจาแนกออกเป็นโครงสร้างตาราง ดังนี้
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1.

Table name : base_topiccategory
Description : ตารางกลุ่มชั้นข้อมูล FGDS ทั้ง 13 กลุ่มชั้นข้อมูล
Name
Type
Description
id
identifier
description
description_en
gn_description
gn_description_en
Is_choice
fa_class

2.

Table name : groups_groupprofile
Description : ตารางรายละเอียดกลุ่มผู้ใช้งาน
Name
Type
id
title
slug
logo
description
email
access
last_modified
group_id

3.

Int4
Varchar(255)
text
text
text
text
bool
Varchar(64)

Int4
Varchar(50)
Varchar(50)
Varchar(100)
text
Varchar(254)
Varchar(15)
timestamptz
Int4

Table name : groups_groupmember
Description : ตารางผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่ม
Name
Type
id
role
joined
group_id
user_id

Int4
Varchar(10)
timestamptz
Int4
Int4
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คีย์หลักกลุ่มชั้นข้อมูล
รหัสกลุ่มชั้นข้อมูล
คาอธิบายกลุ่มชั้นข้อมูล
คาอธิบายกลุ่มชั้นข้อมูล
คาอธิบายแบบย่อกลุม่ ชั้นข้อมูล
คาอธิบายแบบย่อกลุม่ ชั้นข้อมูล
สถานะการทางานของกลุม่ ชั้นข้อมูล
อักษรสัญลักษณ์กลุ่มชั้นข้อมูล

Description
คีย์หลักตาราง
ชื่อกลุ่มผู้ใช้งาน
รหัสกลุ่มผู้ใช้งาน
รูปโลโก้กลุม่ ผู้ใช้งาน
คาอธิบายเกี่ยวกับกลุม่ ผู้ใช้งาน
E-mail ของกลุ่มผู้ใช้งาน
สถานะการจัดการผู้ใช้งานในกลุ่ม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลกลุ่มล่าสุด
รหัสกลุ่มผู้ใช้งาน

Description
คีย์หลักตาราง
สิทธิ์ในกลุ่มของผู้ใช้งาน
วันเวลาที่เข้าร่วมกลุม่
รหัสกลุ่มผู้ใช้งาน
คีย์หลักผู้ใช้งาน
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4.

Table name : people_profile
Description : ตารางรายละเอียดผู้ใช้งาน
Name
Type
id
password
Last_login
Is_superuser
username
first_name
last_name
email
is_staff
is_active
date_joined
organization
profile
position
voice
fax
delivery
city
area
zipcode
country

5.

Int4
Varchar(128)
timestamptz
Bool(1)
Varchar(30)
Varchar(30)
Varchar(30)
Varchar(254)
Bool(1)
Bool(1)
timestamptz
Varchar(255)
text
Varchar(255)
Varchar(255)
Varchar(255)
Varchar(255)
Varchar(255)
Varchar(255)
Varchar(255)
Varchar(3)

Description
คีย์หลักผู้ใช้งาน
รหัสลับของผู้ใช้งาน
วันเวลาที่ใช้งานล่าสุด
สถานะผูด้ ูแลระบบ
Username ของผู้ใช้งาน
ชื่อผู้ใช้งาน
นามสกุลผู้ใช้งาน
E-mail ผู้ใช้งาน
สถานะสิทธิผ์ ู้ใช้งาน
สถานะการใช้งานของ user
วันที่เข้าสู่ระบบ
หน่วยงาน/ที่ทางานของผูใ้ ช้งาน
ประวัตผิ ู้ใช้งาน
ตาแหน่งผู้ใช้งาน
เบอร์โทรศัพท์ผู้ใช้งาน
เบอร์แฟกต์ผู้ใช้งาน
ที่อยู่สาหรับจัดส่ง
เมือง/จังหวัด
เขต/อาเภอ
รหัสไปรษณีย์
ประเทศ

Table name : layers_uploadsession
Description : ตารางสถานะการอัพโหลดชั้นข้อมูล
Name
Type
Description
id
date
processed
error
traceback
context
user_id

Int4
timestamptz
bool(1)
text
text
text
Int4
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คีย์หลักสถานะการอัพโหลด
วันเวลาที่อัพโหลด
สถานะการประมวลผล
ข้อผิดพลาด
ผลการตรวจสอบ
คาอธิบายเพิ่มเติม
คีย์หลักผู้ใช้งาน
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6.

Table name : layers_layerfile
Description : ตารางไฟล์ข้อมูลหลังการอัพโหลด
Name
Type
Description
id
name
base
file
upload_session_id

7.

Int4
varchar(255)
bool(1)
text
text

Table name : layers_layer
Description : ตารางชั้นข้อมูล
Name
resourcebase_ptr_id
title_en
abstract_en
purpose_en
constraints_other_en
supplemental_information_en
data_quality_statement_en
workspace
store
storetype
name
typename
charset
default_style_id
upload_session_id
elevation_regex
has_elevation
has_time
is_mosaic
time_regex

คีย์หลักตาราง
นามสกุลของไฟล์ข้อมูล
สถานะใช้งานไฟล์ข้อมูล
ที่อยู่ของไฟล์ข้อมูล
คีย์หลักสถานะการอัพโหลด

Type

Description

Int4
varchar(255)
text
text
text
text
text
varchar(128)
varchar(128)
varchar(128)
varchar(128)
varchar(128)
varchar(255)
Int4
Int4
varchar(128)
Bool(1)
Bool(1)
Bool(1)
varchar(128)

คีย์หลักข้อมูลฐาน
ชื่อไฟล์
บทคัดย่อชั้นข้อมูล
จุดประสงค์ชั้นข้อมูล
คีย์หลักสถานะการอัพโหลด
ข้อมูลเสริม
คาชี้แจงคุณภาพข้อมูล
ชื่อ workspace ใน GeoServer
ชื่อ store ใน GeoServer
รูปแบบของ store ใน GeoServer
ชื่อ name ใน GeoServer
ชื่อชั้นข้อมูลใน GeoServer
รหัสอักษร
รหัส style ตั้งต้น
คีย์หลักสถานะการอัพโหลด
ค่า elevationregex
ความสูงของชั้นข้อมูล
ช่วงเวลา
สถานะการ mosaic
ค่า timeregex
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8.

Table name : layers_layer_style
Description : ตารางกาหนดตัวเลือกการแสดงผลของชั้นข้อมูล
Name
Type
Description
id
layer_id
style_id

9.

Int4
Int4
Int4

Table name : layers_style
Description : ตารางการแสดงผลของชั้นข้อมูล
Name
Type
id
name
Sld_title
Sld_body
Sld_version
Sld_url
workspace

Int4
Varchar(255)
Varchar(255)
text
Varchar(12)
Varchar(1,000)
Varchar(255)

10. Table name : base_resourcebase
Description : ตารางข้อมูลฐาน
Name
Type
id
uuid
title
date
date_type
edition
abstract
purpose
mainternance_frequency
constraints_other
language
supplemental_information
data_quality_statement

Int4
varchar(36)
varchar(255)
timestamptz
varchar(255)
varchar(255)
text
text
varchar(255)
text
varchar(3)
text
text
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คีย์หลักตาราง
คีย์หลักชั้นข้อมูล
คีย์หลักของ Style

Description
คีย์หลักของ Style
ชื่อ style ใน GeoServer
ชื่อ Style ที่แสดงใน Back-End
โค้ด xml ของ Style
เวอร์ชั่นของ Style
Url สาหรับใช้เรียกบริการ Style
Workspace ที่ใช้เก็บ Style

Description
คีย์หลักข้อมูลฐาน
รหัส uuid ของข้อมูลฐาน
ชื่อของข้อมูล
เวลาที่สร้างข้อมูล
สถานะข้อมูล
การแก้ไขข้อมูล
บทคัดย่อข้อมูล
วัตถุประสงค์ข้อมูล
ความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล
ข้อบังคับอื่นๆ
ภาษา
ข้อมูลเสริม
คาชี้แจงคุณภาพข้อมูล
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Name

Type

Description

bbox_x0
bbox_x1
bbox_y0
bbox_y1
srid
csw_typename
csw_schema
csw_mdsource
csw_insert_date
csw_type
csw_wkt_geometry
metadata_xml
featured
is_published
thumbnail_url
detail_url
category_id
owner_id

numeric(19,10)
numeric(19,10)
numeric(19,10)
numeric(19,10)
varchar(255)
varchar(32)
varchar(64)
varchar(256)
timestamptz
varchar(32)
text
text
bool(1)
bool(1)
text
varchar(255)
Int4
Int4

ขอบเขตข้อมูลค่าน้อยแนวแกน x
ขอบเขตข้อมูลค่ามากแนวแกน x
ขอบเขตข้อมูลค่าน้อยแนวแกน y
ขอบเขตข้อมูลค่ามากแนวแกน y
ระบบพิกัดอ้างอิง
ชื่อรูปแบบ csw
แผนผัง csw
แหล่งที่มาของ csw
วันเวลาที่เพิ่ม csw
รูปแบบ csw
ค่าพิกัดในรูปแบบ csw wkt geometry
Metadata ในรูปแบบ xml
สถานะ feature
สถานะการเผยแพร่ข้อมูล
Url ของภาพขนาดย่อ
Url ของรายละเอียดข้อมูล
คีย์หลักกลุ่มชั้นข้อมูล
คีย์หลักผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของข้อมูล

การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) จัดได้ว่าเป็นขั้นตอนสาคัญในระยะการออกแบบ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผนด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโครงสร้างของระบบเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยสถาปัตยกรรมใน
รูปแบบต่างๆ อาทิ เช่ น client/server Network โดยแบ่ งขั้ นตอนงานประมวลผลออกเป็ น 3 ส่ วน หรือ Tee-Tiered ที่
ประกอบด้วย ฝั่ง Client-site ฝั่ง Web Application Server-site และฝั่ง Database Server-site
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถให้บริการแผนที่ออนไลน์ตามชั้นข้อมูลที่ สทอภ. เป็นผู้ส่งมอบที่
ผ่านการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลจะเปิดระบบผ่านเว็บไซต์ เพื่อสืบค้นและแสดงผลข้อมูล ฝั่งเครื่องแม่ข่าย
(Server site) เป็นผู้ให้บริการข้อมูลต่างๆ ส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ไปยังผู้ใช้งานระบบ ทาให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยง่าย รวดเร็ว โดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
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รูปที่ 2-2 ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบทั้งระบบ Back-end และ Front-end

รูปที่ 2-3 แนวคิดการพัฒนาและติดตั้งระบบบริการแผนที่
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รูปที่ 2-4 โครงสร้างการพัฒนาระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์
(Architecture Software Diagram)

ตารางที่ 2-3 ตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ที่ (Front-end)
Description
Version
Drupal CMS

7.55

PHP Engine

7.1

nginx Web Server

1.12

Ubuntu Linux

16.04 LTS

PostgresSQL Database

9.6

PostGIS Extenstion

2.4

JasperReports Server

6.3

Apache Tomcat

8.5

Java Runtime Environment

8
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การออกแบบระบบสารสนเทศดังกล่าว จะพิจารณาฟังก์ชั่นการทางานต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้
งานระบบได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และตรงกั บ ข้ อ ก าหนดของโครงการ เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ฟ รี ร หั ส เปิ ด รวมไปถึ ง
ระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย (Linux Server-site)
ระบบ CMS เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่เรียกว่า Drupal 7 เป็นระบบบริหารจัดการเว็บไซต์แบบซอฟต์แวร์ฟรี
รหั ส เปิ ด (Open Source Software) ที่ นิ ย มใช้กันในวงกว้าง ทั้ งองค์ภ ายในประเทศ และต่างประเทศ โปรแกรม
ประยุกต์ Drupal มีโครงสร้างโปรแกรมที่ต่างจาก CMS อื่นๆ ผู้จัดการบริหารระบบเว็บไซต์ไม่มี User Interface แยก
ออกไปต่างหากดังเช่น CMS โปรแกรมอื่น ๆ แต่ User Interface ของ Drupal จะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามสิทธิ์ของผู้ใช้
Drupal มีระบบบริหารและกาหนดสิทธิสมาชิกที่ดีมาก มีความยืดหยุ่นสูง แม้ว่าตอนแรกๆ อาจจะสับสนกับการใช้งาน
บ้าง แต่เมื่อเข้าใจระบบแล้ว จะรู้สึกว่าใช้งานได้ง่ายและสะดวกมาก นอกจากนี้ Drupal ยังมีรูปแบบการแสดงผลที่
ค่อนไปทาง Blog สมัยใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก CMS โปรแกรมอื่น ๆ ที่ยังคงมีรูปแบบการแสดงผลเชิงข่าวอยู่ ดังนั้นความ
แรงของกระแสบลอคจึงมีส่วนผลักดันความนิยมในตัว Drupalและเป็นมากกว่าเพียงแค่ระบบ CMS ความสามารถใน
การโปรแกรมเพิ่มเติมมีความสาคัญ กับ project drupal เหนือกว่าการออกแบบให้ ง่ายต่อการใช้งาน. code ของ
drupal นั้นเป็นระเบียบเรียบร้อย อ่านง่าย, Webที่ใช้ Drupal นั้นจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และเป็น CMS ที่นั้บ
ว่าดีที่สุดในการทา SEO (search engine optimization) แถมยังมี community ที่แข็งแกร่ง และ add-on ให้เลือก
ใช้ได้เป็นร้อยๆเลยทีเดียว
ข้อดีของการใช้ระบบบริหารจัดการเนื้อหาและผู้ใช้งาน Drupal
- สามารถสร้างและปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ได้โดยง่าย
- การปรับปรุงเนื้อหาในระบบเว็บไซต์สามารถทาได้และผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ทันที
- รองรับหน้าจอเว็บไซต์บนอุปกรณ์ที่หลากหลายในลักษณะ responsive
- ผสมผสานเทคโนโลยีด้านเว็บไซต์ที่ทันสมัย และจาเป็นต่อการออกแบบระบบสารสนเทศ
- มีระบบการบารุงรักษา การปรับปรุงและตรวจสอบด้านความปลอดภัยข้อมูล
ระบบฐานข้อมูล PostgreSQL เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลบนระบบฐานข้อมูล
แบบซอฟต์แวร์ฟรีรหั สเปิด (Open Source Software) มีโปรแกรมประยุกต์เสริมที่เรียกว่า PostGIS ที่ช่วยในการ
บริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศ สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ที่ มี สั ม พั น ธ์ เชิ ง พื้ น ที่ (Geo Spatial Relational Database
Management Systems)
กระบวนการพัฒนา ออกแบบ ติดตั้งระบบและการใช้งานจริงของระบบงานทั้งหมด จะต้อง ใช้ Open Source
และ/หรือ Commercial License ในการดาเนิ นงาน และต้องใช้ภ าษาที่เป็น มาตรฐานสากลที่ทันสมัย เช่น PHP
HTML5 หรือ Java Script หรือ CSS3 เป็นต้น
ระบบที่พัฒนาทั้งหมด สามารถรองรับการทางานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) ที่มีระบบปฏิบัติการ
(Operation System : OS) ได้หลากหลาย เช่น Window, Linux และ iOS เป็นต้น

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้า 2 - 24

รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

รูปที่ 2-5 ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
โปรแกรมประยุ ก ต์ บ นเครื อ ข่ า ย จะเปิ ด ระบบผ่ า นเว็ บ ไซต์ เพื่ อ สื บ ค้ น และแสดงผลข้ อ มู ล โดยใช้
เทคโนโลยีในการพัฒ นา ภาษาคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างไปจากองค์ประกอบอื่นๆ ส าหรับใช้ในการจัดการข้อมูลบน
คอมพิวเตอร์ PC, Notebook หรืออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่แบบไร้สาย ฝั่งเครื่องแม่ข่าย (Server site) เป็นผู้ให้บริการ
ข้อมูลต่างๆ ส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ไปยังผู้ใช้งานระบบ ทาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย รวดเร็ว โดยใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต
3.2) แนวคิด ทฤษฎี ตามข้อกาหนดที่เป็นมาตรฐาน FGDS ของประเทศ หรือมาตรฐานสากล ISO/OGC
ในการออกแบบโครงสร้ างฐานข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศ (Geospatial Database Structures) และติ ด ตั้ งระบบให้ มี
ประสิทธิภาพ
การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศที่พัฒ นาขึ้น เป็นไปตามข้อกาหนดที่เป็นมาตรฐาน
FGDS ของประเทศ หรือ สทอภ. จัดหาให้ รวมไปถึงมีความสอดคล้องกับ แนวคิดกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตซอฟต์แวร์
Open Geospatial Consortium (OGC) และมาตรฐานนานาชาติ International Standard Organization (ISO)
ทาให้ระบบสามารถที่จะขยายผลและนาไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง รองรับการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในอนาคต
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รูปที่ 2-6 โครงสร้างมาตรฐานสากล ISO/OGC สาหรับบริหารจัดการฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

รูปที่ 2-7 มาตรฐาน OGC การบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่โดยใช้ระบบฐานข้อมูลและชุดคาสั่ง SQL

รูปที่ 2-8 โครงสร้างมาตรฐานสากล ISO/OGC สาหรับการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศบนเครือข่าย
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3.3) ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานสากลในการพัฒ นาระบบสารสนเทศ
ส าหรั บ ใช้ ในการปรั บ ปรุ งสถาปั ต ยกรรมระบบออกแบบหน้ าจอการใช้ งานระบบ (User Interface) โครงสร้า ง
ฐานข้อมูล รวมถึงรองรับการพัฒนาในอนาคต
การพัฒนาระบบและการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเครือข่ายบน Internet และ Intranet ที่ทางาน
บนเว็บเบราเซอร์ โดยโปรแกรมประยุกต์บนเครือข่ายนี้ รองรับการทางานบนเว็บเบราเซอร์ ทั้ง Internet Explorer,
Firefox, Google Chrome และ Safari เป็ น ต้ น ซึ่ ง สามารถเปิ ด ใช้ ง านได้ ห ลากหลาย platforms ทั้ ง บนเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ PC ระบบปฏิ บั ติ การ Windows และ Mac OSมี ก ารออกแบบระบบเว็บ ไซต์ แบบ responsive คื อ
หน้าจอระบบรองรับการทางานบน Desktop site และ Mobile site สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ า นการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ มี ก ารใช้ ร ะบบฐานข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ (Spatial Database
System) ในการเก็บข้อมูลที่ปรึกษาจะเลือกใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL และมี Extension เสริมที่เรียกว่า PostGIS
และยั ง เป็ น ฟรี แ วร์ ท างด้ า นฐานข้ อ มู ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ซึ่ ง เป็ น ไปตามมาตรฐานของ Open Geospatial
Consortium (OGC) และ SQL Multimedia and Application Packages (SQL/MM) ท าให้ แ ลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั บ
ระบบอื่นๆ ได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ความสามารถในการสาเนาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง (Data Replication) กับ
ฐานข้อมูล PostrgesSQL อื่นๆ หรือระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างออกไป เช่น MySQL, SQLite, Oracle หรือ SQL Server
เป็นต้น ภายใต้มาตรฐานสากลการใช้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (OGC/ISO)
หลักการออกแบบระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวงเป็นการออกแบบให้มีลักษณะการใช้งานที่เรียบ
ง่าย มีลาดับขั้นตอนการแสดงผลข้อมูล เชื่อมโยงความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มข้อมูล ที่มี อยู่หลากหลาย ประกอบด้วย
4 ส่วนหลักๆ
1. ส่วนแสดงผลชื่อและภาพลักษณ์องค์กร
2. ส่วนเครื่องมือสืบค้นข้อมูล
3. ส่วนแสดงผลแผนที่
4. ส่วนแสดงผลรายละเอียดข้อมูลในรูปแบบรายงาน
3.4) ศึกษาและวิเคราะห์ กระบวนการเชื่อมโยงหรือการส่งผ่านข้อมูลให้สามารถนาเข้าและแลกเปลี่ย น
ข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ เพื่อบูรณาการข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เป็นไป ตามมาตรฐานสากลการใช้
บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (OGC/ISO) ในรูปแบบของ Web Map Service/Web Feature Service /SQL Simple
Feature) ผ่านระบบเครือข่ายและคานึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุน
วิ เคราะห์ กระบวนการเชื่ อมโยงหรื อการส่ งผ่ านข้ อมู ลภู มิ สารสนเทศพื้ นฐาน ให้ สามารถน าเข้ าและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ที่แต่ละหน่วยงาน หรือระบบมีอยู่เดิม เพื่อบูรณาการข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลการใช้ บ ริ การข้ อมู ล ภู มิ ส ารสนเทศ (OGC/ISO) ในรู ปแบบมาตรฐาน Web Map Service/Web
Feature Service /SQL Simple Feature) ผ่ า นระบบเครือ ข่ า ยและค านึ งถึ งความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ที่ ได้ รับ การ
สนับสนุน
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ตารางที่ 2-4 รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานบนเครือข่าย
รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูล
คุณลักษณะ
(1) แบบ Web Service

เป็นรูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลที่เหมาะสาหรับโครงสร้างข้อมูลที่ไม่ซับซ้อน
ปริมาณข้อมูลน้อย มีการเรียกใช้บริการข้อมูลบ่อยๆ หรือ นานๆ ครั้ง

(2) แบบ Replicate Database

เป็นรูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลที่เหมาะสาหรับโครงสร้างข้อมูลที่ซับซ้อนปริมาณ
ข้อมูลมาก จึงใช้การสาเนาข้อมูลไว้ที่ระบบปลายทาง มีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน
เครือข่ายตลอดเวลา

(3) แบบ File Base

มีการใช้โครงสร้างไฟล์ในการนาเข้าระบบฐานข้อมูล เพื่อให้มีปริมาณข้อมูลที่
เท่ากัน โดยมีการกาหนดโครงสร้างไฟล์ที่ชัดเจน แล้วนาเข้าหรืออัพโหลดไฟล์
ดังกล่าวผ่านเครือข่าย

3.5) ดาเนินการตรวจสอบและจัดทาฐานข้อมูล ทั้งระบบ Back-end และ Front-end ให้ข้อมูลมีความ
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบข้อผิดพลาด การแก้ไขและนาเข้าข้อมูล ทาการวิเคราะห์และจัดกลุ่มข้อมูลตามชุด
ภูมิสารสนเทศพื้นฐานตามที่กาหนด วิเคราะห์การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุดภูมิสารสนเทศพื้นฐานในเบื้องต้น
ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้าซ้อน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลทาได้อย่างสะดวก
การวิเคราะห์และการจัดกลุ่มข้อมูลที่แบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานในเบื้องต้นแล้ว ทา
การออกแบบโครงสร้ างของข้อมูล ในแต่ล ะหมวดหมู่ โดยจัดให้ อยู่ในรูป แบบของ Package Diagram และ Class
Diagram เพื่ อ ให้ ง่ ายต่ อ การอธิ บ าย จึ งใช้ Data Definition Language (DDL) ในการออกแบบโครงสร้ างตาราง
(Table) ซึ่งเป็นภาษา SQL
3.6) การติ ด ตั้ ง โปรแกรมระบบฐานข้ อ มู ล พร้ อ มโปรแกรมบริ ห ารจั ดการ รวมไปถึ ง การตั้ ง ค่ า
Configuration เพื่อปรับแต่งโปรแกรมให้เหมาะสมกับจานวนผู้ใช้งาน
 การระบุถึง Driver ที่ใช้สาหรับการติดต่อฐานข้อมูลที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Database Server)
 การระบุตาแหน่งของฐานข้อมูลแบบ Url หรือช่องทางการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล
 ตั้งค่าระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น การระบุ Username และ Password ใน
การติดต่อกับฐานข้อมูล กาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (Role) การกาหนดสิทธิ์การใช้งาน
ระบบฐานข้อมูล (Permission)
 การจากัดการทางานบางอย่างของระบบฐานข้อมูล เพื่อลดปัญหาและผลกระทบต่อภาพรวม
ระบบ เช่น ยกเลิกคาสั่งที่ไม่ได้ใช้งาน หรือ จากัดการสืบค้นหรือวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่
หรือใช้เวลาประมวลผลนานเกินกาหนด เป็นต้น
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3.7) จัดทาข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานตามที่กาหนด ลงสู่ระบบฐานข้อมูลที่ออกแบบแล้วเสร็จ พร้อม
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

รูปที่ 2-9 โครงสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานจาแนกตามประเภทข้อมูล (Geometry Type)
3.8) ออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ที่จังหวัด (Back-end)
3.8.1) ผู้ที่จะเข้ามาใช้งานระบบต้องมีการยืนยันตัวตนก่อนใช้งาน (login)
ในการพัฒนาระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ มีระบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน โดย
คัดเลื อกระบบบริหารจัดการเนื้ อหาและผู้ใช้งานโดยใช้ซอฟต์แวร์ฟรี ในการออกแบบระบบนั้น จะใช้
ซอฟต์แวร์ Geonode ที่มีความยืดหยุ่นในการออกแบบและพัฒนาระบบระดับองค์กร ผ่านทางอุปกรณ์
คอมพิ ว เตอร์ ห รื อช่องทางที่ ห ลากหลาย สามารถรองรับ เนื้อหา และมีระบบบริห ารจัด การผู้ ใช้งานที่
ซับซ้อน มีระบบการเข้าถึงข้อมูล การจากัดสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ การสร้างสิทธิ์ผู้ใช้งาน

รูปที่ 2-10 องค์ประกอบโครงสร้างการพัฒนาระบบ CMS
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รูปที่ 2-11 การจัดการสิทธิ์การใช้งาน (Login)

รูปที่ 2-12 โครงสร้างการกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในระบบเว็บไซต์
รู
ป
ที่
1
5
รูปที่ 2-13 การกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลกลุ่มผู้ใช้งาน
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3.8.2) ติดตั้งโปรแกรมระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ (Map Server) พร้อมโปรแกรม
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
การพัฒ นาระบบบริการข้อมูล ภูมิสารสนเทศออนไลน์ มีรูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูลแบบ ClientServer คือ มีศูนย์กลางระบบอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานตามที่กาหนด
ทาหน้าที่ให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศแก่ผู้ใช้งาน ซึ่งระบบการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นการแยกการทางาน
ของ Back-end และ Font-end ออกจากกัน โดยส่วนของ Font-end จะนาเสนอในลาดับถัดไป

รูปที่ 2-13 Architecture Physical Machine and Deployment Timeline Diagram
ตารางที่ 2-5 รายละเอียดโครงสร้าง Physical Machine และแผนการติดตั้งเชิงเวลา
ลาดับช่วงเวลา

รายละเอียดการดาเนินงาน

1) ช่วงก่อนเริ่มโครงการ - ศึกษา/วิเคราะห์และออกแบบระบบ จัดเตรียมความพร้อมก่อนเริ่ม
โครงการ
- วางแผนการติดตั้งระบบบริการแผนที่ ส่วนกลาง (Online Service)
- วางแผนการติดตั้งระบบบริการแผนที่ 15 จังหวัด
2) ช่วงดาเนินโครงการ
120 วัน

ออกแบบและพัฒนาระบบบริการแผนที่ออนไลน์และติดตั้ง

3) ช่วงหลังเสร็จสิ้น
โครงการ

การบารุงรักษาหลังปิดโครงการบนระบบ VM
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โปรแกรมระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ ประกอบด้วยผู้ใช้ระบบผ่านเว็บ
บราวเซอร์ (Web Browser) ซึ่งมีจานวนมากและผ่านแม่ข่ายเว็บ (Web Server) อันเป็นศูนย์กลางโดย
ผู้ใช้สามารถใช้ระบบผ่านทางเว็บบราวเซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติมส่วนโปรแกรมที่
เครื่องแม่ข่ายเว็บมีองค์ประกอบของเทคโนโลยีต่างๆ ที่นามาใช้และพัฒนาเพิ่มเติม ดังนี้
 Apache Web Server ทาหน้าที่เป็นโปรแกรมแม่ข่ายเว็บสาหรับรับคาสั่งเว็บพื้นฐาน
 Apache Tomcat ทาหน้าที่ประมวลผลคาสั่งเป็นระบบพื้นฐานที่รองรับการทางานของระบบ
ย่อยอื่นๆ
 Java ทาหน้าที่เป็นระบบพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้ภาษา Java
 Python ทาหน้าที่เป็นระบบพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้ภาษา Python
 Django (GeoNode) ทาหน้าที่สาหรับพัฒนา web application ในภาษา Python
 Geoserver ทาหน้าที่ให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 PostgreSQL Database และ PostGIS ทาหน้าที่เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลและจัดการ
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ

รู
ปที่ 2-14 การออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศบนเครือข่าย

รูปที่ 2-15 การออกแบบและพัฒนาระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ระดับจังหวัด
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รูปที่ 2-16 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์สาหรับบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์

รูปที่ 2-17 โครงสร้างระบบ Geoserver

รูปที่ 2-18 มาตรฐานสากลการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศบนเครือข่าย
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รูปที่ 2-19 ทาการทดสอบการติดตั้ง Apache Tomcat

รู
ปที่ 2-20 การเปิดใช้งานระบบ Geoserver
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3.2.3) ตั้งค่า Configuration เพื่อปรับแต่งโปรแกรมให้เหมาะสมกับจานวนผู้ใช้งานและตั้งค่า
เชื่อมโยงเครือข่ายให้ใช้งานได้

รูปที่ 2-21 การตั้งค่า Configuration เพื่อปรับแต่งโปรแกรม Geonode

รูปที่ 2-22 การตั้งค่า Configuration เพื่อปรับแต่งโปรแกรม Geoserver
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3.8.3) การบริหารจัดงานผู้ใช้
้ งานระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถจัดการ User Account ที่จะใช้
งานในส่วนของ Front-end ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม ลด แก้ไข รายการผู้ใช้งาน การกาหนดสิทธิ์การใช้งาน
ข้อมูลของแต่ละ User ได้ตามที่ สทอภ. กาหนด
การกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในระบบเว็บไซต์ด้วย CMS มีลาดับขั้นตอนที่ชัดเจนการลงทะเบียน
ผู้ใช้งาน การกาหนดกลุ่มผู้ใช้งาน การกาหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานในระดับกลุ่มบุคคลที่มีเป้าหมายที่แตกต่างกัน
หรือมีคุณลักษณะการใช้งานระบบที่แตกต่างกัน แบ่งแยกออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน และผู้ดูแลระบบสามารถ
บริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
การพัฒนาระบบให้รองรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสมสามารถกาหนดสิทธิ์การใช้งานข้อมูลของแต่ละ
User ได้ตามที่ สทอภ. กาหนดโดยการแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานการเข้าถึงข้อมูล การกาหนด Role และ Permission
กลุ่มที่ 1 : กลุ่มผู้ใช้งานระบบทั่วๆ ไป ประชาชน
กลุ่มที่ 2 : กลุ่มผู้ดูแลระบบ ด้านสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
กลุ่มที่ 3 : กลุ่มผู้ใช้งานระบบ เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลภายใน สทอภ.
กลุ่มที่ 4 : กลุ่มผู้บริหารระดับสูง
กลุ่มที่ 5 : กลุ่มผู้ใช้งานระบบ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ
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ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

รูปที่ 2-23 ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล
ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือ การจัดการกลุ่มผู้ใช้งานระบบของ CMS เป็นการ
แสดงให้ทราบถึงองค์ประกอบในระบบดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น CMS API Role, Role และ User
Setting

รูปที่ 2-24 กาหนดค่า Contact Information (1)
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

รูปที่ 2-25 กาหนดค่า Contact Information (2)

รูปที่ 2-26 การแสดงกลุ่มผู้ใช้งานในระบบ Back End

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

รูปที่ 2-27 การแสดงรายการ Userแต่ละกลุ่มผู้ใช้งานในระบบ Back End

รูปที่ 2-28 การแสดงรายละเอียดผู้ใช้งานแต่ละบุคคล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

รูปที่ 2-29 การแสดงกิจกรรมของผู้ใช้งาน

รูปที่ 2-30 แสดงหน้าจอการจัดการผู้ใช้งานระบบ

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

3.8.4) ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการ User Account ที่จะเรียกใช้งานบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ออนไลน์ (Service) บนโปรแกรม GIS Desktop ได้ดังนี้
• สามารถเพิ่ม ลด แก้ไข รายการผู้ใช้งาน
• สามารถกาหนดสิทธิ์การใช้งานข้อมูลของแต่ละ User ได้ตามที่ สทอภ. กาหนด
• ไม่บริการข้อมูลในกรณีที่ไม่มีการยืนยันตัวตนด้วย Username และ Password

รูปที่ 2-31 ตัวอย่างการจัดการ User Account บนโปรแกรม QGIS
การยื นยั นตั วบุ คคลที่ เขาใชงานระบบข้อมู ลภู มิสารสนเทศออนไลน์ (Authentication) โดยผู ใช
บริการข้อมูลนั้ น จะตองระบุ ขอมูลเฉพาะใหถูกตอง ตัวอย่างเชน ชื่อผูใชงาน (User Name) และรหั สผาน
(Password) เปนตน เพื่อใชตรวจสอบผูใชงานกอนที่จะสามารถเขาใชงานระบบได การยืนยันตัวบุคคลนี้เองเป
นปจจัยที่ผูใชบริการมีความกังวลมากที่สุด เพราะผูใชบริการไมสามารถมั่นใจไดวาจะมีการลักลอบเขาใชงาน
จากผูอื่นหรือไม นอกจากนี้รหัสผานที่ใชมักเปนตัวเลข 4 หลัก ทาใหงายตอการคาดเดาเพื่อลักลอบเขาใชงาน
ดังนั้ นในการศึ กษานี้ ควรกาหนดรู ป แบบการก าหนดสิ ท ธิ์ การจั ดการ User Account ที่ เหมาะสมกั บ
ผู้ใช้งาน
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

3.8.5) สามารถกาหนดสิทธิ์การใช้งานข้อมูลของแต่ละ User ได้ตามที่ สทอภ. กาหนด

รูปที่ 2-32 แสดงการกาหนดสิทธิ์การใช้งานข้อมูลของแต่ละ User
3.8.6) จัดทาสัญลักษณ์ (Style) การกาหนดสี หรือตัวอักษร ต้องสามารถแยกแยะ ง่ายต่อการ
เข้าใจ

รูปที่ 2-33 แสดงหน้าจอการจัดทาสัญลักษณ์ (Style) การกาหนดสี หรือตัวอักษร
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

รูปที่ 2-34 การจัดทาสัญลักษณ์ (Style) การกาหนดสี

รูปที่ 2-35 การจัดทาสัญลักษณ์ (Style) ตัวอักษรบนระบบ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

3.8.7) จัดทาบริการชุดข้อมูลของฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัด พร้อม Metadata (ถ้ามี)

รูปที่ 2-36 แสดงหน้าจอการจัดทาบริการชุดข้อมูลของจังหวัด พร้อม Metadata
3.8.8) จัดทาบริการชุดข้อมูลของฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (FGDS) พร้อม Metadata (ถ้ามี)

รูปที่ 2-37 แสดงหน้าจอการบริการชุดข้อมูลของฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (FGDS) พร้อม Metadata
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

3.8.9) มีหน้าต่างบริหารจัดการรายการชั้นข้อมูลที่จะถูกนาไปแสดงผลในฝั่ง Front-end
• ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบรายการชั้นข้อมูลของกลุ่มข้อมูลจังหวัดได้
กรณี ที่ ผู้ ใช้ มี ข้ อมู ลเป็ น Shapefile แล้ วต้ องการที่ จะเผยแพร่ ข้ อมู ล ดั งกล่ าวผ่ าน
service ไม่ว่าจะเป็น wms, wfs หรือ wtms ข้อมูลที่ผ่านการ upload จะถูกนาเข้าไป
จั ด เก็ บ ในฐานข้ อ มู ล Postgresql และสร้ า ง layer ขึ้ น มาให้ ใน geoserver ของ
geonode อีกทั้งยังแสดงผลบน Geonode ดังภาพกระบวนการต่อไปนี้

รูปที่ 2-38 การนาเข้า shapefile สู่ระบบ Geonode
• ผู้ดูแลระบบไม่สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบรายการชั้นข้อมูลของกลุ่มข้อมูล FGDS ได้

รูปที่ 2-39 การกาหนดสิทธิ์เพื่อป้องการแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งาน
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

3.8.10) บริการข้อมูลที่จัดทาต้องอยู่ในรูปแบบ WMS หรือ WMTS หรือ WFS หรือตามความ
เหมาะสมของข้อมูล หรือตามข้อตกลง

รูปที่ 2-40 แสดงการรูปแบบ WMS หรือ WMTS

รูปที่ 2-41 แสดงการรูปแบบ WFS
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

3.8.11) ต้องจัดทาบริการแคตตาล็อกข้อมูลในรูปแบบ CSW
การเรียกใช้บริการแคตตาล็อกข้อมูลในรูปแบบ CSW สามารถเรียกใช้งานผ่าน GeoNode (pycsw)
และผ่านเมนู metadata ของ Geoserver

รูปที่ 2-42 กระบวนการเรียกใช้งานแคตตาล็อกข้อมูลในรูปแบบ CSW ผ่าน GeoNode (pycsw)

รูปที่ 2-43 กระบวนการเรียกใช้งานแคตตาล็อกข้อมูลในรูปแบบ CSW ผ่าน Geoserver
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

3.8.12) ต้องเชื่อมโยง Service จาก NGIS Portal ตามที่ สทอภ. กาหนด เพื่อแสดงแผนที่สาหรับ
ระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ในแต่ละจังหวัด
ระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ในแต่ละจังหวัด โดยสามารถเลือกการเชื่อมโยงข้อมูล
ให้บริการ ผ่านทาง Remote Service ภายหลังการ Register New Service

รูปที่ 2-44 กระบวนการเรียก Service บนระบบ GeoNode

รูปที่ 2-45 ตัวอย่างการเชื่อมโยง Service จากแหล่งให้บริการอื่น
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

3.9) ออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ (Front-end)
การออกแบบและพัฒนาระบบ Front-end เป็นระบบสารสนเทศบนเครือข่ายที่ใช้สาหรับให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน
ที่เกี่ยวข้องหลากหลายด้าน จึงออกแบบและพัฒนาระบบให้ง่ายต่อการใช้งาน มีฟังก์ชั่นพื้นฐานด้านการบริหารจัดงาน
ข้อมูลเชิงพื้นที่ทั่วๆไป ฟังก์ชั่นที่นิยมใช้ เป็นต้น

รูปที่ 2-46 การออกแบบฟังก์ชั่นการทางานของระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์
3.9.1) ออกแบบเครื่องมือสาหรับการใช้งานพื้นฐานบนระบบบริการแผนที่ดังต่อไปนี้

ย่อ/ขยายแผนที่ (zoom in/ zoom out) ด้วยการกดไอค่อนและด้วยการใช้งาน
mouse wheel และด้วยการ pinch to zoom (Tablet/Smartphone)

เลื่อนแผนที่ได้ (pan)

การระบุข้อมูลแบบเจาะจง (Identify)

ส่วนการแสดงมาตราส่วน (map scale)

ส่วนการแสดงตาแหน่งพิกัดปัจจุบันของ mouse cursor

เครื่องมือเปลี่ยนการแสดงระบบพิกัดอ้างอิง โดยต้องสามารถแสดงระบบพิกัดอ้างอิง
Geographic Coordinates WGS 84 และ UTM WGS 84 ตามโซนที่เหมาะสม โดย
การดาเนินการต้องส่งผลให้เปลี่ยนส่วนการแสดงตาแหน่งพิกัดปัจจุบันของ
mouse
cursor เป็นระบบพิกัดอ้างอิงดังกล่าวด้วย

เครื่องมือวัดระยะทาง โดยสามารถเปลี่ยนหน่วยวัดระยะเป็นเมตรและกิโลเมตรได้

เครื่องมือวัดขนาดพื้นที่ โดยสามารถเปลี่ยนหน่วยวัดพื้นที่เป็นตารางเมตร, ตาราง
กิโลเมตร, ไร่, งานและตารางวาได้

กรอบแสดงแผนที่ภาพรวม (map overview)
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด




มีปุ่ม Home เพื่อเลื่อนแผนที่ไปแสดง Extent ของจังหวัดนั้น ๆ (Zoom to Extent)
เครื่องมือแสดงรายการชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยสามารถเปิด/ปิดชั้นข้อมูลบนกรอบ
แสดงแผนที่ได้ พร้อมแสดงสถานะของการเปิด/ปิดด้วยโดยรายการชั้นข้อมูลที่ปรากฏจะต้อง
เชื่อมโยงจากข้อ 8.4.2 และเรียงลาดับข้อมูลตามความเหมาะสม

สามารถปรับเปลี่ยนความโปร่งแสง ความเข้ม และความสว่างให้กับข้อมูล Raster และ
Vector ได้

กรอบแสดงคาอธิบายสัญลักษณ์ข้อมูลที่เปิดและแสดงบนกรอบแสดงแผนที่
3.9.2) รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สนับสนุนการทางานบนบราวเซอร์ต่าง ๆ
ได้แก่ EDGE, Chrome และ Firefox รุ่นล่าสุด ณ ตอนเริ่มต้นโครงการฯ ได้เป็นอย่างน้อย

รูปที่ 2-47 แสดงระบบ Front endรองรับการใช้งานระบบผ่านบราวเซอร์ต่าง ๆ
3.9.3) รองรับการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop, Notebook และTablet/Smart Phone มี
รูปแบบที่สามารถรองรับและแสดงผลได้อย่างเหมาะสมตามคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ (Responsive
Web Design)
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

รูปที่ 2-48 แสดงระบบ Front endรองรับการใช้งานระบบผ่าน Mobile Device
3.9.4) มีเครื่องมือค้นหาสถานที่และการใช้งาน ดังต่อไปนี้
 เครื่องมือค้นหาด้วยการเลือกชื่อจังหวัด อาเภอ ตาบลและหมู่บ้านพร้อมเลื่อนกรอบแผนที่ไปยัง
ตาแหน่งดังกล่าวและขยายตามสัดส่วนที่เหมาะสม
 เครื่องมือค้นหาด้วยการระบุตาแหน่งพิกัดโดยต้องสามารถใช้งานระบบ Geographic
Coordinates WGS 84 และ UTM WGS 84 ตามโซนที่เหมาะสม และเมื่อกดปุ่มค้นหาแล้วต้อง
เลื่อนกรอบแผนที่ไปยังตาแหน่งดังกล่าวและขยายตามสัดส่วนที่เหมาะสม และในกรณีที่กรอก
ข้อมูลผิดแล้วให้แสดงข้อความแจ้งผู้ใช้งานด้วย

รูปที่ 2-49 แสดงเครื่องมือค้นหาสถานที่และการใช้งาน
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

3.9.5) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ (Front-end) ในภาคผนวก XXX
FGDS Front-end System User Manual
3.10) ติดตั้งโปรแกรมภูมิสารสนเทศ (GIS Desktop) ให้สามารถใช้งานได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.10.1) โปรแกรมที่ติดตั้งต้องสามารถเปิดแสดงเพื่อใช้งานบริการกลุ่มข้อมูล ได้เป็นอย่างน้อยและสามารถ
บันทึกเป็นกลุ่มไฟล์ข้อมูล (Project File) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานกลุ่มไฟล์ข้อมูลเพื่อใช้งานได้ในภายหลัง

รูปที่ 2-50 ตัวอย่างโปรแกรมภูมิสารสนเทศ (GIS Desktop)

รูปที่ 2-51 แสดงโปรแกรมภูมิสารสนเทศ (GIS Desktop) หรือ Quantum GIS ที่ใช้บริหารจัดการข้อมูล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

รูปที่ 2-52 การเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ผ่าน GIS Desktop
5) ดาเนินการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบในจังหวัดที่ดาเนินการติดตั้งระบบบริการ จานวน 15 จังหวัด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
การฝึกอบรมผู้ดูแลระบบในจังหวัดที่ดาเนินการติดตั้งระบบบริการ จานวน 15 จังหวัด ที่ปรึกษาได้ดาเนินการ
จัดทาแผนการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบในจังหวัด เพื่อถ่ายทอดและแนะนาวิธีการใช้งานระบบ Back-end และระบบ
Front-end ให้ ผู้ใช้งานระดับ จังหวัด มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมกับนโยบายการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ และให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม โดยการฝึกอบรมถ่ายทอด ประกอบด้วย
5.1) ฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ จานวน 15 จังหวัด ๆ ละอย่างน้อย 5 คน ระยะดาเนินการฝึกอบรมอย่างน้อย 3
วัน โดยจะต้องจัดทาเนื้อหาการฝึกอบรม ดังนี้
5.2) จัดให้มี Workshop การใช้งานระบบบริการทั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่ ระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์ และ
โปรแกรม GIS Desktop
การจัดฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ รายจังหวัด ได้แก่ เจ้าหน้าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลาปาง เชียงราย พะเยา
น่าน อุตรดิตถ์ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร จานวน 15
จังหวัด ที่จัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 13 ธัน วาคม พ.ศ. 2560 ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีห น่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วม ได้แก่
สานักงานที่ดินจังหวัด สานักงานชลประทาน สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
สานักงานสถิติจังหวัด สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด สานักงาน
อุทยานแห่งชาติจังหวัด และสานักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า 80 ท่าน

รูปที่ 2-53 การจัดอบรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รูปที่ 2-54 การจัดอบรมจังหวัดเชียงใหม่
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

รูปที่ 2-55 การจัดอบรมจังหวัดลาปาง

รูปที่ 2-57 การจัดอบรมจังหวัดเชียงราย

รูปที่ 2-58 การจัดอบรมจังหวัดสระแก้ว
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

รูปที่ 2-59 การจัดอบรมจังหวัดปราจีนบุรี

รูปที่ 2-60 การจัดอบรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

รูปที่ 2-61 การจัดอบรมจังหวัดชลบุรี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

รูปที่ 2-62 การจัดอบรมจังหวัดปทุมธานี

รูปที่ 2-63 การจัดอบรมจังหวัดอุตรดิตถ์

รูปที่ 2-64 การจัดอบรมจังหวัดระยอง
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

รูปที่ 2-65 การจัดอบรมจังหวัดน่าน

รูปที่ 2-66 การจัดอบรมจังหวัดนครนายก

รูปที่ 2-67 การจัดอบรมจังหวัดพะเยา
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

รูปที่ 2-68 การจัดอบรมจังหวัดกรุงเทพมหานคร
6) ที่ปรึกษาต้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการที่ สทอภ. จัดเพื่อรับฟังความคิดเห็นด้านการจัดทาข้อมูลและ
ระบบบริการที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูล FGDS (หากมี)
ในการสัมมนาผลการดาเนินโครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS) ให้เป็นไป
ตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดาเนินงานที่ผ่านมา และรับฟัง
ข้อเสนอแนะ ข้อจากัดต่างๆ รวมไปถึงปัญหาหรือผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆเป็นผู้ให้ข้อมูล การ
พูดคุยหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานในครั้งนี้ จะถูกนาไปพิจารณาเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงต่อไป การ
ประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมหลายหน่วยงานที่มีภารกิจการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
และเป็นหน่วยงานหลัก หน่วยงานรองที่ให้ข้อมูลพื้นฐานด้านภูมิสารสนเทศ FGDS จานวน 22 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วม
70 ท่าน ทั้งในส่ วนของฝ่ ายบริห าร ฝ่ ายช านาญการ และฝ่ ายปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม ทาให้ ข้อเสนอแนะต่างๆ
ครอบคลุมการใช้งานในทุกระดั บ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม
BB205 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้า 2 - 59

บทที่ 3
แผนการดาเนินโครงการ
3.1 สรุปผลการดาเนินโครงการ
โครงการปรั บ ปรุ งชั้ น ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศของหน่ ว ยงาน (ข้ อ มู ล FGDS) ให้ เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของ
มาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด ซึ่งมีการแบ่ งกิจ กรรมเป็นรายละเอียดย่อยๆ และมีความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงมกราคม พ.ศ. 2561 ครบตามแผนการดาเนินการหลัก (Master Plan) ที่ได้วาง
เอาไว้

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้า 3 - 1

รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

3.2 แผนการดาเนินงาน
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS) ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด ครอบคลุมระยะเวลาทั้งสิ้น 120 วัน โดยมีแผนการดาเนินงาน ดังนี้
ลาดับ
1

การดาเนินงาน

ของงาน

ต.ค. 60
15

30

ระยะเวลาดาเนินการ (120 วัน)
พ.ย. 60
ธ.ค. 60
45
60
75
90

ศึกษา ชัน้ ข้อมูล คู่มือการประเมินความสอดคล้องของ สทอภ. พร้อมเสนอแนวทางการประเมิน การปรับปรุง
1.1 ศึกษาชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน และแนวทางการประเมิน การปรับปรุง และติดตัง้ ระบบบริการแผนทีท่ ี่ สทอภ.
1.2 จัดทาและส่งรายงานทีร่ ะบุความเห็นการประเมินแนวทางการดาเนินงานและส่งแผนการดาเนินงานเพื่อให้ สทอภ. พิจารณา
1.3 จัดทาคูม่ ือแนวทางการประเมินความสอดคล้องตามแนวทางทีไ่ ด้ศกึ ษา

2

ร้อยละ

ม.ค. 61
105

120

สิ้นสุดสั า 25 ม.ค. 61
3.0
3.0
4.5
4.5
3.0
3.0

3.0
3.0
1.5
1.5

3.0
3.0
3.0
3.0

ประเมินความสอดคล้องชุดภูมิสารสนเทศพืน้ ฐานตามทีก่ าหนด พร้อมทัง้ จัดทารายงานผลการประเมิน และตามเอกสารคู่มือการประเมินที่ สทอภ.
2.1 ประเมินความสอดคล้องชุดข้อมูลทุกรายการ ที่ สทอภ. พร้อมแจ้งปัญหาถ้ามี
2.2 ประเมินความสอดคล้องชุดภูมิสารสนเทศพื้นฐานเทียบกับข้อกาหนดตามมาตรฐาน FGDS version 4.1
2.3 จัดทารายงานผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาเป็นรายจังหวัด

3.0
3.0
3.0
3.0
4.0
4.0

3.0
3.0
1.5
1.5
0.5
0.5

1.5
1.5
2.0
2.0

1.5
1.5

3 ปรับปรุงชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพืน้ ฐานทีไ่ ด้รับมอบจาก สทอภ. เพือ่ จัดทาเป็นตัวอย่างข้อมูลตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS
3.1 ทีป่ รึกษาต้องปรับปรุงชือ่ ไฟล์ Vector ของข้อมูลตามที่ สทอภ. กาหนด
3.2 ปรับปรุงชือ่ ของผลิตภัณฑ์ Raster ของชัน้ ข้อมูลดาวเทียมดัดแก้
3.3 ปรับปรุงระบบพิกดั อ้างอิงGeographic Coordinates WGS 84 และ UTM WGS 84 ตามโซนทีเ่ หมาะสม
3.4 ปรับปรุงข้อมูลลักษณะประจา (Attributes) ของข้อมูล Vector ให้ตรงตามข้อกาหนดของเอกสารมาตรฐาน FGDS

10.0
10.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0

1.0
1.0

3.0
3.0
3.0
3.0

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
6.0

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
6.0

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

3.0
3.0
3.0

3.0

4 จัดหาและติดตัง้ ในรูปแบบออนไลน์ (Online Service)
4.1 ติดตัง้ ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ และนาเข้าข้อมูลที่ สทอภ.
4.2 ออกแบบ พัฒนาและติดตัง้ ระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ทจี่ ังหวัด (Back-end)
4.3 ออกแบบ พัฒนาและติดตัง้ ระบบบริการแผนทีอ่ อนไลน์ (Front-end)
4.4 ติดตัง้ โปรแกรมภูมิสารสนเทศ (GIS Desktop) ให้สามารถใช้งานได้
5 ฝึกอบรมผู้ดแู ลระบบในจังหวัดทีด่ าเนินการติดตัง้ ระบบบริการ จานวน 15 จังหวัด
6 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารที่ สทอภ. จัดเพือ่ รับฟังความคิดเห็นด้านการจัดทาข้อมูลและระบบบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับชุดข้อมูล FGDS (หากมี)
7 จัดสัมมนาเพือ่ นาเสนอผลการดาเนินโครงการฯ จานวน 1 ครัง้ โดยมีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมอย่างน้อย 60 คนอย่างน้อย 1 ครัง้ ในส่วนกลาง

3.0
3.0
9.5
9.5
9.5
9.5
2.0
2.0
6.0
6.0
0.5
0.5
3.0
3.0
% แผนงานประจาเดือน
% แผนงานสะสม
% ผลงานประจาเดือน

5.5
5.5
8.5

17.0
22.5
20.0

21.5
44.0
27.5

19.5
63.5
21.5

14.0
77.5
8.0

13.0
90.5
8.0

6.5
97.0
3.5

3.0
3.0
3.0
100.0
3.0

% ผลงานสะสม

8.5

28.5

56.0

77.5

85.5

93.5

97.0

100.0

1.5
1.5

1.5
1.5
1.5
3.0
1.5

1.5
3.0
3.0
1.5
3.0

3.0
2.0
3.0
3.0

2.0
3.0
2.0

2.0
2.0
2.0
3.0
3.0

3.0
3.0
0.5
0.5

รูปที่ 3-1 แผนการดาเนินงาน
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

รูปที่ 3-2 พื้นที่ดาเนินการประเมินความสอดคล้อง 15 จังหวัด (สีชมพู)

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ตารางที่ 3-1 สรุปรายงานความก้าวหน้าประจาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงมกราคม พ.ศ. 2561
กิจกรรมการดาเนินงาน

วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด ระยะเวลา

1) ศึกษา ชั้นข้อมูล คู่มือการประเมินความสอดคล้องของ สทอภ. พร้อมเสนอ
แนวทางการประเมิ น การปรั บปรุ ง รวมถึ งการพั ฒนาและติ ดตั้ งระบบ
บริการแผนที่

ตุลาคม
2560

พฤศจิกายน
2560

45 วัน

2) ประเมินความสอดคล้องชุดภูมิสารสนเทศพื้นฐานตามที่กาหนด พร้อมทั้ง
จัดทารายงานผลการประเมินตามที่กาหนด โดยพิจารณาตามความเห็ น
และตามแนวทางเอกสารคู่มือการประเมินความสอดคล้องที่ สทอภ.

