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1.1 บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

เป็นที่ทราบกันดีว่าความสําคัญต่อบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาการเรียนรู้ และการ
รับข้อมูลข่าวสาร การจัดทําและนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้ด้านการวิเคราะห์ การวางแผน การบริหารจัดการข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ข้อมูลภูมิสารสนเทศหรือข้อมูลเชิงพ้ืนที่ก็จัดเป็นข้อมูลประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญ และมีรูปแบบการ
บริหารจัดการเฉพาะด้าน และมีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ จึงจําเป็นต้องมีข้ อกําหนดหรือ
มาตรฐานที่ชัดเจนในการบริหารจัดการข้อมูลร่วมกันอย่างมีเอกภาพ (Data integrity) และสอดคล้องกับกลไกการ
ขับเคลื่อนนโยบายการบูรณาการข้อมูลร่วมกันของภาครัฐ-เอกชน แนวคิดและนโยบายดังกล่าว ได้ถูกนํามาเป็นกรอบ
ในการจัดทําแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เพื่อให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจ ใช้เป็นแนวทางในการ
จัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้มีการยกร่างและจัดทําแผน
แม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติให้สําเร็จลุลวง ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน์เอาไว้ คือ “โครงสร้างพ้ืนฐานทางภูมิสารสนเทศ 
(NSDI) เป็นหนึ่งในกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน” โดยอาศัยบทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานที่เพ่ิมมากข้ึน และสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนา Thailand 4.0 ที่มี
วิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ไปสู่ การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทันสมัย 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม นําไปสู่การเน้นในภาคบริการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบออนไลน์ถือเป็นส่วนสําคัญต่อชีวิตประจําวัน ที่ช่วยให้ความ
สะดวกสบาย ในการติดต่อสื่อสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลออนไลน์ การติดต่อ การทําธุรกิจหรือธุรกรรม
ต่างๆ แม้กระทั้งการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านทาง World Wide Web (WWW) เพ่ือให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบออนไลน์จึงเป็นปัจจั ยหนึ่งที่สําคัญในการ
ขับเคลื่อนกลไกดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ เป็นการเพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับบริหารงาน ไปจนถึงระดับประชาชนหรือระดับท้องถิ่น และสร้างความต่อเนื่องทางนโยบาย เกิดธรรมาภิบาล
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ ที่ผลิตโดยองค์กร (หน่วยงานหลักและ
หน่วยงานรอง) ภายใต้กรอบนโยบายการทํางานร่วมกัน โดยเป้าหมายและแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาตินี้ได้
กําหนดยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ 

2)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของภาครัฐ 

3)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศทุกภาคส่วน 

4)  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมผลักดันให้มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเทคโนโลยี
และข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

บทท่ี 1 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
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 ส่วนหนึ่งของนโยบายด้านการพัฒนาภูมิสารสนเทศของชาติ ตามแผนพัฒนาและขับเคลื่อนงานด้านภูมิ
สารสนเทศในภาพรวมของประเทศนั้น ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศระบบ National Spatial 
Data Infrastructure หรือ NSDI โดยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ หรือ กภช. ได้รับกรอบนโยบายที่จะ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานข้อมูลร่วมกัน การบูรณาการข้อมูลร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กําหนดให้มีการศึกษาและพัฒนา ข้อกําหนดที่เป็นมาตรฐานในด้านโครงสร้าง เนื้อหา 
คุณลักษณะ คุณภาพ ของข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะใช้ในการจัดทําชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน 
(Fundamental Geographic Data Set หรือ FGDS) ที่มีความหลากหลายของมาตราส่วน ความซ้ําซ้อนของชุด
ข้อมูล การกําหนดนิยาม/คุณลักษณะชั้นข้อมูลระหว่างหน่วยงาน หรือภายในหน่วยงานที่ชัดเจน เ พ่ือให้มีความ
สอดคล้องกัน สําหรับการใช้งานของประเทศ รองรับการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนในอนาคต  

 จากแผนพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศดังกล่าว จึงเป็นที่มาของโครงการปรับปรุง
ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS) ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS โดยคัดเลือกพ้ืนที่
นําร่องในจังหวัดภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออก รวมทั้งสิ้น 15 จังหวัด เพ่ือศึกษาและหาแนวทางปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมที่ถูกต้อง เหมาะสม รวมไปถึงการรับทราบและประเมินความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการและ
ความต้องการใช้งานด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ และวางแผนกรอบงบประมาณเพ่ือใช้บริหารจัดการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบชั้นข้อมูล FGDS ตามข้อกําหนด
ของมาตรฐาน FGDS รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS และสามารถเชื่อมโยง
เข้าสู่ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและให้บริการ
ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีปัจจัยที่เก่ียวข้องในการดําเนินงาน คือ 

1.1.1 ด้ำนกำรประเมินควำมสอดคล้องของชุดข้อมูลภูมิสำรสนเทศพื้นฐำน 

 ประเมนิความสอดคล้องของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานเทียบกับข้อกําหนดตามมาตรฐาน FGDS เป็นการ
ตรวจสอบและพิจารณา การประเมินผลข้อมูลจากหน่วยงานผู้ผลิตหรือจัดทําข้อมูล เพ่ือแจ้งผลให้รับทราบถึงผลลัพธ์
ความสอดคล้องของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานดังกล่าว และนําไปสู่การแก้ไขปรับปรุงทั้งในส่วนของเอกสาร
มาตรฐานข้อกําหนด และการจัดทําข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกําหนด FGDS โดยแบ่งข้อมูล
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลเวกเตอร์ (Vector) และข้อมูลราสเตอร์ (Raster) ดังตารางที่ 1-1 ประกอบด้วย  

ตารางที่ 1-1 เงือ่นไขการประเมินความสอดคล้องของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน 

กำรประเมินควำมสอดคล้องข้อมูลเวกเตอร์ กำรประเมินควำมสอดคล้องข้อมูลรำสเตอร์ 

(1) การประเมินความสอดคล้องรายการชั้นข้อมูล 
(2) การประเมินความสอดคล้องคํานิยามศัพท์และอักษรย่อ 
(3) การประเมินความสอดคล้องประเภทรูปลักษณ์ 
(4) การประเมินความสอดคล้องพจนานุกรม (Data 

(1) การประเมินความสอดคล้องนิยามศัพท์และอักษร
ย่อ 

(2) การประเมินความสอดคล้องเนื้อหาและโครงสร้าง
ของข้อมูล (Data Content and Structure) 
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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) 

 เพ่ือเป็นการประสานและบูรณาการด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันในวง
กว้าง ระดับประเทศ จําเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่ายออนไลน์ เข้ามาช่วยบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ การบริหารงานที่มีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว การบริหารจัดการข้อมูล การจัดสรร
ทรัพยากร งบประมาณร่วมกัน ระหว่างภาครัฐและเอกชน  มุ่งเน้นผลประโยชน์ต่อผู้รับบริการ หรือประชาชนสูงสุด 
เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนา การออกแบบระบบและผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานในอนาคต จึงกําหนดขอบเขต
การดําเนินงาน ดังนี้ 

 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบบริการแผนที่ออนไลน์ (Online Service) ให้มีประสิทธิภาพและ
รองรับการใช้งานจากผู้ใช้งานระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด 

 พัฒนาระบบบริการแผนที่ออนไลน์ (Online Service) โดยใช้เทคโนโลยีด้านการพัฒนาระบบ
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 

 ผลของการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการแผนที่
ออนไลน์ (Online Service) ให้บรรลุวัตถุประสงค์กรอบนโยบายการบูรณาการด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน
ร่วมกัน จึงได้มีการจัดฝึกอบรม หลักสูตรผู้ดูแลระบบ ในแต่ละจังหวัดขึ้น ให้เกิดประโยชน์ในการนําไปประยุกต์ใช้งาน
จริงในระดับองค์กรท้องถิ่น มีรายละเอียดประเด็นที่ถ่ายทอดลงไปสู่ผู้ใช้งาน ดังนี้ 

 เหตุผลความสําคัญในการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ และส่งเสริมการใช้งานในวงกว้าง เกิดความ
ร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานเฉพาะเรื่อง การรวบรวม การให้บริการข้อมูล/แผนที่ของประเทศ 

 เป้าหมายการฝึกอบรม เป็นการอธิบายภาพรวมของการดําเนินโครงการ และแนะนําระบบบริการแผนที่
ออนไลน์ (Online Service) วิธีติดตั้งระบบงาน วิธีการใช้งานระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ รวมไปถึง
หลักการอย่ างง่ายของ Service (WMS, WMTS, WFS, WCS), Metadata และ FGDS พร้อมสรุปผล
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมอบรม 