ตุลาคม
2560

พฤศจิกายน
2560

45 วัน

3) ปรั บปรุ งชุ ดข้อมู ลภู มิ สารสนเทศพื้ นฐานที่ ได้ รับมอบจาก สทอภ. เพื่ อ
จัดท าเป็ นตัวอย่ างข้อมูลตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS พร้อมทั้ ง
จัดทารายงานผลการปรับปรุงตามที่กาหนด

ตุลาคม
2560

มกราคม
2560

105 วัน

4) จัดหาและติดตั้งในรูปแบบออนไลน์ (Online Service)

ตุลาคม
2560

มกราคม
2560

95 วัน

5) การฝึกอบรมผู้ดูแลระบบในจังหวัดที่ดาเนินการติดตั้งระบบบริการ จานวน
15 จังหวัด

ธันวาคม
2560

มกราคม
2560

60 วัน

6) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการที่ สทอภ. จัดเพื่อรับฟังความคิดเห็นด้านการ
จัดทาข้อมูลและระบบบริการที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูล FGDS (หากมี)

มกราคม
2560

มกราคม
2560

30 วัน

7) จั ดสั มมนาเพื่ อน าเสนอผลการด าเนิ นโครงการฯ จ านวน 1 ครั้ ง โดยมี
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องเข้ าร่ วมอย่ างน้ อย 60 คนอย่ างน้ อย 1 ครั้ ง ใน
ส่วนกลาง

มกราคม
2560

มกราคม
2560

30 วัน

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้า 3 - 4

บทที่ 4
สรุปผลการส่งมอบและรายงานการศึกษา
4.1 สรุปผลการส่งมอบและรายงาน
แผนการส่งมอบงานและรายงานการศึกษา โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล
FGDS) ให้ เป็ น ไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด ต้องส่งรายงานและเอกสารภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ ดังตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 แสดงรายการระยะเวลาส่งมอบรายงานและเอกสาร
ลาดับที่

1

2

3

รายงานส่งมอบงาน

เนื้อหา

- แผนการดาเนินงาน (Master Plan)
รายงานเบื้องต้น
- สถาปัตยกรรมการพัฒนาระบบบริการ
(Inception Report) - แนวทางการประเมินความสอดคล้องของข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ
- รายงานความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
- ชุดข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุง อย่างน้อย 8 จังหวัด
รายงานความก้าวหน้า - รายงานสรุปผลการประเมินความสอดคล้องของ
(Interim Report)
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ อย่างน้อย 8 จังหวัด
- ติดตั้งระบบบริการแผนที่ พร้อมนาส่งคู่มือและ
การฝึกอบรม อย่างน้อย 8 จังหวัด
- รายงานสรุปผลการดาเนินงานแต่ละด้าน
- ชุดข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุงในจังหวัดส่วนที่เหลือ
- รายงานสรุปผลการประเมินความสอดคล้องของ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศเทียบกับข้อกาหนด
มาตรฐาน FGDS ในระดับจังหวัดที่เหลือ
- ติดตั้งระบบบริการแผนที่ในจังหวัดที่เหลือ พร้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์ ฝึกอบรมให้กับจังหวัด
(Final Report)
- คู่มือการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ ตาม TOR ข้อ 8.1
- คู่มือการปรับปรุงชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
ตาม TOR ข้อ 8.3
- คู่มือการติดตั้งระบบบริการแผนที่ออนไลน์
(Online Service) ตาม TOR ข้อ 8.4
- รายงานสรุปผลการจัดสัมมนา

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จานวนชุด
ระยะเวลาส่ง Hard/Soft
มอบงาน
Copy
15 วัน

10/2

90 วัน

10/2

120 วัน

10/2
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

4.2 แผนการดาเนินงานของบุคลากรหลักในโครงการ
ตารางที่ 4-2 แผนการดาเนินงานของบุคลากรหลักในโครงการ

ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโปรแกรมสารสนเทศ -2

ด้านโปรแกรมสารสนเทศ -1

/

/

/

2) ประเมินความสอดคล้องชุดภูมสิ ารสนเทศพื้นฐานตามที่กาหนด พร้อมทั้งจัดทา
รายงานผลการประเมินตามที่กาหนด โดยพิจารณาตามความเห็น และตามแนวทาง
เอกสารคูม่ ือการประเมินความสอดคล้องที่ สทอภ. จัดหาให้

/

/

/

/

3) ปรับปรุงชุดข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐานที่ได้รับมอบจาก สทอภ. เพื่อจัดทาเป็น
ตัวอย่างข้อมูลตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS พร้อมทั้งจัดทารายงานผลการ
ปรับปรุงตามที่กาหนด โดยพิจารณาตามความเห็น

/

/

/

/

4) จัดหาและติดตั้งในรูปแบบออนไลน์ (Online Service)

/

/

/

/

/

/

/

/

5) ฝึกอบรมผูด้ ูแลระบบในจังหวัดที่ดาเนินการติดตั้งระบบบริการ จานวน 15 จังหวัด

/

/

/

/

/

/

/

/

6) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการที่ สทอภ. จัดเพื่อรับฟังความคิดเห็นด้านการจัดทาข้อมูลและ
ระบบบริการที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูล FGDS (หากมี)

/

/

/

/

/

/

/

/

7) จัดสัมมนาเพื่อนาเสนอผลการดาเนินโครงการฯ จานวน 1 ครั้ง โดยมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างน้อย 60 คนอย่างน้อย 1 ครั้ง ในส่วนกลาง

/

/

/

/

/

/

/

/

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ประสานงานโครงการ

/

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ -2

ด้านพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ -2

ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ -1

1) ศึกษา ชั้นข้อมูล คู่มือการประเมินความสอดคล้องของ สทอภ. พร้อมเสนอแนวทางการ
ประเมิน การปรับปรุง รวมถึงการพัฒนาและติดตั้งระบบบริการแผนที่

รายละเอียดเนื้องานภายในโครงการ

ผู้เชี่ยวชาญ

หัวหน้าโครงการ

ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ -1

บุคลากรหลักที่รับผิดชอบในการดาเนินงาน
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บทที่ 5
ผลการประเมินความสอดคล้อง และข้อเสนอแนะ รายหน่วยงาน
5.1

หลักเกณฑ์ในการประเมิน และการให้ข้อเสนอแนะ รายหน่วยงาน
5.1.1 วัถตุประสงค์

เนื้ อหาในบทที่ 5 นี้ เป็ น เนื้ อหาเกี่ยวกับการประเมินความสอดคล้องชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ราย
หน่วยงาน ซึ่งเป็นการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ข้อ 2.1 ของโครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน
(ข้อมูล FGDS) ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 (รายละเอียดดูในบทที่ 2)
5.1.2 ขอบเขต
การประเมิ น ความสอดคล้ อ งนี้ เป็ น การประเมิ น การเป็ น ไปตามมาตรฐาน (confomance) FGDS ราย
หน่วยงาน ซึ่งเป็นรายการสรุปเรียบเรียงเนื้อหาจาก “คู่มือการประเมินความสอดคล้อง และข้อกาหนดของมาตรฐาน
FGDS” โดยรายละเอียดในคู่มือการประเมินจะถูกจัดเป็นตารางหัวข้อลาดับเลข สอดคล้องกับลาดับเลขของหัวข้อที่
ปรากฏในมาตรฐาน FGDS ทั้งนี้การจัดเรียงหัวข้อดังกล่าว ต้องการให้สามารถนาตารางไปเปิดเทียบเคียงกับเนื้อหา
ข้อกาหนดในมาตรฐานได้ง่ าย และเนื้อหาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ (คอลัมน์สุดท้าย) จัดทาขึ้น เพื่อเสนอแนะแนวทาง
ให้กับหน่วยงานสาหรับนาไปปรับปรุงชั้นข้อมูลให้ตรงกับที่มาตรฐานกาหนด
5.1.3 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความสอดคล้องชั้นข้อมูลตามข้อกาหนดของมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณ ภาพ
ของชุดข้อมูลภูมิสาตร์พื้นฐาน (Fundamental Geographic Data Set : FGDS) (ประกาศโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
20 มิถุน ายน 2560) ยั งมีเนื้ อหาครอบคลุมถึงข้อพิจารณา และข้อกาหนดต่าง ๆ ที่อ้างอิงมาจากมาตรฐานอื่น ที่
ประกาศโดยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ดังนี้
 กภช. 19105 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ การได้มาตรฐานและการทดสอบ
 กภช. 19113 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ หลักการคุณภาพข้อมูล
 กภช. 19114 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ การประเมินคุณภาพข้อมูล
 กภช. 19121 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ข้อมูลภาพและข้อมูลกริด
 กภช. 19126 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ แนวคิดเกี่ยวกับพจนานุกรมข้อมูลฟีเจอร์และการ
ลงทะเบียน

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 กภช. 19128 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของเครื่องแม่ข่ายให้บริการแผนที่
ทางอินเตอร์เน็ต
 กภช. 19131 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ข้อกาหนดผลิตภัณฑ์ข้อมูล
 กภช. 19136 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บ และการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
 กภช. 19138 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล
5.2

วิธีการประเมิน

ทาการประเมินจากชุดข้อมูลที่หน่วยงานผู้จัดทาข้อมูลส่งมอบข้อมูล ให้ และรายละเอียดคาอธิบายประกอบ
โดย (1) ใช้วิธีการประเมินแบบโดยตรง (direct evaluation methods) ทั้งแบบใช้ข้อมูลภายในและแบบใช้ข้อมูล
ภายนอกมาร่วมทดสอบ ทั้งนี้มีบางหัวข้อที่ทาการทดสอบกับข้อมูลทั้งหมด (full inspection) และบางหัวข้อใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่ าง (sampling) ตามความเหมาะสม หรื อ (2) ใช้ วิธีการประเมิ นโดยอ้อม (indirect evaluation methods)
ด้ ว ยการอาศั ย ความรู้ ภ ายนอกเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล นั้ น เช่ น ข้ อ มู ล จาก data quality overview elements รายงาน
คุณภาพของชุดข้อมูล แบบสอบถาม เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน กภช. 19113 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ
หลักการคุณภาพข้อมูล และ กภช. 19114 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ การประเมินคุณภาพข้อมูล มาตรา 7
วิธีการประเมินคุณภาพข้อมูล (data quality evalution methods)
ผลการประเมิน แบ่ งออกเป็ น 3 หัว ข้อ คือ “สอดคล้อง” “ไม่สอดคล้อง” และ “ยังไม่ได้รับข้อมูลหรือไม่
สามารถประเมินได้”
5.3

สรุปรายการข้อมูลที่ทาการประเมินความสอดคล้อง

มีชั้น ข้อ มูล จาก 13 หน่ ว ยงานที่ ทาการประเมิน ความสอดคล้ องมาตรฐานข้อกาหนดข้อมู ล ภูมิ ส ารสเทศ
พื้นฐาน (FGDS) 13 ชั้นข้อมูล สรุปจานวนดังตารางด้านล่าง และรายละเอียดการประเมิน ผลการประเมิน รวมถึง
ข้อเสนอแนะหน่วยงานแสดงในข้อ 5.4 – 5.15 ตามลาดับ
ลาดับ

1
2
3
4
5
6

หน่วยงาน/ชั้นข้อมูล

จานวนรายการ

สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

ไม่สามารถ
ประเมินได้

19
19
19
19
19

7
10
11
9
8

8
4
2
6
4

14
5
6
4
7

กรมธนารักษ์
สานักงานปฏิรูปทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรม
กรมการปกครอง
กรมทางหลวง
สานักปลัดกระทรวงคมนาคม
สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ลาดับ

หน่วยงาน/ชั้นข้อมูล

จานวนรายการ

สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

ไม่สามารถ
ประเมินได้

19
19
19
19
19
19
19
19

11
10
10
11
9
15
9
10

6
5
4
4
4
1
6
4

2
4
5
4
6
3
4
5

15
14
14
18

5
5
11
11

10
1
2
0

0
8
1
7

15

13

0

2

7
8
9
10
11

12
13

ชุดข้อมูลเขตการปกครอง
ชุดข้อมูลเส้นทางคมนาคม
ชุดข้อมูลชุมชนและอาคาร
ชุดข้อมูลแหล่งน้า
กรมป่าไม้
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมทรัพยากรน้า
กรมอุทกศาสตร์
กรมแผนที่ทหาร
- ข้อมูลหมุดหลักฐานทางราบ
- ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข
- ข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ
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5.4

กรมธนารักษ์

ข้อมูลจากกรมธนารักษ์ สามารถนามาใช้ในการประเมินความสอดคล้องได้ 1 ชุดข้อมูล คือ ชุดข้อมูลแปลง
ที่ดิน และจาแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จานวน 1 รายการ (ตารางที่ 1) ได้แก่ ที่ราชพัสดุ
(ROYAL_LAND) รายละเอียดการประเมินแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 5-1 ข้อมูลจากหน่วยงานกรมธนารักษ์สาหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลแปลงที่ดิน
หน่วยงาน
กลุ่มชุดข้อมูลตาม
รายการชั้นข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS
หมายเหตุ
หลัก/ร่วม
มาตรฐาน FGDS
03001 - แปลงทีด่ ินโฉนดที่ดิน (TITLE_PARCEL)
03002 - แปลงที่ดิน นส.3ก (NS2K_PARCEL)
03003 - หมุดหลักเขตที่ดิน (LAND_MARK)
03004 - ที่ดินเขตป่า (FOREST_PARCEL)
สรุปผลการ
กรมธนารักษ์ ชุดข้อมูลแปลงที่ดิน
03005 - ที่ราชพัสดุ (ROYAL_LAND)
ประเมินดัง
ตารางที่ 5-2
03006 – ที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน (ALLOCATE_LAND)
03007 - แปลงที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน
(ALLOCATE_PARCEL)

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
การประเมิน ความสอดคล้ องกับ มาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูล ของหน่วยงาน กรมธนารักษ์ มีหั วข้อการ
ประเมินจานวนทั้งสิ้น 19 รายการ ได้ผล สอดคล้องกับมาตรฐาน 7 รายการ ไม่สอดคล้อง 8 รายการ และไม่สามารถ
ประเมินได้ 14 รายการ ประเด็นสาคัญของรายการไม่สอดคล้อง และรายการที่ไม่สามารถประเมินได้ คือ ไม่มีข้อมูล
ลักษณะประจา (attribute) ที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน เช่น ไม่มีชื่อที่ราชพัสดุ พื้นที่ วันที่ประกาศ เป็นต้น
ยังไม่ระบุรายละเอียดข้อมูล metadata อธิบายประวัติความเป็นมาของข้อมูล เช่น แหล่งข้อมูลที่ใช้จัดทา ขั้นตอน
และวิธีการแปลงและประมวลผลจากแหล่งข้อมูล ความครบถ้วน วันที่จัดทา เป็นต้น ความไม่สอดคล้องดังกล่าวนี้ เป็น
ปัจจัยที่มีความสาคัญกับการนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนความเชื่อมั่น ของการนาไปใช้
อ้างอิง ตามวัตถุ ป ระสงค์ ของการจั ด ท ามาตรฐาน FGDS ของประเทศ รายละเอีย ดต่ าง ๆ ในการประเมิ นความ
สอดคล้องทั้ง 19 รายการ แสดงในตารางที่ 5-2 ดังนี้

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ตารางที่ 5-2 ผลการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลแปลงที่ดิน รายการชั้นข้อมูลที่ราชพัสดุ (ROYAL_LAND) กรมธนารักษ์
หัวข้อ
2

3
4

5

รายการ
ภาพรวม (Overview)

ผลการตรวจสอบ
- เป็นชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน ที่ราชพัสดุ (Royal Land) หมายถึง
ที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินประเภทที่ราช
พัสดุ ถือครองโดยกระทรวงการคลัง ตรงตามที่ FGDS นิยาม
ไว้
ขอบเขตของข้อกาหนด
- ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน ที่ราชพัสดุ อยู่ในขอบเขตข้อกาหนด
(Specification scope)
มาตรฐานชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน FGDS
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ shapefile มีความ
ข้อมูล (Data product
สอดคล้องกับรายละเอียด ตามตารางที่ 3 ข้อมูลพื้นฐาน
identification)
เกี่ยวกับชั้นข้อมูล FGDS ข้อมูลแปลงที่ดิน ดังนี้
 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง
 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง
 คาอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic
description) : สอดคล้อง
 ชื่ออื่น (alternative title) : สอดคล้อง
 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง
 ชนิดของการนาเสนอเชิงปริภมู ิ (Spatial
Representation Type) : สอดคล้อง
 ความละเอียดเชิงพืน้ ที่ (Spatial resolution) :
สอดคล้อง
เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FGDS
สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

สอดคล้อง
สอดคล้อง
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ
5.1

รายการ
ความหมายในภาพรวม

5.2

Geographic feature

5.4

Data dictionary

ผลการตรวจสอบ
- ใน “แบบสารวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน” หน่วยงาน
กรอกชื่อชั้นข้อมูลว่า “ขอบเขตที่ราชพัสดุ” สอดคล้องกับคา
นิยามศัพท์ที่กาหนดใน FGDS
- เป็นข้อมูล “พื้นที”่ สอดคล้องกับที่กาหนดใน FGDS
- หน่วยงานไม่ได้ระบุมาตราส่วนในการจัดทาข้อมูลในแบบ
สารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐาน

- ข้อมูลลักษณะประจาที่หน่วยงานส่งให้มีเพียง REG_ID (ตรง
กับ PIN) ไม่ตรงกับที่ FGDS กาหนดเงื่อนไขให้ต้องมี
(Mandatory) จานวน 6 คอลัมน์ คือ PIN, RLName_T,
RLName_E, Area_Reg, Date_Reg และ
Authority_Code

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FGDS
สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

ไม่สอดคล้อง

- เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบและระบุมาตราส่วนในการ
จัดทาข้อมูล โดยในส่วนของชั้นข้อมูลแปลงที่ดินของรัฐ ที่มี
รูปลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นทีร่ าชพัสดุ ควรจัดทาข้อมูลที่
มาตราส่วน 1:4,000 และมีรายละเอียดวิธีที่ใช้ในการจัดทา
ข้อมูลประกอบ เช่น ดิจไิ ทซ์จากแผนที่แปลงที่ดิน ที่จัดทา
โดยกรมที่ดิน มาตราส่วน 1:4,000 เป็นต้น
- เสนอให้หน่วยงานเปลี่ยนชื่อ REG_ID เป็น PIN ตามที่ FGDS
กาหนด
- เพิ่มข้อมูล attributes สาคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี้
 RLName_T ชนิด Text “ชื่อพื้นที่ราชพัสดุ” (ภาษาไทย)
 RLName_E ชนิด Text “ชื่อพื้นที่ราชพัสดุ”
(ภาษาอังกฤษ)
 Area_Reg ชนิด Conplex Type “ไร่-งาน-วา” และ
ต้องเป็นตัวเลขตรงกับเอกสารทางราชการ หรือถ้าเป็น
ตัวเลขจากการคานวณให้หมายเหตุประกอบเป็นเอกสาร
 Date_Reg ชนิด (Date) วันที่ประกาศว่าเป็นที่ราชพัสดุ
วันเดือนปี (พ.ศ.)
 Authority_Code ชนิด Text ระบุว่าเป็น “TTD”

ไม่สอดคล้อง
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ
5.5

6
7
7.1

7.2
7.2.1

รายการ
Feature Catalogue

ผลการตรวจสอบ

- ในหัวข้อนี้เป็นการอธิบายรายละเอียดชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน ที่
ราชพัสดุ ในแบบ Feature Catalogue ตามมาตรฐาน
ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่นามาแสดงจะเป็นรายการตาม
รายละเอียดในข้อ 5.4
ระบบพิกัดอ้างอิงCoordinate
- หน่วยงานระบุมาว่าเป็นระบบพิกดั UTM โซน 47 N พื้น
reference systems
หลักฐาน Indian 1975 และข้อมูลจัดเก็บในระบบพิกัดนี้จริง
ข้อกาหนดด้านคุณภาพข้อมูล Data quality
Position Accuracy
- เกณฑ์ความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบด้วยค่า Accuracy
(CE95) คลาส 1 ของข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน ที่
ราชพัสดุ คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.73 เมตร ตามเอกสาร
แบบสารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐานหน่วยงานได้ระบุ
ค่าความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบ มีค่าเท่ากับ 2 เมตร (ไม่
เกิน 2 เมตร) ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่ทาง FGDS กาหนด ผล
การประเมินความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบ (โดยที่
ปรึกษา) ตามมาตรฐาน ASPRS โดยการเปรียบเทียบข้อมูล
กับข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขสี Ortho Photo ของ
กรมพัฒนาที่ดิน คือ 6.93 เมตร ซึง่ มีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่ทาง
FGDS กาหนด
Completeness
ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทาง
- หน่วยงานระบุว่ามีการตรวจสอบความครบถ้วนของ
ภูมิศาสตร์
Feature แต่ไม่ระบุผลการตรวจสอบ ทาให้ไม่สามารถตรวจ
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FGDS
-

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
กรมธนารักษ์ ตามมาตรฐาน กมร.302-2553
- ดูรายละเอียดข้อเสนอแนะข้อ 5.4

สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

- ผลการประเมินตามเกณฑ์ CE95 จากหน่วยงานมีค่าเท่ากับ
2 เมตร (ไม่เกิน 2 เมตร) ทาให้การนามาใช้งานควรคานึงถึง
ความถูกต้องเป็นประเด็นสาคัญโดยเฉพาะการแสดงผลที่มา
ตราส่วน 1:4,000 จะทาให้เห็นแนวแปลงที่ดินมีความ
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ดังนั้นหน่วยงานสามารถ
พิจารณา ปรับปรุงขั้นตอนการจัดทาข้อมูลและควบคุมการ
จัดทาข้อมูลให้ได้ความถูกต้องเพิ่มขึ้นเป็น 1.73 เมตร ที่
ความเชื่อมั่น 95% ตามแผนการบารุงรักษา/ปรับปรุงข้อมูล
ที่ได้ระบุไว้ในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน

-

- หน่วยงานสามารถตรวจสอบและยืนยันจานวนตัวเลข ที่มี
ข้อมูลครบถ้วนว่าเป็นจานวนเท่าใด แยกออกจากตัวข้อมูล
หน้า 5 - 7

รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ

รายการ

ผลการตรวจสอบ
จานวนที่ครบถ้วนได้
- หน่วยงานระบุว่ามีการตรวจสอบความครบถ้วนของ
Attribute แต่ไม่ระบุผลการตรวจสอบความครบถ้วน
- จากการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ พบว่ามี Attribute ไม่ครบ
6 ฟิลด์ตามจานวน Mandatory ที่กาหนดใน FGDS
- ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจายังไม่ได้ระบุลงไปใน
แบบสารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐานที่ให้หน่วยงาน
กรอกจึงยังไม่สามารถประเมินความสอดคล้องได้

7.2.2

ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะ
ประจา

7.3

ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะ
ประจา

7.4
7.4.1

ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล
ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล - ผลการประเมินข้อกาหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของ
ข้อมูล ไม่สอดคล้อง เนื่องจากตรวจพบข้อมูลรูปปิดของ
แปลงที่ดินที่มีขอบเขตอยูต่ ิดกันไม่ต่อกันสนิทพอดีหรือ
เหลื่อมซ้อนกันหรือมีช่องว่าง จานวน 1,277 แห่ง ซึ่งมี
จานวนข้อผิดพลาดที่ตรวจพบมากกว่า 0% ตามที่ FGDS
กาหนด
ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของ
- ยังไม่ได้รับข้อมูล
ข้อมูล

7.4.2

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FGDS
ไม่สอดคล้อง

-

ไม่สอดคล้อง

-

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
เพื่อให้สามารถตรวจนับจานวนเทียบได้
- เมื่อหน่วยงานจัดทาข้อมูล Attribute ครบทั้ง 6 ฟิลล์แล้ว
แนะนาให้ตรวจสอบรายการ (records) ว่าไม่มคี ่า NULL
หรือ ไม่มีข้อมูลในรายการ และในกรณีที่ไม่สามารถกรอก
ข้อมูลได้ ต้องมีจานวนไม่เกิน 1% ของจานวนข้อมูลทั้งหมด
- หน่วยงานสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูล Attribute
ทุกรายการทีส่ ่งมอบ (หากได้ดาเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว) มาในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
พื้นฐาน และข้อมูลมีความครบถ้วนตามข้อ 7.2.1 และ 7.2.2
เสนอให้หน่วยงานจัดทา Data Dictionary ประกอบชุด
ข้อมูลที่ส่งมอบ โดยเฉพาะกรณีทมี่ ีการจัดทาข้อมูลหรือนา
ข้อมูลมาจากหน่วยงานอื่น เป็นข้อมูลที่คานวณ หรืออื่น ๆ
(ให้กรอกไว้ในช่องหมายเหตุ)
- ในแผนการบารุงรักษา/ปรับปรุงข้อมูล ที่ได้ระบุไว้ในแบบ
สารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐาน เสนอให้หน่วยงาน
เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลเข้าไปในกระบวนการทา
ข้อมูล เช่น การใช้ฟังก์ชั่น Validate Geometry จาก GIS
Software เพื่อปรับแก้ข้อมูลให้มคี ุณภาพสูงขึ้นก่อนส่งมอบ
- ยังไม่ได้รับข้อมูล
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โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ
7.4.3

รายการ
ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของ
ข้อมูล

8
8.1

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล Data product delivery
Data Format
- หน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบ shapefile ตรงตามที่กาหนด
ใน FGDS
- ไม่มเี อกสารจากหน่วยงานที่ควรอธิบายอย่างชัดเจนในเรื่อง
ของ มาตราส่วนที่ผลิตข้อมูล แต่มกี ารระบุ ชนิดของข้อมูล
(Polygon) วันที่ผลิต (2545) ผู้ส่งมอบ (กรมธนารักษ์)
- ข้อมูลกรอกในเอกสารแบบสอบถาม แต่ไม่มีการส่งเป็นไฟล์ที่
อยู่ในรูปแบบ TEXT File ตามที่กาหนดใน FGDS
สื่อบันทึกข้อมูล
- ส่งไฟล์ผ่านสื่อบันทึก เช่น Hard Disk
การแบ่งระวาง/พื้นที่ข้อมูลที่ส่งมอบ - แบ่งพื้นที่ตามเขตที่ราชพัสดุ รายจังหวัด (กรมธนารักษ์)
ข้อกาหนดด้านคาอธิบายข้อมูล
- ในข้อกาหนด FGDS กาหนดให้มีขอ้ มูลที่ต้องมี
Metadata
(Mandatory) จานวน 9 ชนิดข้อมูล คือ Dataset title,
Dataset reference date, Dataset language, Dataset
topic category, Abstract describing the dataset,
Metadata point of contact, Metadata date stamp,
Data content [0..*] และ Data quality [0..*] ซึ่งหน่วยงานไม่
มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Metadata แต่กรอก

8.2
8.3
9

ผลการตรวจสอบ
- ตรวจพบความไม่สอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูลแปลง
ที่ดิน ดังเช่น undershoots, overshoots, invalid slivers,
self-intersection หรือ self overlap จานวน 9.80% จาก
จานวนที่ราชพัสดุทงั้ หมด 13,030 แปลง
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FGDS
ไม่สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
- ในแผนการบารุงรักษา/ปรับปรุงข้อมูล ที่ได้ระบุไว้ในแบบ
สารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐาน เสนอให้หน่วยงาน
เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลเข้าไปในกระบวนการทา
ข้อมูล เช่น การใช้ฟังก์ชั่น Validate Geometry จาก GIS
Software เพื่อปรับแก้ขอ้ มูลให้มคี ุณภาพสูงขึ้นก่อนส่งมอบ

ไม่สอดคล้อง

- เสนอให้หน่วยงานทาการตรวจสอบมาตราส่วนที่ผลิตข้อมูล
และบันทึกลงในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
- ประสานกระบวนการแจ้งข้อมูลเมือ่ มีข้อติดขัดใน
รายละเอียด

สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

- จากข้อมูลในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
หน่วยงานแจ้งว่าชั้นข้อมูลไม่มี Metadata จึงขอเสนอแนะ
ให้หน่วยงานจัดทาระบบ Metadata ทีมีองค์ประกอบข้อมูล
ตามที่ระบุในมาตรฐาน FGDS ข้อ 9 ข้อกาหนดด้านการ
อธิบายข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการนาไป
พิจารณาความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งานเฉพาะต่อไป
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ

รายการ

ผลการตรวจสอบ
FGDS
ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
แบบฟอร์มมาจานวน 7 ชนิดข้อมูล คือ
- Dataset title
- Dataset reference date
- Dataset language
- Dataset topic category
- Abstract describing the dataset
- Metadata point of contact
- Metadata date stamp
สรุป ประเมิน 19 รายการ สอดคล้อง 7 รายการ ไม่สอดคล้อง 8 รายการ และไม่มีข้อมูลหรือไม่สามารถประเมินได้ 4 รายการ

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

5.5

สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ข้อมูลจากสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สามารถนามาใช้ในการประเมินความสอดคล้องได้ 1 ชั้น
ข้อมูล คือ ชุดข้อมูลแปลงที่ดิน และจาแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จานวน 1 รายการ (ตารางที่ 5-3)
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5-4
ตารางที่ 5-3 ข้อมูลจากหน่วยงานสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสาหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุด
ข้อมูลแปลงที่ดิน
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม

สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

กลุ่มชุดข้อมูลตาม
มาตรฐาน FGDS

ชุดข้อมูลแปลงที่ดิน

รายการชั้นข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS
03001 - แปลงที่ดินโฉนดทีด่ ิน (TITLE_PARCEL)
03002 - แปลงที่ดิน นส.3ก (NS2K_PARCEL)
03003 - หมุดหลักเขตทีด่ ิน (LAND_MARK)
03004 - ที่ดินเขตป่า (FOREST_PARCEL)
03005 - ที่ราชพัสดุ (ROYAL_LAND)
03006 – ที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน (ALLOCATE_LAND)
03007 - แปลงที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน
(ALLOCATE_PARCEL)

หมายเหตุ
สรุปผลการ
ประเมินดังตาราง
ที่ 5-4

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
การประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลของหน่วยงาน สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม มีหัวข้อการประเมินจานวนทั้งสิ้น 19 รายการ ได้ผล สอดคล้องกับมาตรฐาน 10 รายการ ไม่สอดคล้อง
4 รายการ และไม่สามารถประเมินได้ 5 รายการ ประเด็นสาคัญของรายการไม่สอดคล้อง และรายการที่ไม่สามารถ
ประเมินได้ คือ ไม่มีข้อมูลลักษณะประจา (attribute) ที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน เช่น ไม่มีรหัสอ้างอิง (PIN)
พื้นที่ (Area_Reg) วันที่ประกาศ (Date_Reg) ประเภทการใช้ที่ดิน (LandUse) เป็นต้น ผลการตรวจสอบการประเมิน
ความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบของข้อมูลไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ยังไม่ระบุรายละเอียดข้อมูล metadata
อธิบ ายประวัติความเป็ น มาของข้อมูล เช่น แหล่ งข้อมูล ที่ใช้จัดทา ขั้นตอนและวิธีการแปลงและประมวลผลจาก
แหล่งข้อมูล ความครบถ้วน วันที่จัดทา เป็นต้น ความไม่สอดคล้องหลักดังกล่าวนี้ เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญกับการ
นาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนความเชื่อมั่นของการนาไปใช้อ้างอิง ตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดทามาตรฐาน FGDS ของประเทศ รายละเอียดต่าง ๆ ในการประเมินความสอดคล้องทั้ง 19 รายการ แสดงใน
ตารางที่ 5-4 ดังนี้
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ตารางที่ 5-4 ข้อมูลจากสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สาหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลแปลงที่ดิน รายการแปลงที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน
(ALLOCATE_PARCEL)
หัวข้อ
รายการ
2
ภาพรวม (Overview)

3
4

ขอบเขตของข้อกาหนด
(Specification scope)
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ข้อมูล (Data product
identification)

ผลการตรวจสอบ
- เป็นชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน แปลงทีด่ ินของรัฐจัดเพื่อประชาชน
(ALLOCATE_PARCEL) หมายถึง ที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน และจัดให้ประชาชนใช้ประโยชน์โดยกฎหมายเฉพาะ
เช่น พระราชบัญญัติการปฏิรูปทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม นิคมสร้าง
ตนเอง นิคมสหกรณ์
- ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน แปลงที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน อยู่ใน
ขอบเขตข้อกาหนดมาตรฐานชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน FGDS
- หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ shapefile มีความสอดคล้องกับ
รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชั้นข้อมูล FGDS ข้อมูลแปลง
ที่ดิน ดังนี้
 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง
 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง
 คาอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic
description) : สอดคล้อง
 ชื่ออื่น (alternative title) : สอดคล้อง
 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง
 ชนิดของการนาเสนอเชิงปริภมู ิ (Spatial Representation
Type) : สอดคล้อง
 ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial resolution) : สอดคล้อง
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FGDS
สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

สอดคล้อง
สอดคล้อง
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ
รายการ
ผลการตรวจสอบ
5
เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure
5.1
ความหมายในภาพรวม
- ใน “แบบสารวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน” หน่วยงาน
กรอกชื่อชั้นข้อมูลว่า “แปลงที่ดิน ส.ป.ก.” สอดคล้องกับคานิยาม
ศัพท์ที่กาหนดใน FGDS
5.2
Geographic feature
- เป็นข้อมูล “พื้นที”่ สอดคล้องกับที่กาหนดใน FGDS
- หน่วยงานระบุมาตราส่วนที่จัดทาข้อมูล (1:4,000)
5.4

Data dictionary

- ข้อมูลลักษณะประจาที่หน่วยงานส่งให้ไม่ตรงกับที่ FGDS กาหนด
เงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จานวน 6 คอลัมน์ คือ PIN,
RLName_T, RLName_E, Area_Reg, Date_Reg และ
Authority_Code
- หน่วยงานไม่ได้ส่งรายการข้อมูลลักษณะประจาที่ FGDS กาหนด
เงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จานวน 5 คอลัมน์ คือ PIN,
Area_Reg, Date_Reg, Authority_Code และ LandUse
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FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

สอดคล้อง

สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานเพิ่มข้อมูล attributes สาคัญทีต่ ้องมี
(Mandatory) ดังนี้
 PIN ชนิด Text “Parcel Identification Number”
ตามมาตรฐาน กมร.302-2553
 Area_Reg ชนิด Conplex Type “ไร่-งาน-วา” และ
ต้องเป็นตัวเลขตรงกับเอกสารทางราชการ หรือถ้าเป็น
ตัวเลขจากการคานวณให้หมายเหตุประกอบเป็น
เอกสาร
 Date_Reg ชนิด (Date) วันที่ประกาศว่าเป็นที่แปลง
ที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน วันเดือนปี (พ.ศ.)
 Authority_Code ชนิด Text ระบุว่าเป็น “TTD”
กรมธนารักษ์ ตามมาตรฐาน กมร.302-2553
 LandUse ชนิด Text ประเภทการใช้ที่ดิน ได้แก่
1. เกษตรกรรม
2. พาณิชยกรรม
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โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ

5.5

6
7
7.1

7.2
7.2.1

รายการ

ผลการตรวจสอบ

Feature Catalogue

- ในหัวข้อนี้เป็นการอธิบายรายละเอียดชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน แปลง
ที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน ในแบบ Feature Catalogue ตาม
มาตรฐาน ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่นามาแสดงจะเป็นรายการตาม
รายละเอียดในข้อ 5.4
ระบบพิกัดอ้างอิงCoordinate
- หน่วยงานระบุมาว่าเป็นระบบพิกดั UTM โซน 47 N พื้นหลักฐาน
reference systems
Indian 1975 และข้อมูลจัดเก็บในระบบพิกัดนี้จริง
ข้อกาหนดด้านคุณภาพข้อมูล Data quality
Position Accuracy
- ผลการประเมินความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบตามมาตรฐาน
CE95 ไม่สามารถประเมินความสอดคล้องได้ เนื่องจากหน่วยงาน
ไม่ระบุค่าความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบ
- ผลการประเมินความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบ (โดยที่ปรึกษา)
ตามมาตรฐาน ASPRS โดยการเปรียบเทียบข้อมูลกับข้อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขสี Ortho Photo ของกรมพัฒนาที่ดิน
คือ ภาคเหนือ 4.39 ภาคตะวันออก 6.98 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่
ทาง FGDS กาหนด คือไม่เกิน 1.0 เมตร

Completeness
ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทาง

- หน่วยงานไม่ได้ระบุในแบบสารวจชั้นข้อมุลภูมสิ ารสนเทศ

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FGDS

-

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
3. อุตสาหกรรม
4. ที่อยู่อาศัย
5. อื่น ๆ
- ดูรายละเอียดข้อเสนอแนะข้อ 5.4

สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง - เนื่องจากยังไม่มผี ลการประเมินตามเกณฑ์ CE95 จาก
หน่วยงาน แต่ผลการประเมินความถูกต้องเชิงตาแหน่งทาง
ราบ (โดยที่ปรึกษา) ตามมาตรฐาน ASPRS มีค่ามากกว่า
เกณฑ์ที่ทาง FGDS กาหนด ทาให้การนามาใช้งานต้อง
คานึงถึงความถูกต้องเป็นประเด็นสาคัญโดยเฉพาะการ
แสดงผลที่มาตราส่วน 1:4,000 จะทาให้เห็นแนวแปลงที่ดิน
มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ดังนั้นหน่วยงาน
สามารถพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนการจัดทาข้อมูลและ
ควบคุมการจัดทาข้อมูลให้ได้ความถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์
FGDS
-

- หน่วยงานควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและยืนยัน
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โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ

รายการ
ภูมิศาสตร์

ผลการตรวจสอบ
พื้นฐานในหัวข้อความครบถ้วนของข้อมูล ทาให้ไม่สามารถ
ประเมินความสอดคล้องได้

FGDS

7.2.2

ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะ - หน่วยงานไม่ได้ระบุในแบบสารวจชั้นข้อมุลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐาน
ประจา
ในหัวข้อความครบถ้วนของข้อมูล ทาให้ไม่สามารถประเมินความ
สอดคล้องได้

-

7.3

ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะ
ประจา

-

7.4
7.4.1

ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล
ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของ - ผลการประเมินข้อกาหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล มี
ข้อมูล
ความสอดคล้อง เนื่องจาก จากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดินในระดับเดียวกันและมีขอบเขตอยู่ติดกันต่อกัน
สนิทพอดีไม่เหลื่อมซ้อนกันหรือมีช่องว่าง
ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของ - ยังไม่ได้รับข้อมูล

7.4.2

- ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจายังไม่ได้ระบุลงไปในแบบ
สารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐานที่ให้หน่วยงานกรอกจึงยัง
ไม่สามารถประเมินความสอดคล้องได้

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
จานวนตัวเลข ที่มีข้อมูลครบถ้วนว่าเป็นจานวน
เท่าใด แยกออกจากตัวข้อมูล เพื่อให้สามารถ
ตรวจนับจานวนเทียบได้
- เมื่อหน่วยงานจัดทาข้อมูล Attribute ครบทัง้ 5
ฟิลด์แล้วแนะนาให้ตรวจสอบรายการ (records)
ว่าไม่มีคา่ NULL หรือ ไม่มีข้อมูลในรายการ และ
ในกรณีที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ ต้องมีจานวน
ไม่เกิน 1% ของจานวนข้อมูลทั้งหมด
- หน่วยงานสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูล Attribute
ทุกรายการทีส่ ่งมอบ (หากได้ดาเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว) มาในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
พื้นฐาน และข้อมูลมีความครบถ้วนตามข้อ 7.2.1 และ
7.2.2 เสนอให้หน่วยงานจัดทา Data Dictionary ประกอบ
ชุดข้อมูลที่ส่งมอบ โดยเฉพาะกรณีที่มีการจัดทาข้อมูลหรือ
นาข้อมูลมาจากหน่วยงานอื่น เป็นข้อมูลที่คานวณ หรือ
อื่น ๆ (ให้กรอกไว้ในช่องหมายเหตุ)

สอดคล้อง

-

- ยังไม่ได้รับข้อมูล
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หัวข้อ
7.4.3
8
8.1

8.2
8.3
9

รายการ

ผลการตรวจสอบ

ข้อมูล
ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของ - มีความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูลแปลงที่ดิน จากการ
ข้อมูล
ตรวจสอบ Number of invalid slivers
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล Data product delivery
Data Format
- หน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบ shapefile ตรงตามที่กาหนดใน
FGDS
- มีการจัดส่งเอกสารแบบสอบถามในรูปแบบ PDF File ที่มีการ
ระบุข้อมูลครบถ้วน ได้แก่ ชนิดของข้อมูล (Polygon) มาตราส่วน
ที่ผลิตข้อมูล (1:4,000) ผู้ผลิตหรือส่งมอบ (สานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) แต่ไม่ได้ระบุ ปีที่ผลิต
สื่อบันทึกข้อมูล
- ส่งไฟล์ผ่านสื่อบันทึก เช่น Hard Disk
การแบ่งระวาง/พื้นที่ข้อมูลที่ส่ง - แบ่งพื้นที่ตามแปลงที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน รายจังหวัด
มอบ
(สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
ข้อกาหนดด้านคาอธิบายข้อมูล - ในข้อกาหนด FGDS กาหนดให้มีขอ้ มูลที่ต้องมี (Mandatory)
Metadata
จานวน 9 ชนิดข้อมูล คือ Dataset title, Dataset reference
date, Dataset language, Dataset topic category,
Abstract describing the dataset, Metadata point of
contact, Metadata date stamp, Data content [0..*] และ
Data quality [0..*] ซึ่งหน่วยงานไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
Metadata แต่กรอกแบบฟอร์มมาจานวน 4 ชนิดข้อมูล คือ
 Dataset title
 Dataset language
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

- เสนอให้หน่วยงานทาการตรวจสอบปีที่ผลิตข้อมูลและ
บันทึกลงในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน

สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง - จากข้อมูลในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
หน่วยงานแจ้งว่าชั้นข้อมูลไม่มี Metadata จึงขอเสนอแนะ
ให้หน่วยงานจัดทาระบบ Metadata ที่มีองค์ประกอบ
ข้อมูลตามทีร่ ะบุในมาตรฐาน FGDS ข้อ 9 ข้อกาหนดด้าน
การอธิบายข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการ
นาไปพิจารณาความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งานเฉพาะ
ต่อไป
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หัวข้อ

รายการ

ผลการตรวจสอบ
 Dataset topic category

FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

 Abstract describing the dataset
สรุป ประเมิน 19 รายการ สอดคล้อง 10 รายการ ไม่สอดคล้อง 4 รายการ และยังไม่ได้รับข้อมูลหรือไม่สามารถประเมินได้ 5 รายการ

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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5.6

กรมการปกครอง

ข้อมูลจากกรมการปกครอง สามารถนามาใช้ในการประเมินความสอดคล้องได้ 1 ชุดข้อมูล คือ ชุดข้อมูล
ขอบเขตการปกครอง และจาแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จานวน 3 รายการ (ตารางที่ 5-5) รายการ
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5-6
ตารางที่ 5-5 ข้อมูลจากหน่วยงานกรมการปกครองสาหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลการปกครอง
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม

กลุ่มชุดข้อมูลตาม
มาตรฐาน FGDS

รายการชั้นข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS
01001 - หมุดหลักเขตการปกครอง (ADMIN_Point)
01002 - เส้นเขตการปกครอง (ADMIN_Line)
01031 - พื้นที่ขอบเขตประเทศ (Country)
01032 - พื้นที่ขอบเขตจังหวัด (Province)

กรมการปกครอง

ชุดข้อมูลการปกครอง

01033 – พื้นที่ขอบเขตอาเภอ (District)

01034 – พื้นที่ขอบเขตตาบล (Tambon)

หมายเหตุ
มีข้อมูลสาหรับการ
ประเมิน
(ดังตารางที่ 5-6)
มีข้อมูลสาหรับการ
ประเมิน
(ดังตารางที่ 5-6)
มีข้อมูลสาหรับการ
ประเมิน
(ดังตารางที่ 5-6)

01035 - พื้นที่ขอบเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น (LocalAdmin)

-

01004 - จุดตัวแทนพื้นที่การปกครอง (ADMIN_Location)

-

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
การประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลของหน่วยงาน กรมการปกครอง (จานวน 3
ชั้นข้อมูล) มีหัวข้อการประเมินจานวนทั้งสิ้น 19 รายการ ได้ผล สอดคล้องกับมาตรฐาน 11 รายการ ไม่สอดคล้อง 2
รายการ และไม่สามารถประเมินได้ 6 รายการ ประเด็นสาคัญของรายการไม่สอดคล้อง และรายการที่ไม่สามารถ
ประเมิน ได้ คือ ข้อมูล metadata อธิบ ายประวัติความเป็นมาของข้อมูล เช่น แหล่งข้อมูลที่ใช้จัดทา ขั้นตอนและ
วิธีการแปลงและประมวลผลจากแหล่งข้อมูล ความครบถ้วน (เช่น จานวนตาบล อาเภอ และจังหวัด) วันที่จัดทา เป็น
ต้น ความไม่สอดคล้องดังกล่าวนี้ เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญกับการนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์ข้อมูล
ตลอดจนความเชื่ อ มั่ น ของการน าไปใช้ อ้ า งอิ ง ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ท ามาตร ฐาน FGDS ของประเทศ
รายละเอียดต่าง ๆ ในการประเมินความสอดคล้องทั้ง 19 รายการ แสดงในตารางที่ 5-6 ดังนี้

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 5-6 ข้อมูลจากหน่วยงานกรมการปกครอง สาหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลการปกครอง รายการชั้นข้อมูลพื้นที่ขอบเขตจังหวัด (Province) พื้นที่ขอบเขต
อาเภอ (District) และพื้นที่ขอบเขตตาบล (Tambon)
หัวข้อ
รายการ
2
ภาพรวม (Overview)
3
ขอบเขตของข้อกาหนด
(Specification scope)
4
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ข้อมูล (Data product
identification)

5
5.1

ผลการตรวจสอบ
FGDS
- เป็นชั้นข้อมูลการปกครอง ตรงตามที่ FGDS นิยามไว้
สอดคล้อง
- ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง อยู่ในขอบเขตข้อกาหนดมาตรฐานชั้น สอดคล้อง
ข้อมูลขอบเขตการปกครอง FGDS
- หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ shapefile มีความสอดคล้องกับ
สอดคล้อง
รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชั้นข้อมูล FGDS ข้อมูลขอบเขต
การปกครอง ดังนี้
 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง
 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง
 คาอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic description) :
สอดคล้อง
 ชื่ออื่น (alternative title) : สอดคล้อง
 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง
 ชนิดของการนาเสนอเชิงปริภมู ิ (Spatial Representation
Type) : สอดคล้อง
 ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial resolution) : สอดคล้อง
เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure
ความหมายในภาพรวม
- ใน “แบบสารวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน” หน่วยงานไม่ได้
สอดคล้อง
ระบุชื่อชั้นข้อมูล แต่สามารถตรวจสอบโดยตรงจากข้อมูลที่หน่วยงาน
ส่งมา คือ พื้นที่ขอบเขตจังหวัด พื้นที่ขอบเขตอาเภอ พื้นที่ขอบเขต
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
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รายการ

5.2

Geographic feature

5.4

Data dictionary

ผลการตรวจสอบ
ตาบล
- เป็นข้อมูล “พื้นที”่ สอดคล้องกับที่กาหนดใน FGDS
- หน่วยงานระบุมาตราส่วนที่จัดทาข้อมูล (1:50,000)
-

รายการพื้นที่ขอบเขตจังหวัด ข้อมูลลักษณะประจาที่
หน่วยงานส่งให้มี PROV_CODE (ตรงกับ
Province_ID) , PROV_NAM_T (ตรงกับ
Province_Name_T) , PROV_NAM_E (ตรงกับ
Province_Name_E) ไม่ตรงกับที่ FGDS กาหนด
เงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จานวน 4 คอลัมน์ คือ
Province_ID, ADMIN_Level, Province_Name_T,
และ Province_Name_E
- รายการพื้นที่ขอบเขตอาเภอ ข้อมูลลักษณะประจาที่หน่วยงานส่งให้มี
AMP_CODE (ตรงกับ District_ID), AMPHOE_T (ตรงกับ
District_Name_T), AMPHOE_E (ตรงกับ District_Name_E) ไม่
ตรงกับที่ FGDS กาหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จานวน 4
คอลัมน์ คือ District_ID, ADMIN_Level, ADMIN_Level และ
District_Name_E
- รายการพื้นที่ขอบเขตตาบล ข้อมูลลักษณะประจาที่หน่วยงานส่งให้มี
TAM_CODE (ตรงกับ Tambon_ID) และ TAM_NAM_T (ตรงกับ
Tambon_Name_T) ไม่ตรงกับที่ FGDS กาหนดเงื่อนไขให้ต้องมี
(Mandatory) จานวน 4 คอลัมน์ Tambon_ID, ADMIN_Level,
Tambon_Name_T, Tambon_Name_E

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

- รายการพื้นที่ขอบเขตจังหวัด เสนอให้หน่วยงานปรับ
ชื่อ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน ดังนี้
 PROV_CODE เป็น Province_ID
 PROV_NAM_T เป็น Province_Name_T
 PROV_NAM_E เป็น Province_Name_E
เพิ่มข้อมูล Attribute สาคัญที่ต้องมี
(Mandatory) ดังนี้
 ADMIN_Level ชนิด Integer "รหัสระดับการ
ปกครอง"
- รายการพื้นที่ขอบเขตอาเภอ เสนอให้หน่วยงานปรับ
ชื่อ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน ดังนี้
 AMP_CODE เป็น District_ID
 AMPHOE_T เป็น District_Name_T
 AMPHOE_E เป็น District_Name_E
เพิ่มข้อมูล Attribute สาคัญที่ต้องมี
(Mandatory) ดังนี้
 ADMIN_Level ชนิด Integer "รหัสระดับการ
ปกครอง"
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5.5

6
7
7.1

รายการ

Feature Catalogue

ผลการตรวจสอบ

- ในหัวข้อนี้เป็นการอธิบายรายละเอียดชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง
ในรูปแบบ แคตตาล็อกของรูปลักษณ์ (Feature Catalogue) ตาม
มาตรฐาน ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่นามาแสดงจะเป็นรายการตาม
รายละเอียดในข้อ 5.4
ระบบพิกัดอ้างอิงCoordinate
- หน่วยงานระบุมาว่าเป็นระบบพิกดั UTM โซน 47 N พื้นหลักฐาน
reference systems
Indian 1975 และข้อมูลจัดเก็บในระบบพิกัดนี้จริง
ข้อกาหนดด้านคุณภาพข้อมูล Data quality
Position Accuracy
- หน่วยงานไม่ได้ระบุค่าความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบ AccuracyH
(CE95) และตามมาตรฐาน ASPRS ของข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขต
การปกครอง

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FGDS

-

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
- รายการพื้นที่ขอบเขตตาบล เสนอให้หน่วยงานปรับ
ชื่อ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน ดังนี้
 TAM_CODE เป็น Tambon_ID
 TAM_NAM_T เป็น Tambon_Name_T
เพิ่มข้อมูล Attribute สาคัญที่ต้องมี
(Mandatory) ดังนี้
 ADMIN_Level ชนิด Integer "รหัสระดับการ
ปกครอง"
 Tambon_Name_E ชนิด Text "ชื่อตาบล
(อังกฤษ)"
- ดูรายละเอียดข้อเสนอแนะข้อ 5.4

สอดคล้อง

-

- ข้อมูลพื้นที่ขอบเขต ของชุดข้อมูลการปกครองที่จัดทามี
การนาเข้าจากแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50000 ของ
กรมแผนที่ทหาร การประเมินความถูกต้องเชิงตาแหน่ง
สามารถดาเนินการตามข้อเสนอแนะในมาตรฐานการ
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ผลการตรวจสอบ

FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
ประเมินคุณภาพข้อมูล (ISO 19114: Quality Evaluation
Procedures) โดยใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานข้อกาหนดข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS)

7.2
7.2.1

Completeness
ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์

- หน่วยงานระบุว่ามีการตรวจสอบความครบถ้วนของ Feature
วิธีการตรวจสอบ ปรับปรุงตามประกาศ แต่ไม่ระบุผลการตรวจสอบ

-

7.2.2

ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะ - หน่วยงานไม่ได้ระบุในแบบสารวจชั้นข้อมุลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐานใน
ประจา
หัวข้อความครบถ้วนของข้อมูล ทาให้ไม่สามารถประเมินความ
สอดคล้องได้

-

7.3

ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะ
ประจา

-

- เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์
ทุกรายการในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง
กาหนดให้จานวนและเปอร์เซนต์ขอ้ มูลรูปลักษณ์ฯที่เกินมา
ต้องเป็น 0 รวมทั้งจานวนและเปอร์เซนต์ข้อมูลรูปลักษณ์ฯที่
ขาดหายไปต้องเป็น 0
- เมื่อหน่วยงานจัดทาข้อมูล Attribute ตามข้อ 5.4 แนะนา
ให้ตรวจสอบรายการ (records) ว่าไม่มีคา่ NULL หรือ ไม่มี
ข้อมูลในรายการ และในกรณีทไี่ ม่สามารถกรอกข้อมูลได้
ต้องมีจานวนไม่เกิน 1% ของจานวนข้อมูลทั้งหมด
- หน่วยงานสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูล Attribute
ทุกรายการทีส่ ่งมอบ (หากได้ดาเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว) มาในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
พื้นฐาน และข้อมูลมีความครบถ้วนตามข้อ 7.2.1 และ
7.2.2 เสนอให้หน่วยงานจัดทา Data Dictionary ประกอบ
ชุดข้อมูลที่ส่งมอบ โดยเฉพาะกรณีที่มีการจัดทาข้อมูลหรือ
นาข้อมูลมาจากหน่วยงานอื่น เป็นข้อมูลที่คานวณ หรืออื่น
ๆ (ให้กรอกไว้ในช่องหมายเหตุ)

7.4

- ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจายังไม่ได้ระบุลงไปในแบบ
สารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐานที่ให้หน่วยงานกรอกจึงยังไม่
สามารถประเมินความสอดคล้องได้

ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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7.4.1 ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของ
ข้อมูล

7.4.2
7.4.3
8
8.1

8.2
8.3
9

ผลการตรวจสอบ
- ผลการประเมินข้อกาหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล มี
ความสอดคล้อง เนื่องจาก จากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดินในระดับเดียวกันและมีขอบเขตอยู่ติดกันต่อกันสนิท
พอดีไม่เหลื่อมซ้อนกันหรือมีช่องว่าง
- ยังไม่ได้รับข้อมูล

ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของ
ข้อมูล
ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของ - มีความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูลขอบเขตการปกครอง จาก
ข้อมูล
การตรวจสอบ Number of invalid slivers
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล Data product delivery
Data Format
- หน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบ shapefile ตรงตามที่กาหนดใน FGDS
- มีการจัดส่งเอกสารแบบสอบถามในรูปแบบ PDF File ที่มีการระบุ
ข้อมูลครบถ้วน ได้แก่ ชนิดของข้อมูล (Polygon) มาตราส่วนที่ผลิต
ข้อมูล (1:50,000) ผู้ผลิตหรือส่งมอบ (กรมการปกครอง) ปีที่ผลิต
(พ.ศ.2555-2556)
สื่อบันทึกข้อมูล
- ส่งไฟล์ผ่านสื่อบันทึก เช่น Hard Disk
การแบ่งระวาง/พื้นที่ข้อมูลที่ส่ง - แบ่งพื้นที่ตามขอบเขตพื้นที่จังหวัด อาเภอ และตาบล (กรมการ
มอบ
ปกครอง)
ข้อกาหนดด้านคาอธิบายข้อมูล - ในข้อกาหนด FGDS กาหนดให้มีขอ้ มูลที่ต้องมี (Mandatory)
Metadata
จานวน 9 ชนิดข้อมูล คือ Dataset title, Dataset reference
date, Dataset language, Dataset topic category, Abstract
describing the dataset, Metadata point of contact,
Metadata date stamp, Data content [0..*] และ Data quality
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FGDS
สอดคล้อง

-

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

- ยังไม่ได้รับข้อมูล

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

- จากข้อมูลในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
หน่วยงานแจ้งว่ามี Metadata และอื่น ๆ เช่น ชื่อ+รหัส
ตาบล อาเภอ จังหวัด และมีข้อความระบุในเอกสาร
Metadata กรมการปกครอง ว่า “กรมการปกครอง ใช้แผน
ที่ภูมิประเทศ 1:50,000 L7017 กรมแผนที่ทหาร เป็นที่มา
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รายการ

ผลการตรวจสอบ
[0..*] ซึ่งหน่วยงานไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Metadata

แต่กรอกแบบฟอร์มมาจานวน 4 ชนิดข้อมูล คือ
 Dataset reference date
 Dataset language
 Dataset topic category
 Metadata date stamp

FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
ของแหล่งข้อมูลตั้งต้น” จึงเสนอให้หน่วยงานจัดทาระบบ
Metadata ทีมีองค์ประกอบข้อมูลตามทีร่ ะบุในมาตรฐาน
FGDS ข้อ 9 ข้อกาหนดด้านการอธิบายข้อมูล เพื่อให้
ผู้ใช้งานมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการนาไปพิจารณาความ
เหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งานเฉพาะต่อไป

สรุป ประเมิน 19 รายการ สอดคล้อง 11 รายการ ไม่สอดคล้อง 2 รายการ และยังไม่ได้รับข้อมูลหรือไม่สามารถประเมินได้ 6 รายการ

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้
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โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

5.7

กรมทางหลวง

ข้อมูลจากกรมทางหลวง สามารถนามาใช้ในการประเมินความสอดคล้องได้ 1 ชุดข้อมูล คือ ชุดข้อมูลเส้นทาง
คมนาคม และจาแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จานวน 2 รายการ (ตารางที่ 5-7) รายการรายละเอียด
แสดงในตารางที่ 5-8
ตารางที่ 5-7 ข้อมูลจากหน่วยงานกรมทางหลวงสาหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลเส้นทางคมนาคม
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม

กลุ่มชุดข้อมูลตาม
มาตรฐาน FGDS

รายการชั้นข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS
02001 - เส้นกลางถนน (ROAD_CL)
02002 - จุดเชื่อมต่อคมนาคม (TRANS_NODE)
02003 - ขอบถนน (ROAD_EDGE)
02004 - สะพาน (BRIDGE_PNT)
02005 - อุโมงค์และทางลอด (TUNNEL_PNT)
02006 - จุดกลับรถ (UTURN_PNT)

กรมทางหลวง

ชุดข้อมูล
เส้นทางคมนาคม
02007 - จุดทางแยก/จุดตัด (JUNCTION_PNT)
02008 - ทางรถไฟ (RAILWAY_CL)
02009 - จุดตาแหน่งสถานที่คมนาคม (TRANS_FAC_PNT)
02010 - เส้นทางเดินเรือ (WATERWAY)
02011 - จุดอาณัติสญ
ั ญาณ (SIGNAL_PNT)
02012 - พื้นที่สถานที่คมนาคม (TRANS_FAC_AREA)

หมายเหตุ
มีข้อมูลสาหรับ
การประเมิน
(ดังตารางที่ 5-8)
มีข้อมูลสาหรับ
การประเมิน
(ดังตารางที่ 5-8)
-

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
การประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลของหน่วยงาน กรมทางหลวง (จานวน 2 ชั้น
ข้อมูล ) มีหั วข้อการประเมิน จ านวนทั้ งสิ้น 19 รายการ ได้ผ ล สอดคล้องกับมาตรฐาน 9 รายการ ไม่ส อดคล้ อง 6
รายการ และไม่สามารถประเมินได้ 4 รายการ ประเด็นสาคัญของรายการไม่สอดคล้อง และรายการที่ไม่สามารถ
ประเมิ น ได้ คื อ ข้ อ มู ล ลั ก ษณะประจ า (attribute) ยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ เช่ น ยั ง ไม่ มี ร ายการ ประเภทจุ ด กลั บ รถ
(Uturn_TYPE) ประเภททางแยก (Junction_TYPE) เป็นต้น และยังไม่มีการระบุรายการข้อมูล metadata อธิบาย
ประวัติความเป็นมาของข้อมูล เช่น แหล่งข้อมูลที่ใช้จัดทา ขั้นตอนและวิธีการแปลงและประมวลผลจากแหล่งข้อมูล
ความครบถ้วน (เช่น จานวนตาบล อาเภอ และจังหวัด) วันที่จัดทา เป็นต้น ความไม่สอดคล้องดังกล่าวนี้ เป็นปัจจัยที่มี
ความสาคัญกับการนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนความเชื่อมั่นของการนาไปใช้อ้างอิง ตาม
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

วัตถุประสงค์ของการจัดทามาตรฐาน FGDS ของประเทศ รายละเอียดต่าง ๆ ในการประเมินความสอดคล้องทั้ง 19
รายการ แสดงในตารางที่ 5-8 ดังนี้
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ตารางที่ 5-8 ข้อมูลจากกรมทางหลวง สาหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลเส้นทางคมนาคม รายการชั้นข้อมูลจุดกลับรถ (UTURN_PNT) และจุดทางแยก/จุดตัด
(JUNCTION_PNT)
หัวข้อ
รายการ
2
ภาพรวม (Overview)

3
4

ขอบเขตของข้อกาหนด
(Specification scope)
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ข้อมูล (Data product
identification)

ผลการตรวจสอบ
FGDS
- เป็นชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม
สอดคล้อง
จุดกลับรถ (UTURN_PNT) หมายถึง จุดที่แสดงตาแหน่งการกลับ
ทิศจราจร
จุดทางแยก/จุดตัด (JUNCTION_PNT) หมายถึง จุดที่แสดงตาแหน่ง
ทางทางแยก/จุดตัด
- ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม จุดกลับรถ และ จุดทางแยก/จุดตัด อยู่ สอดคล้อง
ในขอบเขตข้อกาหนดมาตรฐานชัน้ ข้อมูลเส้นทางคมนคม FGDS
- หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ shapefile มีความสอดคล้องกับ สอดคล้อง
รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชั้นข้อมูล FGDS ข้อมูล
เส้นทางคมนาคม ดังนี้
 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง
 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง
 คาอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic
description) : สอดคล้อง
 ชื่ออื่น (alternative title) : สอดคล้อง
 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง
 ชนิดของการนาเสนอเชิงปริภมู ิ (Spatial Representation
Type) : สอดคล้อง
 ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial resolution) : สอดคล้อง
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ
รายการ
ผลการตรวจสอบ
5
เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure
5.1
ความหมายในภาพรวม
- ใน “แบบสารวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน” หน่วยงาน
กรอกชื่อชั้นข้อมูลเป็น “Shapefile”
5.2
Geographic feature
- เป็นข้อมูล “จุด” สอดคล้องกับที่กาหนดใน FGDS
- หน่วยงานไม่ได้ระบุมาตราส่วนที่จดั ทาข้อมูล

5.4

Data dictionary

FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

- หน่วยงานสามารถแก้ไขชื่อชั้นข้อมูลให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนด FGDS คือชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม
ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบและระบุมาตราส่วนในการ
จัดทาข้อมูล โดยในมาตรฐาน FGDS กาหนดไว้ ดังนี้คือชั้น
ข้อมูลจุดกลับรถ มาตราส่วนแผนที่ตั้งแต่ 1: 4,000 ถึง 1:
25,000 และชั้นข้อมูลจุดทางแยก/จุดตัด มาตราส่วนแผนที่
ตั้งแต่ 1:4,000 ถึง 1:25,000
- รายการจุดกลับรถ ข้อมูลลักษณะประจาที่หน่วยงานส่งให้มี
ไม่สอดคล้อง - รายการจุดกลับรถ เสนอให้หน่วยงานปรับชื่อ Attribute ให้
uturn_id (ตรงกับ Uturn_PNT_ID) ไม่ตรงกับที่ FGDS กาหนด
ตรงตามมาตรฐาน ดังนี้
เงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จานวน 2 คอลัมน์ คือ
 uturn_id เป็น Uturn_PNT_ID
Uturn_PNT_ID และ Uturn_TYPE
เพิ่มข้อมูล Attribute สาคัญที่ต้องมี (Mandatory)
- รายการจุดทางแยก/จุดตัด ข้อมูลลักษณะประจาที่หน่วยงานส่งให้
ดังนี้
มี N_Junction (ตรงกับ Junction_Name_T) ไม่ตรงกับที่
 Uturn_TYPE ชนิด Byte “ประเภทจุดกลับรถ
FGDS กาหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จานวน 2 คอลัมน์
ประกอบด้วยทางกลับรถแบบลอดใต้สะพาน กลางถนน
คือ Junction_PNT_ID และ Junction_TYPE
หรือทางกลับรถแบบสะพานยกระดับ เป็นต้น สาหรับ
การสัญจรทางบกของยานพาหนะ (Point)"
- รายการจุดทางแยก/จุดตัด เสนอให้หน่วยงาน
ปรับชื่อ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน ดังนี้
 N_Junction เป็น Junction_Name_T
เพิ่มข้อมูล Attribute สาคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี้

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

หน้า 5 - 28

รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ
5.5

6
7
7.1

7.2

รายการ
Feature Catalogue

ผลการตรวจสอบ

FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
 Junction_TYPE ชนิด Byte "ประเภททางแยก"
- ดูรายละเอียดข้อเสนอแนะข้อ 5.4

- ในหัวข้อนี้เป็นการอธิบายรายละเอียดชั้นเส้นทางคมนาคม จุด
กลับรถและจุดทางแยก/จุดตัด ในแบบ Feature Catalogue
ตามมาตรฐาน ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่นามาแสดงจะเป็นรายการ
ตามรายละเอียดในข้อ 5.4
ระบบพิกัดอ้างอิงCoordinate
- หน่วยงานระบุว่าเป็นพื้นหลักฐาน WGS 84 และข้อมูลจัดเก็บใน
สอดคล้อง
reference systems
พื้นหลักฐานนี้จริง
ข้อกาหนดด้านคุณภาพข้อมูล Data quality
Position Accuracy
- เกณฑ์ความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบด้วยค่า Accuracy
ไม่สอดคล้อง - หน่วยงานสามารถทบทวนแนวทางของเกณฑ์การควบคุม
(CE95) คลาส 1 ของข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม จุด
ความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบของรูปลักษณ์ทาง
กลับรถและจุดทางแยก/จุดตัด คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.33
ภูมิศาสตร์ทไี่ ม่มีนยิ ามทางตาแหน่งที่ชัดเจนกาหนดไว้ว่า จุด
เมตร ที่มาตราส่วน 1:10,000 ตามเอกสารแบบสารวจชั้นข้อมูล
กลับรถ (UTURN_PNT) ต้องอยู่ประมาณกึ่งกลางช่องทาง
ภูมิสารสนเทศพื้นฐานหน่วยงานได้ระบุคา่ ความถูกต้องเชิง
สาหรับการกลับรถ และต้องอยู่บนเส้นกลางถนนในกรณี
ตาแหน่งทางราบ มีค่าเท่ากับ 2 เมตร สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ทาง
เป็นข้อมูลถนนเส้นเดีย่ ว ส่วน จุดทางแยก/จุดตัด
FGDS กาหนด
(JUNCTION_PNT) ต้องอยู่ประมาณกึ่งกลางพื้นที่ทางแยก
- ผลการประเมินความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบ (โดยที่ปรึกษา)
และต้องอยู่ตรงกับจุดเชือ่ มเส้นกลางถนนในกรณีเป็นข้อมูล
ตามมาตรฐาน ASPRS โดยการเปรียบเทียบข้อมูลกับข้อมูล
ถนนเส้นเดีย่ ว
ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขสี Ortho Photo ของกรมพัฒนาที่ดิน
คือ ภาคเหนือ 86.78 เมตร ภาคตะวันออก 56.49 เมตร ซึ่งมีค่า
มากกว่าเกณฑ์ที่ทาง FGDS กาหนด คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ
6.25 เมตร ที่มาตราส่วน 1:25,000
Completeness
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โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ
รายการ
7.2.1 ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์

7.2.2

7.3

7.4
7.4.1

ผลการตรวจสอบ
FGDS
ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
- หน่วยงานระบุในแบบสารวจชั้นข้อมุลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐานว่ามี ไม่สอดคล้อง - ตามเกณฑ์ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ ในชุด
การตรวจสอบความครบถ้วนของ Feature แต่ไม่แสดงผลการ
ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม ของรูปลักษณ์ทาง
ตรวจสอบความครบถ้วน
ภูมิศาสตร์ทุกรายการ ต้องมี เปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่เกินมาไม่
- วิธีการตรวจสอบ คือ ตรวจสอบฐานข้อมูลและหน้าเว็บ
เกิน 1% และ เปอร์เซ็นต์ข้อมูลทีข่ าดไป ไม่เกิน 5%
ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะ - หน่วยงานระบุในแบบสารวจชั้นข้อมุลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐานว่ามี ไม่สอดคล้อง - เมื่อหน่วยงานจัดทาข้อมูล Attribute ครบตามหัวข้อ 5.4
ประจา
การตรวจสอบความครบถ้วนของ Attribute แต่ไม่แสดงผลการ
แล้ว แนะนาให้ตรวจสอบรายการ (records) ว่าไม่มีค่า
ตรวจสอบความครบถ้วน
NULL หรือ ไม่มีข้อมูลในรายการ และในกรณีที่ไม่สามารถ
- วิธีการตรวจสอบ คือ ตรวจสอบฐานข้อมูลและหน้าเว็บ
กรอกข้อมูลได้ ต้องมีจานวนไม่เกิน 1% ของจานวนข้อมูล
ทั้งหมด
ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะ - ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจายังไม่ได้ระบุลงไปในแบบ
- หน่วยงานสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูล Attribute
ประจา
สารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐานที่ให้หน่วยงานกรอกจึงยัง
ทุกรายการทีส่ ่งมอบ (หากได้ดาเนินการตรวจสอบความ
ไม่สามารถประเมินความสอดคล้องได้
ถูกต้องแล้ว) มาในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
พื้นฐาน และข้อมูลมีความครบถ้วนตามข้อ 7.2.1 และ
7.2.2 เสนอให้หน่วยงานจัดทา Data Dictionary ประกอบ
ชุดข้อมูลที่ส่งมอบ โดยเฉพาะกรณีที่มีการจัดทาข้อมูลหรือ
นาข้อมูลมาจากหน่วยงานอื่น เป็นข้อมูลที่คานวณ หรือ
อื่น ๆ (ให้กรอกไว้ในช่องหมายเหตุ)
ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล
ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของ - ผลการประเมินข้อกาหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล มี สอดคล้อง
ข้อมูล
ความสอดคล้อง เนื่องจากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลเส้นทาง
คมนาคมในระดับเดียวกันและมีขอบเขตอยู่ติดกันต่อกันต่อสนิท
กันพอดีไม่เหลื่อมซ้อนกันหรือมีชอ่ งว่าง
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ

7.4.2
7.4.3

8
8.1

8.2
8.3
9

รายการ

ผลการตรวจสอบ
- ข้อมูลเส้นทางคมนาคมที่เป็นโครงข่ายเดียวกัน เชื่อมโยงเป็น
โครงข่ายพอดีไม่ขาดหรือเกิน และเป็นเส้นเดียวไม่มีซ้อนทับกัน
ของหลายเส้น
- ยังไม่ได้รับข้อมูล

FGDS

ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของ
ข้อมูล
ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของ - มีความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูลเส้นทางคมนคม จุดกลับ สอดคล้อง
ข้อมูล
รถ จุดทางแยก/จุดตัด จากการตรวจสอบ Must Not Have
Dangles, Must not intersect or touch interior, Must not
self intersect และ Must not self overlap
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล Data product delivery
Data Format
- หน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบ shapefile ตรงตามที่กาหนดใน
สอดคล้อง
FGDS
- มีการจัดส่งเอกสารแบบสอบถามในรูปแบบ PDF File ที่มีการ
ระบุข้อมูล ได้แก่ ชนิดของข้อมูล (Point) ผู้ผลิตหรือส่งมอบ
(สานักบริหารบารุงทาง กรมทางหลวง)
สื่อบันทึกข้อมูล
- ส่งไฟล์ผ่านสื่อบันทึก เช่น Hard Disk
สอดคล้อง
การแบ่งระวาง/พื้นที่ข้อมูลที่ส่ง - แบ่งพื้นที่ตามจุดกลับรถ และจุดทางแยก/จุดตัด (กรมทางหลวง)
สอดคล้อง
มอบ
ข้อกาหนดด้านคาอธิบายข้อมูล - ในข้อกาหนด FGDS กาหนดให้มีขอ้ มูลที่ต้องมี (Mandatory)
ไม่สอดคล้อง
Metadata
จานวน 9 ชนิดข้อมูล คือ Dataset title, Dataset reference
date, Dataset language, Dataset topic category,
Abstract describing the dataset, Metadata point of
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

- ยังไม่ได้รับข้อมูล

- จากข้อมูลในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐาน
หน่วยงานแจ้งว่าชั้นข้อมูลไม่มี Metadata จึงขอเสนอแนะ
ให้หน่วยงานจัดทาระบบ Metadata ที่มีองค์ประกอบ
ข้อมูลตามทีร่ ะบุในมาตรฐาน FGDS ข้อ 9 ข้อกาหนดด้าน
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ

รายการ

ผลการตรวจสอบ
FGDS
ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
contact , Metadata date stamp , Data content [0..*] และ
การอธิบายข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการ
Data Quality [0..*] ซึ่งหน่วยงานไม่มีการจัดเก็บข้อมูลใน
นาไปพิจารณาความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งานเฉพาะ
รูปแบบ Metadata แต่กรอกแบบฟอร์มมาจานวน 3 ชนิดข้อมูล
ต่อไป
คือ
 Dataset title
 Dataset language
 Metadata point of contact
สรุป ประเมิน 19 รายการ สอดคล้อง 9 รายการ ไม่สอดคล้อง 6 รายการ และยังไม่ได้รับข้อมูลหรือไม่สามารถประเมินได้ 4 รายการ

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

5.8

สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ข้อมูลจากสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สามารถนามาใช้ในการประเมินความสอดคล้องได้ 1 ชุดข้อมูล
คือ ชุดข้อมูลเส้นทางคมนาคม และจาแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จานวน 3 รายการ (ตารางที่ 5-9)
รายการรายละเอียดแสดงในตารางที่ 5-10
ตารางที่ 5-9 ข้อมูลจากหน่วยงานสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สาหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูล
เส้นทางคมนาคม
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม

กลุ่มชุดข้อมูลตาม
มาตรฐาน FGDS

รายการชั้นข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS
02001 - เส้นกลางถนน (ROAD_CL)

02002 - จุดเชื่อมต่อคมนาคม (TRANS_NODE)

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
คมนาคม

ชุดข้อมูล
เส้นทางคมนาคม

02003 - ขอบถนน (ROAD_EDGE)
02004 - สะพาน (BRIDGE_PNT)
02005 - อุโมงค์และทางลอด (TUNNEL_PNT)
02006 - จุดกลับรถ (UTURN_PNT)
02007 - จุดทางแยก/จุดตัด (JUNCTION_PNT)
02008 - ทางรถไฟ (RAILWAY_CL)
02009 - จุดตาแหน่งสถานที่คมนาคม (TRANS_FAC_PNT)
02010 - เส้นทางเดินเรือ (WATERWAY)
02011 - จุดอาณัติสญ
ั ญาณ (SIGNAL_PNT)
02012 - พื้นที่สถานที่คมนาคม (TRANS_FAC_AREA)

หมายเหตุ
มีข้อมูลสาหรับ
การประเมิน
(ดังตารางที่ 5-10)
มีข้อมูลสาหรับ
การประเมิน
(ดังตารางที่ 5-10)
มีข้อมูลสาหรับ
การประเมิน
(ดังตารางที่ 5-10)
-

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
การประเมิน ความสอดคล้ องกับ มาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลของหน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม (จานวน 3 ชั้น ข้อมูล ) มีหั วข้อการประเมินจานวนทั้งสิ้ น 19 รายการ ได้ผ ล สอดคล้ องกับมาตรฐาน 8
รายการ ไม่สอดคล้อง 4 รายการ และไม่สามารถประเมินได้ 7 รายการ ประเด็นสาคัญของรายการไม่สอดคล้อง และ
รายการที่ ไ ม่ ส ามารถประเมิ น ได้ คื อ ข้ อ มู ล ลั ก ษณะประจ า (attribute) ยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ เช่ น ทิ ศ ทางเดิ น รถ
(Road_direction) ประเภทถนน (Road_class) รหัสหน่วยงานที่รับผิดชอบ (Owner_Org) เป็นต้น และยังไม่มีการ
ระบุรายการข้อมูล metadata อธิบายประวัติความเป็นมาของข้อมูล เช่น แหล่งข้อมูลที่ใช้จัดทา ขั้นตอนและวิธีการ
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

แปลงและประมวลผลจากแหล่งข้อมูล ความครบถ้วน วันที่จัดทา เป็นต้น ความไม่สอดคล้องดังกล่าวนี้ เป็นปัจจัยที่มี
ความสาคัญกับการนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนความเชื่อมั่นของการนาไปใช้อ้างอิง ตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทามาตรฐาน FGDS ของประเทศ รายละเอียดต่าง ๆ ในการประเมินความสอดคล้องทั้ง 19
รายการ แสดงในตารางที่ 5-10 ดังนี้

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ตารางที่ 5-10 ข้อมูลจากสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สาหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลเส้นทางคมนาคม รายการชั้นข้อมูลเส้นกลางถนน (ROAD_CL) จุด
เชื่อมต่อคมนาคม (TRANS_NODE) และทางรถไฟ (RAILWAY_CL)
หัวข้อ
รายการ
2
ภาพรวม (Overview)

3

ขอบเขตของข้อกาหนด
(Specification scope)

4

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ข้อมูล (Data product
identification)

ผลการตรวจสอบ
FGDS
- เป็นชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม
สอดคล้อง
- เส้นกลางถนน (ROAD_CL) หมายถึง เส้นที่แสดงแนวกลางของ
ถนน ซึ่งเป็นเส้นตัวแทนของถนน หรือโครงข่ายของถนน
- จุดเชื่อมต่อคมนาคม (TRANS_NODE) หมายถึง
จุดที่แสดงการเชื่อมต่อของถนน หรือแสดงการตัดกันของถนน
รวมทั้งจุดเชื่อมต่อและจุดตัดระหว่างเส้นทางคมนาคมทีต่ ่างกัน เช่น
ถนน-รถไฟ
- ทางรถไฟ (RAILWAY_CL) หมายถึงเส้นที่แสดงแนวกลางของรถไฟ
ซึ่งเป็นเส้นตัวแทนของทางรถไฟ หรือโครงข่ายของทางรถไฟ
- ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม เส้นกลางถนน จุดเชื่อมต่อคมนาคม
สอดคล้อง
และทางรถไฟ อยู่ในขอบเขตข้อกาหนดมาตรฐานชั้นข้อมูลเส้นทาง
คมนาคม FGDS
- หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ shapefile มีความสอดคล้องกับ สอดคล้อง
รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชั้นข้อมูล FGDS ข้อมูล
เส้นทางคมนาคม ดังนี้
 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง
 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง
 คาอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic
description) : สอดคล้อง
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5
5.1
5.2

5.4

รายการ

ผลการตรวจสอบ
 ชื่ออื่น (alternative title) : สอดคล้อง
 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง
 ชนิดของการนาเสนอเชิงปริภมู ิ (Spatial Representation
Type) : สอดคล้อง
 ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial resolution) : สอดคล้อง
เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure
ความหมายในภาพรวม
- ไม่สามารถประเมินความสอดคล้อง เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้ส่ง
มอบ แบบสารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐาน
Geographic feature
- รายการเส้นกลางถนนและทางรถไฟ เป็นข้อมูล "เส้น" สอดคล้อง
กับที่กาหนดใน FGDS
- รายการจุดเชื่อมต่อคมนาคม เป็นข้อมูล “จุด” สอดคล้องกับที่
กาหนดใน FGDS
- หน่วยงานไม่ได้ระบุมาตราส่วนที่จดั ทาข้อมูล

Data dictionary

- รายการเส้นกลางถนน ข้อมูลลักษณะประจาที่หน่วยงานส่งให้มี
OBJECTID (ตรงกับ Unique_ID), name (ตรงกับ
Road_Name) และ Shape_Leng (ตรงกับ Length) ไม่ตรงกับ
ที่ FGDS กาหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จานวน 9
คอลัมน์ คือ Unique_ID, Road_CL_ID, Road_Name,
No_Lane, Road_SF_Type, Road_Direction, Length,
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ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

-

- เสนอให้หน่วยงานจัดส่งแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
พื้นฐาน
ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบและระบุมาตราส่วนในการ
จัดทาข้อมูล โดยในมาตรฐาน FGDS กาหนดไว้ ดังนี้
 รายการเส้นกลางถนนและทางรถไฟ มาตราส่วน
แผนที่ คือ 1:4,000 1:10,000 1:25,000 และ
1:50,000
 รายการจุดเชื่อมต่อคมนาคม มาตราส่วนแผนที่ คือ
1:4,000 1:10,000 1:25,000
ไม่สอดคล้อง รายการเส้นกลางถนน
- เสนอให้หน่วยงานปรับชื่อ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน
ดังนี้
 OBJECTID เป็น Unique_ID
 name เป็น Road_Name
 Shape_Leng เป็น Length
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รายการ

ผลการตรวจสอบ
Owner_Org และ Road_Class
- รายการจุดเชื่อมต่อคมนาคม ข้อมูลลักษณะประจาที่หน่วยงานส่ง
ให้มี RRSTID (ตรงกับ Trans_Node_ID), OBJECTID (ตรงกับ
Unique_ID) และ NAMET (ตรงกับ TR_Node_Name) ไม่ตรง
กับที่ FGDS กาหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จานวน 4
คอลัมน์ คือ Trans_Node_ID, Unique_ID, Link_Type และ
Owner_Org
- รายการทางรถไฟ ข้อมูลลักษณะประจาที่หน่วยงานส่งให้มี
RRRouteID (ตรงกับ Unique_ID), MAIN_CODE (ตรงกับ
Fnode), SUBMAIN_CO (ตรงกับ Tnode), MAIN_NAMT (ตรงกับ
Railway_Name) และ LENGTH (ตรงกับ Length) ไม่ตรงกับที่
FGDS กาหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จานวน 6 คอลัมน์
คือ Unique_ID, Railway_CL_ID, Railway_Name,
Railway_Type, Railway_Size และ Railway_Owner
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- เพิ่มข้อมูล Attribute สาคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี้
 Road_CL_ID ชนิด Text “รหัสประจาเส้นกลางถนน”
ตามระบบของหน่วยงานที่รับผิดชอบถนนดังกล่าว
 No_Lane ชนิด Integer “จานวนช่องทางการจราจร”
 Road_SF_Type ชนิด Text “รหัสประเภทผิวทาง”
 Road_Direction ชนิด Byte “ทิศทางการเดินรถ”
 Owner_Org ชนิด Byte “รหัสหน่วยงานที่รับผิดชอบ”
 Road_Class ชนิด Byte “ประเภทถนนตามลักษณะ
การใช้งาน”
รายการจุดเชื่อมต่อคมนาคม
- เสนอให้หน่วยงานปรับชื่อ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน
ดังนี้
 RRRouteID เป็น Unique_ID
 MAIN_CODE เป็น Fnode
 SUBMAIN_CO เป็น Tnode
 MAIN_NAMT เป็น Railway_Name
 LENGTH เป็น Length
- เพิ่มข้อมูล Attribute สาคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี้
 Link_Type ชนิด Byte “รหัสประเภทของการ
เชื่อมต่อ/ตัดกัน”
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รายการ

5.5

Feature Catalogue

6

ระบบพิกัดอ้างอิง Coordinate

ผลการตรวจสอบ

FGDS

- ในหัวข้อนี้เป็นการอธิบายรายละเอียดชั้นเส้นทางคมนาคม เส้น
กลางถนน จุดเชื่อมต่อคมนาคม และทางรถไฟ ในรูปแบบ แคต
ตาล็อกของรูปลักษณ์ (Feature Catalogue) ตามมาตรฐาน
ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่นามาแสดงจะเป็นรายการตามรายละเอียด
ในข้อ 5.4
- หน่วยงานไม่ได้ส่งมอบเอกสารแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ

-

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
 Owner_Org ชนิด Byte “รหัสหน่วยงานที่รับผิดชอบ”
รายการทางรถไฟ
- เสนอให้หน่วยงานปรับชื่อ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน
ดังนี้
 RRSTID เป็น Trans_Node_ID
 OBJECTID เป็น Unique_ID
 NAMET เป็น TR_Node_Name
- เพิ่มข้อมูล Attribute สาคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี้
 Railway_CL_ID ชนิด Text “รหัสประจาแนว
ศูนย์กลางทางรถไฟ” ตามระบบหมายเลขเส้นทางชองการ
รถไฟฯ
 Railway_Type ชนิด Byte “รหัสประเภททางรถไฟ”
 Railway_Size ชนิด Byte “รหัสขนาดทาง”
 Railway_Owner ชนิด Byte “รหัสหน่วยงานที่
รับผิดชอบ”
- ดูรายละเอียดข้อเสนอแนะข้อ 5.4

-

- เสนอให้หน่วยงานจัดส่งแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
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โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ
7
7.1

7.2
7.2.1

รายการ
ผลการตรวจสอบ
reference systems
พื้นฐานและ Metadata
ข้อกาหนดด้านคุณภาพข้อมูล Data quality
Position Accuracy
- รายการชั้นข้อมูลเส้นกลางถนนและเส้นทางรถไฟ มีความ
สอดคล้องกับความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบด้วยค่า
AccuracyH (CE95) ในมาตราส่วน 1:10,000 คือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 4.33 เมตร
- รายการจุดเชื่อมต่อคมนาคม (ยกตัวอย่าง สถานีรถไฟฟ้า)
ความสอดคล้องกับ ความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบด้วยค่า
AccuracyH (CE95) ในมาตราส่วน 1:50,000 คือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 21.64 เมตร
Completeness
ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทาง
- ไม่สามารถประเมินความสอดคล้อง เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้ส่ง
ภูมิศาสตร์
มอบเอกสารทีร่ ะบุความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมศิ าสตร์

FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
พืน้ ฐานและมีการระบุระบบพิกดั อ้างอิง

สอดคล้อง

- อ้างอิงค่า Accuracy, RMSE ของ กทม.

-

7.2.2

ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะ - ไม่สามารถประเมินความสอดคล้อง เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้ส่ง
ประจา
มอบเอกสารทีร่ ะบุความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมศิ าสตร์

-

7.3

ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะ
ประจา

-

- ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจายังไม่ได้ระบุลงในแบบ
สารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐานที่ให้หน่วยงานกรอก จึงยัง
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- ตรวจสอบ เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ในข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม ด้วย
ตัวชี้วดั 2 ตัวคือค่าเปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่เกินมา ไม่เกิน 1%
และค่าเปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่ขาดไปไม่เกิน 5%
- เมื่อหน่วยงานจัดทาข้อมูล Attribute ครบตามหัวข้อ 5.4
แล้ว แนะนาให้ตรวจสอบรายการ (records) ว่าไม่มีค่า
NULL หรือ ไม่มีข้อมูลในรายการ และในกรณีที่ไม่สามารถ
กรอกข้อมูลได้ ต้องมีจานวนไม่เกิน 1% ของจานวนข้อมูล
ทั้งหมด
- หน่วยงานสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูล Attribute
ทุกรายการทีส่ ่งมอบ (หากได้ดาเนินการตรวจสอบความ
หน้า 5 - 39
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7.4
7.4.1

7.4.2
7.4.3

8
8.1

รายการ

ผลการตรวจสอบ
ไม่สามารถประเมินความสอดคล้องได้

FGDS

ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล
ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของ - ผลการประเมินข้อกาหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล มี สอดคล้อง
ข้อมูล
ความสอดคล้อง เนื่องจากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลเส้นทาง
คมนาคมในระดับเดียวกันและมีขอบเขตอยู่ติดกันต่อกันต่อสนิท
กันพอดีไม่เหลื่อมซ้อนกันหรือมีชอ่ งว่าง
- ข้อมูลเส้นทางคมนาคมที่เป็นโครงข่ายเดียวกัน เชื่อมโยงเป็น
โครงข่ายพอดีไม่ขาดหรือเกิน และเป็นเส้นเดียวไม่มีซ้อนทับกัน
ของหลายเส้น
ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของ - ยังไม่ได้รับข้อมูล
ข้อมูล
ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของ - มีความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูลเส้นทางคมนคม จุดกลับ สอดคล้อง
ข้อมูล
รถ จุดทางแยก/จุดตัด จากการตรวจสอบ Must Not Have
Dangles, Must not intersect or touch interior, Must not
self intersect และ Must not self overlap
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล Data product delivery
Data Format
- หน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบ shapefile ตรงตามที่กาหนดใน
ไม่สอดคล้อง
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
ถูกต้องแล้ว) มาในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
พื้นฐาน และข้อมูลมีความครบถ้วนตามข้อ 7.2.1 และ
7.2.2 เสนอให้หน่วยงานจัดทา Data Dictionary ประกอบ
ชุดข้อมูลที่ส่งมอบ โดยเฉพาะกรณีที่มีการจัดทาข้อมูลหรือ
นาข้อมูลมาจากหน่วยงานอื่น เป็นข้อมูลที่คานวณ หรือ
อื่น ๆ (ให้กรอกไว้ในช่องหมายเหตุ)

- ยังไม่ได้รับข้อมูล

- เสนอให้หน่วยงานจัดทาเอกสารแสดงรายละเอียดของ
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หัวข้อ

8.2
8.3
9

รายการ

สื่อบันทึกข้อมูล
การแบ่งระวาง/พื้นที่ข้อมูลที่ส่ง
มอบ
ข้อกาหนดด้านคาอธิบายข้อมูล
Metadata

ผลการตรวจสอบ

FGDS

FGDS
- ไม่มเี อกสารจากหน่วยงานที่มีรายละเอียดของข้อมูล ได้แก่ ชนิด
ของข้อมูล ผู้ผลิตหรือส่งมอบ มาตราส่วนที่ผลิตข้อมูล และปีที่
ผลิต
- ส่งไฟล์ผ่านสื่อบันทึก เช่น Hard Disk
- พื้นที่ข้อมูลที่ส่งมอบ ทั้งประเทศ

สอดคล้อง
สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
ข้อมูลที่ประกอบด้วย ชนิดของข้อมูล ผูผ้ ลิตหรือส่งมอบ
มาตราส่วนที่ผลิตข้อมูล และปีที่ผลิต

- ในข้อกาหนด FGDS กาหนดให้มีขอ้ มูลที่ต้องมี (Mandatory)
ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานจัดทาระบบ Metadata (หากยังไม่มี) ที่มี
จานวน 9 ชนิดข้อมูล คือ Dataset title, Dataset reference
องค์ประกอบข้อมูลตามที่ระบุในมาตรฐาน FGDS ข้อ 9
date, Dataset language, Dataset topic category,
ข้อกาหนดด้านการอธิบายข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลที่
Abstract describing the dataset, Metadata point of
เพียงพอต่อการนาไปพิจารณาความเหมาะสมต่อการ
contact, Metadata date stamp, Data content [0..*] และ
ประยุกต์ใช้งานเฉพาะต่อไป
Data quality [0..*] ซึ่งหน่วยงานไม่ได้ส่งแบบสารวจชั้นข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ที่มีการระบุการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
Metadata
สรุป ประเมิน 19 รายการ สอดคล้อง 8 รายการ ไม่สอดคล้อง 4 รายการ และยังไม่ได้รับข้อมูลหรือไม่สามารถประเมินได้ 7 รายการ

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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5.9

สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
การประเมิ น ความสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน FGDS ของชั้ น ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงาน ส านั ก ผั ง เมื อ ง
กรุงเทพมหานคร (จานวน 4 ชุดข้อมูล คือ ชุดข้อมูลการปกครอง ชุดข้อมูลเส้นทางคมนาคม ชุดข้อมูลเขตชุมชน/
อาคาร และชุดข้อมูลแหล่งน้า) มีหัวข้อการประเมินทั้ง 4 ชุดข้อมูล จานวนทั้งสิ้น 76 รายการ ได้ผล สอดคล้องกับ
มาตรฐาน 42 รายการ ไม่สอดคล้อง 19 รายการ และไม่สามารถประเมินได้ 15 รายการ ข้อมูลส่วนใหญ่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน FGDS แต่ยังคงมีประเด็นสาคัญของรายการไม่สอดคล้อง และรายการที่ไม่สามารถประเมินได้ (ทั้ง 4 ชุด
ข้อมูล ) คือ ข้อมูล ลักษณะประจ า (attribute) ยังไม่ส มบูรณ์ (และไม่สามารถตรวจสอบความครบถ้ว นของข้อมูล
ลั ก ษณะประจ าได้ ) และยั งไม่ มี ก ารระบุ ร ายการข้ อ มู ล metadata อธิ บ ายประวั ติ ค วามเป็ น มาของข้ อ มู ล เช่ น
แหล่งข้อมูลที่ใช้จัดทา ขั้นตอนและวิธีการแปลงและประมวลผลจากแหล่งข้อมูล ความครบถ้วน วันที่จัดทา เป็นต้น
ความไม่ ส อดคล้ องดั งกล่ าวนี้ เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ความส าคั ญ กั บ การน าไปประยุ ก ต์ ใช้ป ระโยชน์ การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล
ตลอดจนความเชื่ อ มั่ น ของการน าไปใช้ อ้ า งอิ ง ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ท ามาตรฐาน FGDS ของประเทศ
รายละเอียดต่าง ๆ ในการประเมินความสอดคล้องทั้ง 42 รายการ แสดงผลการประเมินแยกตามชุดข้อมูล ในตารางที่
5-12 5-14 5-16 และ 5-18 ตามลาดับดังนี้
ชุดข้อมูลการปกครอง จาแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จานวน 4 รายการ (ตารางที่ 5-11)
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5-12
ตารางที่ 5-11 ข้อมูลจากหน่วยงานสานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร สาหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลการ
ปกครอง
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม

กลุ่มชุดข้อมูลตาม
มาตรฐาน FGDS

รายการชั้นข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS
01001 - หมุดหลักเขตการปกครอง (ADMIN_Point)
01002 - เส้นเขตการปกครอง (ADMIN_Line)

สานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร

01031 - พื้นที่ขอบเขตประเทศ (Country)
01032 - พื้นที่ขอบเขตจังหวัด (Province)
ชุดข้อมูลการปกครอง
01033 – พื้นที่ขอบเขตอาเภอ (District)

01034 – พื้นที่ขอบเขตตาบล (Tambon)
01035 - พื้นที่ขอบเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น (LocalAdmin)
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
มีข้อมูลสาหรับการ
ประเมิน
(ดังตารางที่ 5-12)
มีข้อมูลสาหรับการ
ประเมิน
(ดังตารางที่ 5-12)
มีข้อมูลสาหรับการ
ประเมิน
(ดังตารางที่ 5-12)
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01004 - จุดตัวแทนพื้นที่การปกครอง (ADMIN_Location)

มีข้อมูลสาหรับการ
ประเมิน
(ดังตารางที่ 5-12)

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
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ตารางที่ 5-12 ผลการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลเขตการปกครอง รายการชั้นข้อมูลเส้นเขตการปกครอง (ADMIN_Line) พื้นที่ขอบเขตอาเภอ (District) พื้นที่ขอบเขต
ตาบล (Tambon) และจุดตัวแทนพื้นที่การปกครอง (ADMIN_Location) สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
หัวข้อ
รายการ
2
ภาพรวม (Overview)
3
ขอบเขตของข้อกาหนด
(Specification scope)

-

4

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ข้อมูล (Data product
identification)

-

ความหมายในภาพรวม

-

5
5.1

ผลการตรวจสอบ
FGDS
เป็นชั้นข้อมูลการปกครอง ตรงตามที่ FGDS นิยามไว้
สอดคล้อง
รายการชั้นข้อมูลเส้นเขตการปกครอง ขอบเขตการปกครอง และ
สอดคล้อง
จุดตัวแทนพื้นที่การปกครอง อยู่ในขอบเขตข้อกาหนดมาตรฐาน
ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง FGDS
หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ Shapefile มีความสอดคล้องกับ
สอดคล้อง
รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชั้นข้อมูล FGDS ข้อมูลเขต
การปกครอง ดังนี้
 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง
 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง
 คาอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic
description) : สอดคล้อง
 ชื่ออื่น (alternative title) : สอดคล้อง
 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง
 ชนิดของการนาเสนอเชิงปริภมู ิ (Spatial Representation
Type) : สอดคล้อง
 ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial resolution) : สอดคล้อง
เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure
เป็นชั้นข้อมูลเวกเตอร์ที่เป็นข้อมูลประเภท จุด หรือ เส้น หรือรูป
สอดคล้อง
ปิดแสดงเส้นเขตการปกครอง พื้นที่การปกครอง และตาแหน่ง

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
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หัวข้อ
5.2

5.4

รายการ

ผลการตรวจสอบ

Geographic feature

-

Data dictionary

-

-

-

พื้นที่การปกครอง
รายการชั้นข้อมูลเส้นเขตการปกครอง (ADMIN_Line) เป็นข้อมูล
"เส้น" พื้นที่ขอบเขตอาเภอ (District) และพื้นที่ขอบเขตตาบล
(Tambon) เป็นข้อมูล "พื้นที่" และจุดตัวแทนพื้นที่การปกครอง
(ADMIN_Location) เป็นข้อมูล “จุด” สอดคล้องกับที่กาหนดใน
FGDS
หน่วยงานระบุมาตราส่วนที่จัดทาข้อมูล (1:4,000)
รายการชั้นข้อมูลเส้นเขตการปกครอง ข้อมูลลักษณะประจาที่
หน่วยงานส่งให้มี ADMIN_ID (ตรงกับ ADMIN_Line_ID) ไม่ตรง
กับที่ FGDS กาหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จานวน 1
คอลัมน์ คือ ADMIN_Line_ID
รายการชั้นข้อมูลพื้นที่ขอบเขตอาเภอ ข้อมูลลักษณะประจาที่
หน่วยงานส่งให้มี DISTRICT_I (ตรงกับ District_ID)
DISTRICT_N (ตรงกับ District_Name_T) AD_LTYPE (ตรงกับ
ADMIN_Level) ไม่ตรงกับที่ FGDS กาหนดเงื่อนไขให้ต้องมี
(Mandatory) จานวน 4 คอลัมน์ ขาด District_Name_E
รายการพื้นที่ขอบเขตตาบล ข้อมูลลักษณะประจาที่หน่วยงานส่ง
ให้มี SUBDISTRICT (ตรงกับ Tambon_ID) SUPDISTRICT_1
(ตรงกับ Tambon_Name_T) ไม่ตรงกับที่ FGDS กาหนดเงื่อนไข
ให้ต้องมี (Mandatory) จานวน 4 คอลัมน์ ขาด
ADMIN_Level และ Tambon_Name_E

FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

- ชั้นข้อมูลอาเภอเพิ่มข้อมูล Attribute สาคัญที่ต้องมี
(Mandatory) ดังนี้
 District_Name_E เป็น Text "ชื่ออาเภอ (อังกฤษ)"
- รายการพื้นที่ขอบเขตตาบล เพิ่มข้อมูล
Attribute สาคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี้
 ADMIN_Level เป็น Integer "รหัสระดับการ
ปกครอง"
 Tambon_Name_E เป็น Text "ชื่อตาบล
(อังกฤษ)"
- รายการชั้นข้อมูลจุดตัวแทนพื้นที่การปกครอง เพิ่มข้อมูล
Attribute สาคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี้
 ADMIN_Level เป็น Integer "รหัสประเภทของจุด
ตัวแทนพื้นที่การปกครอง"