 กลุ่มบุคคลเป้าหมายที่เข้าร่วมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งานระบบ รายจังหวัด และเจ้าหน้าที่ สทอภ. 
(ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง) พ้ืนที่นําร่อง  

1.3 ผลกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวม 

สรุปผลการประเมินความสอดคล้องของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน จากการศึกษา รวบรวมชุดข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพ้ืนฐาน จํานวน 13 ชั้นข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลแปลงที่ดิน ข้อมูลเขตการปกครอง ข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
ข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร ข้อมูลป่าไม้ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลแหล่งน้ํา ข้อมูลอุทกศาสตร์ ข้อมูลหมุด
หลักฐานแผนที่ ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) ข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศ และข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบการบูรณาการและพัฒนาชุดข้อมูลพ้ืนฐานภูมิ
สารสนเทศ (FGDS) ทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วม เพ่ือทําประเมินความสอดคล้องของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ
พ้ืนฐานเทียบกับข้อกําหนดตามมาตรฐาน FGDS พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการประเมินความสอดคล้อง และปรับปรุง
ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน 

ผลการประเมินความสอดคล้องของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานเทียบกับข้อกําหนดตามมาตรฐาน FGDS 
พบว่า บางรายการข้อกําหนดของชั้นข้อมูลที่ได้นํามาตรวจสอบ ไม่สามารถประเมินความสอดคล้องได้ครบถ้วน ตาม
หลักวิชาการได้ทุกรายการ เนื่องจากไม่มีข้อมูลเพ่ือใช้สําหรับการพิจารณาตามเงื่อนไข โดยเฉพาะข้อมูล Feature 
Catalogue ที่ระบุถึงรายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลภูมิศาสตร์ ตามมาตรฐาน ISO191101 ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับนิยาม
ศัพท์และอักษรย่อ ทําให้ยากต่อการวิเคราะห์และตีความ คําอธิบายข้อมูล ห้วงเวลาการบํารุงรักษาข้อมูล ส่วน
การศึกษาวิเคราะห์แนวเขตหรือการประเมินความสอดคล้องระบบพิกัดอ้างอิง (Reference system) ข้อมูลเชิง
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ตําแหน่งของชั้นข้อมูลบางรายการ ไม่สามารถดําเนินการได้ มีข้อจํากัดด้านเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย
ทางราชการ รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น ส่วนมติคณะรัฐมนตรีมิใช่กฎหมาย แผนที่แนบท้ายประกาศ รวมไปถึงไม่มีข้อมูลการ
สํารวจและการนําเข้าข้อมูล จากหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งมอบข้อมูลมาให้ที่ปรึกษาเพ่ือใช้ดําเนินการ 

อย่างไรก็ดี การประเมินความสอดคล้องของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานเทียบกับข้อกําหนดตามมาตรฐาน 
FGDS พบว่า บางรายการข้อกําหนดของชั้นข้อมูลมีความสอดคล้องตามมาตรฐาน FGDS อาทิเช่น จํานวนรายการชั้น
ข้อมูล ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล ความสอดคล้องทางโทโปโลยี มีรูปแบบการจัดเก็บเอกสาร ความถูกต้อง
เชิงตําแหน่งตามมาตรฐาน CE95 และมาตรฐาน ASPRS มีความสมบูรณ์ครบถ้วนของรูปลักษณ์และรายละเอียดต่างๆ 
ของข้อมูลภูมิสารสนเทศ  

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการศึกษาและประเมินความสอดคล้องของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานเทียบกับ
ข้อกําหนดตามมาตรฐาน FGDS ต่างๆ ได้ระบุไว้ในรายงานบทที่ 3 แยกตามรายการชุดข้อมูลทั้ง 13 ประเภท ตาม
เงื่อนไขที่กําหนด และส่งมอบชุดข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงในรูปแบบ Hard Copy เพ่ือพิจารณา ประกอบด้วย ชุด
ข้อมูลแปลงที่ดิน ชุดข้อมูลเขตการปกครอง ชุดข้อมูลเส้นทางคมนาคม ชุดข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร ชุดข้อมูลป่าไม้ ชุด
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ชุดข้อมูลแหล่งน้ํา ชุดข้อมูลอุทกศาสตร์ ชุดข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ ชุดมูลความสูงภูมิ
ประเทศเชิงเลข (DEM) ชุดข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ ชุดข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และชุดข้อมูลภาพ
ดาวเทียมดัดแก ้

ผลการดําเนินงานพัฒนาระบบบริการแผนที่ออนไลน์ (Online Service) ได้ดําเนินการแล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการดําเนินงานหลัก (Master Plan) และได้ถูกนําไปใช้ในการฝึกอบรม เพ่ือรับทราบ
ประโยชน์จากการใช้งานจริง รายจังหวัด ปัญหาการใช้งานด้านเทคนิค ปัญหาระบบเครือข่าย และเก็บข้ อมูลความ
ต้องการใช้งาน (User Requirement) เพ่ิมเติม เพ่ือให้ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้น ตอบสนองความต้องการใช้งานใน
ภาพรวม ภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขในการพัฒนาระบบที่ระบุไว้ในข้อกําหนดโครงการ ครบถ้วน 

การจัดฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ รายจังหวัด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลําปาง เชียงราย 
พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  ระยอง นครนายก ปทุมธานี และกรุงเทพฯ จํานวน 15 
จังหวัด ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ดําเนินการแล้วเสร็จ โดยมี
หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วม ได้แก่ สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานชลประทาน สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง สํานักงานสถิติจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด สํานักงานอุทยานแห่งชาติจังหวัด และสํานักงานปฎิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม รวม
ผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า 80 ท่าน ซึ่งเกินกว่าแผนงานที่ได้ว่าเอาไว้ แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานในระดับจังหวัดให้
ความสนใจในการฝึกอบรมเป็นจํานวนมาก บางหน่วยงานไม่มีบุคคลการด้าน GIS แต่ให้ความสนใจมาเข้าร่วมอบรม 
เพราะเล็งเห็นประโยชน์ในการใช้งานระบบ GIS เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้งานในองค์กรของตนเอง บางหน่วยงานได้รับ
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นโยบายจากทางกรมให้มีการประยุกต์ใช้ข้อมูลด้าน GIS ในการบริหารจัดการข้อมูลในท้องถิ่น และวิเคราะห์ข้อมูลใน
เชิงพ้ืนที่ 

1.4 รำยกำรข้อมูลที่หน่วยงำนต้องเร่งด ำเนินกำร 

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 เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะและประโยชน์ในการแชร์และเชื่อมโยงข้อมูล การให้บริการคําอธิบายข้อมูลอย่าง

เป็นระบบ จําเป็นต้องออกแบบระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมประยุกต์  อาทิเช่น Metadata Application หรือ 
Schema Application เพ่ือประโยชน์สําหรับหน่วยงานต่อไป 

1.5 สรุปปัญหำและข้อเสนอแนะกำรแก้ไขในภำพรวม 

1.5.1 ด้ำนกำรประเมินควำมสอดคล้องของข้อมูล 

1)  ความชัดเจนของนิยามต่างๆ คําอธิบายของข้อกําหนดมาตรฐานFGDS เกิดความสับสนในการ
ประเมินความสอดคล้อง ทําให้การกรอกข้อมูลหรือระบุรายละเอียดข้อมูลตามมาตรฐานFGDS
จากองค์กรหรือหน่วยงานผู้ผลิตไม่ถูกต้อง ซ้ําซ้อน และมาตราส่วนแผนที่ต่างกัน 

2)  ความสมบูรณ์ ครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับมาจากหน่วยงาน ทําให้ไม่สามารถพิจารณาตามเงื่อนไข
ข้อกําหนดของ FGDS ได้ครบถ้วน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากข้อกําหนดมาตรฐานที่ไม่ชัดเจน และ
ข้อกําหนดด้านการนําข้อมูลจากหน่วยงานไปใช้อ้างอิง มีผลกระทบต่อหน่วยงานที่ผู้ให้บริการ
ข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นรูปแบบ Digital ที่สามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขได้โดยง่าย 

3)  การพิจารณาเงื่อนไขต่างๆตามข้อกําหนด ทําได้ยาก เพราะข้อจํากัดหรือมีประเด็นที่ขัดแย้งกับ
ทางกฏหมาย  
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4)  บางรายการชั้นข้อมูลตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS ยังไม่เปิดเผยโดยองค์กรหรือหน่วยงาน
ผู้ผลิต 