- รายการชั้นข้อมูลจุดตัวแทนพื้นที่การปกครอง ข้อมูล
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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หัวข้อ

รายการ

ผลการตรวจสอบ
ลักษณะประจาที่หน่วยงานส่งให้มี POINT_ID (ตรงกับ
ADMIN_Location_ID) POINT_NAME (ตรงกับ
ADMIN_Location_Name_T) ไม่ตรงกับที่ FGDS กาหนด

FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

เงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) ขาดไปจานวน 2 คอลัมน์
คือ ADMIN_Location_ID และ ADMIN_Level
5.5

Feature Catalogue

6

ระบบพิกัดอ้างอิง Coordinate
reference systems
ข้อกาหนดด้านคุณภาพข้อมูล Data quality
Position Accuracy
- หน่วยงานไม่ได้ระบุค่าความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบ
AccuracyH (CE95) และตามมาตรฐาน ASPRS ของข้อมูล FGDS
ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง ซึ่งหน่วยงานที่สามไม่สามารถประเมิน
จากข้อมูลเทียบเคียงอื่นได้ เนื่องจากต้องมีนิยามอ้างอิงทาง
ตาแหน่งที่ชัดเจนประกอบการวัดเทียบ

7
7.1

7.2
7.2.1

Completeness
ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์

- ในหัวข้อนี้เป็นการอธิบายรายละเอียดชั้นข้อมูลขอบเขตการ
ปกครอง ในรูปแบบ แคตตาล็อกของรูปลักษณ์ (Feature
Catalogue) ตามมาตรฐาน ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่นามาแสดงจะ
เป็นรายการตามรายละเอียดในข้อ 5.4
- เป็นระบบพิกัด UTM Zone 47 พื้นหลักฐาน WGS84

- ตรวจสอบข้อมูลด้วยสายตา และจานวน records ข้อมูลมีความ
ครบถ้วนตามรายการการแบ่งเขตการปกครอง

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่สอดคล้อง

- ดูรายละเอียดข้อเสนอแนะข้อ 5.4

สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

- หน่วยงานสามารถดาเนิน การประเมินความถูกต้องเชิง
ตาแหน่ง ตามข้อเสนอแนะในมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ข้อมูล (กภช 19114: การประเมินคุณภาพข้อมูล) โดยใช้
เกณฑ์ตามมาตรฐานข้อกาหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
(FGDS) และแจ้งความถูกต้องเชิงตาแหน่งประกอบกับชุด
ข้อมูลที่ส่งมอบ

สอดคล้อง
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ
7.2.2

7.3

7.4
7.4.1

รายการ

ผลการตรวจสอบ

ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะ - ตรวจสอบเบื้องต้นรายการชั้นข้อมูลเส้นเขตการปกครอง พื้นที่
ประจา
ขอบเขตอาเภอ พื้นที่ขอบเขตตาบล และจุดตัวแทนพื้นที่การ
ปกครอง ตาม FGDS ไม่สอดคล้องกับความครบถ้วนของข้อมูล
ลักษณะประจาเนื่องจากไม่มีรายการข้อมูลลักษณะประจา ชื่อ
ADMIN_Area_Name_E
ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะ - ไม่มรี ายการข้อมูลลักษณะประจาครบตามที่ FGDS กาหนดใน
ประจา
การประเมินความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจา ทาให้ไม่
สามารถประเมินความสอดคล้องได้

ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล
ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของ - ผลการประเมินข้อกาหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล มี
ข้อมูล
ความสอดคล้อง เนื่องจาก จากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลรูปปิด
ของพื้นที่เขตการปกครองในระดับเดียวกันและมีขอบเขตอยู่
ติดกัน ต่อกันสนิทพอดีไม่เหลื่อมซ้อนกันหรือมีช่องว่าง และ
ขอบเขตของพื้นที่เขตการปกครองในแต่ละระดับมีตาแหน่ง
สอดคล้องกับพื้นที่เขตการปกครองในระดับที่สูงหรือต่ากว่า เช่น
เส้นแนวเขตตาบลบริเวณรอยต่อกับอาเภออื่นมีตาแหน่งซ้อนทับ
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

ไม่สอดคล้อง

-

- หน่วยงานสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูล Attribute
ทุกรายการทีส่ ่งมอบ (หากได้ดาเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว) มาในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
พื้นฐาน และข้อมูลมีความครบถ้วนตามข้อ 7.2.1 และ
7.2.2 เสนอให้หน่วยงานจัดทา Data Dictionary ประกอบ
ชุดข้อมูลที่ส่งมอบ โดยเฉพาะกรณีที่มีการจัดทาข้อมูลหรือ
นาข้อมูลมาจากหน่วยงานอื่น เป็นข้อมูลที่คานวณ หรืออื่น
ๆ (ให้กรอกไว้ในช่องหมายเหตุ)

สอดคล้อง
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ
7.4.2
7.4.3
8
8.1

8.2
8.3
9

รายการ

ผลการตรวจสอบ
พอดีกับเส้นแนวเขตอาเภอในบริเวณนั้น
- ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดในข้อ 5.4

FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของ
- ยังไม่ได้รับข้อมูล
ข้อมูล
ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของ - มีความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูลขอบเขตการปกครอง
สอดคล้อง
ข้อมูล
จากการตรวจสอบ Number of invalid slivers
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล Data product delivery
Data Format
- หน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบ shapefile ตรงตามที่กาหนดใน
ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานทาการตรวจสอบมาตราส่วนที่ผลิตข้อมูล
FGDS
และปีที่ผลิตข้อมูลและบันทึกลงในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมิ
- มีการจัดส่งเอกสารหนังสือตอบกลับของหน่วยงาน ที่มีการระบุ
สารสนเทศพื้นฐาน หรือจัดทารายละเอียดนี้ใน TXT File
มาตราส่วนที่ผลิตข้อมูล แต่ไม่ระบุชนิดของข้อมูล ผู้ผลิตหรือส่ง
มอบ และปีที่ผลิต
สื่อบันทึกข้อมูล
- ส่งไฟล์ผ่านสื่อบันทึก เช่น Hard Disk
สอดคล้อง
การแบ่งระวาง/พื้นที่ข้อมูลที่ส่ง - แบ่งพื้นที่ตามเขตการปกครอง อาเภอ และตาบล (สานักผังเมือง
สอดคล้อง
มอบ
กรุงเทพมหานคร)
ข้อกาหนดด้านคาอธิบายข้อมูล - ในข้อกาหนด FGDS กาหนดให้มีขอ้ มูลที่ต้องมี (Mandatory)
ไม่สอดคล้อง - หากหน่วยงานไม่ได้มีการจัดทา Metadata ตามมาตรฐาน
Metadata
จานวน 9 ชนิดข้อมูล คือ Dataset title, Dataset reference
หน่วยงานควรกรอกข้อมูลในแบบสอบถามให้ครบถ้วน ซึ่ง
date, Dataset language, Dataset topic category,
ยังขาดข้อมูลเกีย่ วข้องกับเรื่อง 7.2 Completeness และ
Abstract describing the dataset, Metadata point of
7.4 ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล
contact , Metadata date stamp , Data content [0..*] และ
Data Quality [0..*] มีข้อมูลบางหัวข้อไม่ครบถ้วน
สรุป ประเมิน 19 รายการ สอดคล้อง 11 รายการ ไม่สอดคล้อง 6 รายการ และยังไม่ได้รับข้อมูลหรือไม่สามารถประเมินได้ 2 รายการ

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ชุดข้อมูลเส้นทางคมนาคม จาแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จานวน 3 รายการ (ตารางที่ 513) รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5-14
ตารางที่ 5-13 ข้อมูลจากหน่วยงานสานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร สาหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูล
เส้นทางคมนาคม
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม

กลุ่มชุดข้อมูลตาม
มาตรฐาน FGDS

รายการชั้นข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS
02001 - เส้นกลางถนน (ROAD_CL)
02002 - จุดเชื่อมต่อคมนาคม (TRANS_NODE)
02003 - ขอบถนน (ROAD_EDGE)

สานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร

ชุดข้อมูล
เส้นทางคมนาคม

02004 - สะพาน (BRIDGE_PNT)
02005 - อุโมงค์และทางลอด (TUNNEL_PNT)
02006 - จุดกลับรถ (UTURN_PNT)
02007 - จุดทางแยก/จุดตัด (JUNCTION_PNT)
02008 - ทางรถไฟ (RAILWAY_CL)
02009 - จุดตาแหน่งสถานที่คมนาคม (TRANS_FAC_PNT)
02010 - เส้นทางเดินเรือ (WATERWAY)
02011 - จุดอาณัติสญ
ั ญาณ (SIGNAL_PNT)
02012 - พื้นที่สถานที่คมนาคม (TRANS_FAC_AREA)

หมายเหตุ
มีข้อมูลสาหรับการ
ประเมิน
(ดังตารางที่ 5-14)
มีข้อมูลสาหรับการ
ประเมิน
(ดังตารางที่ 5-14)
มีข้อมูลสาหรับการ
ประเมิน
(ดังตารางที่ 5-14)
-

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลสาหรับการประเมิน

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ตารางที่ 5-14 ผลประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลเส้นทางคมนาคม รายการชั้นข้อมูลเส้นกลางถนน (ROAD_CL) ขอบถนน (ROAD_EDGE) และสะพาน (BRIDGE_PNT) สานัก
ผังเมือง กรุงเทพมหานคร
หัวข้อ
รายการ
2
ภาพรวม (Overview)
3

ขอบเขตของข้อกาหนด
(Specification scope)

4

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ข้อมูล (Data product
identification)

ผลการตรวจสอบ
- เป็นชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม (เส้นกลางถนน เส้นขอบถนน และ
สะพาน)
- ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม เส้นกลางถนน ขอบถนน และสะพาน
อยู่ในขอบเขตข้อกาหนดมาตรฐานชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม
FGDS
- หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ shapefile มีความสอดคล้องกับ
รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชั้นข้อมูล FGDS ข้อมูล
เส้นทางคมนาคม ดังนี้
 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง
 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง
 คาอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic
description) : สอดคล้อง
 ชื่ออื่น (alternative title) : สอดคล้อง
 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง
 ชนิดของการนาเสนอเชิงปริภมู ิ (Spatial Representation
Type) : สอดคล้อง
 ความละเอียดเชิงปริภูมิ (Spatial resolution) : สอดคล้อง
 ข้อสนเทศเสริมอื่น ๆ (Supplemental Information) :
มาตรฐานไม่ได้กาหนดรายละเอียดไว้

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FGDS
สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

สอดคล้อง

สอดคล้อง
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ
รายการ
ผลการตรวจสอบ
5
เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure
5.1
ความหมายในภาพรวม
- ข้อมูลเส้นกลางถนน (02001) แสดงแนวกลางของถนน เป็น
ตัวแทนของถนน หรือโครงข่ายของถนน
- ข้อมูลขอบถนน (02003) แสดงขอบเขตด้านข้างของผิวจราจร ที่
เข้าใจโดยทั่วกันว่าเป็นขอบของผิวจราจรในถนนบางประเภท
- ข้อมูลสะพาน (02004) แสดงตาแหน่งที่เป็นตัวแทนของข้อมูล
โครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อข้ามผ่านเหนือทางน้า ทางรถไฟ หรือ
สิ่งกีดขวางอื่น ๆ
5.2
Geographic feature
- รายการชั้นข้อมูลเส้นกลางถนนและขอบถนน เป็นข้อมูล "เส้น"
สอดคล้องกับที่กาหนดใน FGDS
- รายการชั้นข้อมูลสะพาน เป็นข้อมูล “พื้นที”่ ไม่สอดคล้องกับที่
กาหนดใน FGDS (ข้อมูลจุด)
- หน่วยงานไม่ได้ระบุมาตราส่วนที่จดั ทาข้อมูล

5.4

Data dictionary

- รายการชั้นข้อมูลเส้นกลางถนน ข้อมูลลักษณะประจาที่หน่วยงาน
ส่งให้มี OBJECTID (ตรงกับ Unique_ID), ROADCL_ID (ตรงกับ
Road_CL_ID) RC_LNAME (ตรงกับ Road_Name) และ
Shape_Leng (ตรงกับ Length) ไม่ตรงกับที่ FGDS กาหนด

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

- เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบและระบุมาตราส่วนในการ
จัดทาข้อมูล โดยในมาตรฐาน FGDS กาหนดไว้ ดังนี้
 รายการชั้นข้อมูลเส้นกลางถนนขอบถนน มาตราส่วน
แผนที่ คือ 1:4,000 1:10,000 1:25,000 และ
1:50,000
 รายการชั้นข้อมูลขอบถนน มาตราส่วนแผนที่ คือ
1:4,000
 รายการชั้นข้อมูลสะพาน มีรูปลักษณ์เป็น "จุด"มาตรา
ส่วนแผนที่ คือ 1:4,000 1:10,000 1:25,000 และ
1:50,000
รายการชั้นข้อมูลเส้นกลางถนน
- เสนอให้หน่วยงานปรับชื่อ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน
ดังนี้
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โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
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หัวข้อ

รายการ

ผลการตรวจสอบ
เงือ่ นไขให้ต้องมี (Mandatory) จานวน 9 คอลัมน์ คือ
Unique_ID, Road_CL_ID, Road_Name, No_Lane,
Road_SF_Type, Road_Direction, Length, Owner_Org และ
Road_Class
- รายการชั้นข้อมูลขอบถนน ข้อมูลลักษณะประจาที่หน่วยงานส่ง
ให้มี ROADEDGE_I (ตรงกับ Road_Edge_ID) ไม่ตรงกับที่ FGDS
กาหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จานวน 5 คอลัมน์ คือ
Road_Edge_ID, Road_CL_ID, Road_Name,
Road_Edge_Type และ Owner_Org
- รายการชั้นข้อมูลสะพาน หน่วยงานไม่ได้ทาการส่งรายการข้อมูล
ลักษณะประจาของรายการชั้นข้อมูลสะพาน ซึ่ง FGDS กาหนด
เงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จานวน 3 คอลัมน์ คือ
Bridge_PNT_ID, Bridge_Type และ Owner_Org
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FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
 OBJECTID เป็น Unique_ID
 ROADCL_ID เป็น Road_CL_ID
 RC_LNAME เป็น Road_Name
 Shape_Leng เป็น Length
- เพิ่มข้อมูล Attribute สาคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี้
 No_Lane ชนิด Integer “จานวนช่องทางการจราจร”
 Road_SF_Type ชนิด Text “รหัสประเภทผิวทาง”
 Road_Direction ชนิด Byte “ทิศทางการเดินรถ”
 Owner_Org ชนิด Byte “รหัสหน่วยงานที่รับผิดชอบ”
 Road_Class ชนิด Byte “ประเภทถนนตามลักษณะ
การใช้งาน”
รายการชั้นข้อมูลขอบถนน
- เสนอให้หน่วยงานปรับชื่อ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน
ดังนี้
 ROADEDGE_I เป็น Road_Edge_ID
- เพิ่มข้อมูล Attribute สาคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี้
 Road_CL_ID ชนิด Text “รหัสประจาแนวศูนย์กลาง
สายทาง”
 Road_Name ชนิด Text "ชื่อถนน"
 Road_Edge_Type ชนิด Byte "รหัสบอกฝั่งของเส้น
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ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ

5.5

6
7

รายการ

Feature Catalogue

ผลการตรวจสอบ

- ในหัวข้อนี้เป็นการอธิบายรายละเอียดชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม
เส้นกลางถนน ขอบถนน และสะพาน ในรูปแบบ แคตตาล็อกของ
รูปลักษณ์ (Feature Catalogue) ตามมาตรฐาน ISO19110 ซึ่ง
ข้อมูลที่นามาแสดงจะเป็นรายการตามรายละเอียดในข้อ 5.4
ระบบพิกัดอ้างอิง Coordinate - ชั้นข้อมูลมีระบบพิกัด UTM Zone 47N อ้างอิงบนพื้นหลักฐาน
reference systems
WGS84
ข้อกาหนดด้านคุณภาพข้อมูล Data quality

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
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FGDS

ไม่สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
ขอบถนน (ซ้าย-ขวา)"
 Owner_Org ชนิด Byte “รหัสหน่วยงานที่รับผิดชอบ”
รายการชั้นข้อมูลสะพาน
- เสนอให้หน่วยงานเพิ่มข้อมูล Attribute สาคัญทีต่ ้องมี
(Mandatory) ดังนี้
 Bridge_PNT_ID ชนิด Text "รหัสประจาสะพาน"
 Bridge_Type ชนิด Byte “ประเภทสะพาน โครงสร้าง
ต่างระดับทีส่ ร้างขึ้นเพื่อการจราจรทางบกของ
ยานพาหนะ หรือ โครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อข้ามผ่าน
เหนือทางน้า, ทางรถไฟ หรือ สิ่งกีดขวางอื่นๆ”
 Owner_Org ชนิด Byte “รหัสหน่วยงานที่รับผิดชอบ”
- สาหรับข้อจากัดเรื่องชื่อ attribute ของรูปแบบ shapefile
ที่ต้องไม่เกิน 10 อักขระ หน่วยงานสามารถเปลีย่ นไปใช้
รูปแบบ geodatabase ในการส่งมอบข้อมูลได้
- ดูรายละเอียดข้อเสนอแนะข้อ 5.4

สอดคล้อง
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ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ
รายการ
7.1
Position Accuracy

ผลการตรวจสอบ
- รายการชั้นข้อมูลเส้นกลางถนน มีความสอดคล้องกับ ความ
ถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบด้วยค่า AccuracyH (CE95) (สุ่ม
ตรวจสอบโดยที่ปรึกษา) เทียบเท่ากับมาตราส่วน 1:10,000 คือ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.33 เมตร
- รายการชั้นข้อมูลขอบถนน มีความสอดคล้องกับ ความถูกต้อง
เชิงตาแหน่งทางราบด้วยค่า AccuracyH (CE95) (สุ่มตรวจสอบ
โดยที่ปรึกษา) มีค่าความคลาดเคลือ่ นเชิงตาแหน่ง 4.08 เมตร
เทียบเท่ากับเกณฑ์ 1:10,000 1:25,000 1:50,000 และ
1:250,000
- รายการชั้นข้อมูลสะพาน มีความสอดคล้องกับ ความถูกต้อง
เชิงตาแหน่งทางราบด้วยค่า AccuracyH (CE95) (สุ่มตรวจสอบ
โดยที่ปรึกษา) เทียบเท่ากับเกณฑ์มาตราส่วน 1:25,000
1:50,000 และ 1:250,000

FGDS
สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

- ไม่สามารถประเมินความสอดคล้อง เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้ส่ง
มอบเอกสารทีร่ ะบุความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมศิ าสตร์

-

- ตรวจสอบ เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ในข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม ด้วย
ตัวชี้วัด 2 ตัวคือค่าเปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่เกินมา ไม่เกิน 1%
และค่าเปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่ขาดไปไม่เกิน 5%
- เมื่อหน่วยงานจัดทาข้อมูล Attribute ครบตามหัวข้อ 5.4
แล้ว แนะนาให้ตรวจสอบรายการ (records) ว่าไม่มีค่า
NULL หรือ ไม่มีข้อมูลในรายการ และในกรณีที่ไม่สามารถ
กรอกข้อมูลได้ ต้องมีจานวนไม่เกิน 1% ของจานวนข้อมูล

7
7.2.1

Completeness
ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์

7.2.2

ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะ - ไม่สามารถประเมินความสอดคล้อง เนื่องจากข้อมูลลักษณะ
ประจา
ประจายังไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดในข้อ 5.4

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
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-
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รายการ

ผลการตรวจสอบ

7.3

ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะ
ประจา

7.4
7.4.1

ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล
ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของ - ผลการประเมินข้อกาหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล มี
ข้อมูล
ความสอดคล้อง เนื่องจากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลเส้นทาง
คมนาคมในระดับเดียวกันและมีขอบเขตอยู่ติดกันต่อกันต่อสนิท
กันพอดีไม่เหลื่อมซ้อนกันหรือมีชอ่ งว่าง
- ข้อมูลเส้นทางคมนาคมที่เป็นโครงข่ายเดียวกัน เชื่อมโยงเป็น
โครงข่ายพอดีไม่ขาดหรือเกิน และเป็นเส้นเดียวไม่มีซ้อนทับกัน
ของหลายเส้น
ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของ - ค่าโดเมนของ Road_CL_ID, Road_Edge_ID และ
ข้อมูล
Bridge_PNT_ID ไม่สามารถประเมินความสอดคล้องได้ เพราะยังไม่มี
ข้อมูล
- ยังไม่ได้รับข้อมูลลักษณะประจา ชื่อ Road_SF_Type,
Road_Edge_Type และ Bridge_Type

7.4.2

- ต้องตรวจสอบโดยผู้จัดทาข้อมูล ไม่สามารถตรวจสอบจากข้อมูล
secondary อื่นๆ ได้
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FGDS
-

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
ทั้งหมด
- หน่วยงานสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูล Attribute
ทุกรายการทีส่ ่งมอบ (หากได้ดาเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว) มาในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
พื้นฐาน และข้อมูลมีความครบถ้วนตามข้อ 7.2.1 และ
7.2.2 เสนอให้หน่วยงานจัดทา Data Dictionary ประกอบ
ชุดข้อมูลที่ส่งมอบ โดยเฉพาะกรณีที่มีการจัดทาข้อมูลหรือ
นาข้อมูลมาจากหน่วยงานอื่น เป็นข้อมูลที่คานวณ หรือ
อื่น ๆ (ให้กรอกไว้ในช่องหมายเหตุ)

สอดคล้อง

-

- ยังไม่ได้รับข้อมูล
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โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ
รายการ
ผลการตรวจสอบ
FGDS
ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
7.4.3 ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของ - มีความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูลเส้นทางคมนาคม จาก
สอดคล้อง
ข้อมูล
การตรวจสอบ Must Not Have Dangles, Must not intersect
or touch interior, Must not self intersect และ Must not
self overlap
8
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล Data product delivery
8.1
Data Format
- หน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบ shapefile ตรงตามที่กาหนดใน
ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานจัดทาเอกสารแสดงรายละเอียดของข้อมูล
FGDS
ที่ประกอบด้วย ชนิดของข้อมูล ผูผ้ ลิตหรือส่งมอบ มาตรา
- ไม่มเี อกสารจากหน่วยงานที่มีรายละเอียดของข้อมูล ได้แก่ ชนิด
ส่วนที่ผลิตข้อมูล และปีทผี่ ลิต หรือจัดทาในรูปแบบ TXT
ของข้อมูล ผู้ผลิตหรือส่งมอบ มาตราส่วนที่ผลิตข้อมูล และปีที่
File ประกอบการส่งมอบข้อมูล
ผลิต
8.2
สื่อบันทึกข้อมูล
- ส่งไฟล์ผ่านสื่อบันทึก เช่น Hard Disk
สอดคล้อง
8.3
การแบ่งระวาง/พื้นที่ข้อมูลที่ส่ง - พื้นที่ข้อมูลที่ส่งมอบ ทั้งประเทศ
สอดคล้อง
มอบ
9
ข้อกาหนดด้านคาอธิบายข้อมูล - ในข้อกาหนด FGDS กาหนดให้มีขอ้ มูลที่ต้องมี (Mandatory)
ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานจัดทาระบบ Metadata (หากยังไม่มี) ที่มี
Metadata
จานวน 9 ชนิดข้อมูล คือ Dataset title, Dataset reference
องค์ประกอบข้อมูลตามที่ระบุในมาตรฐาน FGDS ข้อ 9
date, Dataset language, Dataset topic category,
ข้อกาหนดด้านการอธิบายข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลที่
Abstract describing the dataset, Metadata point of
เพียงพอต่อการนาไปพิจารณาความเหมาะสมต่อการ
contact, Metadata date stamp, Data content [0..*] และ
ประยุกต์ใช้งานเฉพาะต่อไป
Data quality [0..*] ซึ่งหน่วยงานไม่ได้ส่งแบบสารวจชั้นข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ที่มีการระบุการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
Metadata
สรุป ประเมิน 19 รายการ สอดคล้อง 10 รายการ ไม่สอดคล้อง 5 รายการ และยังไม่ได้รับข้อมูลหรือไม่สามารถประเมินได้ 4 รายการ
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โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
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ชุดข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร จาแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จานวน 15 รายการ (ตารางที่ 5-15) รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5-16
ตารางที่ 5-15 ข้อมูลจากหน่วยงานสานักผังเมือง กรุงเทพมหานครสาหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม

กลุ่มชุดข้อมูลตาม
มาตรฐาน FGDS

รายการชั้นข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS
04100 - อาคาร (BUILDING)
04101 - อาคารที่อยู่อาศัย (BUILDING, BLD_Type=04101)
04102 - อาคารกิจกรรมด้านศาสนา (BUILDING, BLD_Type=04102)
04103 - อาคารกิจกรรมด้านหน่วยงานภาครัฐ(BUILDING, BLD_Type=04103)

สานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร

ชุดข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร

04104 - อาคารกิจกรรมด้านสถาบันการศึกษา (BUILDING, BLD_Type=04104)
04105 - อาคารกิจกรรมด้านสาธารณสุข (BUILDING, BLD_Type=04105)
04106 - อาคารกิจกรรมด้านสาธารณูปโภค (BUILDING, BLD_Type=04106)
04107 - อาคารกิจกรรมด้านสาธารณูปการ (BUILDING, BLD_Type=04107)
04108 - อาคารกิจกรรมด้านนันทนาการและการกีฬา (BUILDING, BLD_Type=04108)
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หมายเหตุ
มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
(ดังตารางที่ 5-16)
มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
(ดังตารางที่ 5-16)
มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
(ดังตารางที่ 5-16)
มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
(ดังตารางที่ 5-16)
มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
(ดังตารางที่ 5-16)
มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
(ดังตารางที่ 5-16)
มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
(ดังตารางที่ 5-16)
มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
(ดังตารางที่ 16)
มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

หน่วยงาน
หลัก/ร่วม

กลุ่มชุดข้อมูลตาม
มาตรฐาน FGDS

รายการชั้นข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS

04109 - อาคารด้านประวัติศาสตร์ (BUILDING, BLD_Type=04109)
04110 - อาคารพาณิชยกรรม (BUILDING, BLD_Type=04110)
04111 - อาคารด้านอุตสาหกรรม (BUILDING, BLD_Type=04111)
04112 - อาคารด้านการเกษตร (BUILDING, BLD_Type=04112)
04113 - อาคารอื่น ๆ (BUILDING, BLD_Type=04113)
42001 - สิ่งปลูกสร้างหลัก (STRUCTURE)
43001 - พื้นที่/จุดตาแหน่งอ้างอิง (LANDMARK)
44001 - เขตชุมชน/เมือง (BUILTUP_AREA)

หมายเหตุ
(ดังตารางที่ 5-16)
มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
(ดังตารางที่ 5-16)
มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
(ดังตารางที่ 5-16)
มีขอ้ มูลสาหรับการประเมิน
(ดังตารางที่ 5-16)
มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
(ดังตารางที่ 5-16)
มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
(ดังตารางที่ 5-16)
มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
(ดังตารางที่ 5-16)
-

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ตารางที่ 5-16 ผลประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
หัวข้อ
รายการ
2
ภาพรวม (Overview)
3
ขอบเขตของข้อกาหนด
(Specification scope)

FGDS
สอดคล้อง
สอดคล้อง

4

สอดคล้อง

5
5.1

ผลการตรวจสอบ
- เป็นชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร
- ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร รายการชั้นข้อมูลอาคารและพื้นที/่ จุด
ตาแหน่งอ้างอิง อยู่ในขอบเขตข้อกาหนดมาตรฐานชั้นข้อมูล
เส้นทางคมนาคม FGDS
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ - หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ Geodatabase มีความ
ข้อมูล (Data product
สอดคล้องกับรายละเอียด ข้อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับชั้นข้อมูล FGDS
identification)
ข้อมูลเส้นทางคมนาคม ดังนี้
 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง
 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง
 คาอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic
description) : สอดคล้อง
 ชื่ออื่น (alternative title) : สอดคล้อง
 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง
 ชนิดของการนาเสนอเชิงปริภมู ิ (Spatial Representation
Type) : สอดคล้อง
 ความละเอียดเชิงปริภูมิ (Spatial resolution) : สอดคล้อง
เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure
ความหมายในภาพรวม
- เป็นชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร ประกอบด้วยอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
ต่าง ๆ

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

สอดคล้อง
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ
รายการ
5.2
Geographic feature

-

5.4

Data dictionary

-

-

ผลการตรวจสอบ
รายการชั้นข้อมูลอาคาร เป็นข้อมูล "พื้นที่" สอดคล้องกับที่
กาหนดใน FGDS
รายการชั้นข้อมูลพื้นที่/จุดตาแหน่งอ้างอิง เป็นข้อมูล “จุด”
สอดคล้องกับที่กาหนดใน FGDS
หนังสือตอบกลับของหน่วยงานระบุมาตราส่วนที่จัดทาข้อมูล
1:4,000
รายการชั้นข้อมูลอาคาร ข้อมูลลักษณะประจาที่หน่วยงานส่งให้มี
BLDG_ID (ตรงกับ Building_ID), BL_USE (ตรงกับ BLD_USE)
และ BL_DATE (ตรงกับ Update_Date) ไม่ตรงกับที่ FGDS
กาหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จานวน 1 คอลัมน์ คือ
Update_Date
รายการชั้นข้อมูลพื้นที่/จุดตาแหน่งอ้างอิง ข้อมูลลักษณะประจา
ที่หน่วยงานส่งให้มี SYMBOL (ตรงกับ LM_Type) SUB_CODE
(ตรงกับ LM_SubType) NAMT,NAME (ตรงกับ LM_Name)
ไม่ตรงกับที่ FGDS กาหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จานวน
5 คอลัมน์ คือ Landmark_ID, LM_Type, LM_SubType,
LM_Name และ Update_Date
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FGDS
สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

ไม่สอดคล้อง

รายการชั้นข้อมูลอาคาร
- เสนอให้หน่วยงานปรับชื่อ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน
ดังนี้
 BLDG_ID เป็น Building_ID
 BL_USE เป็น BLD_USE
รายการชั้นข้อมูลพื้นที่/จุดตาแหน่งอ้างอิง
- เสนอให้หน่วยงานปรับชื่อ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน
ดังนี้
 SYMBOL เป็น LM_Type
 SUB_CODE เป็น LM_SubType
 NAMT,NAME เป็น LM_Name
- เพิ่มข้อมูล Attribute สาคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี้
 Landmark_ID ชนิด Integer “รหัสหมายเลขประจา
ตาแหน่งอ้างอิง”
 Update_Date ชนิด Date "วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด"
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ
รายการ
5.5
Feature Catalogue

6
7
7.1

7.2
7.2.1

ผลการตรวจสอบ
- ในหัวข้อนี้เป็นการอธิบายรายละเอียดชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร
ในรูปแบบ แคตตาล็อกของรูปลักษณ์ (Feature Catalogue)
ตามมาตรฐาน ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่นามาแสดงจะเป็นรายการ
ตามรายละเอียดในข้อ 5.4
ระบบพิกัดอ้างอิง Coordinate - เป็นข้อมูลระบบพิกัดอ้างอิง UTM Zone 47 N พื้นหลักฐาน
reference systems
WGS84
ข้อกาหนดด้านคุณภาพข้อมูล Data quality
Position Accuracy
- รายการชั้นข้อมูลอาคาร มีความสอดคล้องกับความถูกต้องเชิง
ตาแหน่งทางราบด้วยค่า AccuracyH (CE95) (สุ่มตรวจสอบโดยที่
ปรึกษา) ที่มาตราส่วน 1:25,000 คือ มากกว่า 4.33 แต่น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 10.82 เมตร (หน่วยงานระบุมาตราส่วนในการจัดทา
1:4,000)
- รายการชั้นข้อมูลพื้นที่/จุดตาแหน่งอ้างอิง มีความสอดคล้อง
เชิงตาแหน่งทางราบด้วยค่า AccuracyH (CE95) (สุ่มตรวจสอบ
โดยที่ปรึกษา) โดยในมาตรฐานระบุเกณฑ์สาหรับข้อมูลมาตรา
ส่วน 1:4,000 ไว้เท่ากับ N/A
Completeness
ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทาง
- ไม่สามารถประเมินความสอดคล้อง (ไม่มีข้อมูลเทียบเคียงอื่น)
ภูมิศาสตร์
เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้ส่งมอบเอกสารที่ระบุความครบถ้วนของ
รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
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FGDS
-

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
- ดูรายละเอียดข้อเสนอแนะข้อ 5.4

สอดคล้อง

สอดคล้อง

- เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องเชิงตาแหน่งให้
ตรงตามมาตราส่วนที่จดั ทา และแนบผลการตรวจสอบมา
เป็นเอกสารเพิ่มเติม เพื่อกรอกข้อมูล metadata

-

- เสนอแนะให้หน่วยงานตรวจสอบความครบถ้วนตาม เกณฑ์
ความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในข้อมูล
FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร ด้วยตัวชี้วัด 2 ตัวคือค่า
เปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่เกินมา ไม่เกิน 1%และค่าเปอร์เซ็นต์
ข้อมูลที่ขาดไปไม่เกิน 5% แจ้งมาเป็นเอกสารแนบ เพื่อ
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โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ

รายการ

ผลการตรวจสอบ

FGDS

7.2.2

ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะ - ข้อมูลลักษณะประจายังไม่ครบถ้วน ดูรายละเอียดในข้อ 5.4
ประจา

-

7.3

ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะ
ประจา

-

7.4
7.4.1

ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล
ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของ - รายการชั้ น ข้ อ มู ล อาคาร ผลการประเมิ น ข้ อ ก าหนดความ
สอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล มีค วามสอดคล้อง เนื่องจากการ
ข้อมูล
ตรวจสอบพบว่าข้อมูลรูปปิดของพื้นที่เขตชุมชนในระดับเดียวกัน
และมีขอบเขตอยู่ติดกัน ต้องต่อกันสนิทพอดีไม่เหลื่อมซ้อนกัน
หรือมีช่องว่าง
- รายการชั้นข้อมูลพื้นที่/จุดตาแหน่งอ้างอิง ไม่มีความสอดคล้อง
เนื่องจาก พบข้อผิดพลาดจากตาแหน่งจุดอ้างอิงที่เป็นสถานที่
เดียวกับอาคารใดต้องอยู่ภายในรูปปิดของอาคารนั้นมากเกินกว่า

- ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจายังไม่ได้ระบุลงในแบบ
สารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐานที่ให้หน่วยงานกรอก (ไม่มี
ข้อมูลเทียบเคียงอื่นที่จะนามาใช้ตรวจสอบ)

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
จัดทา metadata
- เมื่อหน่วยงานจัดทาข้อมูล Attribute ครบตามหัวข้อ 5.4
แล้ว แนะนาให้ตรวจสอบรายการ (records) ว่าไม่มีค่า
NULL หรือ ไม่มีข้อมูลในรายการ และในกรณีที่ไม่สามารถ
กรอกข้อมูลได้ ต้องมีจานวนไม่เกิน 1% ของจานวนข้อมูล
ทั้งหมด
- หน่วยงานสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูล Attribute
ทุกรายการทีส่ ่งมอบ (หากได้ดาเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว) มาในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
พื้นฐาน และข้อมูลมีความครบถ้วนตามข้อ 7.2.1 และ
7.2.2 เสนอให้หน่วยงานจัดทา Data Dictionary ประกอบ
ชุดข้อมูลที่ส่งมอบ โดยเฉพาะกรณีที่มีการจัดทาข้อมูลหรือ
นาข้อมูลมาจากหน่วยงานอื่น เป็นข้อมูลที่คานวณ หรือ
อื่น ๆ (ให้กรอกไว้ในช่องหมายเหตุ)
- เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบความสอดคล้องเชิงแนวคิดของ
ข้อมูลตามข้อ 7.4.1 ตารางที่ 12 ในเอกสารมาตรฐาน
FGDS ชั้นข้อมูลชุมชน/อาคาร
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ
7.4.2
7.4.3
8
8.1

8.2
8.3
9

รายการ

ผลการตรวจสอบ
5%
- ข้อมูลลักษณะประจายังไม่ครบถ้วน (รายละเอียดอยู่ใน 5.4)

ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของ
ข้อมูล
ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของ - มีความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูลเขตชุมชนอาคาร จาก
ข้อมูล
การตรวจสอบ Number of invalid slivers
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล Data product delivery
Data Format
- หน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบ Geodatabase ตรงตามที่กาหนด
ใน FGDS
- เอกสารหนังสือตอบกลับของหน่วยงาน ระบุรายละเอียดของ
ข้อมูล ได้แก่ ระบุมาตราส่วน (1:4,000) และผูผ้ ลิตหรือผูส้ ่งมอบ
(สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร) แต่ไม่มีการระบุชนิดของข้อมูล
และปีที่ผลิต
สื่อบันทึกข้อมูล
- ส่งไฟล์ผ่านสื่อบันทึก เช่น Hard Disk
การแบ่งระวาง/พื้นที่ข้อมูลที่ส่ง - พื้นที่ข้อมูลที่ส่งมอบ กรุงเทพมหานคร
มอบ
ข้อกาหนดด้านคาอธิบายข้อมูล - ในข้อกาหนด FGDS กาหนดให้มีขอ้ มูลที่ต้องมี (Mandatory)
Metadata
จานวน 9 ชนิดข้อมูล คือ Dataset title, Dataset reference
date, Dataset language, Dataset topic category, Abstract
describing the dataset, Metadata point of contact,
Metadata date stamp, Data content [0..*] และ Data
quality [0..*] ซึ่งหน่วยงานไม่ได้ส่งแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพื้นฐาน ที่มีการระบุการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
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FGDS
-

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
- ยังไม่ได้รับข้อมูล

สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

- เสนอให้หน่วยงานจัดทาเอกสารแสดงรายละเอียดของ
ข้อมูลที่ประกอบด้วย ชนิดของข้อมูล ผูผ้ ลิตหรือส่งมอบ
มาตราส่วนที่ผลิตข้อมูล และปีที่ผลิต หรือบันทึกอยู่ใน
รูปแบบ TXT File

สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

- เสนอให้หน่วยงานจัดทาระบบ Metadata (หากยังไม่มี)
ที่มีองค์ประกอบข้อมูลตามที่ระบุในมาตรฐาน FGDS ข้อ 9
ข้อกาหนดด้านการอธิบายข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลที่
เพียงพอต่อการนาไปพิจารณาความเหมาะสมต่อการ
ประยุกต์ใช้งานเฉพาะต่อไป
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ

รายการ

ผลการตรวจสอบ

FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

Metadata
สรุป ประเมิน 19 รายการ สอดคล้อง 10 รายการ ไม่สอดคล้อง 4 รายการ และยังไม่ได้รับข้อมูลหรือไม่สามารถประเมินได้ 5 รายการ
หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ชุดข้อมูลแหล่งน้า และจาแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จานวน 2 รายการ (ตารางที่ 5-17)
รายละเอียดแสดงในตารางที่5- 18
ตารางที่ 5-17 ข้อมูลจากหน่วยงานสานักผังเมือง กรุงเทพมหานครสาหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูล
แหล่งน้า
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม

กลุ่มชุดข้อมูลตาม
มาตรฐาน FGDS

รายการชั้นข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS
07101 – เส้นทางน้าธรรมชาติ (NAT_STREAM)
07400 - เส้นสมมุติของแหล่งน้า (ARTIFICIALPATH)
07201 – พื้นที่แหล่งน้าตามธรรมชาติ (NAT_WTR_BODY)

สานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร

ชุดข้อมูลแหล่งน้า

07301 - บ่อบาดาล (WELL)
07102 – เส้นทางน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น (MM_CANAL)
07501 – สถานีตรวจวัดในลาน้า (HYD_STATION)
07502 – ประตูระบายน้า (WATERGATE)
07503 - เขื่อน /ฝาย (DAM)
07302 – บ่อน้าพุร้อน (HOTSPRING)
07600 - พื้นที่รับน้าท่วม (INUNDATION)

หมายเหตุ
มีข้อมูลสาหรับการ
ประเมิน
(ดังตารางที่ 5-18)
มีข้อมูลสาหรับการ
ประเมิน
(ดังตารางที่ 5-18)
-

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ตารางที่ 5-18 ผลประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลแหล่งน้า รายการชั้นข้อมูลเส้นทางน้าธรรมชาติ (NAT_STREAM) และพื้นที่แหล่งน้าตามธรรมชาติ (NAT_WTR_BODY)
สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
หัวข้อ
รายการ
2
ภาพรวม (Overview)
3
ขอบเขตของข้อกาหนด
(Specification scope)
4

5
5.1

ผลการตรวจสอบ

- เป็นชั้นข้อมูลแหล่งน้า
- ชั้นข้อมูลแหล่งน้า รายการชั้นข้อมูลเส้นทางน้าธรรมชาติ และ
พื้นที่แหล่งน้าตามธรรมชาติ อยู่ในขอบเขตข้อกาหนดมาตรฐาน
ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม FGDS
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ - หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ shapefile มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูล (Data product
รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชั้นข้อมูล FGDS ข้อมูล
identification)
เส้นทางคมนาคม ดังนี้
 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง
 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง
 คาอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic
description) : สอดคล้อง
 ชื่ออื่น (alternative title) : สอดคล้อง
 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง
 ชนิดของการนาเสนอเชิงปริภมู ิ (Spatial Representation
Type) : สอดคล้อง
 ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial resolution) : สอดคล้อง
เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure
ความหมายในภาพรวม
- ข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์พื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่ง
น้า รวมถึงเส้นทางน้า และปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ ที่มี
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FGDS
สอดคล้อง
สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

สอดคล้อง

สอดคล้อง
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ

รายการ

5.2

Geographic feature

5.4

Data dictionary

ผลการตรวจสอบ
FGDS
ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
ความสาคัญเกี่ยวข้องกับแหล่งน้า
- รายการชั้นข้อมูลเส้นทางน้าธรรมชาติ เป็นข้อมูล "เส้น"
สอดคล้อง
สอดคล้องกับที่กาหนดใน FGDS
- รายการชั้นข้อมูลพื้นที่แหล่งน้าตามธรรมชาติ เป็นข้อมูล
“พื้นที”่ สอดคล้องกับที่กาหนดใน FGDS
- หนังสือตอบกลับของหน่วยงานระบุมาตราส่วนที่จัดทาข้อมูล
1:4,000
- รายการชั้นข้อมูลเส้นทางน้าธรรมชาติ ข้อมูลลักษณะประจาที่ ไม่สอดคล้อง รายการชั้นข้อมูลเส้นทางน้าธรรมชาติ
หน่วยงานส่งให้มี ID (ตรงกับ STR_ID) และ BL_USE (ตรงกับ
- เสนอให้หน่วยงานปรับชื่อ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน
STR_Name_T) ไม่ตรงกับที่ FGDS กาหนดเงื่อนไขให้ต้องมี
ดังนี้
(Mandatory) จานวน 4 คอลัมน์ คือ STR_ID, STR_Type,
 ID เป็น STR_ID
STR_Name_T และ STR_Name_E
- เพิ่มข้อมูล Attribute สาคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี้
- รายการชั้นข้อมูลพื้นที่แหล่งน้าตามธรรมชาติ ข้อมูลลักษณะ
 STR_Type ชนิด Text "รหัสประเภทเส้นทางน้าฯ"
ประจาที่หน่วยงานส่งให้มี OBJECTID (ตรงกับ NAT_WB_ID) ไม่
 STR_Name_E ชนิด Text "ชื่อเส้นทางน้า
ตรงกับที่ FGDS กาหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จานวน 4
ภาษาอังกฤษ"
คอลัมน์ คือ NAT_WB_ID, WB_Type, WB_Name_T และ
รายการชั้นข้อมูลพื้นที่แหล่งน้าตามธรรมชาติ
WB_Name_E
- เสนอให้หน่วยงานปรับชื่อ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน
ดังนี้
 OBJECTID เป็น NAT_WB_ID
- เพิ่มข้อมูล Attribute สาคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี้
 WB_Type ชนิด Text “รหัสชนิดของพื้นที่แหล่งน้าฯ”

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ

รายการ

ผลการตรวจสอบ

5.5

Feature Catalogue

6

ระบบพิกัดอ้างอิง Coordinate
reference systems
ข้อกาหนดด้านคุณภาพข้อมูล Data quality
Position Accuracy
- รายการชั้นข้อมูลเส้นทางน้าธรรมชาติ มีความสอดคล้องกับ
ความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบด้วยค่า AccuracyH (CE95)
(โดยที่ปรึกษา) ที่มาตราส่วน 1:50,000 คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ
21.64 เมตร
- รายการชั้นข้อมูลพื้นที่แหล่งน้าธรรมชาติ มีความสอดคล้องเชิง
ตาแหน่งทางราบด้วยค่า AccuracyH (CE95) (โดยที่ปรึกษา) ที่
มาตราส่วน 1:25,000 คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10.82 เมตร
Completeness
ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทาง
- ไม่สามารถประเมินความสอดคล้อง (ไม่มีข้อมูลเทียบเคียงอื่นที่
ภูมิศาสตร์
จะสามารถนามาใช้ตรวจสอบได้) เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้ส่งมอบ
เอกสารทีร่ ะบุความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์

7
7.1

7.2
7.2.1

- ในหัวข้อนี้เป็นการอธิบายรายละเอียดชั้นข้อมูลแหล่งน้า ใน
รูปแบบ แคตตาล็อกของรูปลักษณ์ (Feature Catalogue) ตาม
มาตรฐาน ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่นามาแสดงจะเป็นรายการตาม
รายละเอียดในข้อ 5.4
- ระบบพิกัดอ้างอิง UTM Zone 47N พื้นหลักฐาน WGS84
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FGDS

-

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
 WB_Name_T ชนิด Text "ชื่อแหล่งน้าภาษาไทย"
 WB_Name_E ชนิด Text "ชื่อแหล่งน้าภาษาอังกฤษ"
- ดูรายละเอียดข้อเสนอแนะข้อ 5.4

สอดคล้อง

สอดคล้อง

-

- ตรวจสอบ เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ในข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร ด้วย
ตัวชี้วัด 2 ตัวคือค่าเปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่เกินมา ไม่เกิน 1%
และค่าเปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่ขาดไปไม่เกิน 5% และแนบเป็น
รายละเอียดประกอบการส่งมอบข้อมูลเพื่อจัดทาเป็น
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ

รายการ

ผลการตรวจสอบ

FGDS

7.2.2

ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะ - ไม่สามารถประเมินความสอดคล้อง เนื่องจากข้อมูลลักษณะ
ประจา
ประจายังไม่ครบถ้วน (รายละเอียดดูใน 5.4)

-

7.3

ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะ
ประจา

-

7.4
7.4.1

ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล
ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของ - ไม่มเี กณฑ์ข้อกาหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล ในชุด
ข้อมูล
ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้า
ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของ - จากการประเมินเอกสารพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary)
ข้อมูล
ของชั้นข้อมูลแหล่งน้า พบว่ามีการกาหนดค่าโดเมนของ
STR_TYPE.LUT ไม่ตรงตามมาตรฐาน FGDS

7.4.2

7.4.3

- ไม่สามารถประเมินความสอดคล้อง เนื่องจากข้อมูลลักษณะ
ประจายังไม่ครบถ้วน (รายละเอียดดูใน 5.4)
- ไม่สามารถประเมินได้จากข้อมูลเทียบเคียงอื่น

ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของ - รายการชั้นข้อมูลเส้นทางน้าธรรมชาติ มีความสอดคล้องทางโท
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ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
metadata
- เมื่อหน่วยงานจัดทาข้อมูล Attribute ครบตามหัวข้อ 5.4
แล้ว แนะนาให้ตรวจสอบรายการ (records) ว่าไม่มีค่า
NULL หรือ ไม่มีข้อมูลในรายการ และในกรณีที่ไม่สามารถ
กรอกข้อมูลได้ ต้องมีจานวนไม่เกิน 1% ของจานวนข้อมูล
ทั้งหมด
- หน่วยงานสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูล Attribute
ทุกรายการทีส่ ่งมอบ (หากได้ดาเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว) มาในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
พื้นฐาน และข้อมูลมีความครบถ้วนตามข้อ 7.2.1 และ
7.2.2 เสนอให้หน่วยงานจัดทา Data Dictionary ประกอบ
ชุดข้อมูลที่ส่งมอบ โดยเฉพาะกรณีที่มีการจัดทาข้อมูลหรือ
นาข้อมูลมาจากหน่วยงานอื่น เป็นข้อมูลที่คานวณ หรือ
อื่น ๆ (ให้กรอกไว้ในช่องหมายเหตุ)

สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลใน STR_Type โดยเทียบ
ค่ากับรายละเอียดในข้อ 5.4 พจนานุกรมข้อมูล ตารางที่ 52 ข้อมูลค่าโดเมนสาหรับ STR_TYPE.LUT ในเอกสาร
มาตรฐาน FGDS
สอดคล้อง
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ

8
8.1

8.2
8.3
9

รายการ

ผลการตรวจสอบ
FGDS
ข้อมูล
โปโลยีของข้อมูลแหล่งน้า จากการตรวจสอบ Number of
missing connection due to undershoots, Number of
missing connection due to overshoots, Number of
invalid self-intersect errors (Loops) และNumber of
invalid self-overlap errors (Kickbacks)
- รายการชั้นข้อมูลพื้นที่แหล่งน้าธรรมชาติ ความสอดคล้องทางโท
โปโลยีของข้อมูลแหล่งน้า จากการตรวจสอบ Number of
invalid slivers
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล Data product delivery
Data Format
- หน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบ Shapefile ตรงตามที่กาหนดใน
ไม่สอดคล้อง
FGDS
- เอกสารหนังสือตอบกลับของหน่วยงาน ระบุรายละเอียดของ
ข้อมูล ได้แก่ ระบุมาตราส่วน (1:4,000) และผูผ้ ลิตหรือผูส้ ่งมอบ
(สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร) แต่ไม่มีการระบุชนิดของข้อมูล
และปีที่ผลิต
สื่อบันทึกข้อมูล
- ส่งไฟล์ผ่านสื่อบันทึก เช่น Hard Disk
สอดคล้อง
การแบ่งระวาง/พื้นที่ข้อมูลที่ส่ง - พื้นที่ข้อมูลที่ส่งมอบ กรุงเทพมหานคร
สอดคล้อง
มอบ
ข้อกาหนดด้านคาอธิบายข้อมูล - ในข้อกาหนด FGDS กาหนดให้มีขอ้ มูลที่ต้องมี (Mandatory)
ไม่สอดคล้อง
Metadata
จานวน 9 ชนิดข้อมูล คือ Dataset title, Dataset reference
date, Dataset language, Dataset topic category, Abstract
describing the dataset, Metadata point of contact,
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