1.5.2 ด้ำนกำรพัฒนำระบบและโปรแกรมประยุกต์ 

 การพัฒนาระบบบริการแผนที่ออนไลน์ (Online Service) ได้แก่ระบบ Back-End และ Front-End เป็น
แนวคิดที่สืบเนื่องมากจากภาพใหญ่ของรัฐบาลในลักษณะ Top-Down คือ รอคําสั่งหรือนโยบายจากหน่วยงานของรัฐ
แต่เพียงอย่างเดียว (โดยมองการใช้ระบบพัฒนาปัญหาระดับกระทรวง กรม เป็นแนวทางในการสร้างระบบ) แต่ว่าการ
จัดอบรมระดับจังหวัด เป็นการเริ่มต้นใช้งานจาก Bottom-Up คือ หน่วยงานระดับจังหวัด หรือแม้กระทั้งประชาชน 
เป็นผู้ร่วมกําหนดทิศทางนโยบาย และกระบวนการในการพัฒนาโดยตรง ดังนั้นสิ่งที่น่าจะปรับปรุงได้มี ดังนี้ 

 1)  ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐานการใช้งาน GIS และการประยุกต์ใช้ข้อมูล ยังขาดบุคคลากรที่ทําหน้าที่ดูแล 
บริหารจัดการด้านนี้อย่างจริงจัง หรือบุคคลากรยังไม่มีภารกิจงานด้าน GIS ที่ชัดเจน ทําให้ขาดความต่อเนื่องในการ
แสวงหาองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้ข้อมูลด้าน GIS ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บุคคลากรเหล่านี้ เป็นกลไกสําคัญใน
การขัดเคลื่อนนโยบายแบบ Bottom-Up ในการจัดทําข้อมูล การปรับปรุง รวมไปถึงการดูแลรักษาข้อมูลในพ้ืนที่ของ
ตนเองเป็นเรื่องง่าย สามารถช่วยลดงบประมาณในการจัดจ้างทําข้อมูลจากส่วนกลาง อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศบน
เครือข่าย มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน GIS จึงเป็นสิ่ง
สําคัญ หากสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การนําเสนอ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่ผู้บริหาร 

 2)  ด้านความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายที่ใช้ในการปฏิบั ติงาน 
เนื่องจากข้อจํากัดด้านงบประมาณ การจัดหาเครื่องมือต่างๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ยังไม่ตอบสนองความต้องการ 
การบริหารจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ระดับจังหวัด (ข้อมูลขนาดใหญ่) จําเป็นต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์ โปรแกรมประยุกต์ 
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

 3)  การบริหารจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ยังเป็นลักษณะของไฟล์ข้อมูล (File Base) มีความแตกต่างกัน
ระหว่างโครงสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานระหว่างหน่วยงาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจึงเป็นเรื่องซับซ้อน 
รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรบนเครือข่าย มีลักษณะเป็น Hard copy บนเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน 
การแลกเปลี่ยน การเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน ยังมีข้อจํากัดหลายประการ เช่น นโยบายหรือข้อบังคับ
ภายในหน่วยงาน งบประมาณ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เครือข่าย หรือมาตรฐานหรือข้อกําหนดในการ
จัดการข้อมูลที่ชัดเจน 

 4)  ความเข้าใจเรื่องนโยบายหรือแนวทางการใช้งานระบบ Back-End และ Front-End ในอนาคต 
เนื่องจากระยะเวลาในการฝึกอบรมและสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าอบรมมีเวลาน้อย ผู้นําเสนอจําเป็นต้อง บรรยายถึง
ที่มาและความสําคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ รวมไปถึง การนําเสนอเทคโนโลยี
ด้าน GIS ที่ทันสมัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือจุดประกายความคิดให้เกิดการนําไปประยุกต์ใช้งาน การฝึกอบรมการใช้งานระบบ 
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 5)  การเข้าถึงการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานจากส่วนกลาง (Web Service) ยังทําได้ยาก 
เนื่องจากไม่ทราบช่องทางการเข้าถึง (เช่น การดึงข้อมูลผ่าน HTTP Protocol เป็นต้น) เป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ทั่วๆไปในนระดับชั้นโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการแจกจ่ายและการทํางานร่วมกันกับสารสนเทศ หรือการรับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐในการให้บริการด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน ยังไม่แพร่หลายบางหน่วยงาน ระดับจังหวัด 
ไม่มีข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ไม่มีข้อมูล ไม่สามารถหาข้อมูลได้ ไม่ทราบแหล่งและวิธีการร้องขอ
ข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืน ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานในระดับกระทรวง กรม ที่มีระบบสารสนเทศพร้อมให้บริการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพ้ืนฐานหลายหน่วยงาน และอยู่บนรากฐานการออกแบบและพัฒนาระบบที่เป็นมาตรฐานสากลในการ
ให้บริการข้อมูลบนเครือข่าย (ISO/OGC) แต่ต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบการร้องขอข้อมูลในระบบราชการ ถึงแม้จะทราบ
วิธีการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรฐานสากล แต่ไม่สามารถนํามาใช้ในระบบงานตนเองได้ ต้องดําเนินการร้องขอเป็นขั้นตอนไป 
ซึ่งอาจต้องใช้เวลา ทําให้บทบาทความสําคัญการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดน้อยลงไป ทําให้การวิเคราะห์เพ่ือ
หาแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศเป็นเรื่องยาก 