- เสนอให้หน่วยงานจัดทาเอกสารแสดงรายละเอียดของ
ข้อมูลที่ประกอบด้วย ชนิดของข้อมูล ผูผ้ ลิตหรือส่งมอบ
มาตราส่วนที่ผลิตข้อมูล และปีที่ผลิต หรือจัดเก็บในรูปแบบ
TXT File

- เสนอให้หน่วยงานจัดทาระบบ Metadata (หากยังไม่มี)
ที่มีองค์ประกอบข้อมูลตามที่ระบุในมาตรฐาน FGDS ข้อ 9
ข้อกาหนดด้านการอธิบายข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลที่
เพียงพอต่อการนาไปพิจารณาความเหมาะสมต่อการ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ

รายการ

ผลการตรวจสอบ
FGDS
ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
Metadata date stamp, Data content [0..*] และ Data
ประยุกต์ใช้งานเฉพาะต่อไป
quality [0..*] ซึ่งหน่วยงานไม่ได้ส่งแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพื้นฐาน ที่มีการระบุการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
Metadata
สรุป ประเมิน 19 รายการ สอดคล้อง 11 รายการ ไม่สอดคล้อง 4 รายการ และยังไม่ได้รับข้อมูลหรือไม่สามารถประเมินได้ 4 รายการ
หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

5.10 กรมป่าไม้
ชุดข้อมูลจากกรมป่าไม้ สามารถนามาใช้ในการประเมินความสอดคล้องได้ 1 ชุดข้อมูล คือ ชุดข้อมูลป่าไม้
และจาแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จานวน 2 รายการ (ตารางที่ 5-19) ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ และ
พื้นที่ป่าปกคลุม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5-20
ตารางที่ 5-19 ข้อมูลจากหน่วยงานกรมป่าไม้ สาหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลป่าไม้
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม

กลุ่มชุดข้อมูลตาม
มาตรฐาน FGDS

รายการชั้นข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS
05001 - อุทยานแห่งชาติ (NPARK)
05002 - เขตรักษาพันธุส์ ัตว์ป่า (WLS)

กรมป่าไม้

ชุดข้อมูลป่าไม้

05003 - ป่าสงวนแห่งชาติ (NRF)
05004 - พื้นที่ป่าปกคลุม (FCA)

หมายเหตุ
สรุปผลการ
ประเมินดังตาราง
ที่ 5-20

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
การประเมิน ความสอดคล้องกับ มาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูล ของหน่ วยงาน กรมป่า ไม้ (จานวน 2 ชั้น
ข้อมูล ) มีหั วข้อการประเมิน จ านวนทั้ งสิ้น 19 รายการ ได้ผ ล สอดคล้องกับมาตรฐาน 9 รายการ ไม่ส อดคล้ อง 4
รายการ และไม่สามารถประเมินได้ 6 รายการ ประเด็นสาคัญของรายการไม่สอดคล้อง และรายการที่ไม่สามารถ
ประเมิ น ได้ คื อ ข้ อ มู ล ลั ก ษณะประจ า (attribute) ยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ เช่ น วั น เดื อ นปี ที่ ป ระกาศจั ด ตั้ ง เขตป่ า ไม้
(DATE_INIT) เนื้อที่ตามที่ประกาศไว้ครั้งแรกในราชกิจจานุเบกษา (AREA_INIT) เป็นต้น ชั้นข้อมูลแนวเขตพื้นที่ป่าไม้
ไม่สามารถประเมินความถูกต้องทางดาแหน่งได้จากข้อมูลเทียบเคียง หน่วยงานจึงต้องเป็นผู้ยืนยันความถูกต้องและ
ระบุไว้ในเอกสาร metadata ของหน่วยงาน จากการประเมินครั้งนี้ยังไม่มีการระบุรายการข้อมูล metadata อธิบาย
ประวัติความเป็นมาของข้อมูล เช่น แหล่งข้อมูลที่ใช้จัดทา ขั้นตอนและวิธีการแปลงและประมวลผลจากแหล่งข้อมูล
ความครบถ้วน วันที่จัดทา เป็นต้น ความไม่สอดคล้องดังกล่าวนี้ เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญกับการนาไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนความเชื่อมั่นของการนาไปใช้อ้างอิง ตามวัตถุประสงค์ของการจัดทามาตรฐาน
FGDS ของประเทศ รายละเอียดต่าง ๆ ในการประเมินความสอดคล้องทั้ง 19 รายการ แสดงในตารางที่ 5-20 ดังนี้
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ตารางที่ 5-20 ผลการประเมินความสอดคล้องชุดข้อมูลป่าไม้ รายการชั้นข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติ (NRF) และรายการชั้นข้อมูลพื้นที่ป่าปกคลุม (FCA) กรมป่าไม้
หัวข้อ
2

3
4

รายการ
ภาพรวม (Overview)

ผลการตรวจสอบ
- เป็นชั้นข้อมูลป่าไม้ ประกอบด้วยข้อสนเทศ (1) พื้นที่ป่าไม้
ตามกฎหมาย (legal forest area) ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ
และ (2) พื้นที่ป่าไม้ตามสภาพ (existing forest area) ซึ่งได้
จากการวิเคราะห์และแปลตีความข้อมูลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ หรือการสารวจข้อมูล
ภาคสนาม ได้แก่ พื้นที่ป่าปกคลุม ตรงตามที่ FGDS นิยามไว้
ขอบเขตของข้อกาหนด
- ชั้นข้อมูลป่าไม้ที่หน่วยงานส่งมาให้ อยู่ในขอบเขตข้อกาหนด
(Specification scope)
มาตรฐานชั้นข้อมูลป่าไม้ FGDS
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขอ้ มูล - หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ shapefile มีความ
(Data product identification)
สอดคล้องกับรายละเอียด ตามตารางที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานของ
ชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ ดังนี้
 ชื่อ (Title) : สอดคล้อง
 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง
 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง
 คาอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic
description) : สอดคล้อง
 ชื่ออื่น (alternative title) : สอดคล้อง
 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง
 ชนิดของการนาเสนอเชิงปริภมู ิ (Spatial
Representation Type) : สอดคล้อง
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
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FGDS
สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

สอดคล้อง
สอดคล้อง
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หัวข้อ

5
5.1

5.2

รายการ

ผลการตรวจสอบ
 ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial resolution) :
สอดคล้อง
เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure
ความหมายในภาพรวม
- ใน “แบบสารวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน” หน่วยงาน
ได้กรอกชื่อชั้นข้อมูล “แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ” สอดคล้อง
กับ FGDS
- ชั้นข้อมูล “พื้นที่ป่าปกคลุม” ยังไม่สามารถพิจารณาได้
เนื่องจากนิยามศัพท์ชั้นข้อมูลป่าไม้ ตามเอกสาร FGDS หน้า
5-2 ระบุว่าพื้นที่ป่าปกคลุม (Forest cover area) เป็น พื้นที่
ป่าไม้ที่มีขนาดพื้นที่ 3,125 ไร่ มีตน้ ไม้ที่มีความสูงเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 5 เมตร และมีการปกคลุมของเรือนยอดมากกว่า
10 % (FAO, 2006) ซึ่งสามารถวิเคราะห์และแปลตีความจาก
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ หรือ การ
สารวจข้อมูลภาคสนาม ซึ่ง “พื้นที่ป่าปกคลุม”
Geographic feature
- เป็นข้อมูล “พื้นที”่ สอดคล้องกับที่กาหนดใน FGDS
- หน่วยงานไม่ได้ระบุมาตราส่วนในการจัดทาข้อมูลในแบบ
สารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐาน

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

-

- เสนอให้หน่วยงานพิจารณาและตรวจสอบ ภาพรวม
(Overview) ของมาตรฐานข้อกาหนดชั้นข้อมูลป่าไม้ หน้า 51 ถึง 5-5 ในส่วนของนิยามศัพท์และความหมายในภาพรวม
ตามเอกสาร “มาตรฐาน ข้อกาหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศ
พื้นฐาน (FGDS) 13 ชั้นข้อมูล” และระบุคาอธิบายหรือ
รายละเอียดว่าชั้นข้อมูลพื้นที่ป่าปกคลุมนั้นสอดคล้องตาม
นิยามศัพท์ที่ปรากฏในเอกสาร

ไม่สอดคล้อง

- เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบและระบุมาตราส่วนในการจัดทา
ข้อมูล ซึ่งตามข้อมูลพื้นฐานของชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่า
ไม้ พื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ มีความละเอียดเชิงพื้นที่อิงตาม
แผนที่ฐานที่ใช้ในการจัดทาแผนทีแ่ นบท้ายพระราชกฤษฎีกา
ในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและ
กฎกระทรวงในการกาหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติ คือ แผนที่ภูมิ
ประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ในขณะที่ พื้นที่ป่าไม้ตาม
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5.4

รายการ

Data dictionary

ผลการตรวจสอบ

FGDS

- ข้อมูลลักษณะประจาที่หน่วยงานส่งให้มี NRF_ID (ตรงกับ
OBJECTID ) , NRF_CODE (ตรงกับ FR_ID) , NAME_TH
(ตรงกับ FR_NAME), AREA_GIS (ตรงกับ AREA_RAI) ไม่
ตรงกับที่ FGDS กาหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory)
จานวน 6 คอลัมน์ คือ NRF_TYPE, NAME_EN, DATE_INIT,
AREA_INIT, DATE_LAST, AREA_PRES และ FCA_TYPE

ไม่สอดคล้อง
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ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
สภาพ ได้แก่ พื้นที่ป่าปกคลุม มีความละเอียดเชิงพื้นที่สัมพันธ์
โดยตรงกับข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือภาพถ่ายทาง
อากาศที่ใช้ในการวิเคราะห์และแปลตีความ เช่น 1: 250,000
และ 1:50,000 เป็นต้น
- โดยในมาตรฐาน FGDS กาหนดไว้ ดังนี้ 1:4,000 1:10,000
1:25,000 1:50,000 หรือ 1:250,000
- เสนอให้หน่วยงานปรับชื่อ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน
ดังนี้
 OBJECTID เป็น NRF_ID
 FR_ID เป็น NRF_CODE
 FR_NAME เป็น NAME_TH
 AREA_RAI เป็น AREA_GIS
- เพิ่มข้อมูล Attribute สาคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี้
 NRF_TYPE ชนิด Text "ประเภทพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ"
 NAME_EN ชนิด Text "ชื่อเขตป่าไม้ตามกฎหมาย
ภาษาอังกฤษ"
 DATE_INIT ชนิด Date "วันเดือนปีที่ประกาศจัดตั้งเขตป่า
ไม้ตามกฎหมายในครั้งแรก"
 AREA_INIT ชนิด Integer "เนื้อที่ตามที่ประกาศไว้ครั้ง
แรกในราชกิจจานุเบกษา (ไร่)"
 DATE_LAST ชนิด Date "วันเดือนปีที่ประกาศจัดตั้งเขต
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รายการ

5.5

Feature Catalogue

6

ระบบพิกัดอ้างอิง
Coordinate reference systems

7
7.1

คุณภาพข้อมูล (Data quality)
Position Accuracy

ผลการตรวจสอบ

FGDS

- ในหัวข้อนี้เป็นการอธิบายรายละเอียดของรายการข้อมูลในชุด
ข้อมูลป่าไม้ ชั้นข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าปกคลุม
ในรูปแบบ แคตตาล็อกของรูปลักษณ์ (feature catalogue)
ตามมาตรฐาน ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่นามาแสดงจะเป็น
รายการตามรายละเอียดในข้อ 5.4
- หน่วยงานได้ระบุไว้ในเอกสารแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพื้นฐาน ว่าเป็นระบบพิกัด UTM โซน 47 N พื้น
หลักฐาน WGS 84 และข้อมูลจัดเก็บในระบบพิกัดนี้จริง

ไม่สอดคล้อง

- ชั้นข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติ ผลการประเมินความถูกต้องเชิง
ตาแหน่งทางราบตามมาตรฐาน CE95 และ ASPRS ไม่
สามารถประเมินความสอดคล้องได้ เนื่องจากข้อมูลที่จัดทามี
การนาเข้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายของทาง
ราชการ เช่น แผนที่แนบท้ายประกาศ ราชกิจจานุเบกษา
- พื้นที่ป่าปกคลุม มีผลการประเมินความถูกต้องเชิงตาแหน่ง
ทางราบตามมาตรฐาน CE95 และ ASPRS สามารถยอมรับได้

-
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ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
ป่าไม้ตามกฎหมายครั้งล่าสุด"
 AREA_PRES ชนิด Integer "เนื้อที่ปัจจุบันในกรณีที่มีการ
ประกาศเพิม่ เติมหรือเพิกถอนตามประกาศไว้ในราชกิจจา
นุเบกษา (ไร่)"
 FCA_TYPE ชนิด Text "รหัสประเภทการปกคลุมป่าไม้
ของพื้นที่"
- ดูรายละเอียดข้อเสนอแนะข้อ 5.4

สอดคล้อง

- ในการตรวจสอบความถูกต้องเชิงตาแหน่งให้สอดคล้องกับ
ข้อมูลนาเข้า อาศัยการพล็อตข้อมูลดิจิทัลเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลต้นฉบับ พร้อมระบุคา่ ความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบ
ของข้อมูลดิจิทัลโดยอาศัยการเปรียบเทียบค่าพิกัดของจุด
ทดสอบที่มีความถูกต้องสูงเปรียบเทียบกับพิกัดจุดเดี่ยวที่อ่าน
ค่าได้จากชั้นข้อมูล พร้อมคานวณค่าความผิดพลาดเฉลี่ยรากที่
สอง (Root Mean Square Error, RMSE) และค่าความ
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7.2
7.2.1

7.2.2
7.3

7.4

รายการ

ผลการตรวจสอบ
ในมาตราส่วน 1:250,000

ความครบถ้วนของข้อมูล (Completeness)
ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทาง
- หน่วยงานระบุว่ามีการตรวจสอบความครบถ้วนของ Feature
ภูมิศาสตร์
ด้วยวิธีการตรวจสอบ Topology มีผลการตรวจสอบเป็น
Non-overlaping
ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะ
- หน่วยงานระบุว่ามีการตรวจสอบความครบถ้วนของ
ประจา
Attribute
ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจา - ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจายังไม่ได้ระบุลงไปใน
แบบสารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐานที่ให้หน่วยงาน
กรอกจึงยังไม่สามารถประเมินความสอดคล้องได้

FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
ถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบตามมาตรฐาน CE95 และ
มาตรฐาน ASPRS
- ข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ในชุดข้อมูลป่าไม้ ชั้น
ข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติ ต้องมีการความถูกต้องทางตาแหน่ง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังแสดงไว้ในตารางที่ 14 และ ตารางที่
15 ตามเอกสาร “มาตรฐาน ข้อกาหนดข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
พื้นฐาน (FGDS) 13 ชั้นข้อมูล” หน้า 5-20

สอดคล้อง

- เสนอให้หน่วยงานทาการตรวจสอบความครบถ้วนของ
Feature ด้วยวิธีการตรวจสอบ Topology อีกครั้งเพื่อยืนยัน
ผลที่ได้

สอดคล้อง
-

- หน่วยงานสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูล Attribute
ทุกรายการทีส่ ่งมอบ (หากได้ดาเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว) มาในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐาน
และข้อมูลมีความครบถ้วนตามข้อ 7.2.1 และ 7.2.2
- เสนอให้หน่วยงานจัดทา Data Dictionary ประกอบชุดข้อมูล
ที่ส่งมอบ โดยเฉพาะกรณีที่มีการจัดทาข้อมูลหรือนาข้อมูลมา
จากหน่วยงานอื่น เป็นข้อมูลที่คานวณ หรืออื่น ๆ (ให้กรอกไว้
ในช่องหมายเหตุ)

ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล (Logical Consistency)
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ
7.4.1

รายการ
ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล

7.4.2

ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของ
ข้อมูล
ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของ
ข้อมูล

7.4.3

8
8.1

Data product delivery
Data Format

8.2
8.3

สื่อบันทึกข้อมูล
การแบ่งระวาง/พื้นที่ข้อมูลที่ส่งมอบ

9

ข้อกาหนดด้านคาอธิบายข้อมูล
Metadata

ผลการตรวจสอบ
- ผลการประเมินข้อกาหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของ
ข้อมูล สอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS เนื่องจากข้อมูลรูปปิด
ของข้อมูลป่าไม้ในระดับเดียวกันและมีขอบเขตอยู่ติดกัน ต่อ
กันสนิทพอดีไม่เหลื่อมซ้อนกัน มีจานวนข้อผิดพลาดที่ตรวจ
พบ 0%
- ยังไม่ได้รับข้อมูล

FGDS
สอดคล้อง

- หน่วยงานระบุว่ามีการตรวจสอบความครบถ้วนของ Feature
ด้วยวิธีการตรวจสอบ Topology มีผลการตรวจสอบเป็น
Non-overlaping

สอดคล้อง

- หน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบ shapefile ตรงตามที่กาหนด
ใน FGDS
- ไม่มีข้อมูลมาตราส่วนที่ผลิตข้อมูล และปีที่ผลิต
- ส่งไฟล์ผ่านสื่อบันทึก เช่น Hard Disk
- แบ่งพื้นที่ตามป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าปกคลุม

-

- ในข้อกาหนด FGDS กาหนดให้มีขอ้ มูลที่ต้องมี (Mandatory)
จานวน 9 ชนิดข้อมูล คือ Dataset title, Dataset
reference date, Dataset language, Dataset topic
category, Abstract describing the dataset, Metadata
point of contact , Metadata date stamp , Data

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

- ยังไม่ได้รับข้อมูล

- เสนอให้หน่วยงานทาการตรวจสอบมาตราส่วนที่ผลิตข้อมูล
และปีที่ผลิตข้อมูลและบันทึกลงในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพื้นฐาน
- เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ป่าปกคลุม กับนิยาม
ศัพท์ที่ระบุไว้ในมาตรฐาน FGDS รายละเอียดตามข้อ 5.1
- จากข้อมูลในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐาน
หน่วยงานแจ้งว่าชั้นข้อมูลไม่มี Metadata จึงขอเสนอแนะให้
หน่วยงานจัดทาระบบ Metadata ทีมีองค์ประกอบข้อมูล
ตามที่ระบุในมาตรฐาน FGDS ข้อ 9 ข้อกาหนดด้านการ
อธิบายข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการนาไป
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ

รายการ

ผลการตรวจสอบ
content [0..*] และ Data Quality [0..*] ซึ่งหน่วยงานไม่มี
การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Metadata และไม่ได้ทาการ
กรอกข้อมูลในแบบสอบถามทั้ง 9 ชนิดข้อมูล

FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
พิจารณาความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งานเฉพาะต่อไป

สรุป ประเมิน 19 รายการ สอดคล้อง 9 รายการ ไม่สอดคล้อง 4 รายการ และไม่มีข้อมูลหรือไม่สามารถประเมินได้ 6 รายการ

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

5.11 กรมพัฒนาที่ดิน
ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน สามารถนามาใช้ในการประเมินความสอดคล้องได้ 1 ชั้นข้อมูล คือ ข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และจาแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จานวน 1 รายการ (ตารางที่ 5-21) รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 5-22
ตารางที่ 5-21 ข้อมูลจากหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดินสาหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลแปลงที่ดิน
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม
กรมพัฒนาที่ดิน

กลุ่มชุดข้อมูลตาม
มาตรฐาน FGDS

รายการชั้นข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS

06001 - พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ระดับที่ 1
ข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดิน
06002 - พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ระดับที่ 2

หมายเหตุ
สรุปผลการ
ประเมินดังตาราง
ที่ 5-22

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
การประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลของหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน (จานวน 2 ชั้น
ข้อมูล) มีหัวข้อการประเมินจานวนทั้งสิ้น 19 รายการ ได้ผล สอดคล้องกับมาตรฐาน 15 รายการ ไม่สอดคล้อง 1
รายการ และไม่สามารถประเมินได้ 3 รายการ ประเด็นสาคัญของรายการไม่สอดคล้อง และรายการที่ไม่สามารถ
ประเมินได้ คือ ยังไม่มีการระบุรายการข้อมูล metadata อธิบายประวัติความเป็นมาของข้อมูล เช่น แหล่งข้อมูลที่ใช้
จัดทา ขั้นตอนและวิธีการแปลงและประมวลผลจากแหล่งข้อมูล ความครบถ้วน วันที่จัดทา เป็นต้น ความไม่สอดคล้อง
ดังกล่าวนี้ เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญกับการนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนความเชื่อมั่นของ
การนาไปใช้อ้างอิง ตามวัตถุประสงค์ของการจัดทามาตรฐาน FGDS ของประเทศ รายละเอียดต่าง ๆ ในการประเมิน
ความสอดคล้องทั้ง 19 รายการ แสดงในตารางที่ 5-22 ดังนี้
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โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ตารางที่ 5-22 ผลการประเมินความสอดคล้อง ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายการพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินระดับที่ 2 กรมพัฒนาที่ดิน
หัวข้อ
2

3
4

5
5.1

5.2
5.4
5.5

รายการ
ภาพรวม (Overview)

ผลการตรวจสอบ
- เป็นชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดนิ หมายถึงลักษณะของ
พื้นที่ที่มนุษย์เข้าไปครอบครอง แล้วมีการจัดการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ หรือมีการทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนอง
ความต้องการของมนุษย์ เช่น การใช้พื้นที่เป็นพื้นที่
เกษตรกรรม พื้นที่กักเก็บน้า ใช้เป็นที่ตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
หรือเป็นที่ตั้งเขตอุตสาหกรรม (FAO, 1999) ตรงตามที่
FGDS นิยามไว้
ขอบเขตของข้อกาหนด
- ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน อยู่ในขอบเขตข้อกาหนด
(Specification scope)
มาตรฐานชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน FGDS
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบข้อมูลเวกเตอร์ (Vector
ข้อมูล (Data product
Data) ชนิดพื้นที่รูปปิด (Polygon) มีความสอดคล้องกับ
identification)
รายละเอียด ตามตารางที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานของชุดข้อมูล
FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure
ความหมายในภาพรวม
- ใน “แบบสารวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน” หน่วยงาน
กรอกชื่อชั้นข้อมูลว่า “การใช้ประโยชน์ที่ดิน” สอดคล้องกับ
คานิยามศัพท์ที่กาหนดใน FGDS
Geographic feature
- เป็นข้อมูล “พื้นที”่ ที่มาตราส่วน 1:25,000 สอดคล้องกับที่
กาหนดใน FGDS
Data dictionary
- ข้อมูลลักษณะประจาของ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่หน่วยงาน
ส่งให้ เป็นไปตามข้อกาหนด FGDS
Feature Catalogue
- ในหัวข้อนี้เป็นการอธิบายรายละเอียดชั้นข้อมูลการใช้
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
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FGDS
สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

สอดคล้อง
สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง
สอดคล้อง
-

- ข้อมูลที่นามาแสดงใน Feature Catalogue จะเป็นรายการ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ

6
7
7.1

7.2
7.2.1

รายการ

ผลการตรวจสอบ
ประโยชน์ที่ดิน ในแบบ Feature Catalogue ตามมาตรฐาน
ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่นามาแสดงจะเป็นรายการตาม
รายละเอียดในข้อ 5.4
ระบบพิกัดอ้างอิงCoordinate
- หน่วยงานระบุมาว่าเป็นระบบพิกดั UTM โซน 47 N พื้น
reference systems
หลักฐาน WGS 84 และข้อมูลจัดเก็บในระบบพิกัดนี้จริง
ข้อกาหนดด้านคุณภาพข้อมูล Data quality
Position Accuracy
- ผลการประเมินความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบของชุด
ข้อมูล FGDS การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ด้วยเกณฑ์ CE95 หรือ
AccuracyH (95%) (เมตร) คลาส 1 มีความสอดคล้องตาม
ข้อมูลของหน่วยงาน ที่มาตราส่วน 1:25,000
- ผลการประเมินความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบ (โดยที่
ปรึกษา) ของชุดข้อมูล FGDS การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตาม
มาตรฐาน ASPRS มีความสอดคล้องตามข้อมูลของ
หน่วยงาน ที่มาตราส่วน 1:25,000
Completeness
ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทาง
- หน่วยงานระบุว่ามีการตรวจสอบความครบถ้วนของ
ภูมิศาสตร์
Feature ทาการตรวจสอบโดย "บุคคล" แต่ไม่ระบุผลการ
ตรวจสอบ
- ในเอกสาร Metadata ของหน่วยงานระบุหัวข้อจานวน
รายการ (record) ทางที่ปรึกษาจึงได้ทาการตรวจนับจานวน
เทียบข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละจังหวัดเพื่อตรวจสอบ
เปอร์เซนต์พื้นที่ที่ขาดไปจากขอบเขตพื้นที่ที่กาหนด ≤ 1%
พบว่า
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FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
ตามรายละเอียดในข้อ 5.4

สอดคล้อง

สอดคล้อง

-

- หน่วยงานสามารถทาการตรวจสอบความครบถ้วนของ
รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ โดยพิจารณาผลการตรวจสอบความ
ครบถ้วนในเบื้องต้นของที่ปรึกษา และยืนยันผลการ
ตรวจสอบ ตามเกณฑ์ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดิน
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หัวข้อ

รายการ

ผลการตรวจสอบ
 จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน อุตรดิตถ์ ชลบุรี
ปราจีนบุรี สระแก้ว และระยอง สอดคล้อง
 จังหวัดลาปาง พะเยา และแม่ฮ่องสอน ไม่สอดคล้อง
- จังหวัดนครนายก ปทุมธานี และกรุงเทพฯ ไม่ระบุจานวน
รายการ (record)
- หน่วยงานระบุว่ามีการตรวจสอบความครบถ้วนของ
Attribute ทาการตรวจสอบโดย "บุคคล" แต่ไม่ระบุผลการ
ตรวจสอบความครบถ้วน แต่ข้อมูลที่ได้รับมี Attribute ครบ
1 ฟิลด์ตามจานวน Mandatory ที่กาหนดใน FGDS และเมื่อ
ตรวจสอบรายการ (record) มีข้อมูลครบทุกรายการ (ไม่
ปรากฏค่า NULL)
- ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจายังไม่ได้ระบุลงไปใน
แบบสารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐานที่ให้หน่วยงาน
กรอกจึงยังไม่สามารถประเมินความสอดคล้องได้

7.2.2

ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะ
ประจา

7.3

ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะ
ประจา

7.4
7.4.1

ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล
ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล - ผลการประเมินข้อกาหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของ
ข้อมูล มีความสอดคล้อง เนื่องจาก จากการตรวจสอบพบว่า
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับเดียวกันและมีขอบเขต
อยู่ติดกันต่อกันสนิทพอดีไม่เหลื่อมซ้อนกันหรือมีช่องว่าง
และข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทเดียวกันและมีขอบเขตอยูต่ ิดกันรวมเป็นรูปปิดหนึ่ง
เดียว
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

สอดคล้อง

-

- หน่วยงานสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูล Attribute
ทุกรายการทีส่ ่งมอบ (หากได้ดาเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว) มาในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
พื้นฐาน และข้อมูลมีความครบถ้วนตามข้อ 7.2.1 และ 7.2.2

สอดคล้อง

หน้า 5 - 84

รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
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หัวข้อ
7.4.2
7.4.3
8
8.1

8.2
8.3
9

รายการ
ผลการตรวจสอบ
FGDS
ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของ
- การกาหนดรหัส (Code) ของข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
สอดคล้อง
ข้อมูล
เป็นไปตามข้อกาหนด FGDS ทั้งหมดทุกรายการ (record)
ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของ
- มีความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูลการใช้ประโยชน์ที
สอดคล้อง
ข้อมูล
ดิน จากการตรวจสอบ Number of invalid slivers
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล Data product delivery
Data Format
- หน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบ shapefile ตรงตามที่กาหนด
สอดคล้อง
ใน FGDS
- มีการจัดส่งเอกสารแบบสอบถามในรูปแบบ PDF File ที่มี
การระบุข้อมูลครบถ้วน ได้แก่ ชนิดของข้อมูล (Polygon)
มาตราส่วนที่จัดทาข้อมูล ผูผ้ ลิตหรือส่งมอบ (กรมพัฒนา
ที่ดิน) ปีที่ผลิต (พ.ศ. 2559)
สื่อบันทึกข้อมูล
- ส่งไฟล์ผ่านสื่อบันทึก เช่น Hard Disk
สอดคล้อง
การแบ่งระวาง/พื้นที่ข้อมูลที่ส่งมอบ - แบ่งพื้นที่ที่ส่งมอบเป็นแบบ รายจังหวัด (กรมพัฒนาที่ดิน)
สอดคล้อง
ข้อกาหนดด้านคาอธิบายข้อมูล
- ในข้อกาหนด FGDS กาหนดให้มีขอ้ มูลที่ต้องมี
ไม่สอดคล้อง - หน่วยงานสามารถดาเนินการเพิ่มเติมในส่วนของรายการ
Metadata
(Mandatory) จานวน 9 ชนิดข้อมูล คือ Dataset title,
คาอธิบายข้อมูล สาหรับอธิบายคุณภาพข้อมูล
Dataset reference date, Dataset language, Dataset
(DQ_DataQuality) ให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบข้อมูล
topic category, Abstract describing the dataset,
ตามที่ระบุในมาตรฐาน FGDS ข้อ 9 ข้อกาหนดด้านการ
Metadata point of contact, Metadata date stamp,
อธิบายข้อมูล หน้า 6-20 ถึง 6-22 เพื่อให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลที่
Data content [0..*] และ Data quality [0..*] ซึ่งหน่วยงานมี
เพียงพอต่อการนาไปพิจารณาความเหมาะสมต่อการ
การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Metadata มาทั้งหมด 8 ชนิด
ประยุกต์ใช้งานเฉพาะต่อไป
ยกเว้น Data quality [0..*]
สรุป ประเมิน 19 รายการ สอดคล้อง 15 รายการ ไม่สอดคล้อง 1 รายการ และไม่มีข้อมูลหรือไม่สามารถประเมินได้ 3 รายการ

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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5.12 กรมทรัพยากรน้า
ข้อมูลจากกรมทรัพยากรน้า สามารถนามาใช้ในการประเมินความสอดคล้องได้ 1 ชุดข้อมูล คือ ชุดข้อมูล
แหล่งน้า และจาแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จานวน 4 รายการ (ตารางที่ 5-23) รายละเอียดแสดง
ในตารางที่ 5-24
ตารางที่ 5-23 ข้อมูลจากหน่วยงานกรมทรัพยากรน้า สาหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลแหล่งน้า
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม

กลุ่มชุดข้อมูลตาม
มาตรฐาน FGDS

รายการชั้นข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS
07101 – เส้นทางน้าธรรมชาติ (NAT_STREAM)
07400 - เส้นสมมุติของแหล่งน้า (ARTIFICIALPATH)
07201 – พื้นที่แหล่งน้าตามธรรมชาติ (NAT_WTR_BODY)

กรมทรัพยากรน้า

ชุดข้อมูลแหล่งน้า

07301 - บ่อบาดาล (WELL)
07102 – เส้นทางน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น (MM_CANAL)
07501 – สถานีตรวจวัดในลาน้า (HYD_STATION)
07502 – ประตูระบายน้า (WATERGATE)
07503 - เขื่อน /ฝาย (DAM)
07302 – บ่อน้าพุร้อน (HOTSPRING)
07600 - พื้นที่รับน้าท่วม (INUNDATION)

หมายเหตุ
มีข้อมูลสาหรับ
การประเมิน
(ดังตารางที่ 5-24)
มีข้อมูลสาหรับ
การประเมิน
(ดังตารางที่ 5-24)
มีข้อมูลสาหรับ
การประเมิน
(ดังตารางที่ 5-24)
มีข้อมูลสาหรับ
การประเมิน
(ดังตารางที่ 5-24)
-

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
การประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลของหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้า (จานวน 4
ชั้นข้อมูล ) มีหัวข้อการประเมินจานวนทั้งสิ้น 19 รายการ ได้ผล สอดคล้องกับมาตรฐาน 9 รายการ ไม่สอดคล้อง 6
รายการ และไม่สามารถประเมินได้ 4 รายการ ประเด็นสาคัญของรายการไม่สอดคล้อง และรายการที่ไม่สามารถ
ประเมินได้ คือ ยังไม่มีการระบุรายการข้อมูล metadata อธิบายประวัติความเป็นมาของข้อมูล เช่น แหล่งข้อมูลที่ใช้
จัดทา ขั้นตอนและวิธีการแปลงและประมวลผลจากแหล่งข้อมูล ความครบถ้วน วันที่จัดทา เป็นต้น ความไม่สอดคล้อง
ดังกล่าวนี้ เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญกับการนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนความเชื่อมั่นของ
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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การนาไปใช้อ้างอิง ตามวัตถุประสงค์ของการจัดทามาตรฐาน FGDS ของประเทศ รายละเอียดต่าง ๆ ในการประเมิน
ความสอดคล้องทั้ง 19 รายการ แสดงในตารางที่ 5-24 ดังนี้

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 24 ผลการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลเส้นทางคมนาคม รายการชั้นข้อมูลเส้นทางน้าธรรมชาติ (NAT_STREAM) รายการชั้นข้อมูลพื้นทีแ่ หล่ง
น้าตามธรรมชาติ (NAT_WTR_BODY) รายการชั้นข้อมูลบ่อบาดาล (WELL) และรายการชั้นข้อมูลสถานีตรวจวัดในลาน้า (HYD_STATION)
หัวข้อ
รายการ
2
ภาพรวม (Overview)

3

ขอบเขตของข้อกาหนด
(Specification scope)

4

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ข้อมูล (Data product
identification)

ผลการตรวจสอบ
- เป็นชั้นข้อมูลแหล่งน้า ประกอบด้วยข้อมูลรูปลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์พื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้า ซึ่งรวมถึง
เส้นทางน้า และปรากฎการณ์ทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ ที่มี
ความสาคัญที่ เกี่ยวข้องกับแหล่งน้าด้วย ทั้งนี้สามารถจาแนก
ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ (1) แหล่งน้าธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้า
หนอง บึง ทะเลสาบ รวมถึงบ่อน้าพุร้อน (2) แหล่งน้าที่มนุษย์
สร้างขึ้น ได้แก่ คลองขุด คลองชลประทาน อ่างเก็บน้า บ่อน้า
บ่อบาดาล รวมถึงพื้นที่รับน้าท่วม และ (3) สิ่งก่อสร้างในลาน้า
ได้แก่ ประตูน้า เขื่อน และ สถานีตรวจวัดในลาน้า
- ชั้นข้อมูลแหล่งน้า เส้นทางน้าธรรมชาติ พื้นที่แหล่งน้าตาม
ธรรมชาติ บ่อบาดาล และสถานีตรวจวัดในลาน้า อยู่ในขอบเขต
ข้อกาหนดมาตรฐานชั้นข้อมูลแหล่งน้า FGDS
- หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ shapefile มีความสอดคล้องกับ
รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชั้นข้อมูล FGDS ข้อมูล
เส้นทางคมนาคม ดังนี้
 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง
 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง
 คาอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic
description) : สอดคล้อง
 ชื่ออื่น (alternative title) : สอดคล้อง

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FGDS
สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

สอดคล้อง

สอดคล้อง
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ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ

5
5.1

5.2

5.4

รายการ

ผลการตรวจสอบ
FGDS
ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง
 ชนิดของการนาเสนอเชิงปริภมู ิ (Spatial Representation
Type) : สอดคล้อง
 ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial resolution) : สอดคล้อง
เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure
ความหมายในภาพรวม
- ใน “แบบสารวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน” หน่วยงานได้
ไม่สอดคล้อง - หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนชื่อชั้นข้อมูลให้สอดคล้อง
กรอกชื่อชั้นข้อมูล “แม่น้า ลาธาร แหล่งน้า” จึงไม่สอดคล้องกับ
ตามข้อกาหนด FGDS ที่ระบุเป็นชัน้ ข้อมูลแหล่งน้า
คานิยามศัพท์ที่กาหนดใน FGDS
Geographic feature
- รายการชั้นข้อมูลเส้นทางน้าธรรมชาติ เป็นข้อมูล "เส้น"
ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบและระบุมาตราส่วนในการ
สอดคล้องกับที่กาหนดใน FGDS
จัดทาข้อมูล โดยในส่วนของชั้นข้อมูลแหล่งน้า รายการชั้น
- รายการชั้นข้อมูลพื้นที่แหล่งน้าตามธรรมชาติ เป็นข้อมูล “พื้นที”่
ข้อมูลเส้นทางน้าธรรมชาติ พื้นที่แหล่งน้าธรรมชาติ บ่อ
สอดคล้องกับที่กาหนดใน FGDS
บาดาล และสถานีตรวจวัดในลาน้า ในมาตรฐาน FGDS
- รายการชั้นข้อมูลบ่อบาดาลและสถานีตรวจวัดในลาน้า เป็น
กาหนดไว้ ดังนี้ 1:4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000
ข้อมูล “จุด” สอดคล้องกับที่กาหนดใน FGDS
และ 250,000
- หน่วยงานไม่ได้ระบุมาตราส่วนที่จดั ทาข้อมูล
Data dictionary
- รายการชั้นข้อมูลเส้นทางน้าธรรมชาติ ข้อมูลลักษณะประจาที่ ไม่สอดคล้อง
รายการชั้นข้อมูลเส้นทางน้าธรรมชาติ
หน่วยงานส่งให้มี STR_ID (ตรงกับ STR_ID) และ STR_TYPE
- เสนอให้หน่วยงานปรับชื่อ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน
(ตรงกับ STR_Type), STR_NAM_T (ตรงกับ STR_Name_T)
ดังนี้
และ STR_NAM_E (ตรงกับ STR_Name_E) ไม่ตรงกับที่ FGDS
 STR_TYPE เป็น STR_Type
กาหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จานวน 4 คอลัมน์ คือ
 STR_NAM_T เป็น STR_Name_T
STR_ID, STR_Type, STR_Name_T และ STR_Name_E
 STR_NAM_E เป็น STR_Name_E
- รายการชั้นข้อมูลพื้นที่แหล่งน้าตามธรรมชาติ ข้อมูลลักษณะ
รายการชั้นข้อมูลพื้นที่แหล่งน้าตามธรรมชาติ
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายการ

ผลการตรวจสอบ
ประจาที่หน่วยงานส่งให้มี WB_ID (ตรงกับ NAT_WB_ID),
WB_TYPE (ตรงกับ WB_Type) และ WB_NAME (ตรงกับ
WB_Name_T) ไม่ตรงกับที่ FGDS กาหนดเงื่อนไขให้ต้องมี
(Mandatory) จานวน 4 คอลัมน์ คือ NAT_WB_ID, WB_Type,
WB_Name_T และ WB_Name_E
- รายการชั้นข้อมูลบ่อบาดาล ข้อมูลลักษณะประจาที่หน่วยงาน
ส่งให้มี Well_ID (ตรงกับ Well_ID) และ Vill_Name (ตรงกับ
Village_Name) ไม่ตรงกับที่ FGDS กาหนดเงื่อนไขให้ต้องมี
(Mandatory) จานวน 1 คอลัมน์ คือ Well_ID
- รายการชั้นข้อมูลสถานีตรวจวัดในลาน้า ข้อมูลลักษณะประจา
ที่หน่วยงานส่งให้มี STATION_ID (ตรงกับ HYD_Station_ID),
STA_CODE (ตรงกับ Sta_Code), STA_TYPE (ตรงกับ
Sta_Type), STA_NAME (ตรงกับ Sta_Name), BASIN_CODE
(ตรงกับ Basin_Code), RIVER (ตรงกับ River_Name) และ
TOOLS (ตรงกับ Tools) ไม่ตรงกับที่ FGDS กาหนดเงื่อนไขให้
ต้องมี (Mandatory) จานวน 6 คอลัมน์ คือ HYD_Station_ID,
Sta_Code, Sta_Type, Basin_Code, River_Name และ
Tools

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FGDS
-

-

-

-

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
เสนอให้หน่วยงานปรับชื่อ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน
ดังนี้
 WB_ID เป็น NAT_WB_ID
 WB_TYPE เป็น WB_Type
 WB_NAME เป็น WB_Name_T
เพิ่มข้อมูล Attribute สาคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี้
 WB_Name_E ชนิด Text "ชื่อแหล่งน้า ภาษาอังกฤษ"
รายการชั้นข้อมูลบ่อบาดาล
เสนอให้หน่วยงานปรับชื่อ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน
ดังนี้
 Vill_Name เป็น Village_Name
รายการชั้นข้อมูลสถานีตรวจวัดในลาน้า
เสนอให้หน่วยงานปรับชื่อ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน
ดังนี้
 STATION_ID เป็น HYD_Station_ID
 STA_CODE เป็น Sta_Code
 STA_TYPE เป็น Sta_Type
 STA_NAME เป็น Sta_Name
 BASIN_CODE เป็น Basin_Code
 RIVER เป็น River_Name
 TOOLS เป็น Tools
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5.5
Feature Catalogue

6
7
7.1

ผลการตรวจสอบ
- ในหัวข้อนี้เป็นการอธิบายรายละเอียดชั้นเส้นทางน้าธรรมชาติ
พื้นที่แหล่งน้าตามธรรมชาติ บ่อบาดาลและสถานีตรวจวัดในลา
น้าในรูปแบบ แคตตาล็อกของรูปลักษณ์ (Feature Catalogue)
ตามมาตรฐาน ISO19110
ระบบพิกัดอ้างอิงCoordinate
- หน่วยงานระบุมาว่าเป็นระบบพิกดั UTM พื้นหลักฐาน WGS 84
reference systems
และข้อมูลจัดเก็บในระบบพิกัดนี้จริง
ข้อกาหนดด้านคุณภาพข้อมูล Data quality
Position Accuracy
- หน่วยงานไม่ได้ระบุค่าความคลาดเคลื่อนเชิงตาแหน่งในแบบ
สารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐาน
- ผลการประเมินความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบ ตามมาตรฐาน
CE95 (โดยที่ปรึกษา)
 รายการชั้นข้อมูลเส้นทางน้าธรรมชาติ ภาคเหนือ 106.25
เมตร และ ภาคตะวันออก 62.14 เมตร ไม่มคี วามสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน FGDS ส่วน กทม. 11.67 เมตร มีความ
สอดคล้องกับความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบด้วยค่า
AccuracyH (CE95) ในมาตราส่วน1:50,000 คือ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 21.64 เมตร
 รายการชั้นข้อมูลพื้นที่แหล่งน้าธรรมชาติ ภาคเหนือ 34.94
เมตร ภาคตะวันออก 35.40 เมตร ไม่มีความสอดคล้องตาม
มาตรฐาน FGDS ส่วนกรุงเทพฯ 6.95 เมตร มีความ
สอดคล้องกับความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบด้วยค่า
AccuracyH (CE95) ในมาตราส่วน 1:25,000 คือ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 10.82 เมตร
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FGDS
-

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
- หน่วยงานควรจัดทาข้อมูลให้ครบถ้วนตามข้อเสนอแนะ 5.4

สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง - หน่วยงานสามารถพิจารณาและตรวจสอบผลการประเมิน
ความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบ ตามมาตรฐาน CE95
และ ASPRS ที่ประเมินโดยที่ปรึกษา
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รายการ

ผลการตรวจสอบ
 รายการชั้นข้อมูลบ่อบาดาลและสถานีตรวจวัดในลาน้าไม่
สามารถตรวจวัดได้เนื่องจากไม่สามารถมองเห็นได้จากภาพ
ออร์โธ
- ผลการประเมินความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบ ตามมาตรฐาน
ASPRS (โดยที่ปรึกษา)
 รายการชั้นข้อมูลเส้นทางน้าธรรมชาติ ภาคเหนือ 61.42
เมตร และ ภาคตะวันออก 35.92 เมตร ไม่มคี วามสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน FGDS ส่วน กทม. 6.75 เมตร มีความ
สอดคล้องความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบของข้อมูล FGDS
แหล่งน้าตามมาตรฐาน ASPRS ตามมาตราส่วน 1:25,000 คือ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10.82 เมตร
 รายการชั้นข้อมูลพื้นที่แหล่งน้าธรรมชาติ ภาคเหนือ
20.20 เมตร ภาคตะวันออก 20.46 เมตร มีความ
สอดคล้องความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบของข้อมูล FGDS
แหล่งน้าตามมาตรฐาน ASPRS ตามมาตราส่วน 1 : 50,000
คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 21.64 เมตร กรุงเทพฯ 4.02 เมตร
มีความสอดคล้องความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบของข้อมูล
FGDS แหล่งน้าตามมาตรฐาน ASPRS ตามมาตราส่วน 1 :
10,000 คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.33 เมตร
 รายการชั้นข้อมูลบ่อบาดาลและสถานีตรวจวัดในลาน้าไม่
สามารถตรวจวัดได้เนื่องจากไม่สามารถมองเห็นได้จากภาพ
ออร์โธ

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

หน้า 5 - 92

รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
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7.2
Completeness
7.2.1 ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์

ผลการตรวจสอบ

FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

- หน่วยงานระบุว่าไม่มีการตรวจสอบความครบถ้วนของ Feature

-

- เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบตามเกณฑ์ความครบถ้วน
ของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในข้อมูล FGDS ชั้น
ข้อมูลแหล่งน้า
- เมื่อหน่วยงานจัดทาข้อมูล Attribute ครบตามหัวข้อ 5.4
แล้ว แนะนาให้ตรวจสอบรายการ (records) ว่าไม่มีค่า
NULL หรือ ไม่มีข้อมูลในรายการ และในกรณีที่ไม่สามารถ
กรอกข้อมูลได้ ต้องมีจานวนไม่เกิน 1% ของจานวนข้อมูล
ทั้งหมด
- หน่วยงานสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูล Attribute
ทุกรายการทีส่ ่งมอบ (หากได้ดาเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว) มาในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
พื้นฐาน และข้อมูลมีความครบถ้วนตามข้อ 7.2.1 และ
7.2.2 เสนอให้หน่วยงานจัดทา Data Dictionary ประกอบ
ชุดข้อมูลที่ส่งมอบ โดยเฉพาะกรณีที่มีการจัดทาข้อมูลหรือ
นาข้อมูลมาจากหน่วยงานอื่น เป็นข้อมูลที่คานวณ หรือ
อื่น ๆ (ให้กรอกไว้ในช่องหมายเหตุ)

7.2.2

ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะ
ประจา

- หน่วยงานไม่ได้ระบุในแบบสารวจชั้นข้อมุลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐาน
ในหัวข้อความครบถ้วนของข้อมูล ทาให้ไม่สามารถประเมินความ
สอดคล้องได้

-

7.3

ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะ
ประจา

- ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจายังไม่ได้ระบุลงในแบบ
สารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐานที่ให้หน่วยงานกรอก จึงยัง
ไม่สามารถประเมินความสอดคล้องได้

-

7.4
7.4.1

ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล
ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของ
ข้อมูล
ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของ
ข้อมูล

- ไม่มเี กณฑ์ข้อกาหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล ในชุด
ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้า
- จากการประเมินเอกสารพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary)
ของชั้นข้อมูลแหล่งน้า พบว่ามีการกาหนดค่าโดเมนของ
STR_TYPE.LUT ไม่ตรงตามมาตรฐาน FGDS

สอดคล้อง

7.4.2

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบตามเกณฑ์ความสอดคล้องกับ
ค่าโดเมน ของข้อมูลในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้า
กาหนดไว้
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โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ
รายการ
7.4.3 ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของ
ข้อมูล

8
8.1

8.2

ผลการตรวจสอบ
- รายการชั้นข้อมูลเส้นทางน้าธรรมชาติ มีรูปลักษณ์เป็นเส้น
(Line) มีความสอดคล้องทางโทโปโลยี เนื่องจากไม่พบ
ข้อผิดพลาด โดยใช้วิธีการประเมินความสอดคล้องทางโทโปโลยี
พิจารณาจากกฎNumber of missing connection due to
undershoots, Number of missing connection due to
overshoots, Number of invalid self-intersect errors
(Loops) และNumber of invalid self-overlap errors
(Kickbacks)
- รายการชั้นข้อมูลพื้นที่แหล่งน้าธรรมชาติมรี ูปลักษณ์เป็นพื้นที่
(Polygon) มีความสอดคล้องทางโทโปโลยี เนื่องจากไม่พบ
ข้อผิดพลาด โดยใช้วิธีการประเมินความสอดคล้องทางโทโปโลยี
พิจารณาจากกฎ Must Not Overlap/Must Not Have Gaps
- รายการชั้นข้อมูลบ่อบาดาล และสถานีตรวจวัดในลาน้า มี
รูปลักษณ์เป็นจุด (point) ไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะไม่มีการ
กาหนดค่าโทโปโลยีในมาตรฐาน FGDS
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล Data product delivery
Data Format
- หน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบ shapefile ตรงตามที่กาหนดใน
FGDS
- มีการจัดส่งเอกสารแบบสอบถามในรูปแบบ PDF ระบุข้อมูล
ได้แก่ ชนิดของข้อมูล (Line, Polygon, Point) ผู้ผลิตหรือผู้ส่ง
มอบ (กรมทรัพยากรน้า) ปีที่ผลิตข้อมูล (ปรับปรุงล่าสุด ก.ค.59)

FGDS
สอดคล้อง

สื่อบันทึกข้อมูล

สอดคล้อง

- ส่งไฟล์ผ่านสื่อบันทึก เช่น Hard Disk
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

สอดคล้อง
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โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ
รายการ
8.3
การแบ่งระวาง/พื้นที่ข้อมูลที่ส่ง
มอบ
9
ข้อกาหนดด้านคาอธิบายข้อมูล
Metadata

ผลการตรวจสอบ
- พื้นที่ข้อมูลที่ส่งมอบ ทั้งประเทศไทย

FGDS
สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

- ในข้อกาหนด FGDS กาหนดให้มีขอ้ มูลที่ต้องมี (Mandatory)
ไม่สอดคล้อง - จากข้อมูลในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
จานวน 9 ชนิดข้อมูล คือ Dataset title, Dataset reference
หน่วยงานแจ้งว่าชั้นข้อมูลไม่มี Metadata จึงขอเสนอแนะ
date, Dataset language, Dataset topic category,
ให้หน่วยงานจัดทาระบบ Metadata ที่มีองค์ประกอบ
Abstract describing the dataset, Metadata point of
ข้อมูลตามทีร่ ะบุในมาตรฐาน FGDS ข้อ 9 ข้อกาหนดด้าน
contact, Metadata date stamp, Data content [0..*] และ
การอธิบายข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการ
Data quality [0..*] ซึ่งหน่วยงานไม่มีการจัดเก็บข้อมูลใน
นาไปพิจารณาความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งานเฉพาะ
รูปแบบ Metadata แต่กรอกแบบฟอร์มมาจานวน 6 ชนิดข้อมูล
ต่อไป
คือ
 Dataset title
 Dataset reference date
 Dataset language
 Abstract describing the dataset
 Metadata point of contact
 Metadata date stamp
สรุป ประเมิน 19 รายการ สอดคล้อง 9 รายการ ไม่สอดคล้อง 6 รายการ และยังไม่ได้รับข้อมูลหรือไม่สามารถประเมินได้ 4 รายการ

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้
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5.13 กรมอุทกศาสตร์
ข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์ สามารถนามาใช้ในการประเมินความสอดคล้องได้ 1 ชุดข้อมูล คือ ชุดข้อมูล
อุทกศาสตร์ และจาแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จานวน 4 รายการ (ตารางที่ 5-25) รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 5-26
ตารางที่ 5-25 ข้อมูลจากหน่วยงานกรมอุทกศาสตร์ สาหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลอุทกศาสตร์
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม

กลุ่มชุดข้อมูลตาม
มาตรฐาน FGDS

รายการชั้นข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS
13001 - ตัวเลขน้า (SOUNDG)

13002 - เส้นชายฝั่ง (COALNE)
13007 - แนวสายเหนือพื้นดิน (CBLOHD)
กรมอุทกศาสตร์

ข้อมูลอุทกศาสตร์

13011 - สายน้าไหลขึน้ มีอัตรา (Flood tide stream with
rate, TS_FEB)
13012 - บริเวณทรายและโคลนกับหย่อมของก้อนหินหรือ
กรวด(MUD_SAND)
13013 - ค่าเส้นความลึกเท่า (DEPCNT)
13017 - ที่ทอดสมอ (Anchor berths, ACHBRT)
13018 - กระโจมไฟ (LIGHTS)
13019 - ทุ่น (BUOY)

หมายเหตุ
มีข้อมูลสาหรับการ
ประเมิน
(ดังตารางที่ 5-26)
มีข้อมูลสาหรับการ
ประเมิน
(ดังตารางที่ 5-26)
มีข้อมูลสาหรับการ
ประเมิน
(ดังตารางที่ 5-26)
มีข้อมูลสาหรับการ
ประเมิน
(ดังตารางที่ 5-26)
-

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
การประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลของหน่วยงาน กรมอุทกศาสตร์ (จานวน 4
ชั้นข้อมูล) มีหัวข้อการประเมินจานวนทั้งสิ้น 19 รายการ ได้ผล สอดคล้องกับมาตรฐาน 10 รายการ ไม่สอดคล้อง
4 รายการ และไม่สามารถประเมินได้ 5 รายการ ประเด็นสาคัญของรายการไม่สอดคล้อง และรายการที่ไม่สามารถ
ประเมินได้ คือ ยังไม่มีการระบุรายการข้อมูล metadata อธิบายประวัติความเป็นมาของข้อมูล เช่น แหล่งข้อมูลที่
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
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โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ใช้จัดทา ขั้นตอนและวิธีการแปลงและประมวลผลจากแหล่งข้อมูล ความครบถ้วน วันที่จัดทา เป็นต้น ความไม่
สอดคล้องดังกล่าวนี้ เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญกับการนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน
ความเชื่อมัน่ ของการนาไปใช้อ้างอิง ตามวัตถุประสงค์ของการจัดทามาตรฐาน FGDS ของประเทศ รายละเอียดต่าง
ๆ ในการประเมินความสอดคล้องทั้ง 19 รายการ แสดงในตารางที่ 5-26 ดังนี้
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้า 5 - 97

รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ตารางที่ 5-26 ผลการประเมินความสอดคล้องชุดข้อมูลอุทกศาสตร์ รายการชั้นข้อมูลตัวเลขน้า (SOUNDG), เส้นชายฝั่ง (COALNE), สายน้าไหลขึ้นมีอัตรา
(Flood tide stream with rate, TS_FEB) และค่าเส้นความลึกเท่า (DEPCNT) กรมอุทกศาสตร์
หัวข้อ
รายการ
2
ภาพรวม (Overview)
3
ขอบเขตของข้อกาหนด
(Specification scope)
4
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data
product identification)

5
5.1
5.2

5.4

ผลการตรวจสอบ
- เป็นชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ ตรงตามที่ FGDS นิยามไว้
- ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ อยู่ในขอบเขตข้อกาหนดมาตรฐานชั้นข้อมูลอุทก
ศาสตร์ FGDS
- หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ Shapefile ที่มีความสอดคล้องกับ
รายละเอียดข้อสนเทศพื้นฐานที่ระบุจาแนกข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลอุทก
ศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยรายการสมบัติเฉพาะพื้นฐานของชั้นข้อมูลอุทก
ศาสตร์ ตามตารางที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้อมูล FGDS ชั้น
ข้อมูลอุทกศาสตร์
เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure
ความหมายในภาพรวม
- ใน “แบบสารวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน” หน่วยงานกรอกชื่อชั้น
ข้อมูลว่า “อุทกศาสตร์” สอดคล้องกับคานิยามศัพท์ที่กาหนดใน FGDS
Geographic feature
- รายการข้อมูลตัวเลขน้า เป็นข้อมูล “จุด” เส้นชายฝั่ง สายน้าไหลขึน้ มี
อัตรา และค่าเส้นความลึกเท่า เป็นข้อมูล “เส้น” สอดคล้องกับที่กาหนดใน
FGDS
- หน่วยงานไม่ระบุมาตราส่วนที่จัดทาข้อมูลในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพื้นฐาน
Data dictionary
- รายการข้อมูลตัวเลขน้า ข้อมูลลักษณะประจาที่หน่วยงานส่งให้มี
OBJECTID (ตรงกับ SOUNDG_ID) และ DEPTH (ตรงกับ DEPTH) โดยที่
FGDS กาหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จานวน 2 คอลัมน์ คือ
SOUNDG_ID และ DEPTH
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FGDS
สอดคล้อง
สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

สอดคล้อง

สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบและระบุมาตราส่วนในการ
จัดทาข้อมูล โดยในส่วนของชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ รายการ
ข้อมูลตัวเลขน้า เส้นชายฝั่ง สายน้าไหลขึ้นมีอัตรา และค่า
เส้นความลึกเท่า ในมาตรฐาน FGDS กาหนดไว้ ดังนี้
1:4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000 หรือ 1:250,000
ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานปรับชื่อ Attribute รายการข้อมูลตัวเลข
น้า ให้ตรงตามมาตรฐาน ดังนี้
 OBJECTID เป็น SOUNDG_ID
- รายการข้อมูลเส้นชายฝั่ง ปรับชื่อ Attribute ให้ตรงตาม
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โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
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- รายการข้อมูลเส้นชายฝั่ง ข้อมูลลักษณะประจาที่หน่วยงานส่งให้มี
OBJECTID (ตรงกับ COALNE_ID) และ Shape_Leng (ตรงกับ LENGTH)
โดยที่ FGDS กาหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จานวน 2 คอลัมน์ คือ
COALNE_ID และ COALINE_TYPE
- รายการข้อมูลสายน้าไหลขึ้นมีอตั รา ข้อมูลลักษณะประจาที่หน่วยงานส่งให้
มี OBJECTID (ตรงกับ TS_FEB_ID) และ CAT_TS (ตรงกับ
TIDAL_STR_TYPE) โดยที่ FGDS กาหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory)
จานวน 1 คอลัมน์ คือ TS_FEB_ID
- รายการข้อมูลค่าเส้นความลึกเท่า ข้อมูลลักษณะประจาที่หน่วยงานส่งให้มี
OBJECTID (ตรงกับ DEPCNT_ID) และ VALDCO (ตรงกับ VALSCO) โดย
ที่ FGDS กาหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จานวน 3 คอลัมน์ คือ
DEPCNT_ID, VALSCO และ VER_DATUM

-

-

-

-

5.5

Feature Catalogue

6

ระบบพิกัดอ้างอิง
Coordinate reference

- ในหัวข้อนี้เป็นการอธิบายรายละเอียดของรายการข้อมูลในชั้นข้อมูลอุทก
ศาสตร์ ในรูปแบบ แคตตาล็อกของรูปลักษณ์ (feature catalogue) ตาม
มาตรฐาน ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่นามาแสดงจะเป็นรายการตาม
รายละเอียดในข้อ 5.4
- หน่วยงานระบุมาว่าเป็นระบบพิกดั Geographic พื้นหลักฐาน WGS 84
และข้อมูลจัดเก็บในระบบพิกัดนี้จริง
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-

-

มาตรฐาน ดังนี้
 OBJECTID เป็น COALNE_ID
 Shape_Leng เป็น LENGTH
เพิ่มข้อมูล Attribute สาคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี้
 COALINE_TYPE ชนิด Integer “รหัสประเภทของเส้น
ชายฝั่ง”
รายการข้อมูลสายน้าไหลขึ้นมีอตั รา เปลี่ยนชื่อ Attribute
ให้ตรงตามมาตรฐาน ดังนี้
 OBJECTID เป็น TS_FEB_ID
 CAT_TS เป็น TIDAL_STR_TYPE
รายการข้อมูลค่าเส้นความลึกเท่า เปลี่ยนชื่อ Attribute ให้
ตรงตามมาตรฐาน ดังนี้
 OBJECTID เป็น DEPCNT_ID
 VALDCO เป็น VALSCO
เพิ่มข้อมูล Attribute สาคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี้
 VER_DATUM ชนิด Integer "รหัสของเกณฑ์อ้างอิงค่า
พิกัดทางดิ่ง"
ดูรายละเอียดข้อเสนอแนะข้อ 5.4

สอดคล้อง

หน้า 5 - 99

รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
7
7.1

systems
ข้อกาหนดด้านคุณภาพข้อมูล Data quality
Position Accuracy
- หน่วยงานระบุว่า ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงตาแหน่ง (Accuracy) ทางราบ
น้อยกว่า 2 เมตร ทางดิ่ง น้อยกว่า 0.25 เมตร แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นค่าความ
คลาดเคลื่อนเชิงตาแหน่งของรายการข้อมูลตัวเลขน้า ข้อมูลเส้นชายฝั่ง
ข้อมูลสายน้าไหลขึ้นมีอัตรา หรือ ข้อมูลค่าเส้นความลึกเท่า และเป็นผล
จากผลการประเมินความสอดคล้องความถูกต้องเชิงตาแหน่ง ข้อมูล
ประเภท Fixed Points หรือ Floating Points ของชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์
ดังนั้นจึงยังไม่สามารถประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเชิงตาแหน่งได้

7.2
7.2.1

Completeness
ความครบถ้วนของ
รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์

7.2.2

ความครบถ้วนของข้อมูล
ลักษณะประจา

7.3

ความถูกต้องของข้อมูล
ลักษณะประจา

- หน่วยงานระบุว่ามีการตรวจสอบความครบถ้วนของ Feature ด้วยวิธีการ
ตรวจสอบตามมาตรฐาน S-58 DATA VERIFICATION
- ผลการตรวจสอบ ผ่านตามเกณฑ์การผลิต
- หน่วยงานระบุว่ามีการตรวจสอบความครบถ้วนของ Attribute ด้วยวิธีการ
ตรวจสอบตามมาตรฐาน S-58 DATA VERIFICATION
- ผลการตรวจสอบ ผ่านตามเกณฑ์การผลิต
- ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจายังไม่ได้ระบุลงไปในแบบสารวจชั้น
ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐานที่ให้หน่วยงานกรอกจึงยังไม่สามารถประเมิน
ความสอดคล้องได้
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-

- เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนเชิง
ตาแหน่งทางราบและทางดิ่ง ซึ่งหากได้ดาเนินการแล้วได้
โปรดระบุ ค่าความคลาดเคลื่อน ทั้งทางราบและทางดิ่ง ของ
รายการข้อมูลตัวเลขน้า ข้อมูลเส้นชายฝั่ง ข้อมูลสายน้าไหล
ขึ้นมีอัตรา และข้อมูลค่าเส้นความลึกเท่า ตามลาดับ และ
ระบุวิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการทดสอบ

สอดคล้อง

สอดคล้อง

-

- หน่วยงานสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูล Attribute
ทุกรายการทีส่ ่งมอบ (หากได้ดาเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว) มาในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
พื้นฐาน และข้อมูลมีความครบถ้วนตามข้อ 7.2.1 และ
7.2.2 เสนอให้หน่วยงานจัดทา Data Dictionary ประกอบ
ชุดข้อมูลที่ส่งมอบ โดยเฉพาะกรณีที่มีการจัดทาข้อมูลหรือ
นาข้อมูลมาจากหน่วยงานอื่น เป็นข้อมูลที่คานวณ หรือ
หน้า 5 - 100

รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
อื่น ๆ (ให้กรอกไว้ในช่องหมายเหตุ)
7.4
7.4.1

ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล
ความสอดคล้องเชิงแนวคิด - ไม่สามารถประเมินความสอดคล้องได้ เนื่องจากไม่มีข้อกาหนดความ
ของข้อมูล
สอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูลลักษณะประจา ในชุดข้อมูล FGDS ชุด
ข้อมูลอุทกศาสตร์

7.4.2

ความสอดคล้องกับค่า
- ยังไม่ได้รับข้อมูล
โดเมนของข้อมูล
ความสอดคล้องทางโทโปโล - รายการชั้นข้อมูล ตัวเลขน้า และสายน้าไหลขึ้นมีอัตรา มีรูปลักษณ์เป็นจุด
ยีของข้อมูล
(point) ไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะไม่มีการกาหนดค่าโทโปโลยีใน
เอกสารมาตรฐาน
- รายการชั้นข้อมูลเส้นชายฝั่ง และค่าเส้นความลึกเท่ามีรูปลักษณ์เป็นเส้น
(Line) มีความสอดคล้องทางโทโปโลยีเนื่องจากไม่พบข้อผิดพลาด โดยใช้
วิธีการประเมินความสอดคล้องทางโทโปโลยีพิจารณาจาก Number of
missing connection due to undershoots, Number of missing
connection due to overshoots, Number of invalid self-intersect
errors (Loops), Number of invalid self-overlap errors (Kickbacks)
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล Data product delivery
Data Format
- หน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบ shapefile ตรงตามที่กาหนดใน FGDS
- มีการจัดส่งเอกสารแบบสอบถามในรูปแบบ PDF File ระบุข้อมูล ชนิดของ
ข้อมูล (Point, Line) วันที่ผลิต (15 ก.พ. 2560) ผู้ส่งมอบ (กรมอุทก
ศาสตร์) แต่ไม่มีการระบุ มาตราส่วนที่ผลิตข้อมูล
สื่อบันทึกข้อมูล
- ส่งไฟล์ผ่านสื่อบันทึก เช่น Hard Disk

7.4.3

8
8.1

8.2
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-

-

- อ้างอิงตามเอกสาร “มาตรฐาน ข้อกาหนดข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) 13 ชั้นข้อมูล” หน้า 8-25
หัวข้อ 7.4 ข้อกาหนดความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล
(Attribute Data) ร้อยละ 90 แต่ไม่ได้ระบุเกณฑ์ความ
สอดคล้องเชิงแนวคิดหรือทางตรรกะของข้อมูล
- ยังไม่ได้รับข้อมูล

สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานทาการตรวจสอบมาตราส่วนที่ผลิตข้อมูล
และบันทึกลงในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน

สอดคล้อง
หน้า 5 - 101

รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
8.3
9

การแบ่งระวาง/พื้นที่ข้อมูล
ที่ส่งมอบ
ข้อกาหนดด้านคาอธิบาย
ข้อมูล Metadata

- แบ่งพื้นที่ตามข้อมูลตัวเลขน้า, เส้นชายฝั่ง, สายน้าไหลขึ้นมีอัตรา และค่า
สอดคล้อง
เส้นความลึกเท่า ในน่านน้าไทย (กรมอุทกศาสตร์)
- ในข้อกาหนด FGDS กาหนดให้มีขอ้ มูลที่ต้องมี (Mandatory) จานวน 9
ไม่สอดคล้อง - จากข้อมูลในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
ชนิดข้อมูล คือ Dataset title, Dataset reference date, Dataset
หน่วยงานแจ้งว่าชั้นข้อมูลไม่มี Metadata จึงขอเสนอแนะ
language, Dataset topic category, Abstract describing the
ให้หน่วยงานจัดทาระบบ Metadata ทีมีองค์ประกอบข้อมูล
dataset, Metadata point of contact , Metadata date stamp ,
ตามที่ระบุในมาตรฐาน FGDS ข้อ 9 ข้อกาหนดด้านการ
Data content [0..*] และ Data Quality [0..*] ซึ่งหน่วยงานไม่มีการ
อธิบายข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการนาไป
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Metadata แต่กรอกแบบฟอร์มมาจานวน 4 ชนิด
พิจารณาความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งานเฉพาะต่อไป
ข้อมูล คือ
 Dataset title
 Dataset reference date
 Dataset language
 Abstract describing the dataset
สรุป ประเมิน 19 รายการ สอดคล้อง 10 รายการ ไม่สอดคล้อง 4 รายการ และยังไม่มีข้อมูลหรือไม่สามารถประเมินได้ 5 รายการ

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้
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โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

5.14 กรมแผนที่ทหาร
ข้อมูลจากกรมแผนที่ทหาร สามารถนามาใช้ในการประเมินความสอดคล้องได้ 3 ชุดข้อมูล (ตารางที่ 527) คือ ชุดข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ ชุดข้อมูลความสู งภูมิประเทศเชิงเลข และข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5-28 5-29 และ 5-30 ตามลาดับ
ตารางที่ 5-27 ข้อมูลจากหน่วยงานกรมแผนที่ทหารสาหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลหมุดหลักฐาน
แผนที่
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม

กลุ่มชุดข้อมูลตาม
มาตรฐาน FGDS

รายการชั้นข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS
09000 - หมุดหลักฐานแผนที่ (controlPoint)
09001 - หมุดหลักฐานทางราบ (HorizontalControlPoint)

ชุดข้อมูลหมุดหลักฐาน
แผนที่
09002 - หมุดหลักฐานทางดิ่ง (VerticalControlPoint)
09003 - หมุดหลักฐานสามมิติ (3dControlPoint)
กรมแผนที่ทหาร
09004 - จุดบังคับภาพถ่าย (PhotoControlPoint)
ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข
ข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ

หมายเหตุ
-

สรุปผลการประเมิน
ดังตารางที่ 5-28
สรุปผลการประเมิน
ดังตารางที่ 5-29
สรุปผลการประเมิน
ดังตารางที่ 5-30

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
การประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลของหน่วยงาน กรมแผนที่ทหาร ชั้นข้อมูล
หมุดหลักฐานทางราบ มีหัวข้อการประเมินจานวนทั้งสิ้น 15 รายการ ได้ผล สอดคล้องกับมาตรฐาน 10 รายการ
ไม่ ส อดคล้ อง 5 รายการ และไม่ ส ามารถประเมิน ได้ 0 รายการ ประเด็น ส าคั ญ ของรายการไม่ ส อดคล้ อ ง คื อ
หน่วยงานจัดส่ง URL ระบบให้ บริการ OGC WMS แทนการส่งมอบไฟล์ข้อมูล รวมทั้งไม่มีเอกสารยืนยันความ
สอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ซึ่งมีรายการประเมินหลายรายการต้องใช้วิธีการประเมินจากไฟล์ข้อมูลโดยตรง ทา
ให้ไม่สามารถกาหนดได้ว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน รายละเอียดแต่ละหัวข้อทั้ง 15 รายการแสดงใน
ตารางที่ 5-28

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ตารางที่ 5-28 ผลการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ รายการชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ (HorizontalControlPoint) กรมแผนที่ทหาร
หัวข้อ
รายการ
2
ภาพรวม (Overview)

FGDS
สอดคล้อง

3

สอดคล้อง

4

5
5.1

ผลการตรวจสอบ
- เป็นชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ ที่หมายถึง หมุดหลักฐานทาง
ราบ ที่ให้เฉพาะค่าพิกัดทางราบในรูปแบบพิกัดทางยีออเดซีและ/
หรือในรูปพิกัดแผนทีร่ ะบบยูมีเอ็ม (UTM)
ขอบเขตของข้อกาหนด (Specification - ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ อยู่ในขอบเขตข้อกาหนดมาตรฐาน
scope)
ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน FGDS
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขอ้ มูล - หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ shapefile มีความสอดคล้องกับ
(Data product identification)
รายละเอียด ตามตารางที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชั้นข้อมูล FGDS
ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ ดังนี้
 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง
 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง
 คาอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic
description) : สอดคล้อง
 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง
 ชนิดของการนาเสนอเชิงปริภมู ิ (Spatial Representation
Type) : สอดคล้อง
เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure
ความหมายในภาพรวม
- หน่วยงานส่ง URL สาหรับเชื่อมต่อบริการ WMS มาให้จากการ
ตรวจสอบเป็นชื่อชั้นข้อมูล GISTDA_gps_3857 เป็นข้อมูลรหัส
09001 - หมุดหลักฐานทางราบ (HorizontalControlPoint)
ตามที่ระบุในมาตรฐาน FGDS
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

สอดคล้อง

สอดคล้อง
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ
รายการ
5.2
Geographic feature

5.4

Data dictionary

5.5
6

Feature Catalogue
ระบบพิกัดอ้างอิง
Coordinate reference systems
คุณภาพข้อมูล (Data quality)
Position Accuracy

7
7.1

ผลการตรวจสอบ
- ตรวจสอบชั้นข้อมูลจากบริการ WMS request=GetCapabilities
พบชั้นข้อมูล GISTDA_gps_3857 เป็นข้อมูลตรงกับรายการ
รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ ที่กาหนดไว้ใน FGDS คือ 09001 - หมุด
หลักฐานทางราบ (HorizontalControlPoint)
- จากการตรวจสอบระบบให้บริการดังกล่าวไม่พบว่ามีการระบุ
มาตราส่วนชั้นข้อมูล รวมถึงไม่ได้กรอกแบบสอบถาม
- ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับรายการ Attribute จากเอกสาร
request=DescribeLayer ของบริการ WMS

FGDS
ไม่สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
- ควรแจ้งมาตราส่วนชั้นข้อมูลโดยกรอกในแบบฟอร์ม หรือระบุ
รายละเอียดไว้ใน Abstract (ในเอกสาร GetCapabilities)
หรือ ระบุใน MetadataURL สาหรับไปสืบค้นข้อมูลคาอธิบาย
เพิ่มเติม

ไม่สอดคล้อง

- ไม่พบรายการ Attribute จากเอกสาร request=DescribeLayer
- ระบบให้บริการ WMS รองรับระบบพิกัดอ้างอิง EPSG:4326
(Geographic Coordinate System: WGS84)

ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง

- หน่วยงานควรจัดทาและแสดงข้อมูล Attribute ที่ต้องมี
(Mandatory) ที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน FGDS ได้แก่
 pointId ชนิด Text "หมายเลขหมุดหลักฐานทีไ่ ม่ซ้ากับ
หมุดอื่น"
 pointLocation ชนิด Text "คาอธิบายสถานที่ตั้งและ
วิธีการเข้าถึงหมุดหลักฐานแผนที่
 PointLocationMap ชนิด BLOB "ภาพร่างแผนที่แสดง
ที่ตั้งหมุดหลักฐานแผนที่"
 agencyName ชนิด Text "หน่วยงานผู้รับผิดชอบหมุด
หลักฐาน"
- หน่วยงานควรจัดทาข้อมูลให้ครบถ้วนตามข้อเสนอแนะ 5.4

- ไม่สามารถประเมินได้ (ทดสอบซ้อนชั้นข้อมูลบนภาพถ่ายออโทแต่

ไม่สอดคล้อง

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หน่วยงานควรกรอกเอกสารยืนยันความถูกต้องทางตาแหน่ง
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ

7.2
7.2.1

รายการ

ผลการตรวจสอบ
ไม่สามารถยืนยันตาแหน่งด้วยวิธี well know point เพราะ
ตาแหน่งที่ตั้งหมุด ไม่ได้อยู่บนตาแหน่งจุดตัดของรายละเอียดบน
ภูมิประเทศที่เห็นในภาพ)

7.3

ความครบถ้วนของข้อมูล (Completeness)
ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทาง
- ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากไม่ทราบจานวนที่แน่นอนตามที่
ภูมิศาสตร์
กาหนดนิยามไว้ในมาตรฐาน FGDS (“รูปลักษณ์หมุดหลักฐานแผน
ที่นั้นหมายถึงการที่ข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ทั้งหมดตามขอบเขต
งานของโครงการ หรือขอบเขตงานจ้างดาเนินการ จะต้องมีบันทึก
อยู่ในชุดข้อมูลที่ส่งมอบอย่างครบถ้วนไม่มากและไม่น้อยกว่าความ
เป็นจริง”)
ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะ
- ไม่พบรายการ Attribute จากเอกสาร request=DescribeLayer
ประจา
ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจา - ระบบให้บริการไม่รองรับ request=GetFeatureInfo

8
8.1

Data product delivery
Data Format

8.2

สื่อบันทึกข้อมูล

7.2.2

- ข้อมูลอยู่ในรูปแบบบริการ WMS ไม่ตรงกับที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐาน FGDS คือ ARC/INFO Coverage, Shapefile, DWG,
MapInfo Map File, DGN, Geodatabase, GML, Postgres
หรือ Oracle Database
- ไม่มสี ื่อบันทึกข้อมูล

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
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FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
เป็นเอกสารประกอบการส่ง WMS URL หรือกรอกข้อมูลแสดง
ไว้ในเอกสาร GetCapabilities หรือ MetadataURL

ไม่สอดคล้อง

- หน่วยงานควรแจ้ง (ยืนยัน) จานวนที่ครบถ้วนของหมุด
หลักฐานเป็นเอกสารประกอบการส่ง WMS URL

ไม่สอดคล้อง

- หน่วยงานควรจัดทาข้อมูลให้ครบถ้วนตามข้อเสนอแนะ 5.4

ไม่สอดคล้อง

- หน่วยงานควรยืนยันความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจา
เป็นเอกสารประกอบการส่ง WMS URL

ไม่สอดคล้อง

- หน่วยงานควรเปิดให้บริการเพิ่มเติมในรูปแบบ WFS

ไม่สอดคล้อง

- กรณีนี้หน่วยงานจัดทาเป็นระบบให้บริการ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ
รายการ
9
ข้อกาหนดด้านคาอธิบายข้อมูล
Metadata

ผลการตรวจสอบ
FGDS
ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
- ในข้อกาหนด FGDS กาหนดให้มีขอ้ มูลที่ต้องมี (Mandatory)
ไม่สอดคล้อง - หน่วยงานควรกรอกแบบสอบถามและระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
จานวน 9 ชนิดข้อมูล คือ Dataset title, Dataset reference
Metadata ตามที่กาหนดในมาตรฐาน FGDS จานวน 9 ชนิด
date, Dataset language, Dataset topic category, Abstract
ข้อมูล
describing the dataset, Metadata point of contact ,
Metadata date stamp , Data content [0..*] และ Data
Quality [0..*] ซึ่งหน่วยงานไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
Metadata และไม่ได้กรอกแบบสอบถามมา
สรุป ประเมิน 15 รายการ สอดคล้อง 5 รายการ ไม่สอดคล้อง 10 รายการ และไม่ได้รับข้อมูลหรือไม่สามารถประเมินได้ 0 รายการ

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้
การประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลของหน่วยงาน กรมแผนที่ทหาร ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข มีหัวข้อการประเมินจานวนทั้งสิ้น
14 รายการ ได้ผล สอดคล้องกับมาตรฐาน 5 รายการ ไม่สอดคล้อง 1 รายการ และไม่สามารถประเมินได้ 8 รายการ ประเด็นสาคัญของรายการไม่สอดคล้องและไม่สามารถ
ประเมินได้ คือ หน่วยงานจัดส่ง URL ระบบให้บริการ OGC WMS แทนการส่งมอบไฟล์ข้อมูลต้นฉบับ รวมทั้งไม่มีเอกสารยืนยันความสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ซึ่งมีรายการ
ประเมินหลายรายการต้องใช้วิธีการประเมินจากไฟล์ข้อมูลโดยตรง เช่น GeoTIFF ทาให้ไม่สามารถประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานได้หลายรายการ รายละเอียดแต่ละหัวข้อ
ทั้ง 14 รายการแสดงในตารางที่ 5-29
ตารางที่ 5-29 ผลการประเมินความสอดคล้อง รายการชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข กรมแผนที่ทหาร
หัวข้อ
รายการ
2
ภาพรวม (Overview)

ผลการตรวจสอบ
- เป็นชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข “ค่าระดับ
(elevation)” ตรงตามที่ FGDS นิยามไว้

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FGDS
สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ
รายการ
ผลการตรวจสอบ
3
ขอบเขตของข้อกาหนด (Specification - ข้อมูลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS คือ ข้อมูลในรูปแบบกริด
scope)
ซึ่งมาตรฐานกาหนดไว้ว่า “ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข
มาตราส่วน 1:50,000 ค่าพิกัดทางราบอ้างอิงพิกัดภูมิศาสตร์
(ละติจดู ลองจิจูด) บนพื้นหลักฐาน WGS84 มีหน่วยเป็นองศา
ลิปดา พิลิปดา ค่าความสูงอ้างอิง MSL มีหน่วยเป็นเมตร
ครอบคลุมพื้นที่ขนาด 1 องศา×1 องศา ระยะห่างระหว่างจุด 1
พิลิปดา”
- ข้อมูลรายละเอียดจากระบบให้บริการ WMS ไม่มีข้อมูลที่แสดง
รายระเอียดข้อมูลต้นฉบับดังกล่าว จึงไม่สามารถประเมินความ
สอดคล้องได้
4

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขอ้ มูล
(Data product identification)

- ระบบให้บริการ WMS ทีห่ น่วยงานส่งให้รวมถึงข้อมูลในเอกสาร
GetCapabilites ไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์สาหรับใช้ประเมิน
ความสอดคล้อง ตามตารางที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชั้นข้อมูล
FGDS ความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ดังนี้
 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง
 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Geographic Description) :
สอดคล้อง
 ชื่ออื่น (alternative title) : สอดคล้อง
 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง
 ชนิดของการนาเสนอเชิงปริภมู ิ (Spatial Representation

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
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FGDS
-

-

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
- ระบบให้บริการข้อมูลในรูปแบบ WMS ไม่สามารถประเมินความ
สอดคล้องตามรายละเอียด “ขอบเขตของข้อกาหนด” จึงขอ
เสนอแนะแนวทางให้หน่วยงานเลือกดาเนินการ ดังนี้
 หน่วยงานส่งข้อมูลไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบกริด
หรือแรสเตอร์กริด เพื่อประเมินความสอดคล้อง
 จัดทาระบบให้บริการข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขใน
รูปแบบ WCS
 ส่งรายละเอียดยืนยันความสอดคล้อง ว่าหน่วยงานมีการ
ให้บริการข้อมูลในปัจจุบัน สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐาน FGDS ข้อ 3 ขอบเขตของข้อกาหนด ชั้นข้อมูล
ความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมาตราส่วน 1:50,000
- ระบบให้บริการข้อมูลในรูปแบบ WMS ไม่สามารถประเมินความ
สอดคล้องตามรายละเอียด “ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ข้อมูล” ได้ครบถ้วน จึงขอเสนอแนะแนวทางให้หน่วยงานเลือก
ดาเนินการ ดังนี้
 หน่วยงานส่งข้อมูลไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบกริด
หรือแรสเตอร์กริด เพื่อประเมินความสอดคล้อง
 จัดทาระบบให้บริการข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขใน
รูปแบบ WCS
 ส่งรายละเอียดยืนยันความสอดคล้องว่าหน่วยงานมีการ
ให้บริการข้อมูลในปัจจุบัน สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ใน
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ

5
5.1

5.2

รายการ

ผลการตรวจสอบ
Type) ข้อมูลแบบกริด (Gridded Data) : ไม่สอดคล้อง
 ความละเอียดเชิงปริภูมิ (Spatial Resolution) : ไม่มีข้อมูล
เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure
ความหมายในภาพรวม
- ในมาตรฐานระบุความหมายว่า เป็น ชั้นข้อมูลความสูงภูมิ
ประเทศเชิงเลขสาหรับแผนทีม่ าตราส่วน 1:50,000 ค่าพิกัดทาง
ราบอ้างอิงพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจดู ลองจิจูด) บนพื้นหลักฐาน
WGS84 มีหน่วยเป็นองศา ลิปดา พิลิปดา ค่าความสูงอ้างอิง
MSL มีหน่วยเป็นเมตร ขนาดระวาง 1องศา×1องศา ระยะห่าง
ระหว่างจุด 1 พิลิปดา
- ระบบให้บริการ WMS ที่หน่วยงานส่งให้รวมถึงข้อมูลในเอกสาร
GetCapabilites ไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์สาหรับใช้ประเมิน
ความสอดคล้องของความหมายในเรื่องของข้อมูลต้นฉบับว่ามี
ขนาดระวาง 1 องศา x 1 องศา ระยะห่างระหว่างจุด 1 ฟิลิปดา

FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
มาตรฐาน FGDS ข้อ 4 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ข้อมูล

-

เนื้อหาข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข - ใน FGDS กาหนดไว้ว่าข้อมูลแบบแรสเตอร์กริดต้องมีข้อมูลค่า
ระดับ (elevation) ที่ถือว่าเป็นข้อมูลลักษณะประจา (attribute)
ซึ่งต้องมี gridID และ elevation เป็นรายละเอียดข้อมูลทีต่ ้องมี
(Mandatory)
- ไม่สามารถประเมินความสอดคล้องเนื้อหาข้อมูลจากระบบ
ให้บริการ WMS ได้ เนื่องจากระบบให้บริการ WMS ให้ผลลัพธ์
เป็นข้อมูลในรูปแบบ image/png หรือรูปแบบข้อมูลภาพทั่วไป ที่

-

- ระบบให้บริการข้อมูลในรูปแบบ WMS ไม่สามารถประเมินความ
สอดคล้องตามรายละเอียด “ความหมายในภาพรวม” ได้
ครบถ้วน จึงขอเสนอแนะแนวทางให้หน่วยงานเลือกดาเนินการ
ดังนี้
 หน่วยงานส่งข้อมูลไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบกริด
หรือแรสเตอร์กริด เพื่อประเมินความสอดคล้อง
 จัดทาระบบให้บริการข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขใน
รูปแบบ WCS
 ส่งรายละเอียดยืนยันความสอดคล้องว่าหน่วยงานมีการ
ให้บริการข้อมูลในปัจจุบัน สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐาน FGDS ข้อ 5.1 ความหมายในภาพรวม
- การประเมินเนื้อหาข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ต้อง
ประเมินจากข้อมูลต้นฉบับในรูปแบบกริด หรือแรสเตอร์กริด
ดังนั้น จึงขอเสนอแนะแนวทางให้หน่วยงานเลือกดาเนินการ ดังนี้
 จัดส่งข้อมูลความสูงภมิประเทศเชิงเลข (ข้อมูลต้นฉบับ) ใน
รูปแบบข้อมูลกริด หรือแรสเตอร์กริด เพื่อใช้ประเมินความ
สอดคล้อง
 จัดทาเป็นระบบให้บริการข้อมูลในรูปแบบมาตรฐาน OGC

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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5.3

6
6.1
6.2

6.3
7

รายการ

ผลการตรวจสอบ
ไม่มรี ะบบพิกัดอ้างอิงอยู่กับข้อมูล และค่าในช่องกริดไม่ใช่ค่า
ความสูงภูมิประเทศ
- นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาที่เป็นข้อมูลประกอบ ตาม ตารางที่ 5
รายการข้อมูลอ้างอิงเชิงพื้นที่ (Spatial reference data) ในชุด
ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลช เช่น xOrigin, yOrigin,
gridSpacingX, gridSpacingY, numberOfGridPointsX,
numberOfGridPointsY เป็นต้น นั้น ต้องอ่านจากข้อมูลต้นฉบับ
ในรูปแบบกริด หรือแรสเตอร์กริดเท่านั้น จึงจะสามารถจัดเก็บ
และอ่านค่าเหล่านีไ้ ด้
Feature Catalogue
- ในหัวข้อนี้เป็นการอธิบายรายละเอียดชั้นข้อมูลความสูงภูมิ
ประเทศเชิงเลขในแบบ Feature Catalogue ตามมาตรฐาน
ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่นามาแสดงจะเป็นรายการตามรายละเอียด
ในข้อ 5.2
ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference systems)
พื้นหลักฐานทางยีออเดซี่ (Geodetic
- ในแบบสารวจชั้นข้อมูลระบุว่าเป็นข้อมูลบนพื้นหลักฐาน WGS84
Datum)
รูปแบบระบบพิกัด
- ในแบบสารวจชั้นข้อมูลฯ ไม่ได้ระบุว่าเป็นระบบพิกดั ใด
- ทดสอบอ่านข้อมูลจากระบบให้บริการ WMS เอกสาร
request=GetCapabilities แล้วสนับสนุนการให้บริการทั้ง UTM
และ Geographic Coordinate System
ความสูง
- ในแบบสอบถามระบุว่าเป็นความสูงเหนือระดับทะเลปานกลาง
คุณภาพข้อมูล (Data quality)
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
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FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
WCS
 ส่งรายละเอียดยืนยันความสอดคล้องว่าหน่วยงานมีการ
ให้บริการข้อมูลในปัจจุบัน สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐาน FGDS ข้อ 5.2 เนื้อหาข้อมูลความสูงภูมิประเทศ
เชิงเลข

-

- ดูรายละเอียดข้อเสนอแนะข้อ 5.2

สอดคล้อง
สอดคล้อง

สอดคล้อง
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รายการ
7.2
ความครบถ้วนของข้อมูล

-

-

7.3

ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจา
(Attribute accuracy)

-

-

ผลการตรวจสอบ
ความครบถ้วนข้อมูลความสูงเชิงเลขใช้ตัวชี้วัด “ร้อยละพื้นที่
ข้อมูลที่ขาดไป” ต้องมีคา่ น้อยกว่า 5%
การตรวจสอบว่ามีความครบถ้วนโดยวิธีการประเมินแบบโดยตรง
(Direct evaluation methods) ต้องอาศัยฟังก์ชั่นของระบบภูมิ
สารสนเทศ ดังเช่น Clip พื้นที่ และตรวจสอบจาก Histogram
เพื่อหาค่าความสูงที่ไม่ถูกต้อง (ไม่ครบถ้วน) ซึ่งต้องใช้ข้อมูลใน
รูปแบบกริด หรือแรสเตอร์กริด ในการสั่งประมวลผล ซึ่งระบบ
ให้บริการ WMS ที่หน่วยงานแจ้งมานั้น ไม่สามารถประเมินความ
ครบถ้วนจากระบบให้บริการชนิดนี้ได้ เนื่องจากผลลัพธ์จาก
บริการเป็นข้อมูลที่แสดงผลในรูปแบบ image เช่น PNG, JPEG
หรือ GIF จึงไม่สามารถตรวจสอบค่าความสูงได้
การตรวจสอบว่ามีความครบถ้วนโดยวิธีการประเมินแบบโดยอ้อม
(Indirect evaluation methods) หน่วยงานไม่ได้ระบุความ
ครบถ้วนแนบมากับข้อมูล หรือแบบสารวจ
ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมาตราส่วน 1:50,000 ถูก
กาหนดให้มีการประเมินเกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูลค่าระดับ 2
แบบ
 แบบสัมบูรณ์ ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 เมตร
 แบบสัมพัทธ์ ความลาดชัน 0-20% ต้องไม่เกิน 12 เมตร ส่วน
ความลาดชันมากกว่า 20% ต้องไม่เกิน 15 เมตร
หน่วยงานระบุความถูกต้องของชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศมา
ว่า ความถูกต้องทางราบเท่ากับ “90% Circular Error (C.E.)

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FGDS
-

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
- ระบบให้บริการข้อมูลในรูปแบบ WMS ไม่สามารถประเมินความ
สอดคล้องตามรายละเอียด “ความครบถ้วนของข้อมูล” ได้ จึงขอ
เสนอแนะแนวทางให้หน่วยงานเลือกดาเนินการดังนี้
 ส่งรายละเอียดยืนยันความสอดคล้องว่าหน่วยงานมีการ
ให้บริการข้อมูลในปัจจุบัน สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐาน FGDS ข้อ 7.2 ความครบถ้วนของข้อมูล
 จัดทาระบบแสดงข้อมูล Metadata (รายละเอียดรายการตาม
ข้อ 9 ข้อกาหนดด้านการอธิบายข้อมูล) ร่วมกับระบบ
ให้บริการ WMS เพื่อให้การเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้ทราบรายละเอียดด้านคุณภาพของข้อมูล

สอดคล้อง
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รายการ

7.4

ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล

8

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data
product delivery)

ผลการตรวจสอบ
World Geodetic System (WGS) ≤ 23 Meters” และ
ความถูกต้องทางดิ่งเท่ากับ “90% Linear Error (LE.) Mean
Sea Level (MSL) ≤ 18 Meters”
- ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข มีเกณฑ์ความสอดคล้องค่า
โดเมน โดยใช้ค่า value domain non-conformance rate
เป็นตัวชี้วัดคุณภาพ เพียงองค์ประกอบย่อยเดียว คือ elevation
- การตรวจสอบค่า elevation เพื่อประเมิน value domain nonconformance rate ด้วยวิธีการประเมินแบบโดยตรงต้องอาศัย
ฟังก์ชั่นของระบบภูมิสารสนเทศ ดังเช่น Clip พื้นที่ และ
ตรวจสอบจาก Histogram เพื่อหาค่าความสูงทีไ่ ม่ถูกต้อง ซึ่งต้อง
ใช้ข้อมูลในรูปแบบกริด หรือแรสเตอร์กริด ในการสั่งประมวลผล
- การตรวจสอบค่า elevation ด้วยวิธีการประเมินแบบโดยอ้อม
หน่วยงานไม่ได้ระบุค่าความสอดคล้องกับค่าโดเมนแนบมากับ
ข้อมูล หรือแบบสารวจฯ
- ในมาตรฐานกาหนดไว้ว่า ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข
สาหรับแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ควรอยู่ในรูปแบบข้อมูล
Digital Terrain Elevation Data (DTED) ประกอบด้วย 4
ไฟล์ข้อมูล คือ onc.dir, <xxx>.dt2, Read.me และ dmed
- หรือ สามารถส่งมอบเป็นรูปแบบอื่นได้ เช่น Erdas img หรือ
ESRI GRID แต่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปแบบที่กาหนดต้อง
สามารถบันทึกเนื้อหาของข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขตาม
มาตรฐานอย่างครบถ้วน
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

-

- ระบบให้บริการข้อมูลในรูปแบบ WMS ไม่สามารถประเมินความ
สอดคล้องทางตรรกะของข้อมูลได้ จึงขอเสนอแนะแนวทางให้
หน่วยงานเลือกดาเนินการดังนี้
 ส่งรายละเอียดยืนยันความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูลว่า
หน่วยงานมีการให้บริการข้อมูลในปัจจุบัน สอดคล้องกับที่
กาหนดไว้ในมาตรฐาน FGDS ข้อ 7.4 ความสอดคล้องทาง
ตรรกะของข้อมูล
 จัดทาระบบแสดงข้อมูล Metadata (รายละเอียดรายการตาม
ข้อ 9 ข้อกาหนดด้านการอธิบายข้อมูล) ร่วมกับระบบ
ให้บริการ WMS เพื่อให้การเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้ทราบรายละเอียดด้านคุณภาพของข้อมูล
ไม่สอดคล้อง - เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ข้อ 8 การส่งมอบผลิตภัณฑ์
ข้อมูล จึงของเสนอแนะให้หน่วยงานเลือกดาเนินการดังต่อไปนี้
 ส่งรายละเอียดยืนยันความสอดคล้องการส่งมอบผลิตภัณฑ์
ข้อมูล ว่าหน่วยงานมีการให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้ในปัจจุบัน
สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน FGDS ข้อ 8 การส่ง
มอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล
 จัดทาเป็นระบบให้บริการข้อมูลในรูปแบบมาตรฐาน OGC
WCS ให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้ในรูปแบบแรสเตอร์กริด
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โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ

9

รายการ

ผลการตรวจสอบ
FGDS
ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
- หน่วยงานจัดทาเป็นระบบให้บริการ WMS จึงทาให้รูปแบบ
ผลลัพธ์ข้อมูลที่ได้จากระบบบริการ WMS (เช่น image/png เป็น
ต้น) ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในมาตรฐาน FGDS
ข้อกาหนดด้านคาอธิบายข้อมูล
- รายการข้อมูลที่ต้องมี (Mandatory) สาหรับชั้นข้อมูลแบบจาลอง
- จากข้อมูลในแบบสารวจฯ หน่วยงานแจ้งว่าชั้นข้อมูลไม่มี
(Metadata)
ความสูงเชิงเลข คือ Dataset title, Dataset reference date,
Metadata จึงขอเสนอแนะให้หน่วยงานจัดทาระบบ Metadata
Dataset language, Dataset topic category, Abstract
ทีมีองค์ประกอบข้อมูลตามที่ระบุในมาตรฐาน FGDS ข้อ 9
describing the dataset, Metadata point of contact,
ข้อกาหนดด้านการอธิบายข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลที่เพียงพอ
Metadata date stamp, Data content [0…*] และ Data
ต่อการนาไปพิจารณาความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งาน
quality [0…*]
เฉพาะต่อไป
สรุป ประเมิน 14 รายการ สอดคล้อง 5 รายการ ไม่สอดคล้อง 1 รายการ และไม่มีข้อมูลหรือไม่สามารถประเมินได้ 8 รายการ

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้
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การประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลของหน่วยงาน กรมแผนที่ทหาร ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ มีหัวข้อการประเมินจานวนทั้งสิ้น 14
รายการ ได้ผล สอดคล้องกับมาตรฐาน 11 รายการ ไม่สอดคล้อง 2 รายการ และไม่สามารถประเมินได้ 1 รายการ ประเด็นสาคัญของรายการไม่สอดคล้องและไม่สามารถประเมิน
ได้ คือ ยังไม่มีการระบุรายการข้อมูล metadata อธิบายประวัติความเป็นมาของข้อมูล เช่น แหล่งข้อมูลที่นามาใช้ การจัดทาข้อมูล ขั้นตอนและวิธีการแปลงและประมวลผลจาก
แหล่งข้อมูล ความครบถ้วน วันที่จัดทา เป็นต้น ความไม่สอดคล้องดังกล่าวนี้ เป็นปัจจัยหลักที่มีความสาคัญกับการนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ ตลอดจนความเชื่อมั่นของการ
นาไปใช้อ้างอิง ตามวัตถุประสงค์ของการจัดทามาตรฐาน FGDS ของประเทศ รายละเอียดต่าง ๆ ในการประเมินความสอดคล้องทั้ง 14 รายการ แสดงในตารางที่ 5-30 ดังนี้
ตารางที่ 5-30 ผลการประเมินความสอดคล้อง รายการชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหาร
หัวข้อ
รายการ
2
ภาพรวม (Overview)

-

3

ขอบเขตของข้อกาหนด (Specification scope)

4

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขอ้ มูล
(Data product identification)

-

ผลการตรวจสอบ
เป็น “ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภมู ิประเทศมาตราส่วนหลัก” ตรงตามที่
FGDS นิยามไว้
ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภมู ิประเทศ หมายถึง ภาพแรสเตอร์ของแผนที่
ภูมิประเทศที่มีความละเอียดถูกต้องและรูปแบบการนาเสนอ
สัญลักษณ์แผนที่ ที่ได้ตามมาตรฐานแผนที่ภูมิประเทศในแต่ละ
มาตราส่วนหลัก และเป็นข้อมูลอ้างอิงระบบพิกัดโลก เพื่อใช้แสดง
เป็นฉากหลังประกอบการแสดงข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่น
เป็นข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศเชิงจุดภาพ (raster map) ผลิตโดย
การกราดข้อมูล (scan) และที่เป็นผลผลิตจากกระบวนการทาแผน
ที่เชิงเลข (cartographic process)
ระบบให้บริการ WMS ที่หน่วยงานส่งให้ประเมินความสอดคล้อง
ตามตารางที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานเกีย่ วกับชั้นข้อมูล FGDS ชั้น
ข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ มีความสอดคล้อง แต่มีเนื้อหา
บางส่วน (ข้อ 2) ที่ไม่ได้ประเมินโดยตรงแต่ใช้การอนุมานตาม
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FGDS
สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
- ข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนหลัก มีจานวน 5
รายการ ดูรายละเอียดในข้อ 5.2 เนื้อหาและโครงสร้างของ
ข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ

สอดคล้อง

สอดคล้อง
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โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ

5
5.1

รายการ

ผลการตรวจสอบ
หลักการทางเทคนิค มีรายละเอียด ดังนี้
 ขื่อ (Title) : สอดคล้อง
 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง
แม้ว่าในมาตรฐานจะกาหนดไว้ว่าเป็นข้อมูลที่มีรูปแบบการจัดเก็บ
GeoTIFF ที่มีการจัดเก็บตาแหน่งการอ้างอิงค่าพิกัดในเนื้อไฟล์โดย
ใช้ Tag จากข้อมูล WMS ที่หน่วยงานส่งให้แม้ว่าจะไม่ได้เป็นระบบ
ที่ให้ผลลัพธ์เป็น GeoTIFF แต่ก็อนุมานได้ว่าข้อมูลต้นฉบับมีการ
จัดเก็บในรูปแบบแรสเตอร์ที่มีการอ้างอิงระบบพิกัดไว้ในตัวเนื้อ
ไฟล์ภาพจึงถือว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
 ชื่ออื่น (alternative title) : สอดคล้อง
 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง
 ชนิดของการนาเสนอเชิงปริภมู ิ (Spatial Representation
Type) : สอดคล้อง
 ความละเอียดเชิงปริภูมิ (Spatial Resolution) : สอดคล้อง
เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure
ความหมายในภาพรวม
- ในมาตรฐานระบุความหมายว่า เป็น ข้อมูลภาพแผนทีภ่ ูมิประเทศมี
ลักษณะเป็นข้อมูลภาพ (image data) ของแผนที่มาตราส่วนหลัก
ของประเทศไทยอาจได้จากการกราด (scan) จากต้นฉบับแผนที่
ภูมิประเทศกระดาษ
- พิจารณาด้วยสายตาจากผลลัพธ์ของระบบบริการ WMS ที่
หน่วยงานส่งให้แล้วเป็นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศตรงตาม
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

สอดคล้อง
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หัวข้อ
5.2

5.3

6
6.1
6.2

รายการ

ผลการตรวจสอบ

ความหมายที่กาหนดไว้
เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูลภาพ
- ในตารางที่ 4 แผนที่ภูมิประเทศต้นแบบ สาหรับข้อมูล FGDS ชั้น
แผนที่ภูมิประเทศ
ข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ กาหนดไว้จานวน 5 แผนที่ต้นแบบ
คือ
 แผนที่กรุงเทพมหานคร 1:4,000 (9013 S-1)
 แผนที่กรุงเทพมหานคร 1:10,000 (9013 S-1)
 แผนที่ตัวเมืองกรุงเทพมหานคร 1:25,000 (L 9013 S)
 แผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 (L 7018)
 แผนที่ภูมิประเทศ 1:250,000 (1501)
- หน่วยงานจัดทาระบบให้บริการ WMS มาเพียง L 7018 และ
1501 ยังขาดอยู่อีก 3 ชั้นข้อมูล (อ่านจากเอกสาร
GetCapabilities)
Feature Catalogue
- ในหัวข้อนี้เป็นการอธิบายรายละเอียดชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศ
เชิงเลขในแบบ Feature Catalogue ตามมาตรฐาน ISO19110
ซึ่งข้อมูลที่นามาแสดงจะเป็นรายการตามรายละเอียดในข้อ 5.2
(ทุกมาตราส่วนแสดงในรูปแบบโครงสร้างเดียวกัน)
ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference systems)
พื้นหลักฐานทางยีออเดซี่ (Geodetic
- ในแบบสารวจชั้นข้อมูลระบุว่าเป็นข้อมูลบนพื้นหลักฐาน WGS84
Datum)
รูปแบบระบบพิกัด
- ในแบบสารวจชั้นข้อมูลฯ ไม่ได้ระบุว่าเป็นระบบพิกดั ใด
- ทดสอบอ่านข้อมูลจากระบบให้บริการ WMS เอกสาร
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FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