 
 จากปัญหาที่พบในการดําเนินโครงการในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางที่ปรึกษาข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางการ

แก้ไขปัญหา ดังนี้ 

 เพ่ิมการใช้ความรู้พ้ืนฐานด้าน GIS ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด เพ่ือใช้ในการนําเสนอผลงานให้
ผู้บริหารสามารถนําไปใช้ในการวางแผน การบริหารงานต่อไปในอนาคต 

 จัดสรรเครื่องมือ โปรแกรมประยุกต์ที่เป็นมาตรฐานกลาง สามารถใช้งานร่วมกันได้ในวงกว้าง การ
จัดหาระบบ Cloud Computing ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เป็นทางเลือกหนึ่ง ที่
เจ้าหน้าที่ราขการในระดับจังหวัด สามารถเข้าถึงได้ง่าย บนเครือข่ายอิยเตอร์เน็ตท้องถิ่น 

 มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานในระดับจังหวัด อย่างเป็นระบบ 
มีการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Geo Spatial Database Management Systems) 
เพ่ือลดความซ้ําซ้อนข้อมูล การปรับปรุง การแก้ไข รวมไปถึงการสืบค้น ตรวจสอบข้อมูลสามารถทํา
ได้โดยง่าย 

 นําเสนอและแนะนําการประยุกต์ การวิิเคราะห์ หรือการสร้างข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเปิด ทั้งในและ
ต่างประเทศ (Open Data หรือ OpenGeo) ได้อย่างเหมาะสม และการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาระดับ
ท้องถิ่น หรือระดับจังหวัด จะทําให้การเริ่มอบรมของเจ้าหน้าที่ ระดับจังหวัดได้ประโยชน์มากขึ้น 

 ในโครงการดั งกล่ าว ควรเพ่ิม เติม เนื้ อหาการศึกษาถึ งความต้องการใช้ งานระบบ (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 โดยใช้ระบบบริการแผนที่ออนไลน์ (Online 
Service) ได้แก่ระบบ Back-End และ Front-End เป็นช่องทางในการดําเนินงาน จะเกิดประโยชน์ 

  เนื่องจากมีการเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมให้ขยายระยะเวลาอบรมให้มากกว่านี้ แต่ด้วย
ข้อจํากัดด้านระยะเวลาโครงการ และงบประมาณ จึงไม่สามารถดําเนินการได้ หากแต่สามารถ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมที่มีความพร้อมด้านองค์ความรู้ด้าน GIS หรือ IT จะสามารถเข้าใจและ
ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว และนําไปขยายผลต่อยอดได้ในอนาคต หรือมอบหมายงาน ค่าตอบแทนแก่
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบผู้ดูแลระบบ อย่างจริงจัง เป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานอย่างสม่ําเสมอ 
และมีความชํานาญ เกิดประโยชน์สูงสุด 