ไม่สอดคล้อง - เสนอแนะให้หน่วยงานจัดทาชั้นข้อมูลเพิ่มเติม มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
แผนที่กรุงเทพมหานคร 1:4,000 (9013 S-1)
แผนที่กรุงเทพมหานคร 1:10,000 (9013 S-1)
แผนที่ตัวเมืองกรุงเทพมหานคร 1:25,000 (L 9013 S)

สอดคล้อง

- จัดทาข้อมูลภาพแผนที่ภมู ิประเทศมาตราส่วนหลักเพิ่มเติม ดู
รายละเอียดในข้อ 5.2 เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูลภาพ
แผนที่ภูมิประเทศ

สอดคล้อง
สอดคล้อง
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หัวข้อ

รายการ

7
7.1

คุณภาพข้อมูล (Data quality)
ข้อกาหนดความถูกต้องเชิงตาแหน่ง

7.2

ความครบถ้วนของข้อมูล

7.3

ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจา
(Attribute accuracy)

7.4

ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล

8

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data
product delivery)

ผลการตรวจสอบ
request=GetCapabilities แล้วสนับสนุนการให้บริการทั้ง UTM
และ Geographic Coordinate System

FGDS

- ความละเอียดถูกต้องของข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ ตรวจสอบ
โดยการเปรียบเทียบกับจุดตัดของเส้นกริด (ที่ปรากฏบนภาพ) โดย
ความคลาดเคลื่อนเฉลีย่ ไม่เกิน 4 pixels และความคลาดเคลื่อน
มากที่สุดไม่เกิน 8 pixels (ตามมาตรฐาน DRG ของ USGS)
- ประเมินด้วยสายตาในแต่ละระวาง ไม่พบข้อมูลขาดหายไป หรือไม่
มีช่องว่าง และสีที่ปรากฏผิดปกติ
- ข้อมูลลักษณะประจาของข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ คือ ค่า
จุดภาพของแผนที่ ประเมินด้วยสายตา ลายเส้นที่ปรากฏมีความ
ต่อเนื่องไม่ขาดตอน ตัวอักษรบนแผนที่อ่านได้ชัดเจน
- ไม่มีข้อกาหนดความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล สาหรับชั้น
ข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ
- การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูลให้กับผู้ใช้งานที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
FGDS ต้องเป็นข้อมูล Tagged Image File Format (TIFF) 6.0
และส่งมอบตามหมายเลขระวาง ครอบคลุมพื้นที่ตามขนาดแผนที่
กระดาษ
- หน่วยงานจัดทาเป็นระบบให้บริการ WMS จึงทาให้รูปแบบผลลัพธ์
ข้อมูลที่ได้จากระบบบริการ WMS (เช่น image/png เป็นต้น) ไม่
ตรงกับที่ระบุไว้ในมาตรฐาน FGDS

สอดคล้อง
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สอดคล้อง
สอดคล้อง

สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง - เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ข้อ 8 การส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ข้อมูล จึงของเสนอแนะให้หน่วยงานเลือกดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
 ส่งรายละเอียดยืนยันความสอดคล้องการส่งมอบผลิตภัณฑ์
ข้อมูล ว่าหน่วยงานมีการให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้ในปัจจุบัน
สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน FGDS ข้อ 8 การส่ง
มอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล
- จัดทาเป็นระบบให้บริการข้อมูลในรูปแบบมาตรฐาน OGC
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หัวข้อ
9

รายการ

ผลการตรวจสอบ

FGDS

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
WCS ให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้ในรูปแบบ GeoTIFF
ข้อกาหนดด้านคาอธิบายข้อมูล
- รายการข้อมูลที่ต้องมี (Mandatory) สาหรับชั้นข้อมูลแบบจาลอง
- จากข้อมูลในแบบสารวจฯ หน่วยงานแจ้งว่าชั้นข้อมูลไม่มี
(Metadata)
ความสูงเชิงเลข คือ Dataset title, Dataset reference date,
Metadata จึงขอเสนอแนะให้หน่วยงานจัดทาระบบ
Dataset language, Dataset topic category, Abstract
Metadata ทีมีองค์ประกอบข้อมูลตามทีร่ ะบุในมาตรฐาน
describing the dataset, Metadata point of contact,
FGDS ข้อ 9 ข้อกาหนดด้านการอธิบายข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานมี
Metadata date stamp, Data content [0…*] และ Data
ข้อมูลที่เพียงพอต่อการนาไปพิจารณาความเหมาะสมต่อการ
quality [0…*]
ประยุกต์ใช้งานเฉพาะต่อไป
สรุป ประเมิน 14 รายการ สอดคล้อง 11 รายการ ไม่สอดคล้อง 2 รายการ และไม่มีข้อมูลหรือไม่สามารถประเมินได้ 1 รายการ

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้
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5.15 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถนามาใช้ในการประเมินความสอดคล้องได้ 1
ชุดข้อมูล คือ ชุดข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และจาแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จานวน 1
รายการ (ตารางที่ 5-31) รายละเอียดแสดงในตารางที่5- 32
ตารางที่ 5-31 ข้อมูลจากหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาหรับการประเมินความสอดคล้อง
ชุดข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
กลุ่มชุดข้อมูล
หน่วยงาน
รายการชั้นข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS
หมายเหตุ
ตามมาตรฐาน
หลัก/ร่วม
FGDS

กระทรวง
ชุดข้อมูลแผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ ภาพถ่ายทาง
และสิ่งแวดล้อม
อากาศ

แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

มีข้อมูลสาหรับ
การประเมิน
(ดังตารางที่ 5-32)

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
การประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลของหน่วยงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม (ชั้ น ข้ อ มู ล แผนที่ ภ าพถ่ ายทางอากาศ) มี หั ว ข้ อ การประเมิ น จ านวนทั้ งสิ้ น 18 รายการ ได้ ผ ล
สอดคล้องกับมาตรฐาน 11 รายการ ไม่ส อดคล้อง 0 รายการ และไม่สามารถประเมินได้ 7 รายการ ส่วนใหญ่เป็น
รายการที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดการส่งมอบข้อมูล รูปแบบของข้อมูลที่ส่งมอบให้กับผู้ใช้ รายละเอียดต่าง ๆ ในการ
ประเมินความสอดคล้องทั้ง 18 รายการ แสดงในตารางที่ 5-32 ดังนี้
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ตารางที่ 5-32 ผลการประเมินความสอดคล้อง รายการชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวข้อ
รายการ
2
ภาพรวม (Overview)

3
4

ขอบเขตของข้อกาหนด
(Specification scope)
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ข้อมูล (Data product
identification)

ผลการตรวจสอบ
FGDS
- เป็นชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ที่ผ่านการกระบวนการดัด สอดคล้อง
แก้ (rectified) ผลกระทบจากการถ่ายภาพเอียง (tilted) และความ
สูงของภูมิประเทศ (relief displacement) โดยอ้างอิงกับระบบ
พิกัดโลกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงแผนทีภ่ าพถ่ายทาง
อากาศ มาตราส่วน 1:4,000 1:10,000 1:25,000 และ 1:50,000
ตรงตามที่ FGDS นิยามไว้
- มีลักษณะเป็นภาพออร์โท ซึ่งมีวัตถุประสงค์สาหรับใช้เป็นข้อมูล
สอดคล้อง
พื้นฐานอ้างอิงในการจัดทาชุดข้อมูลสารสนเทศอื่น ๆ
- หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ shapefile มีความสอดคล้องกับ สอดคล้อง
รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชั้นข้อมูล FGDS ข้อมูล
เส้นทางคมนาคม ดังนี้
 บทคัดย่อ (Abstract) :  กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง
 คาอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic
description) : สอดคล้อง
 ชื่ออื่น (alternative title) : สอดคล้อง
 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง
 ชนิดของการนาเสนอเชิงพื้นที่ (Spatial Representation
Type) : สอดคล้อง
 ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial resolution) : สอดคล้อง
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รายการ
ผลการตรวจสอบ
FGDS
ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
5
เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure
5.1
ความหมายในภาพรวม
- ในมาตรฐาน FGDS ระบุว่า ชั้นข้อมูลแผนทีภ่ าพถ่ายทางอากาศ สอดคล้อง
หมายถึงภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขที่ผ่านกระบวนการดัดแก้
(rectified) ผลกระทบจากการถ่ายภาพเอียง (tilted) และความ
สูงของภูมิประเทศ (relief displacement) ด้วยข้อมูลจุดความ
สูงภูมิประเทศ ที่เรียกว่า orthorectified โดยอ้างอิงกับระบบ
พิกัดโลกเรียบร้อยแล้วไม่นับรวมภาพถ่ายทางอากาศที่ดัดแก้
เฉพาะความเอียงของภาพถ่าย ไม่ผ่านกระบวนการดัดแก้
ผลกระทบความสูงของภูมิประเทศ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวไม่ได้
นาข้อมูลความสูงภูมิประเทศมาร่วมในการดัดแก้ ประกอบด้วย
ข้อมูล 4 มาตราส่วน คือ 1:4,000 1:10,000 1:25,000 และ
1:50,000
5.2
รายละเอียดเนื้อหาชั้นข้อมูลแผน - ใน FGDS กาหนดไว้ว่า เนื้อหาข้อมูล (data content) ในชั้น
- เสนอหน่วยงานตรวจสอบและระบุคาอธิบายรายละเอียด
ที่ภาพถ่ายทางอากาศ
ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ สามารถพิจารณาได้ว่าประกอบ
เนื้อหาข้อมูลภาพ (image data) ของหน่วยงานที่จัดทา
ไปด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นจุดภาพ (pixel) ซึ่งมีค่าข้อมูลลักษณะ
ข้อมูล
ประจา คือ ค่าความสว่างของคลื่นแสงสีขาว (กรณีภาพขาวดา)
หรือแสงสีแดง เขียวและน้าเงิน (กรณีภาพสี) ซึ่งอาจถือว่าเป็น
ข้อมูลลักษณะประจา (attribute) ดังแสดงในรายการเนื้อหา
ข้อมูลลักษณะประจาของจุดภาพในชุดข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศ
- จากการประเมินความสอดคล้องจากเอกสารพจนานุกรม ตรวจไม่
พบการระบุคาอธิบายรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลภาพ (image
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ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ

5.3

6
6.1
6.2
6.3
7
7.1

7.2

รายการ

Feature Catalogue

ผลการตรวจสอบ
data) ของหน่วยงานที่จัดทาข้อมูล

- เป็นการอธิบายรายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลภูมิศาสตร์ในชั้น

FGDS

-

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

- ดูรายละเอียดข้อ 5.2

ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ในลักษณะของ feature
catalogue ตามมาตรฐาน ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่นามาแสดงจะเป็น
รายการตามรายละเอียดในข้อ 5.2
ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference systems)
พื้นหลักฐานทางยีออเดซี
- ในแบบสารวจชั้นข้อมูลระบุว่า เป็นข้อมูลบนพื้นหลักฐาน
สอดคล้อง
(Geodetic datum)
WGS84
รูปแบบระบบพิกัด
- ในแบบสารวจชั้นข้อมูลระบุว่า เป็นระบบพิกัด UTM47, 48
สอดคล้อง
ความสูง
- ในแบบสารวจชั้นข้อมูลไม่ได้ระบุระบบอ้างอิงความสูงใด
ข้อกาหนดด้านคุณภาพข้อมูล (Data quality)
ข้อกาหนดความถูกต้องเชิง
- ในแบบสารวจชั้นข้อมูลระบุว่าค่าความคลาดเคลื่อนเชิง
สอดคล้อง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง (Accuracy) เท่ากับ 2 เมตร จึงมีความสอดคล้องที่
มาตราส่วน 1:10,000 ในคลาส 1 และ 1:4,000 ในคลาส 2
- ผลการประเมินความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบ ตาม
มาตรฐาน ASPRS (โดยที่ปรึกษา) โดยการเปรียบเทียบข้อมูลกับ
ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขสี Ortho Photo ของกรม
พัฒนาที่ดิน มีความสอดคล้องกัน
คุณภาพความคมชัดของภาพใน
- ไม่พบข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศต้นฉบับหรือข้อมูลภาพ
- หน่วยงานสามารถตรวจสอบคุณภาพความคมชัดของข้อมูล
ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
ก่อนการดัดแก้ ทาให้ไม่สามารถทาการประเมินความสอดคล้องได้
แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ตามข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ใน
มาตรฐาน FGDS
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โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ
รายการ
7.3
คุณภาพการต่อภาพ

FGDS
สอดคล้อง

8
8.1

สอดคล้อง

8.2
8.3

8.4

ผลการตรวจสอบ
- ประเมินด้วยตาเปล่าพบว่าข้อมูลภาพมีความต่อเนื่องของ
ตาแหน่งความต่อเนื่องของค่าสีและความเข้มของแสงตาม
ข้อกาหนดของตามมาตรฐานFGDS
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product delivery)
ข้อกาหนดระวางแผนทีภ่ าพถ่าย - ประเมินจากข้อมูลทีส่ ่งมอบตัดตามระวางมาตราส่วน 1 : 4,000
ทางอากาศ
พบว่ามีการการกาหนดชื่อและหมายเลขระวางแผนที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของกรมแผนที่ทหาร
รูปแบบของข้อมูล
- ในแบบสารวจชั้นข้อมูลระบุว่าเป็น GeoTiff สอดคล้องกับการ
ตรวจสอบจาก Data Properties
การส่งมอบแผ่นพิมพ์แผนที่
- ประเมินจากข้อมูลการส่งมอบแผ่นพิมพ์แผนที่ภาพถ่ายทาง
ภาพถ่ายทางอากาศ
อากาศพบว่า ไม่มีแผนที่พิมพ์ภาพถ่ายทางอากาศ

การส่งมอบงานการผลิต

- ไม่มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
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ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

สอดคล้อง
-

-

- หน่วยงานอาจมีการกาหนดให้จัดทาและส่งมอบแผ่นพิมพ์
แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศตามระวางแผนที่ โดยใช้รูปแบบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพ
ไทย หรือประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนีเ้ ป็นอย่างน้อย
- หมายเลขระวาง ชื่อระวาง
- เส้นกริดและขอบระวางแผนที่ พร้อมระบุค่าพิกัด
- มาตราส่วน แสดงในรูปของตัวเลขและแผนภาพมาตราส่วน
(graphic scale)
- คาอธิบายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ (legend)
- วัน เดือน ปี ที่ถ่ายภาพ
- ที่อยู่ที่ติดต่อได้ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- หน่วยงานตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขต้นฉบับที่ใช้
ในการผลิตแผนทีด่ ัชนีภาพ รายงานการรังวัดจุดบังคับ
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โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ

รายการ

8.5

แผนที่ดัชนีภาพถ่ายทางอากาศ

9

ข้อกาหนดด้านคาอธิบายข้อมูล
Metadata

ผลการตรวจสอบ

- ไม่มีข้อมูลสาหรับการประเมิน

FGDS

-

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
ภาพถ่ายภาคพื้นดิน และรายงานผลการทาโครงข่าย
สามเหลี่ยมทางอากาศ
- หน่วยงานควรมีการจัดทาแผนที่ดชั นีภาพถ่ายทางอากาศ
ต้นฉบับ เพื่อให้สามารถสืบค้นภาพถ่ายทางอากาศในพื้นที่ที่
ต้องการได้โดยง่าย ด้วยการระบุตาแหน่งถ่ายภาพทาง
อากาศพร้อมรายละเอียดเกีย่ วกับภาพถ่ายทางอากาศนั้น
โดยมีข้อมูลฉากหลังเป็นแผนทีม่ าตราส่วน 1:50,000 และ
ข้อมูลขอบเขตโครงการจัดทาแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศนั้น

- ในข้อกาหนด FGDS กาหนดให้มีขอ้ มูลที่ต้องมี (Mandatory)
สอดคล้อง
จานวน 9 ชนิดข้อมูล คือ Dataset title, Dataset reference
date, Dataset language, Dataset topic category,
Abstract describing the dataset, Metadata point of
contact, Metadata date stamp, Data content [0..*] และ
Data quality [0..*] หน่วยงานระบุในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมิ
ประเทศว่ามี Metadata ISO19115
สรุป ประเมิน 18 รายการ สอดคล้อง 11 รายการ ไม่สอดคล้อง 0 รายการ และยังไม่ได้รับข้อมูลหรือไม่สามารถประเมินได้ 7 รายการ

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้
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โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

5.16 สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ข้อมูลจากสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สามารถนามาใช้ในการ
ประเมินความสอดคล้องได้ 1 ชุดข้อมูล คือ ชุดข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ และจาแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน
FGDS ได้จานวน 1 รายการ (ตารางที่ 5-33) รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5-34
ตารางที่ 5-33 ข้อมูลจากหน่วยงานสานักงานพันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สาหรับการ
ประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม
สทอภ

กลุ่มชุดข้อมูลตาม
มาตรฐาน FGDS

รายการชั้นข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS

ชุดข้อมูลภาพดาวเทียม
ภาพดาวเทียมดัดแก้
ดัดแก้

หมายเหตุ
มีข้อมูลสาหรับการ
ประเมิน
(ดังตารางที่ 5-34)

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
การประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลของหน่วยงาน สทอภ. มีหัวข้อการประเมิน
จานวนทั้งสิ้น 15 รายการ ได้ผล สอดคล้องกับมาตรฐาน 13 รายการ ไม่สอดคล้อง 0 รายการ และไม่สามารถประเมิน
ได้ 2 รายการ ประเด็นสาคัญของรายการที่ไม่สามารถประเมินได้ เป็นเรื่องของค่าความสว่างของข้อมูล ซึ่งไม่สามารถ
ประเมิน จากแหล่งข้อมูลเทียบเคียงอื่น ได้ หน่วยงานควรเป็นผู้จัดทาการประเมิน เอง และแจ้งข้อมูลให้ กับผู้ใช้งาน
ข้อมูลผ่านทาง metadata รายละเอียดต่าง ๆ ในการประเมินความสอดคล้องทั้ง 15 รายการ แสดงในตารางที่ 5-34
ดังนี้
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โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ตารางที่ 5-34 ผลการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ รายการชั้นข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หัวข้อ
รายการ
2
ภาพรวม (Overview)

3
4

ขอบเขตของข้อกาหนด
(Specification scope)
ข้อมูลพื้นฐานเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
ข้อมูล (Data product
identification)

ผลการตรวจสอบ
- ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมดัดแก้ เป็นภาพราสเตอร์ของข้อมูล
ภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ผา่ นการกระบวนการดัดแก้ทางด้าน
ตาแหน่ง (geometric rectification) แล้ว และจัดเก็บในรูปแบบ
ข้อมูลราสเตอร์ที่มีข้อมูลเชิงตาแหน่งที่อ้างอิงกับระบบพิกัดโลก
เรียบร้อยแล้ว
- เป็นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมดัดแก้

FGDS
สอดคล้อง

- หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบแรสเตอร์กริด มีความสอดคล้อง
กับรายละเอียด ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชั้นข้อมูล FGDS ข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียมดัดแก้ ดังนี้
 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง
ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตที่ผ่านกระบวนการปรับแก้เชิงคลื่น
ปรับแก้เชิงเรขาคณิต และการใช้ขอ้ มูลค่าระดับความสูง
เชิงเลข (DEM : Digital Elevation Model) และจุดควบคุม
ภาคพื้นดิน (GCP: Ground Control Point) มาทาการ
ปรับแก้เรียกว่า Ortho-rectification ทาให้ได้ภาพที่มีความ
ถูกต้องสูงขึ้น ตาแหน่ง ขนาดรูปและรูปร่างของวัตถุและภูมิ
ประเทศที่ปรากฏบนภาพมีความถูกต้องเช่นเดียวกับแผนที่ที่
ใช้งานทั่วไป และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
(Fundamental Geographic Data Set: FGDS)

สอดคล้อง
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

สอดคล้อง
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หัวข้อ

5
5.1

5.2

รายการ

ผลการตรวจสอบ
 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง
 คาอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic
description) : สอดคล้อง
 ชื่ออื่น (alternative title) : สอดคล้อง
 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง
 ชนิดของการนาเสนอเชิงพื้นที่ (Spatial Representation
Type) : สอดคล้อง
 ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial resolution) : สอดคล้อง
เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure
- เป็นภาพดาวเทียมดัดแก้ในรูปแบบ raster เป็นกริดขนาดเท่ากัน
ความหมายในภาพรวม
ทั้งภาพเรียงกันตามแนวนอนเป็นแถว (row) และเรียงกันใน
แนวตั้งเป็นสดมภ์ (column) โดยที่จุดเริ่มต้นของการนับลาดับที่
แถวและสดมภ์ของภาพเริ่มจากมุมบนซ้ายสุดของภาพ ที่จุดภาพ
(pixel) เริ่มต้น (0,0) และนับต่อเนื่องไปตามแนวนอนจากซ้ายไป
ขวาและบนลงล่างสาหรับแนวตั้ง และแนวนอน ตามลาดับ ตรง
ตามที่มาตรฐานกาหนด
- เนื้อหาข้อมูล (data content) เป็นข้อมูลในรูปแบบแรสเตอร์
รายละเอียดเนื้อหาข้อมูลภาพ
ดาวเทียมดัดแก้
ประกอบด้วยสว่นที่เป็นข้อมูลภาพ (image data) และส่วนที่เป็น
ข้อมูลประกอบทีไ่ ม่ใช่ตัวภาพ (non-image data) เช่น ข้อมูล
อ้างอิงเชิงตาแหน่ง (spatial reference data) ในส่วนข้อมูล
ภาพประกอบด้วยดัดแก้สี แบนด์ RGB ตรงตามที่มาตรฐาน
กาหนด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ
รายการ
5.3
Feature Catalogue

FGDS
สอดคล้อง

6
6.1

สอดคล้อง

6.2
6.3
7
7.1

7.2

ผลการตรวจสอบ
- เป็นการอธิบายรายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลภูมิศาสตร์ในชั้น
ข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ ในลักษณะของ feature catalogue
ตามมาตรฐาน ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่นามาแสดงจะเป็นรายกการ
ตามรายละเอียดในข้อ 5.2
ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference systems)
- ตรวจสอบจาก Data Properties ของข้อมูลพบว่าข้อมูลมีพื้น
พื้นหลักฐานทางยีออเดซี
(Geodetic datum)
หลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum) = WGS 84
- ในแบบสารวจชั้นข้อมูลระบุว่า เป็นระบบพิกัด UTM
รูปแบบระบบพิกัด
- เป็นภาพดาวเทียมดัดแก้ที่ไม่มีค่าความสูง
ความสูง
ข้อกาหนดด้านคุณภาพข้อมูล (Data quality)
- ผลการประเมินความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบด้วยค่า
ความถูกต้องเชิงตาแหน่ง
AccuracyH (CE95) สอดคล้อง เนื่องจากข้อมูลภาพดาวเทียมดัด
แก้ มีค่าความละเอียดถูกต้อง AccuracyH คิดเป็นที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ตามมาตรฐาน NSSDA เท่ากับ 5.4 เมตร
- ผลการประเมินความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบ (โดยที่ปรึกษา)
ตามมาตรฐาน ASPRS สอดคล้อง เนื่องจากใข้ค่า Root Mean
Square Error ทางราบ (RMSEH) ที่ระดับความเชื่อมั่น 68%
เท่ากับ 3.1 เมตร
- ไม่พบข้อมูลที่หน่วยงานแจ้งเรื่องการตรวจสอบค่าความสว่าง
คุณภาพข้อมูลค่าความสว่าง
(หรือการเปลี่ยนแปลงค่าความสว่าง) รวมถึงไม่ได้รับข้อมูล
ต้นฉบับจึงไม่สามารถประเมิน Radiometric Accuracy จาก
ข้อมูล histogram ได้
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
หัวข้อ
รายการ
7.3
ความครบถ้วนของข้อมูล

8
8.1

8.2

9

ผลการตรวจสอบ
FGDS
ข้อเสนอแนะหน่วยงาน
- ประเมินด้วยตาเปล่าพบว่าไม่มีการสูญหายของข้อมูล และข้อมูลมี สอดคล้อง
ความครบถ้วนในทุกส่วนของภาพ
- ประเมินปริมาณของเมฆพื้นที่ที่ถูกปกคลุมโดยเมฆและเงาของเมฆ
ไม่เกิน 10% ของพื้นที่ข้อมูลภาพทั้งหมด
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product delivery)
ข้อกาหนดระวางภาพดาวเทียม - ประเมินจากข้อมูลทีส่ ่งมอบตัดตามระวางมาตราส่วน 1 : 25,000 สอดคล้อง
ดัดแก้
พบว่ามีการการกาหนดชื่อและหมายเลขระวางแผนที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของกรมแผนที่ทหาร
- เปิดดูจาก Data Properties ของข้อมูลด้วยโปรแกรมเชิงพาณิชย์ สอดคล้อง
รูปแบบของข้อมูล
พบว่าข้อมูลมีรูปแบบ (format) = Geo และรูปแบบการจัดเก็บ=
8-bit
ข้อกาหนดด้านคาอธิบายข้อมูล - ในข้อกาหนด FGDS กาหนดให้มีขอ้ มูลที่ต้องมี (Mandatory)
สอดคล้อง
Metadata
จานวน 9 ชนิดข้อมูล คือ Dataset title, Dataset reference
date, Dataset language, Dataset topic category,
Abstract describing the dataset, Metadata point of
contact, Metadata date stamp, Data content [0..*] และ
Data quality [0..*] หน่วยงานมีระบบจัดเก็บและรายงานข้อมูล
metadata ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
สรุป ประเมิน 15 รายการ สอดคล้อง 13 รายการ ไม่สอดคล้อง 0 รายการ และยังไม่ได้รับข้อมูลหรือไม่สามารถประเมินได้ 2 รายการ

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้
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บทที่ 6
ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงข้อกาหนดของมาตรฐาน
6.1

แนวคิดของข้อเสนอแนะ

การพิจารณาเสนอแนะการปรับปรุงข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงมากขึ้น จากประสบการณ์ในการรวบรวมและจัดทาฐานข้อมูล FGDS ในโครงการ ซึ่งไม่
กระทบกับความมุ่งหมายเดิมของการจัดทามาตรฐานภายใต้การส่งเสริมการใช้งานข้อมูลร่วมกัน
6.2

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกาหนดของมาตรฐาน
6.2.1 รายการเกี่ยวกับความเป็นมาของการจัดทามาตรฐาน

ขอให้พิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องของ วัตถุประสงค์ ขอบเขต และการบังคับใช้มาตรฐาน
เพื่อให้หน่วยงานผู้จัดทามีความเข้าใจมาตรฐานมากขึ้นและสามารถนาไปปฏิบัติตามข้อกาหนดตามแนวนโยบายของ
กภช. ได้ ตรงแนวทางมากขึ้น รวมไปถึ งเป็ น ส่ ว นช่ ว ยสนั บ สนุ น การผลั ด เปลี่ ยนบุ ค ลากรผู้ จัด ท า/ดูแ ลข้ อมู ล ของ
หน่วยงานผู้จัดทาข้อมูล ได้นาไปศึกษาทาความเข้าใจในภายหลังได้ง่าย
6.2.2 ความไม่สอดคล้องระหว่างพจนานุกรมข้อมูล กับ รูปแบบข้อมูลที่ส่งมอบ
ในรายการข้อ 5.4 พจนานุ กรมข้อมูล ที่กาหนดรายการคุณ ลั ษณะประจาส าคัญ ของชั้นข้อมูลจะ
ขั ด แย้ ง กั บ รู ป แบบการส่ ง มอบข้ อ มู ล เช่ น shapefile เนื่ อ งจาก shapefile มี ข้ อ จ ากั ด ในเรื่ อ งจ านวนอั ก ขระ
คุณลักษณะประจาไม่เกิน 10 ตัวอักษร ทาให้ผู้ส่งมอบข้อมูลไม่สามารถสร้างข้อมูลคุณลักษณะประจาตามที่กาหนดไว้
ในมาตรฐานได้ ประกอบกับ รูป แบบข้อมู ล shapefile มี การใช้ งานกันอย่างแพร่ห ลาย เห็ น ควรให้ กาหนดชื่อย่ อ
คุณลักษณะประจาสาหรับรูปแบบข้อมูล shapefile เพิ่มเติมไปในรายการพจนานุกรม
6.2.3 ข้อกาหนดเรื่องข้อมูลความสูง
ในทุกชุดข้อมูลในข้อ 6 ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference system) จะมีหัวข้อ 6.3 ความ
สูง และกล่าวถึง ค่าระดับ ความสูงออร์โทเมตริก และความสูงเหนือทรงรี อาจทาให้ผู้ใช้มาตรฐานเกิดความสับสน เช่น
ชั้นข้อมูลป่าไม้ เป็นชั้นข้อมูลเวกเตอร์ 2 มิติ ไม่มีการเก็บ ข้อมูลความสูง (รวมถึงรายการคุณลักษณะประจาก็ไม่ได้
กลาวถึงความสูงเช่นเดียวกัน) ชั้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมดัด ก็เช่นเดียวกัน ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมดัดแก้ระบุใน
มาตรฐานว่าจะเก็บ ข้อมู ล ค่าความส่ องสว่าง ที่มี รายละเอี ยดเนื้ อหาข้ อมูล ภาพดาวเที ยมดัดแก้ (ข้ อ 5.2.1) แบบ
Panchromatic หรือภาพดาวเทียมดัดแก้สี ก็ไม่ได้ระบุ Band ที่จะต้องจัดเก็บ ความสูงแต่อย่างใด จึงเสนอให้ปรับ
เนื้ อ ห า ใน ส่ ว น ข อ ง ข้ อ มู ล ค ว า ม สู ง ข อ ง แ ต่ ล ะ ชุ ด ข้ อ มู ล ให้ ป ร า ก ฏ เฉ พ า ะ เท่ า ที่ ต้ อ ง ใช้ เท่ า นั้ น
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

6.2.4 เกณฑ์ความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบ
ในมาตรฐานหัวข้อเกณฑ์ความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบ จะมีการกาหนดเกณฑ์ไว้ใน 2 รูปแบบ คือ
CE95 หรือ AccuracyH (95%) เกณฑ์ RMSEH (ตาม ASPRS) ซึ่งเกณฑ์ทั้งสองมีนิยามที่แตกต่างกัน คือ ของ CE95 ใช้
ในความหมายของระยะ Circular Error ส่วนใน ASPRS ใช้ในความหมาย Horizontal Error (มิติเดียว) และไม่ได้รวม
ค่าความเชื่อมั่น ซึ่งอาจจะทาให้เกิดการสัปสนในการปฏิบัติด้วยการสุ่มตรวจสอบที่ต้องพิจารณาค่าความเชื่อมั่นที่
95% ของการสุ่มตรวจ เห็นควรให้เพิ่มนิยาม หรืออ้างอิง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด/เข้าใจไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับเรื่องการ
ประเมินความถูกต้องเชิงตาแหน่งของผู้ใช้มาตรฐาน
6.2.5 ชุดข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้
ในชุดข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ข้อ 5.2 รายละเอียดเนื้อหาข้อมูลดาวเทียมดัดแก้ กาหนดเนื้อหา
ข้อมู ล ไว้แค่ Panchromatic และ RGB (ภาพดั ดแก้ สี ) เท่ านั้ น ทั้ งนี้ ป ระโยชน์ ของภาพจากดาวเที ย มไม่ได้มี เพี ย ง
ข้อมูลภาพสีธรรมชาติเท่านั้นข้อมูลจากดาวเทียมยังไม่ได้หลายช่วงคลื่น รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ประมวลผล
ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสร้างข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกมาก จึงขอเสนอแนะให้เพิ่มเนื้อหาข้อมูลและรูปแบบ
ข้อมูล Dataset เพิ่มเข้าไปในมาตรฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการขยายโครงสร้างการให้บริการข้อมูลที่จะมีเพิ่มขึ้นได้
6.2.6 เพิ่มหัวข้อแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
ในมาตรฐานกาหนดกรอบไว้แค่การส่งมอบข้อมูลในความหมายของ “การส่งมอบให้กับหน่วยงานผู้
มอบหมาย หรือผู้ว่าจ้างไม่รวมถึงรูปแบบวิธีการเผยแพร่ข้อมูล FGDS ไปสู่ผู้ใช้งานเนื่องจากจะมีความหลากหลาย
อย่างมาก” ทาให้ประเด็นการเผยแพร่เป็นหัวข้อปลายเปิด และเกิดความเข้าใจไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ตามแนวทาง
ของการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศร่วมกัน ดังจะเห็นว่า ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานจัดทาระบบให้บริการ
ข้อมูลแก้ผู้ใช้ผ่านระบบให้บริการตามมาตรฐาน ดังเช่น WMS ให้กับผู้ใช้งานซึ่งระบบให้บริการแบบ WMS ไม่สามารถ
ให้ข้อมูลในรูปแบบที่โครงสร้างครบถ้วนตามที่ FGDS กาหนดไว้ได้ และทาเกิดความสัปสนของผู้จัดทาข้อมูล ในเรื่อง
ของการปฏิบัติให้ได้มาตรฐาน FGDS เนื่องจากไม่มีส่วนใดของเอกสารสามารถนามาเป็นแนวทางได้ ในเรื่องของ “แนว
ทางการให้บริการข้อมูล FGDS ผ่านระบบบริการอัตโนมัติ ” จึงขอเสนอให้เพิ่มประเด็นหัวข้อแนวทางการเผยแพร่
ข้อมูล ด้ว ยระบบให้ บ ริการข้อมูล อัตโนมัติ เพื่ อให้ การเผยแพร่ข้อมู ล ตามแนวนโยบาย และวัตถุประสงค์ของการ
ประยุกต์ใช้งานมาตรฐาน สามารถดาเนินการต่อไปได้อย่างถูกต้อง หรือจัดทาเป็นเอกสาร guideline ในการจัดทา
ระบบให้บริการอัตโนมัติที่ได้มาตรฐาน FGDS เป็นต้น
6.2.7 เพิ่มหัวข้อแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล Metadata
ในมาตรฐานกล่าวถึงข้อกาหนดคาอธิบายข้อมูล (Metadata) โดยอ้างอิงกับมาตรฐาน ISO19115
ทั้งนี้ยังขาดเนื้อหาในเชิงการปฏิบัติเหมือนกับที่มีในข้ออื่น เช่น แนวทางการจัดทาข้อมูล แนวทางการประเมินข้อมูล
รวมถึงไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดกล่าวถึง แนวปฏิบัติในการนา metadata ไปใช้ ป ระกอบการเผยแพร่ ตั ว ข้ อ มู ล หรื อ มี
ข้อเสนอแนะสาหรับนาไปจัดทาการให้บริการสืบค้น ซึ่งรายละเอียดที่ขาดไปนี้ ส่งผลให้หน่วยงานไม่ได้ให้ความสาคัญ
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กับการจัดทารายการอธิบายข้อมูล (รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล) และไม่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลไปใช้
งานเนื่องจากข้อมูล metadata นั้น มีข้อมูลที่จะทาให้เกิดความเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ อาจจะส่งผลให้ผู้ใช้งานกลับไป
ใช้วิธีการยืนยันด้วยหนังสือหรือเอกสารรับรองข้อมูลในแบบเดิมได้
ขอเสนอให้เพิ่มเติมเนื้อหาไปในส่ว นที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้จัดทาข้อมูลใช้เป็นแนวทางเชิงปฏิบัติในการ
เผยแพร่ข้อมูล metadata หรือเป็น guideline ในการจัดทาระบบให้บริการข้อมูล metadata ของผู้ให้บริการข้อมูล
ต่อไป
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บทที่ 7
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานผู้ประสาน
บทบาทการดาเนิน งานของหน่ วยงานผู้ประสานคือสานักงานพัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศ
(องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) นั้น มีความสาคัญเป็น
อย่างมาก โดยมีหน้าที่ในการประสาน รวบรวม ติดตาม การจัดทาชั้นข้อมูลพื้นฐานสารสนเทศ การประสานงานการ
เชื่อมโยงเครือข่ายการบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริม
และถ่ายทอดการใช้งานมาตรฐานภูมิสารสนเทศและความรู้ความเข้าใจด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ
ของประเทศไปสู่ผู้ใช้งาน ซึ่งการดาเนินโครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS) ให้
เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด ที่ผ่านมานั้น ทาให้เกิดข้อสังเกตุหลายประการ ทั้งในส่วนของ
การพัฒนาและจัดทาระบบ การอบรม และการประเมินความสอดคล้องของข้อมูล เป็นต้น ดังนั้นที่ปรึกษาจึงได้ทาการ
สรุปข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานผู้ประสานดังรายละเอียดต่อไปนี้
7.1

สรุปประเด็นปัญหาและข้อขัดข้อง
7.1.1 ด้านการพัฒนาและจัดทาระบบ

การพั ฒ นาระบบบริ การแผนที่ออนไลน์ (Online Service) ได้ แก่ระบบ Back-End และ Front-End เป็ น
แนวคิดที่สืบเนื่องมาจากภาพใหญ่ของรัฐบาลในลักษณะ Top-Down คือ รอคาสั่งหรือนโยบายจากหน่วยงานของรัฐ
แต่เพียงอย่างเดียว (โดยมองการใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น มาจากปัญหาระดับกระทรวง กรม เป็นแนวทางในการสร้าง
ระบบ) แต่ว่าการใช้งานในระดับจังหวัด เป็นการเริ่มต้นใช้งานจาก Bottom-Up คือ หน่วยงานระดับจังหวัด หรือ
แม้กระทั่งประชาชนเป็น ผู้ร่วมกาหนดทิศทางนโยบาย และกระบวนการในการพัฒ นาโดยตรง ซึ่งที่ผ่านมายังขาด
บุคคลากรที่ทาหน้าที่ดูแลบริหารจัดการด้านนี้อย่างจริงจัง หรือบุคคลากรยังไม่มีภารกิจงานด้าน GIS ที่ชัดเจน ทาให้
ขาดความต่อเนื่อง บุคคลากรเหล่านี้ เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายแบบ Bottom-Up ในการจัดทาข้อมูล
การปรับปรุง รวมไปถึงการดูแลรักษาข้อมูลในพื้นที่ของตนเองเป็นเรื่องง่าย สามารถช่วยลดงบประมาณในการจัดจ้าง
ทาข้อมูลจากส่ วนกลาง อีกทั้งเทคโนโลยีส ารสนเทศบนเครือข่าย มีการพัฒ นาไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาติดตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน GIS จึงเป็นสิ่งสาคัญ หากสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ การนาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่ผู้บริหารได้เป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ ยังมี ข้อจากัดด้านงบประมาณ การจัดหาเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งยังไม่
ตอบสนองความต้องการการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ ระดับจังหวัด (ข้อมูลขนาดใหญ่) ซึ่งจาเป็นต้องมีเครื่องมือ
อุปกรณ์ โปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
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การบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ยังเป็นลักษณะของไฟล์ข้อมูล (File Base) มีความแตกต่างกันระหว่าง
โครงสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานระหว่างหน่วยงาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจึงเป็นเรื่องซับซ้อน รูปแบบการ
เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ภายในองค์ ก รบนเครื อ ข่ า ย มี ลั ก ษณะเป็ น Hard copy บนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส านั ก งาน การ
แลกเปลี่ยน การเชื่อมโยงข้อมูลภูมิส ารสนเทศพื้นฐาน ยังมีข้อจากัดหลายประการ เช่น นโยบายหรือข้อบังคับภายใน
หน่วยงาน งบประมาณ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เครือข่าย หรือมาตรฐานหรือข้อกาหนดในการจัดการ
ข้อมูลที่ชัดเจน
ปั จ จุ บั น มี ห ลายหน่ ว ยงานในระดั บ กระทรวง กรม ที่ มี ร ะบบสารสนเทศพร้ อ มให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศพื้นฐาน และอยู่บนรากฐานการออกแบบและพัฒนาระบบที่เป็นมาตรฐานสากลในการให้บริการข้อมูลบน
เครือข่าย (ISO/OGC) แต่ต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบการร้องขอข้อมูลในระบบราชการ ถึงแม้จะทราบวิธีการเข้าถึง
ข้อมูลตามมาตรฐานสากล แต่ไม่สามารถนามาใช้ในระบบงานตนเองได้ ต้องดาเนินการร้องขอเป็นขั้นตอนไป ซึ่งอาจ
ต้องใช้เวลา ทาให้บทบาทความสาคัญการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดน้อยลงไป ทาให้การวิเคราะห์เพื่อหา
แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศเป็นเรื่องยาก
7.1.2 ด้านการจัดอบรม
จากการจั ดการอบรมที่ผ่านมาพบว่า พื้นฐานของผู้ เข้าอบรมแตกต่างกันมากจึงทาให้ การอบรมต้องปรับ
รูปแบบให้สอดคล้องกับผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละจังหวัด นอกจากนี้ยังมีเรื่องของระยะเวลาในการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรม
มี ความสนใจการฝึ ก อบรมการใช้งานระบบ หากแต่ ไม่ ได้ ท างานเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศของ
หน่วยงาน และไม่มีพื้นฐานเพียงพอจึงทาให้ต้องใช้ระยะเวลาในการทาความเข้าใจ ซึ่งส่งผลกระทบในการจัดการอบรม
ให้ อยู่ ภ ายใต้กรอบระยะเวลาที่ กาหนด นอกจากนี้ยังพบว่าสถานที่จัดอบรมมีผ ลให้ ผู้ เข้าร่วมอบรมยังต้องปฏิบั ติ
ภาระกิจเร่งด่วน ที่ต้องไปดาเนินการ ณ ขณะนั้น จึงทาให้ขาดความต่อเนื่องของการเรียนรู้ ผู้เข้าอบรมต้องการให้ มี
การประสานดาเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ขาดการติดต่อกับหน่วยงานประสานและแสดงถึง
ความมุ่งมั่นในการดาเนินการ
7.1.3 ด้านการประเมินความสอดคล้องของข้อมูล
1) ความชัดเจนของนิยามต่าง ๆ คาอธิบายของข้อกาหนดมาตรฐาน FGDS เกิดความสับสนในการประเมิน
ความสอดคล้อง ทาให้การกรอกข้อมูลหรือระบุรายละเอียดข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS จากองค์กรหรือหน่วยงาน
ผู้ผลิตไม่ถูกต้อง ซ้าซ้อน และมาตราส่วนแผนที่ต่างกัน
2) ความสมบู ร ณ์ ครบถ้ ว นของข้ อ มู ล ที่ ได้ รับ มาจากหน่ ว ยงาน ท าให้ ไม่ ส ามารถพิ จ ารณาตามเงื่อ นไข
ข้อกาหนดของ FGDS ได้ครบถ้วน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากข้อกาหนดมาตรฐานที่ไม่ชัดเจน และข้อกาหนดด้านการนา
ข้อมูลจากหน่วยงานไปใช้อ้างอิง มีผลกระทบต่อหน่วยงานที่ผู้ให้บริการข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นรูปแบบ Digital
ที่สามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขได้โดยง่าย
3) การพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ตามข้อกาหนด ท าได้ยาก เพราะข้อจากัดหรือมีประเด็นที่ขัดแย้งกับทาง
กฏหมาย
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4) บางรายการชั้นข้อมูลตามข้อกาหนดมาตรฐาน FGDS ยังไม่เปิดเผยโดยองค์กรหรือหน่วยงานผู้ผลิต
5) ปั ญ หาความสะดวกในการกรอกแบบส ารวจชั้น ข้อมูล ภูมิส ารสนเทศพื้ นฐานน้ อย ซึ่งเป็ นส่ว นส าคัญ ที่
จะต้องนามาใช้ประกอบในการประเมินความสอดคล้องของชั้นข้อมูล FGDS
7.2 ข้อเสนอแนะการดาเนินการ
7.2.1 ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาและจัดทาระบบ
1) หน่วยงานผู้ประสาน ส่งเสริมการสร้างความตระหนัก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาบุคลากรด้านภูมิ
สารสนเทศ (Outreaching Capacity Building) รวมทั้งเครื่องมือด้านภูมิสารสนเทศ เช่นส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศในชีวิตประจาวัน ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งการนาเสนอข่าวสาร สาร
คดี และรายการต่ าง ๆ รวมไปถึ งการสนั บ สนุ น ผลั ก ดั น ให้ เกิ ด มาตรฐานในการก าหนดต าแหน่ งนั ก วิช าการภู มิ
สารสนเทศในภาครัฐ
2) ประสานตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายที่ใช้ในการ
ปฏิ บั ติ งาน และหาแนวทางที่ เหมาะสมในการจัด หาเครื่อ งมื อที่ มี คุณ ภาพและมี ความเป็ นไปได้ ในการจัด สรรให้
หน่วยงาน
3) เสนอแนะให้ ห น่ วยงาน จั ดทา WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service) หรือ WCS
(Web Coverage Service) และ Metadata เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ความสะดวกในการบริก ารข้ อ มู ล โดยมี ก ารจั ด ท า
ข้อเสนอแนะ วิธีการใช้งานในรูปแบบของ Guideline และใช้ความสามารถของระบบในการกาหนดสิทธิ์การเข้าถึ ง
ข้อมูลตามนโยบายของแต่ละหน่วยงาน
7.2.2 ข้อเสนอแนะด้านการจัดอบรม
1) ควรระบุความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรมที่ต้องการหรือ ให้ผู้อบรมซักถาม ประเมิน และปรับการสอนตาม
กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม
2) หากมีข้อมูลพื้นฐานหรือเครือข่ายอยู่ในพื้นที่ จะสามารถระบุตัวผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้
3) สถานที่ที่กาหนดให้มีการจัดอบรม ควรพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่จะทาให้สามารถมุ่งเป้า
ไปที่การได้รับความรู้อย่างเต็มที่และสามารถกลับไปใช้งานได้
4) เสนอให้มีผู้ประสานงานหรือกระบวนการแจ้งข่าวสารไปยังผู้เข้าร่วมอบรมให้ได้รับรู้ความก้าวหน้ าอย่าง
ต่อเนื่อง
5) เสนอให้ มี การตรวจสอบระบบเครือ ข่าย internet ของแต่ล ะจังหวัดทุ ก ครั้งที่ มี โอกาสและจัด ทาเป็ น
ฐานข้อมูลเบื้ องต้น ไว้ เพื่ อเตรีย มความพร้อม และสามารถประเมินความเสี่ ยงในการที่ระบบจะมีปัญ หาทางด้าน
เครือข่าย internet ทาให้การอบรมมีประสิทธิภาพน้อยลง
6) น าเสนอและแนะน าการประยุ กต์ การวิเคราะห์ หรือ การสร้างข้อ มูล จากแหล่ งข้อมู ล เปิ ด ทั้ งในและ
ต่างประเทศ (Open Data หรือ OpenGeo) ได้อย่างเหมาะสม และการวิเคราะห์ โจทย์ปัญ หาระดับท้องถิ่น หรือ
ระดับจังหวัด จะทาให้การเริ่มอบรมของเจ้าหน้าที่ ระดับจังหวัดได้ประโยชน์มากขึ้น
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โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

7.2.3 ข้อเสนอแนะด้านการรวมรวมข้อมูลและการประเมินความสอดคล้อง
1)
เสนอให้ เพิ่ ม เติม เนื้ อหาการศึก ษาถึงความต้อ งการใช้ งานระบบ (User Requirement) ในระดั บ
จังหวัด เพื่อประโยชน์ในการสร้างความตระหนักในประโยชน์ของข้อมูลจาก FGDS ในการช่วยพัฒนาการทางานของ
หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ภายในจังหวัด
2)
เสนอให้ปรับปรุงรูปแบบของ “แบบสารวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน” ซึ่งจัดทาขึ้นเพื่อรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภูมิส ารสนเทศพื้นฐานของหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และคาอธิบายข้อมูล (metadata)
ตามมาตรฐาน ISO 19115 ให้มีการลงรายละเอีย ดสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS และควรจะทาเป็นรายการหรือ
check list ที่ ห น่ วยงานไม่ต้องกรอกค่าหรื อสามารถท าเครื่องหมายในช่องที่ระบุ รายการไว้ได้เลย รวมไปถึงบาง
รายการยังไม่ได้ระบุลงไปในแบบสารวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน เช่น “ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจา”
เป็นต้น
3)
ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงข้อกาหนดของมาตรฐานอยู่ในบทที่ 6
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บทที่ 8
สรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดาเนินงานต่อไป (26 จังหวัด)
8.1

ด้านการพัฒนาและจัดทาระบบ

ข้อพิจารณา มีประเด็นสืบเนื่องจากการประเมินความสอดคล้องข้อมูลของหน่วยงานที่นามาพัฒนาและจัดทา
ระบบ (รายละเอียดในบทที่ 5) พบว่ารายการที่ไม่สอดคล้องจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
(1) การประเมินคุณภาพข้อมูล หน่วยงานมักจะไม่มีกระบวนการในการประเมินคุณภาพข้อมูล สังเกตได้
จากการกรอกแบบฟอร์มสารวจข้อมูลจะไม่ระบุวิธีการตรวจสอบ และจากที่ปรึกษาสุ่มตรวจประเมิน
คุณภาพข้อมูลด้วยวิธีการเทียบเคียงจากข้อมูลที่มีคุณภาพสูงกว่าหรือเทียบเท่า (การตรวจสอบความ
ถู ก ต้ อ งทางต าแหน่ ง ) รวมถึ งการตรวจข้ อ มู ล อื่ น เช่ น ความครบถ้ ว น ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล
คุณลักษณะประจา พบว่าส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
(2) รายละเอียดข้อมูล metadata เช่น กระบวณการจัดทาข้อมูล ปีที่ผลิต คุณภาพ และความครบถ้วน
ของข้อมูล จะไม่มีการระบุรายละเอียดแนบมากับข้อมูล หรือไม่กรอกข้อมูลในแบบสารวจข้อมูล
จากผลสรุปใน 2 ประเด็นดังกล่าวนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับการตรวจสอบคุณภาพของชุด
ข้อมูล และข้อมูลที่นามาจัดทาระบบนั้น ยังไม่พร้อมที่จะสามารถทาให้เกิดความเชื่อมั่น และความเชื่อถือได้ของผู้ใช้
ข้อมูล (ผู้ใช้งานระดับจังหวัด) ในบางโอกาส ข้อมูลที่ประเมินครบถ้วนแต่ไม่ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในทุกหัวข้อ ก็ยัง
สามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานได้ เนื่องจากมี ข้อมูล คุณภาพของข้อมูล ที่จะทาให้ผู้ใช้สามารถพิจารณาว่าชุด
ข้อมูลนั้นมีความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งานเฉพาะของตนหรือไม่ (รวมถึงเพิ่มความเชื่อมั่นในการนาไปใช้งาน)
รวมถึงผู้ผลิตข้อมูลก็จะได้มีข้อมูลสนับสนุนในการควบคุมปรับปรุงกระบวนการจัดสร้างข้อมูลให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นด้วย
ข้อเสนอแนะ จากข้อพิจารณาในเรื่องของคุณภาพข้อมูล ดังกล่าว การจัดทาระบบต้นแบบสาหรับเผยแพร่
การใช้งานข้อมู ล ตามมาตรฐาน FGDS จึ งควรปรับเน้ นไปที่ การสร้างต้น แบบที่ส อดคล้ องกับ มาตรฐานเพิ่ มขึ้นดั ง
ข้อเสนอแนะต่อไปนี้
(1) ปรับปรุงการแสดง metadata โดยให้หัวข้อที่แสดงผลสอดคล้องกับหัวข้อที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
รายชั้นข้อมูล (เฉพาะในส่วนของชั้นข้อมูลมาตรฐาน)
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(2) ควรเพิ่มส่วนการแสดงผล และส่วนสืบค้น ที่ผู้ใช้งานสามารถใช้การสืบค้นตามรายละเอียดที่กาหนด
ไว้ในมาตรฐานในเรื่องของคุณ ภาพ และที่ มาของข้อมู ล เช่น มาตราส่ ว นที่จัดท า ผู้ จัดท า ความ
ครบถ้วน ความถูกต้องเชิงตาแหน่ง เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ เกิดความตระหนักในความสาคัญของ
ข้อมูลการประเมินคุณภาพข้อมูล อันจะส่งผลให้เกิดการจัดทาข้อมูลที่มีคุณภาพมากขึ้นทั้ งในระดับ
จังหวัด และในระดับหน่วยงาน
8.2

ด้านการจัดอบรม

ประเด็นปัญหา การจัดทาระบบ GeoNode และ Font-End ตามที่ระบุในข้อกาหนดโครงการ (วัตถุประสงค์
ข้อ 2.3 พัฒนาและติดตั้งระบบให้บริการ และ 2.4 อบรมเผยแพร่การใช้งานในจังหวัด ) เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนิน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ ซึ่งเป็น เรื่องสืบเนื่องมากจากแนวนโยบาย
ของรัฐบาลผ่านคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ในลักษณะ top-down (การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของ
ชาติตามกรอบของระบบ NSDI โดยเน้นที่หน่วยงานหลักผู้จัดทาและบารุงรักษาข้อมูล ) แต่การจัดอบรมและเผยแพร่
การใช้งานระดับจังหวัด เป็นการเริ่มต้น ประยุกต์ใช้งานตามแนวทาง bottom-up ดังนั้นปัจจัยหลายอย่างของแต่ละ
จังหวัดจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของการอบรมเผยแพร่ด้วยเช่นเดียวกัน ดังเช่น ความพร้อมของจังหวัดในเรื่อง
ของ องค์ความรู้ บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องจะมีน้อยกว่า
ข้อพิจารณา จากการอบรมรายจังหวัดพบข้อสรุปสาคัญ คือ สามารถแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบกรม (จังหวัด
เป็นผู้พิจารณารายชื่อและหน่วยงาน) ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มจังหวัดที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เมือง และ (2) กลุ่ม
จังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้และเกษตรกรรมค่อนข้างมาก ความแตกต่างระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินทาให้ผู้ที่มาเข้ารับการ
อบรมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ด้วยเช่นกัน คือ
กลุ่มที่ (1) ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้ามารับการอบรมจะไม่มีพื้นฐานการใช้งาน GIS มาก่อน เช่น นักวิชาการสุขาภิบาล
พนักงานนโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นต้น เนื่องจากภารกิจหลักจะเป็นการบริหารจัดการชุมชนเมือง
แต่ก็มีประเด็นที่น่าสนใจ เช่น นักวิชาการสุขาภิบาล (หลายจังหวัดภาคตะวันออก) จากที่ผู้บรรยายได้พูดคุยสอบถาม
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า แม้ว่าหน้าที่จะไม่มีส่วนต้องใช้งาน GIS มากนัก แต่ปัจจุบันทางกรมฯ มีการทางานบังคับให้ทาง
ท้องถิ่น ส่งข้อมูลตาแหน่ งจั ดเก็บ ขยะ (ในรูป แบบระบบพิกัด UTM) เป็นรายงานเข้าส่วนกลาง และส่ วนงานมี การ
พัฒ นาเส้ น ทางการเก็บ ขยะให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ (แต่ไม่ได้ใช้ GIS ในการวางแผน) เป็นต้น จึงท าให้ ห ลายจังหวัดส่ ง
เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลมา รับการอบรม
กลุ่มที่ (2) สาหรับเจ้าหน้าที่ เช่น โครงการชลประทานจังหวัด สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด เกษตรจังหวัด ป่า
ไม้จังหวัด สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด เป็ นต้น ผู้รับการอบรมส่วนใหญ่ ที่มีพื้นฐานด้านการทางานเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์มาแล้ว และมีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยตรง เช่น การ
จัดแบ่งพื้นที่แจกจ่ายน้าโครงการชลประทาน การตรวจสอบการลุกล้าพื้นที่ สปก. การจัดแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์
ที่ดินในเขตพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เป็นต้น ผู้เข้ารับการอบรมมีชั้นข้อมูลของจังหวัด เก็บไว้ใช้งานเองระดับจังหวัด ทั้งที่อยู่
ในรู ป แบบ shapefile และเก็ บ ไว้ ใน google my maps บางหน่ ว ยงานมี ก ารแชร์ข้ อ มู ล ระหว่ างหน่ ว ยงาน เช่ น
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เจ้าหน้าที่สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด ส่งข้อมูลแปลงที่ดิน สปก. ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตรจังหวัด สาหรับชั้น
ข้อมูล FGDS ที่จัดทาขึ้นในโครงการเจ้าหน้าที่จังหวัดให้ความเชื่อมั่นในข้อมูลที่มาจากลักษณะระบบให้บริการ (เช่น
WMS) ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลให้บริการโดยตรงมากกว่า เนื่องจากค่อนข้างมั่นใจว่าข้อมูลจะได้รับการอัพเดท
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ข้อเสนอแนะ จากประเด็นปัญหาและข้อพิจารณาปัจจัยสาคัญด้านความพร้อมของหน่วยงานระดับจังหวัด ที่
มีผลกระทบโดยตรงกับผลสัมฤทธิ์ของโครงการในเรื่องของการเผยแพร่การใช้งานข้อมูล FGDS ระดับจังหวัด ที่ปรึกษา
มีข้อเสนอแนะให้ดาเนินการในประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการจัดอบรมดังต่อไปนี้
(1) เพิ่มเนื้อหาการอบรมในลักษณะของการทา Workshop โดยที่ปรึกษาร่วมกับจังหวัดกาหนดประเด็น
หัวข้อที่ชัดเจนตรงกับการปฏิบัติงานที่สาคัญของส่วนงาน เช่น การตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ด้วยชั้น
ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้จากระบบฐานข้อมูล FGDS การออกแบบวิเคราะห์เส้นทางและจัดทาแผนที่เส้นทาง
จัดเก็บขยะ การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมจากภาพถ่ายดาวเทียม เป็นต้น
(2) จัดกลุ่มเนื้อหาในการอบรมออกเป็น 3 ระดับ (ในส่วนของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)
 กลุ่มจังหวัดที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุมชนเมือง
เน้นพื้นฐานการใช้งานฟังก์ชั่น และประโยชน์ของฟังก์ชั่นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 กลุ่มจังหวัดที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม หรือการประมง
เน้นฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการซ้อนทับ การสืบค้น การขอบริการข้อมูลจากแหล่ง
บริการข้อมูลมาตรฐาน เช่น WMS, WFS, WCS เป็นต้น ร่วมกับการประยุกต์ใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล FGDS และแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น
 กลุ่มจังหวัดที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ เขตอุทยาน และพื้นที่ป่าสงวน
เน้นพื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบการซ้อนทับ การอ้างอิงทางตาแหน่ง และความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับความละเอียด (precision) และความถูกต้อง (accuracy) ของผลลัพธ์ตามระดับ
คุณภาพของข้อมูลจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
(3) สร้างเนื้อหาการอบรมโดยเน้นการให้ความรู้ในการสร้างข้อมูล ด้วยการดิจิไตซ์ จากการวิเคราะห์ ด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการจัดเก็บแบ่งบันข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัด
(4) เพิ่ม การใช้ความรู้ พื้น ฐานในการสร้างข้อมูล จากแหล่ งข้อมูล open data เช่น Government open
data of Thailand และการนาข้อมูลเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาระดับท้องถิ่น
หรือระดับจังหวัด
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8.3

ด้านการรวบรวมข้อมูล และการประเมินความสอดคล้อง

ข้อพิจารณา ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานเพื่อนาเข้าระบบ หน่วยงานค่อนข้างใช้เวลาในการเตรียม
ข้อมูล และเมื่อที่ปรึกษาได้รับข้อมูลจากหน่วยงานแล้ว ข้อมูลดังกล่าวไม่พร้อมสาหรับนาเข้าระบบฐานข้อมูล (FGDS)
ที่ออกแบบไว้เนื่องจากมีองค์ประกอบไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ดังรายละเอียดในบทที่ 5 สาเหตุสาคัญที่ได้รับ
จากการดาเนินการประเมินความสอดคล้องหน่วยงาน 13 หน่วยงานในโครงการ (โดยที่ปรึกษา) หลายหน่วยงานยังไม่
มีความเข้าใจในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวเนื่องกันดังนี้
(1) ความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องของวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน FGDS ซึ่งคณะกรรมการภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติ (กภช.) มีมติ ให้พัฒนามาตรฐานชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน FGDS ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้
เกิดการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และผู้ใช้ทั่วไป โดยหน่วยงานหลักเป็นผู้รับผิดชอบในการ
บารุงรักษาข้อมูล ในความหมายนี้มิได้หมายถึงหน่วยงานต้องแยกจัดทาข้อมูลขึ้น 2 ชุด (1) สาหรับ
ใช้งานเฉพาะของหน่วย และ (2) สาหรับใช้กับมาตรฐาน FGDS แต่ให้จัดทาเป็นชุดเดียว โดยตั้งต้น
โครงสร้ างของข้ อมู ล ตามที่ ก าหนดในมาตรฐานและขยายขอบเขตให้ ค รอบคลุ ม การใช้ งานของ
หน่วยงาน เพื่อให้ได้ทั้งการเผยแพร่ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (ซึ่งศึกษาขอบเขตความ
เหมาะสมและความต้องการมาแล้วในตอนจัดทามาตรฐาน) กับใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงานให้
สามารถดาเนินการไปได้พร้อม ๆ กัน
(2) ความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทาข้อมูลให้ได้มาตรฐาน ในหลาย ๆ หัวข้อในการประเมิน
ความสอดคล้ อ งแสดงให้ เห็ น ว่าหน่ ว ยงานยั งไม่ เข้ าใจประเด็ น หั ว ข้ อ ต่ าง ๆ ที่ ระบุ ไ ว้ในเอกสาร
มาตรฐาน เช่น ข้อมูลคุณลักษณะประจาสาคัญที่ต้องมี (mandatory) ไม่ครบ หรือบางหน่วยงาน
แจ้งเป็น URL ระบบให้บริการ WMS แทนการส่งต้นฉบับข้อมูล หรือส่งรายละเอียดสาคัญที่แสดงว่า
ข้อมูลของหน่วยงานได้มาตรฐานแล้ว
ข้ อ เสนอแนะ เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล ที่ ต รงตามมาตรฐานมากขึ้ น ในการด าเนิ น งานต่ อไป จึ งขอเสนอแนะการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน ไว้ดังนี้
(1) จัดประชุมชี้แจงผลการประเมิน และข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงาน (รายหน่วยงาน) เพื่อ ร่วมหาแนว
ทางการปรับปรุงการจัดทาข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐานมากขึ้น ไปจนถึงประเด็นที่ ต้องทาการ
ปรับปรุงมาตรฐานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติมากขึ้นเช่นเดียวกัน
(2) จั ดท าเอกสาร Guideline ในการจัด เตรียมข้อ มูล หรือเอกสาร check list ในการส่ งมอบข้ อมู ล
เพื่อให้หน่วยงานสามารถเตรียมข้อมูลได้ถูกต้องมากขึ้น

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้า 8 - 4

ภาคผนวก ก
คู่มือการประเมินความสอดคล้องชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าผนวก ก-1

รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

1.

การประเมินความสอดคล้องรายการชั้นข้อมูล
(จากหน่วยงานรับผิดชอบหลักหรือหน่วยงานรอง)
1.1 มีไฟล์ข้อมูลทั้งสิ้น 3 ไฟล์ ผลการประเมินดังตารางผนวก ก-1
ตารางผนวก ก-1 ผลการประเมินความสอดคล้องรายการชั้นข้อมูล
ผลการ
ลาดับที่
รายการชั้นข้อมูล
ชื่อไฟล์ตามหน่วยงาน
ประเมิน
รายการชั้นข้อมูลตาม FGDS

หมายเหตุ/ข้อสังเกต

1
2
3
4
5

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ มี และ × ไม่มี
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2.

การประเมินความสอดคล้องคานิยามศัพท์และอักษรย่อชั้นข้อมูล
2.1 การประเมินความสอดคล้องคานิยามศัพท์ ดังตารางผนวก ก-2

ตารางผนวก ก-2 ผลการประเมินความสอดคล้องนิยามคาศัพท์
ผลการ
คาศัพท์
นิยามศัพท์ตาม FGDS
ประเมิน

เงื่อนไขการสารวจจัดเก็บข้อมูล

ผลการ นิยามของตาแหน่งจุดหรือแนวเส้น ผลการ
ประเมิน
หรือแนวขอบเขตพื้นที่
ประเมิน

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง, × ไม่สอดคล้อง และ - ไม่มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
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2.2 การประเมินความสอดคล้องอักษรย่อ ดังตารางผนวก ก-3
ตารางผนวก ก-3 ผลการประเมินความสอดคล้องอักษรย่อ
อักษรย่อ

ความหมายตาม FGDS
(อังกฤษ/ไทย)

อักษรย่อของ
หน่วยงาน

ความหมายของหน่วยงาน
ที่จัดทาข้อมูล

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง และ × ไม่สอดคล้อง

1:250,000

1:50,000

1:25,000

รายการชั้นข้อมูล

1:10,000

การประเมินความสอดคล้องประเภทรูปลักษณ์
3.1 การประเมินความสอดคล้องประเภทรูปลักษณ์ ดังตารางผนวก ก-4
ตารางผนวก ก-4 ผลการประเมินความสอดคล้องประเภทรูปลักษณ์
ประเภทรูปลักษณ์
1:4,000

3.

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง, × ไม่สอดคล้อง, N/A ไม่ระบุ และ – ไม่มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
4.

การประเมินความสอดคล้องพจนานุกรม (Data dictionary)
4.1 ประเมินความสอดคล้องการจัดทาเอกสารพจนานุกรมข้อมูล ดังตารางผนวก ก-5
ตารางผนวก ก-5 ผลการความสอดคล้องการจัดทาเอกสารพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary)
รายการชั้นข้อมูล

เอกสารพจนานุกรมข้อมูล

หมายเหตุ

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ มี และ × ไม่มี
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าผนวก ก-4

รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

4.2 การประเมินความสอดคล้องชื่อฟิลล์ (Field Name) คาจากัดความ (Definition) รูปแบบ
การจัดเก็บข้อมูล (Data Type) และค่าโดเมน (Domain Value)
ตารางผนวก ก-6 ผลการประเมินความสอดคล้องข้อมูลลักษณะประจา
Field Name

Definition

Data
Type

Domain (Value)

Obligation/ ผลการ
Condition ประเมิน

FGDS

หน่วยงาน
ผลการ
ประเมิน
หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง, × ไม่สอดคล้อง และ - ไม่มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
5.
การประเมินความสอดคล้อง Feature catalogue
ตารางผนวก ก-7 ผลการประเมินความสอดคล้อง Feature Catalogue
รายการชั้นข้อมูล

ผลการประเมิน

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง, × ไม่สอดคล้อง และ – ไม่มีข้อมูลสาหรับการประเมิน

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าผนวก ก-5

รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

6.
การประเมินความสอดคล้องระบบพิกัดอ้างอิง (Reference system)
ตารางผนวก ก-8 ผลการประเมินความสอดคล้อง พื้นหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum) และรูปแบบ
ระบบพิกัด
รายการชั้นข้อมูล

พื้นหลักฐานทางยีออเดซี
รูปแบบระบบพิกัด
Indian
ระบบพิกัด
ระบบพิกัด
ระบบพิกัด
WGS 84
1975
ฉากยึดติดโลก ทางยีออเดซี แผนที่ UTM

ผลการ
หมายเหตุ
ประเมิน

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง และ × ไม่สอดคล้อง
7.

การประเมินความสอดคล้องคุณภาพข้อมูล (Data quality)
7.1 ความถูกต้องเชิงตาแหน่ง (Positional accuracy)
ตารางผนวก ก-9 ผลการประเมินความสอดคล้องความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบด้วยค่า AccuracyH (CE95) ของ
ข้อมูล FGDS
เกณฑ์ CE95 หรือ AccuracyH (95%) (เมตร) คลาส 1
รายการชั้นข้อมูล
ผลการประเมิน
1:4,000
≤ 1.73

1:10,000
N/A

1:25,000
N/A

1:50,000
≤ 21.64

1:250,000
N/A

≤ 1.73

N/A

N/A

≤ 21.64

N/A

≤ 1.73

N/A

N/A

≤ 21.64

N/A

ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประเมิน
ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประเมิน
ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประเมิน
หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง, × ไม่สอดคล้องและ N/A ไม่ระบุ

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ตารางผนวก ก-10 ผลการประเมินความสอดคล้องความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบด้วยค่า RMSEHของข้อมูล
FGDS
เกณฑ์ RMSEH(ตาม ASPRS) (เมตร) คลาส 1
รายการชั้นข้อมูล
ผลการประเมิน
1:4,000
≤ 1.0

1:10,000
N/A

1:25,000
N/A

1:50,000
≤ 12.5

1:250,000
N/A

≤ 1.0

N/A

N/A

≤ 12.5

N/A

ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประเมิน
ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประเมิน
หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง,× ไม่สอดคล้องและ N/A ไม่ระบุ
7.2

ความครบถ้วนของข้อมูล (Completeness)
1)
ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์
ตารางผนวก ก-11 ผลการประเมินความสอดคล้องความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ ในชุดข้อมูล FGDS
รายการชั้นข้อมูล

จานวนข้อมูล
ที่เกินมา
0

เปอร์เซ็นต์ข้อมูล
ที่เกินมา
0

จานวนข้อมูล
ที่ขาดไป
0

เปอร์เซ็นต์
ข้อมูลทีข่ าดไป
0

0

0

0

0

ผลการ
ประเมิน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง และ × ไม่สอดคล้อง
2)
ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจา
ตารางผนวก ก-12 ผลการประเมินความสอดคล้องความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจา
จานวนข้อมูลทีข่ าดไป
Field Name

FGDS

ผลการคานวณ

เปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่ขาดไป
FGDS

ผลการคานวณ

ผลการประเมิน

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง, × ไม่สอดคล้อง, N/A ไม่ระบุ และ – ไม่มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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7.3

ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจา (Thematic accuracy)
Rate of incorrect attribute values ขึ้นอยู่กับแต่ละชั้นข้อมูลที่กาหนดในมาตรฐาน FGDS
ตารางผนวก ก-13 ผลการประเมินความสอดคล้องความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจา
Field Name

Rate of incorrect attribute values

ผลการประเมิน

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง และ × ไม่สอดคล้อง
7.4

ความสอดคล้องทางตรรกะ (Logical consistency)
1)
ข้อกาหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล
รายการความสอดคล้องเชิงแนวคิดและเกณฑ์จานวนข้อผิดพลาดที่ยอมให้ตรวจพบ
ขึ้นอยู่กับแต่ละชั้นข้อมูลที่กาหนดในมาตรฐาน FGDS

ตารางผนวก ก-14 ผลการประเมินความสอดคล้องเชิงแนวคิด
รายการความสอดคล้องเชิงแนวคิด เกณฑ์จานวนข้อผิดพลาดที่ยอมให้ตรวจพบ จานวนที่พบ ผลการประเมิน

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง และ × ไม่สอดคล้อง
2)

ข้อกาหนดความสอดคล้องกับค่าโดเมนของข้อมูล
รายการข้อมูลลักษณะประจาและ Value domain non-conformance rate
ขึ้นอยู่กับแต่ละชั้นข้อมูลที่กาหนดในมาตรฐาน FGDS
ตารางผนวก ก-15 ผลการประเมินความสอดคล้องกับค่าโดเมน ของข้อมูลในชุดข้อมูล FGDS
รายการข้อมูลลักษณะประจา

Value domain non-conformance rate

ผลการประเมิน

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง และ × ไม่สอดคล้อง

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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3)

ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูล
รายการความสอดคล้องทางโทโปโลยี ขึ้นอยู่กับแต่ละชั้นข้อมูลที่กาหนดในมาตรฐาน
FGDS
ตารางผนวก ก-16 ผลการประเมินความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูล ในชุดข้อมูลFGDS
รายการความสอดคล้องทางโทโปโลยี

มาก

ปานกลาง

น้อย

จานวนข้อผิดพลาด
ที่ตรวจพบ

ผลการประเมิน

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง × ไม่สอดคล้องและ N/A ไม่มีข้อมูล
8.

การประเมินความสอดคล้องรูปแบบของข้อมูล (Data format)
8.1 ไฟล์เอกสารข้อมูลที่ส่งมอบ

ตารางผนวก ก-17 ผลการประเมินความสอดคล้องรูปแบบการจัดเก็บรูปแบบไฟล์ข้อมูล (File Based) หรือฐานข้อมูล
เชิงพื้นที่ (Spatial Data Base)
รายการชั้นข้อมูล

รูปแบบการจัดเก็บ
รูปแบบไฟล์ข้อมูล
ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
(File Based)
(Spatial Data Base)

หมายเหตุ

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง และ × ไม่สอดคล้อง
ตารางผนวก ก-18 ผลการประเมินความสอดคล้องรูปแบบการจัดเก็บ PDF file หรือ Text file
รูปแบบการจัดเก็บ
รายการชั้นข้อมูล
ผลการประเมิน
PDF file
Text file
(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง และ × ไม่สอดคล้อง
หมายเหตุ : (1) ชนิดของข้อมูล (2) มาตราส่วนที่ผลิตข้อมูล (3) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งมอบ (4) ปีที่ผลิต

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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9.
การประเมินความสอดคล้องคาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ตารางผนวก ก-19 ผลการประเมินความสอดคล้องรูปแบบการจัดเก็บไฟล์แบบสารวจ หรือ XML File
รูปแบบการจัดเก็บ

รายการชั้นข้อมูล

ไฟล์แบบสารวจ

XML File

พื้นที่ขอบเขตจังหวัด
พื้นที่ขอบเขตอาเภอ
พื้นที่ขอบเขตตาบล
หมายเหตุ : ให้ระบุ √ มี และ × ไม่มี
9.1 รายการคาอธิบายข้อมูลหลัก (Core metadata)
ตารางผนวก ก-20 ผลการประเมินความสอดคล้องคาอธิบายข้อมูล (Metadata)
ลาดับที่
รายการ Metadata
ความหมาย
1
Dataset title
ชื่อชุดข้อมูล
2
Dataset reference date วันที่อ้างอิงของชุดข้อมูล
3
Dataset responsible
ผู้รับผิดชอบชุดข้อมูล
4

party
Geographic location of
the dataset (by four
coordinates or by
geographic identifier)

5

Dataset language

6

Dataset character set

7

Dataset topic category

8

Scale of the dataset

9
10

Abstract describing the
dataset
Dataset format name

11

Dataset format version

การบังคับ
Mandatory
Mandatory
Optional

พื้นที่ครอบคลุมของข้อมูล
(โดยค่าพิกัดมุมล่างซ้าย และ
ค่าพิกัดมุมบนขวาของพื้นที่
ครอบคลุม)
ภาษาของชุดข้อมูล
รหัสอักษรของชุดข้อมูล
ประเภทหัวข้อของชุดข้อมูล
มาตราส่วนชุดข้อมูล
บทคัดย่อซึ่งอธิบายชุดข้อมูล

Conditional

ชื่อรูปแบบของชุดข้อมูล
เวอร์ชั่นของรูปแบบของชุด
ข้อมูล

Optional

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการประเมิน

Mandatory
Conditional
Mandatory
Optional
Mandatory

Optional

หน้าผนวก ก-10
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ตารางผนวก ก-20 ผลการประเมินความสอดคล้องคาอธิบายข้อมูล (Metadata) (ต่อ)
ลาดับที่
รายการ Metadata
ความหมาย
การบังคับ
12
Additional extent
Optional
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
information (vertical
ขอบเขตของข้อมูล (ทางดิ่ง
and temporal)
ทางเวลา)
13
Spatial representation ชนิดการบันทึกข้อมูลเชิงพื้นที่
Optional
14

type
Reference system

15

Lineage statement

16

On-line resource

17

Metadata file identifier

18

20

Metadata standard
name
Metadata standard
version
Metadata language

21

Metadata character set

19

ระบบอ้างอิง (ระบบพิกัด
อ้างอิง)
ข้อความบอกความเป็นมาและ
กระบวนการจัดทาข้อมูล
URL ที่เชื่อมโยงไปสู่ข้อมูล
รหัสหมายเลข metadata
ชื่อมาตรฐาน metadata

Optional

เวอร์ชั่นมาตรฐาน metadata

Optional

ภาษาข้อมูลใน metadata
รหัสตัวอักษรของข้อมูลใน

ผลการประเมิน

Optional
Optional
Optional
Optional

Conditional
Conditional

metadata
22
23

Metadata point of
contact
Metadata date stamp

การติดต่อเกี่ยวกับ metadata

วันที่ของ metadata
24
Data content [0..*]
เนื้อหาข้อมูล
25
Data quality [0..*]
คุณภาพข้อมูล
หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง และ × ไม่สอดคล้อง

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mandatory
Mandatory
Mandatory
Mandatory

หน้าผนวก ก-11

รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

9.2 รายการคาอธิบายเนื้อหาข้อมูล (MD_ContentInformation)
ตารางผนวก ก-21 ผลการประเมินความสอดคล้องคาอธิบายข้อมูลสาหรับอธิบายเนื้อหาข้อมูล (MD_ContentInformation)
ลาดับที่
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

รายการ Metadata

ความหมาย
ข้อมูลอธิบายสารบัญ
แฟ้มของรูปลักษณ์
MD_FeatureCatalogue
Description
(กรณีข้อมูลแบบ
เวคเตอร์)
รหัสที่บอกถึงการได้ตาม
complianceCode [0..1]
ISO19110 ของสารบัญ
แฟ้มฯ
ภาษาที่ใช้ในสารบัญ
language [0..*]
แฟ้มฯ
รหัสที่บอกว่าสารบัญ
includeWithDataset
แฟ้มฯ ได้ถูกใส่รวมไว้ใน
ชุดข้อมูล
รายการรูปลักษณ์ข้อมูล
featureTypes [0..*]
ในสารบัญแฟ้มฯ ที่
ปรากฎในชุดข้อมูล
featureCatalogueCitation ข้อมูลอ้างอิงของสารบัญ
[1..*]
แฟ้มฯ ภายนอก

การบังคับ

ชนิดข้อมูล

Conditional

รายการที่ 1.1 ถึง 1.5

Optional

Boolean

Optional

CharacterString

Mandatory

Boolean

Optional

GenericName

Mandatory

CI_Citation

ผลการประเมิน

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง และ × ไม่สอดคล้อง

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าผนวก ก-12
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9.3
รายการคาอธิบายข้อมูลสาหรับอธิบายคุณภาพข้อมูล (DQ_DataQuality)
ตารางผนวก ก-22 การประเมินความสอดคล้องคาอธิบายข้อมูลสาหรับอธิบายคุณภาพข้อมูล (DQ_DataQuality)
ลาดับที่ รายการ Metadata
Data Quality Scope
1
DQ_Element [0..*]
2

Mandatory

DQ_Scope

Mandatory

รายการที่ 2.1 – 2.7

2.1

Optional

Char (Free text)

Optional

MD_Identifier

คาอธิบายตัวชี้วัดฯ

Optional

Char (Free text)

ชนิดของวิธีการประเมิน
คุณภาพข้อมูล
กระบวนการประเมิน
คุณภาพฯ
วันที่ของคุณภาพข้อมูล
ผลการประเมินคุณภาพ
ข้อมูล

Optional

DQ_EvaluationMet
hodTypeCode

Optional

CI_Citation

Optional

DateTime

Mandatory

DQ_Result

2.2
2.3
2.4

ความหมาย
ขอบเขตของคุณภาพ
องค์ประกอบคุณภาพ
ข้อมูล (รายงานได้หลาย
องค์ประกอบฯ)
nameOfMeasure [0..*] ชื่อตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล
measuredIdentificatio ข้อมูลบ่งชี้ตัวชี้วัดฯ
n [0..1]
measureDescription
[0..1]
evaluationMethodTyp
e [0..1]

2.5

evaluationProcedure
[0..1]

2.6

dateTime [0..*]

2.7

result [1..2]

การบังคับ

ชนิดข้อมูล

ผลการประเมิน

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง และ × ไม่สอดคล้อง
10.

การสารวจนาเข้าข้อมูล (Data capture)
วิธีการสารวจและนาเข้าของแต่ละชั้นข้อมูลขึ้นอยู่กับการกาหนดแนวทางตามมาตรฐาน FGDS
ตารางผนวก ก-23 ผลการประเมินความสอดคล้องการสารวจการนาเข้าข้อมูล
รายการชั้นข้อมูล

วิธีการสารวจและนาเข้าข้อมูล

ผลการประเมิน

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง และ × ไม่สอดคล้อง

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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11. การบารุงรักษาข้อมูล (Data maintenance)
ตารางผนวก ก-24 ผลการประเมินความสอดคล้องการบารุงรักษาข้อมูล
ปรับปรุงข้อมูล
ปีที่ปรับปรุง
รายการชั้นข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน
ข้อมูล

ผลการประเมิน

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง และ × ไม่สอดคล้อง

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ข
แนวทางการจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าผนวก ข-1
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ที่ปรึกษามีแนวทางการประเมิน การปรับปรุง และการจัดทาข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานให้เป็นไป
ตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS ดังนี้
1.
ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการชั้นข้อมูลที่ได้รับให้สอดคล้องกับรายการชั้นข้อมูลตาม
FGDS
2.
ตรวจสอบคานิยามศัพท์และอักษรย่อตามเอกสารมาตรฐานข้อกาหนด FGDS จากเอกสาร
พจนานุ ก รมข้ อ มู ล (Data dictionary) หรื อ รายละเอี ย ดในค าอธิ บ ายลั ก ษณะประจ า
(Attribute)
3.
ตรวจสอบรายการข้ อ มู ล ตามประเภทรู ป ลั ก ษณ์ ท างภู มิ ศ าสตร์ ข องแต่ ล ะชั้ น ข้ อ มู ล ตาม
มาตรฐานข้อกาหนด FGDS โดยดูจาก Shapefile Properties
4.
พจนานุกรมข้อมูล ทาการประเมินความสอดคล้องใน 2 ส่วน ได้แก่
1) ตรวจสอบโครงสร้างข้อมูลให้ตรงตาม FGDS โครงสร้างรายการและข้อมูลลักษณะประจา
สาหรับรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ที่มีการกาหนดไว้ในรูปแบบจุด เส้น พื้นที่ และกริด
2) เอกสารพจนานุกรมข้อมูล โดยการประเมินความสอดคล้องจากเอกสารแนบ
5.
ตรวจสอบรายละเอี ย ดเนื้ อ หาของชั้ น ข้ อ มู ล ในลั ก ษณะของ Feature Catalogue ตาม
มาตรฐาน ISO19110 โดยประเมิ น ความสอดคล้ อ งจากเอกสารพจนานุ ก รม (Data
Dictionary)
6.
ตรวจสอบระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference system) ประเมินความสอดคล้อง
พื้นฐานทางยีออเดซีประเทศไทย หรือพื้นหลักฐานแผนที่ คือ พื้นหลักฐาน WGS 84 และพื้น
หลักฐาน Indian 1975 และรูปแบบระบบพิกัด โดยดูจาก Shapefile Properties
7.
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Data Quality)
1) ความถูกต้องเชิงตาแหน่ง (Positional accuracy) ต้องมีความถูกต้องทางตาแหน่งตาม
เกณฑ์มาตรฐาน CE95 และมาตรฐาน ASPRS
แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องเชิงตาแหน่ง
ที่ป รึ กษาจะดาเนินการจัดทารายงานผลการประเมินพร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้องทางตาแหน่งเทียบกับตาแหน่งบนภาพถ่ายทางอากาศ (ตามเล่มมาตรฐาน FGDS)
1:4,000 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจัดกลุ่มของการตรวจสอบออกเป็นกลุ่ม
(Grouping Data for Validation) จุดตรวจสอบ (GCP) มีการกระจายตัว และระยะห่าง
ที่ เ หมาะสมและครอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง ทั้ ง พื้ น ที่ ต ามมาตรฐาน FGDS และยอมให้ มี ค วาม
คลาดเคลื่อนจากจุดตรวจสอบอิสระบนภาพถ่ายทางอากาศ (ตามเล่มมาตรฐาน FGDS)
1:4,000 ได้ไม่เกิน 3 เมตร (ตามเล่มมาตรฐาน FGDS) เมื่อคิดจากรากที่สองของค่าเฉลี่ย
ของผลต่างยกกาลังสอง (Root Mean Square : RMS) โดยแบ่งผลการตรวจสอบข้อมูล
มีรายละเอียดของการตรวจสอบแบ่งเป็นกลุ่ม
ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รูปผนวก ข-1 แสดงตาแหน่งของจุดตรวจสอบเทียบกับตาแหน่งบนภาพถ่ายทางอากาศ
(ตามเล่มมาตรฐาน FGDS) 1:4,000 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตารางผนวก ข-1 แสดงตัวอย่างจุดตรวจสอบบล็อกใน 1 บล็อก
X

Y

X

Y

(Test)

(Test)

(Independent)

(Independent)

LOX08-01

563724.625

1378607.731

563721.468

LOX08-02

581124.392

1375839.973

LOX08-03

575979.632

LOX08-04

Point

∆X

∆Y

∆X2

∆Y2

1378607.731

-3.157

0.000

9.967

0.000

581126.856

1375838.433

2.464

-1.540

6.071

2.372

1357444.104

575978.092

1357444.207

-1.540

0.103

2.372

0.011

602063.529

1374524.639

602067.148

1374524.408

3.619

-0.231

13.097

0.053

LOX08-05

604959.956

1353492.888

604960.367

1353491.142

0.411

-1.746

0.169

3.049

LOX08-06

598552.455

1331427.128

598548.714

1331429.029

-3.741

1.901

13.995

3.614

LOX08-07

590032.065

1310193.721

590032.646

1310195.656

0.581

1.935

0.338

3.744

LOX08-08

580333.744

1319939.284

580332.776

1319938.316

-0.968

-0.968

0.937

0.937

LOX08-09

580766.275

1295955.800

580764.833

1295955.751

-1.442

-0.049

2.079

0.002

Sum

126.663

34.829

Mean

6.333

1.741

RMS(X)

2.517

RMS(Y)
RMS

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตารางผนวก ข-2 จานวนจุดตรวจสอบสาหรับแต่ละชั้นข้อมูลหรืออนุภูมิภาค

2) ความครบถ้วนของข้อมูล (Completeness) ทาการประเมินใน 2 ลักษณะ ประกอบด้วย
 ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์
ใช้วิธีการตรวจสอบความครบถ้วนด้วย 2 วิธี ได้แก่
- สุ่ มสอบเที ยบกั บภาพถ่ ายทางอากาศ (ตามเล่ มมาตรฐาน FGDS) 1:4,000
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น ข้อมูลแหล่งน้า
- ตรวจสอบกับทะเบียนข้อมูลของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลเป็น
จานวนนับได้ เช่น ข้อมูลขอบเขตการปกครอง
 ความครบถ้ ว นของข้อมู ล ลัก ษณะประจ า ตรวจสอบจากข้ อมู ล ในตารางข้ อมูล
ลั กษณะประจ า (Attribute Data) ของแต่ล ะชั้นข้อมูล ทาการประเมินจานวน
ข้อมูลที่ขาดไป ให้ไม่เกินมาตรฐานเกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจา
ในชุดข้อมูล FGDS
3) ข้อกาหนดความถูกต้องของลักษณะประจา (Thematic accuracy) ตรวจสอบจากข้อมูล
ในตารางข้อมูล ลั กษณะประจา (Attribute Data) ของแต่ล ะชั้นข้อมูล ให้ เป็นไปตาม
ข้อกาหนดความถูกต้องชั้นข้อมูล FGDS
4) ข้อกาหนดความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล (Logical consistency) มีเกณฑ์การ
ประเมินความสอดคล้อง ดังนี้
 ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล
ใช้โ ปรแกรมทางด้าน GIS ประเมินความสอดคล้ องทางโทโปโลยี ตัว อย่างเช่น
ข้ อ มู ล เส้ น ทางคมนาคม พิ จ ารณาจาก Must Not Overlap, Must Not SelfOverlap, Must Not Self-Intersect, Must Not Have Dangles แ ล ะ Must
Not Intersect
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หน้าผนวก ข-4

รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด
 ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของข้อมูล

ประเมินความสอดคล้องกับค่าโดเมนของข้อมูลจากข้อกาหนดข้อมูล FGDS จาก
รายละเอียดในคาอธิบายลักษณะประจา (Attribute)
 ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูล
ใช้โปรแกรมทางด้าน GIS ประเมินความสอดคล้ องทางโทโปโลยีของชั้น ข้ อมูล
ตัวอย่างเช่น ชุดข้อมูลเขตการปกครอง พิจารณาจาก Must Not Have Gaps ชุด
ข้อมูลแปลงที่ดิน พิจารณาจาก Number of invalid slivers
ตารางผนวก ข-3 ประเภทข้อมูลทางโทโปโลยี
1. Rate of faulty point-curve connections การ
วัดความผิดพลาดที่เกิดจากจานวนการเชื่อม Node ที่
ผิ ด พลาดเมื่ อ เที ย บกั บ จ านวนการเชื่ อ ม node ที่
ถูกต้อง (หรือที่ควรจะเป็น) หรือการสัมผัสกันของเส้น
ที่มาแตะที่จุดเดียวกัน (curves) ควรแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงที่เป็นกลุ่มเดียวกัน เช่น จานวนของ
การเชื่ อ มต่ อ จุ ด ของถนนที่ มี ค วามคดเคี้ ย ว รวมทั้ ง
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก node ของเส้นสองเส้นที่
ไม่ต้องเชื่อมต่อกันที่จุดสี่แยก การตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อมูลจะนับจานวน errors ของข้อมูลที่มีลักษณะ
เช่นนี้
2. Number of missing connection due to
undershoots
การวัดความผิดพลาดที่เกิดจากการเชื่อมต่อ
ของเส้นที่ไม่สัมผัสต่อเนื่องกัน (Undershoots) ถ้า
โดยสภาพความเป็นจริงแล้วเส้นต้องลากเชื่อมต่อกัน
3. Number of missing connection due to
overshoots
การวัดความผิดพลาดที่เกิดจากการเชื่อมต่อ
ของเส้นที่เกินออกไป (overshoots)
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หน้าผนวก ข-5

รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ตารางผนวก ข-3 ประเภทข้อมูลทางโทโปโลยี (ต่อ)
4. Number of invalid slivers
การวั ด ความผิดพลาดที่ เกิ ดจากข้อมูลที่มี
ช่องว่าง (gap) หรือพื้นที่ที่เกิดการทับซ้อน (overlap)
โดยมีขนาดของพื้นที่เล็ก ๆ (slivers)

5. Number of invalid self-intersect errors
(Loops)
การวัดความผิดพลาดที่เกิดจากการลากเส้น
ที่จะต้องไม่ข้าม (not cross themselves) หรือไม่
ทับซ้อน (not cross or overlap themselves)
6. Number of invalid self overlap errors
(Kickbacks)
การวัดความผิดพลาดที่เกิดจากการลากเส้น
ซ้อนทับกันเอง (self overlap)
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หน้าผนวก ข-6

รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลภาพ (Raster)
การตรวจสอบคุณภาพความคมชัดของข้อมูล ภาพ สามารถตรวจสอบได้จาก
กราฟ Histogram ของข้อมูลภาพ ซึ่งผลที่ได้รับควรจะเป็นมีลักษณะเป็นรูประฆังคว่า ดัง
ตัวอย่างรูปผนวก ข-2

รูปผนวก ข-2 แสดงผลความคมชัดของข้อมูลภาพด้วย Histogram รูประฆังคว่า
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หน้าผนวก ข-7

ภาคผนวก ค
การพิจารณาและอนุมัติแผนการฝึกอบรม
ที่ป รึก ษาจะดาเนิน การจัด ฝึก อบรมหลัก สูต รผู้ดูแ ลระบบ ในจัง หวัด ที่ดาเนิน การติด ตั้ง ระบบ
บริก าร จานวน 15 จัง หวัด จัง หวัดละอย่างน้อ ย 5 คน ระยะดาเนิน การฝึก อบรมอย่า งน้อย 3 วัน ตาม
หนังสือที่ วร 176/2560 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้
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หน้าผนวก ค-1

รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

รายละเอียดการฝึกอบรม
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS (15 จังหวัด)

“หลักสูตรผู้ดูแลระบบ”

1. วัตถุประสงค์การฝึกอบรม
เพื่อแนะนาถึงเหตุผลความสาคัญในการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ และส่งเสริมการใช้งานในวง
กว้าง เกิดความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินงานโดยเฉพาะเรื่อง การรวบรวม การให้บริการข้อมูล/แผนที่ของ
ประเทศ

2. เป้าหมายการฝึกอบรม
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

อธิบายภาพรวมของระบบ
อธิบายสิทธิ์ในการเข้าถึง
อธิบายถึงหลักการอย่างง่ายของ Service (WMS, WMTS, WFS, WCS), Metadata และ FGDS
แนะนาวิธีติดตั้งระบบงาน
นาเสนอวิธีการใช้งานระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์
จัด workshop การใช้งานระบบทั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่ ระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์ และ
โปรแกรม GIS Desktop

3. บุคคลที่เหมาะสมเข้าร่วมฝึกอบรม
(1) เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ และ ผู้ใช้งานระบบ รายจังหวัด
(2) เจ้าหน้าที่ สทอภ. (ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง)

4. การประเมินผลการฝึกอบรม
ทดสอบการจัดทาข้อมูล และแสดงตัวอย่างผลการดาเนินของเจ้าหน้าที่ โดยมีการตรวจสอบประเมิน
ความสอดคล้องของข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน

5. อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์
(2) ระบบอินเตอร์เน็ต
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หน้าผนวก ค-2

รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

กาหนดการฝึกอบรม
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS (15 จังหวัด)

“หลักสูตรผู้ดูแลระบบ”

วันที่ 1
08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.45 น.

การนาเสนอภาพรวม “โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล
FGDS) ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS (15 จังหวัด)”

09.45 – 10.00 น.

- พักรับประทานอาหารว่าง -

10.00 – 12.00 น.

การบรรยายเรื่อง "การจัดทาข้อมูลแผนที่ (Digital Mapping) ตามกาหนดชั้นข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ Fundamental Geographic Data Set
(FGDS)"

12.00 – 13.00 น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน -

13.00 – 14.30 น.

การบรรยายเรื่อง "ข้อกาหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (OGC/ISO, SQL-SF, SQL-MM, WMS, WFS, WCS,
MetaData และ CSW)"

14.30 – 15.00 น.

- พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น.

การบรรยายสรุป

16.00 น.

ปิดการสัมมนา

***************************************
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หน้าผนวก ค-3

รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

กาหนดการฝึกอบรม
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS (15 จังหวัด)

“หลักสูตรผู้ดูแลระบบ”

วันที่ 2
08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.

การบรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาระบบบริการแผนที่ออนไลน์
ใช้โปรแกรมประยุกต์ Geoserver/Google Map API และ NGIS Portal”

10.30 – 11.00 น.

- พักรับประทานอาหารว่าง -

11.00 – 12.00 น.

การบรรยายและปฏิบัติ "การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีการให้บริการข้อมูลฟรี
จากหน่ วยงานของภาครั ฐ และองค์ กรต่ างระหว่ างประเทศโดยใช้ โ ปรแกรม GIS
Desktop"

12.00 – 13.00 น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน -

13.00 – 14.30 น.

การบรรยายและปฏิบัติ "การติดตั้งระบบบริการแผนที่ออนไลน์ GeoServer และ
ทดสอบการนาเข้าข้อมูลภูมิสารนเทศ"

14.30 – 15.00 น.

- พักรับประทานอาหารว่าง -

15.00 – 16.00 น.

การบรรยายและปฏิบัติ "การตั้งค่าระบบบริการข้อมูลแผนที่บนเครือข่าย และการ
บารุงรักษา"

16.00 น.

ปิดการสัมมนา

***************************************
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

กาหนดการฝึกอบรม
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS (15 จังหวัด)

“หลักสูตรผู้ดูแลระบบ”

วันที่ 3
08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.

การบรรยายเรื่อง “ระบบบริการแผนที่ออนไลน์ (Front-end) ระดับจังหวัด”

10.30 – 11.00 น.

- พักรับประทานอาหารว่าง -

11.00 – 12.00 น.

การบรรยายและปฏิบัติ "การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ สาหรับงานบริหาร
จัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ ภายในจังหวัด"

12.00 – 13.00 น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน -

13.00 – 14.30 น.

การบรรยายและปฏิบัติ "เทคโนโลยีการสารวจและจัดทาข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อ
นาเข้าข้อมูลลงในระบบให้บริการแผนที่ Geoserver และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
Quantum GIS"

14.30 – 15.00 น.

- พักรับประทานอาหารว่าง -

15.00 – 16.00 น.

การบรรยายสรุป

16.00 น.

ปิดการสัมมนา

***************************************

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าผนวก ค-5

รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ตารางผนวก ค-1 แผนการจัดฝึกอบรมรายจังหวัด
ครั้งที่ จังหวัดเป้าหมาย

ระหว่างวันที่

จานวน
ผู้เข้าร่วม
(คน)

แม่ฮ่องสอน

5
(พ) 13 ธ.ค. 60 ถึง
(ศ) 15 ธ.ค. 60

1
สระแก้ว

5

เชียงใหม่

5
(จ) 18 ธ.ค. 60 ถึง
(พ) 20 ธ.ค. 60

2
ปราจีนบุรี
ลาปาง
3
ฉะเชิงเทรา

5

(พฤ) 21 ธ.ค. 60 ถึง
(จ) 25 ธ.ค. 60
(เว้นวันหยุดราชการ)

เชียงราย

5
5
5

(อ) 26 ธ.ค. 60 ถึง
(พฤ) 28 ธ.ค. 60

4
ชลบุรี

5

พะเยา

5
(พ) 3 ม.ค. 61 ถึง
(ศ) 5 ม.ค. 61

5
ระยอง
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5

สถานที่ฝึกอบรม

หมายเหตุ

ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์
ณ. สานักงาน
ภายในจังหวัด
ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์
ณ. สานักงาน
ภายในจังหวัด
ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์
ณ. สานักงาน
ภายในจังหวัด
ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์
ณ. สานักงาน
ภายในจังหวัด
ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์
ณ. สานักงาน
ภายในจังหวัด
ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์
ณ. สานักงาน
ภายในจังหวัด
ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์
ณ. สานักงาน
ภายในจังหวัด
ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์
ณ. สานักงาน
ภายในจังหวัด

ขอส่งแบบตอบ
รับภายในวันที่
3 ธ.ค. 60
ขอส่งแบบตอบ
รับภายในวันที่
3 ธ.ค. 60
ขอส่งแบบตอบ
รับภายในวันที่
8 ธ.ค. 60
ขอส่งแบบตอบ
รับภายในวันที่
8 ธ.ค. 60
ขอส่งแบบตอบ
รับภายในวันที่
11 ธ.ค. 60
ขอส่งแบบตอบ
รับภายในวันที่
11 ธ.ค. 60
ขอส่งแบบตอบ
รับภายในวันที่
16 ธ.ค. 60
ขอส่งแบบตอบ
รับภายในวันที่
16 ธ.ค. 60
งแบบ
ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์ ขอส่
ตอบรับภายใน
ณ. สานักงาน
วันที่ 19 ธ.ค.
ภายในจังหวัด
60
งแบบ
ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์ ขอส่
ตอบรั
บภายใน
ณ. สานักงาน
วันที่ 19 ธ.ค.
ภายในจังหวัด
60
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

ตารางผนวก ค-1 แผนการจัดฝึกอบรมรายจังหวัด (ต่อ)
จานวน
ผู้เข้าร่วม
(คน)

สถานที่ฝึกอบรม

หมายเหตุ

5

ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์
ณ. สานักงาน
ภายในจังหวัด

นครนายก

5

ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์
ณ. สานักงาน
ภายในจังหวัด

อุตรดิตถ์

5

ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์
ณ. สานักงาน
ภายในจังหวัด

5

ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์
ณ. สานักงาน
ภายในจังหวัด

5

ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์
ณ. สทอภ.

ขอส่งแบบ
ตอบรับภายใน
วันที่ 25 ธ.ค.
60
ขอส่งแบบ
ตอบรับภายใน
วันที่ 25 ธ.ค.
60
ขอส่งแบบ
ตอบรับภายใน
วันที่ 28 ธ.ค.
60
ขอส่งแบบ
ตอบรับภายใน
วันที่ 28 ธ.ค.
60
ขอส่งแบบ
ตอบรับภายใน
วันที่ 8 ม.ค.
61

ครั้งที่ จังหวัดเป้าหมาย

ระหว่างวันที่

น่าน
(จ) 8 ม.ค. 61 ถึง
(พ) 10 ม.ค. 61

6

7
ปทุมธานี

8

(พฤ) 11 ม.ค. 61 ถึง
(จ) 15 ม.ค. 61
(เว้นวันหยุดราชการ)

กรุงเทพมหานคร (อ) 16 ม.ค. 61 ถึง
(พฤ) 18 ม.ค. 61
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

โดย ที่ปรึกษาได้ดาการจัดฝึกอบรมแล้วทั้งสิ้น 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลาปาง
เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปทุมธานี และ
กรุงเทพมหานคร แสดงภาพบรรยากาศการฝึกอบรมบางส่วนตามรูปผนวก ค-1 ถึง ค-8

รูปที่ ค-1 การจัดอบรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รูปที่ ค-2 การจัดอบรมจังหวัดเชียงใหม่
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

รูปที่ ค-3 การจัดอบรมจังหวัดลาปาง

รูปที่ ค-4 การจัดอบรมจังหวัดเชียงราย

รูปที่ ค-5 การจัดอบรมจังหวัดสระแก้ว
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

รูปที่ ค-6 การจัดอบรมจังหวัดปราจีนบุรี

รูปที่ ค-7 การจัดอบรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

รูปที่ ค-8 การจัดอบรมจังหวัดชลบุรี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
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ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

รูปที่ ค-9 การจัดอบรมจังหวัดปทุมธานี

รูปที่ ค-10 การจัดอบรมจังหวัดอุตรดิตถ์

รูปที่ ค-11 การจัดอบรมจังหวัดระยอง
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รูปที่ ค-12 การจัดอบรมจังหวัดน่าน

รูปที่ ค-13 การจัดอบรมจังหวัดนครนายก

รูปที่ ค-14 การจัดอบรมจังหวัดพะเยา
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รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด

รูปที่ ค-15 การจัดอบรมจังหวัดกรุงเทพมหานคร
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