1.6 แนวคิดกลไกขับเคลื่อนนโยบำยในอนำคต 

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

รูปที่ 1-1 แสดงแนวคิดกลไกขับเคลื่อนนโยบายในอนาคต 
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ประเด็นที่เก่ียวข้องมี ดังนี้ 
 1)  นโยบายบูรณาการข้อมูลร่วมกัน เป็นแนวคิดหลักที่จําเป็นต้องมีลําดับแรก เพราะเป็นการสรุป
ภาพรวมแนวทางการดําเนินงานของภาครัฐ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เป็นแผนแม่บทท่ีส่วนราชการต้องให้ความร่วมมือ 
 2)  การกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานข้อมูลที่พร้อมให้บริการ การกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่
ชัดเจน จะเอ้ือประโยชน์ให้ส่วนราชการ ระดับจังหวัด สามารถปฏิบัติตามนโยบายได้โดยง่าย 
 3)  งบประมาณส่งเสริมให้เกิดการใช้งานข้อมูล GIS อย่างเป็นรูปธรรม คือ นําข้อมูลไปใช้ในการ
ออกแบบวิเคราะห์ในพ้ืนที่จริง โดยเจ้าของพ้ืนที่เป็นผู้ดําเนินการ ชี้นําให้เล็งเห็นถึงประโยชน์และงบประมาณที่จะ
ได้รับ 
 4)  การกําหนดบทบาทบุคคลากรด้าน GIS ที่ชัดเจนในระดับจังหวัด เพ่ือเป็นการวางรากฐานการ
พัฒนาการใช้งานระบบ GIS และเป็นส่วนที่ช่วยผลักดัน ส่งเสริมนโยบายด้าน GIS ต่อไปในอนาคต  
 5)  การถ่ายทอดองค์ความรู้พ้ืนฐานด้าน GIS ในระดับจังหวัด ภายหลังการกําหนดมาตรฐาน และ
บุคคลากรด้าน GIS ที่ชัดเจนแล้ว จําเป็นที่จะต้องถ่ายทอดแนวคิด สร้างความเข้าใจทั้งในส่วนของระบบงาน หรือ
เทคโนโลยีด้าน GIS ที่ทันสมัยให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด รับทราบเพ่ือนําไปดําเนินการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
เพ่ือให้งบประมาณท่ีนําไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 6)  การเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน FGDS เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
เพราะหากขาดแคลนข้อมูล จะมีผลต่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ และสูญเสียงบประมาณในการดําเนินโครงการที่ซ้ําซ้อน 
 7) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ให้รองรับการใช้งานวงกว้าง เป็นส่วนที่ภาครัฐสามารถช่วยสนับสนุนได้ 
เพราะมีทรัพยากรการบริหารจัดการงานดังกล่าว พร้อมกว่าในพ้ืนที่ระดับจังหวัด  
 8)  การสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสําคัญต่องานที่
เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดกําลังดําเนินงานอยู่ 
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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 โดยในการปรับปรุงชุดข้อมูลพ้ืนฐานนั้น 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 เนื่องจากข้อมูลอยู่ในรูปแบบภาพแผนที่
ออนไลน์ (WMS) 

ชุดข้อมูลที่ผ่ำนกำรปรบัปรุงในระดับจังหวัด 
8 จังหวัด (งำนงวดที ่2) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 1 - 12 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 สําหรับกรณีที่ไม่ทราบค่ามาตราส่วนและปี ค.ศ.ที่ผลิตข้อมูล จะใช้ x แทนค่า เช่น xxk (มาตราส่วน
ของข้อมูล) Yxxxx (ปีค.ศ.ที่ผลิตข้อมูล) 
          2. แก้ไขระบบพิกัดอ้างอิง (Geographic Coordinate Systems) ปรับปรุงระบบพิกัดอ้างอิง ให้สามารถ
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 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 1 - 13 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ตารางที่ 1-2 แสดงรายละเอียดข้อมูลที่ทําการปรับปรุงในระดับจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด 

รำยกำรตำมชั้นข้อมลู กำรปรับปรุงชั้นข้อมลู 

จังหวัดที่มีข้อมูล 
จังหวัดที่ไม่มี

ข้อมูล 
หมำย
เหตุ 

กลุ่มชุด
ข้อมูลตำม
มำตรฐำน 
FGDS 4.1 

ชื่อรำยกำรชั้นข้อมูลตำม 
FGDS 4.1 

ข้อมูล 
(ท ำกำรปรับปรุง) 

หน่วยงำนหลัก/รอง 

ตำ
รำ

ง A
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ชื่อ
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01 
แปลงท่ีดิน 

03005 - ที่ราชพัสดุ 
(ROYAL_LAND) 

ขอบเขตที่ราชพัสด ุ กรมธนารักษ์ √ √ √ √ √ 

กรุงเทพฯ, 
เชียงราย, 

เชียงใหม,่ น่าน, 
พะเยา, 

แม่ฮ่องสอน, 
ลําปาง, อุตรดิตถ ์

- - 

03007 - แปลงท่ีดินของรัฐ
จัดเพื่อประชาชน 
(ALLOCATE_PARCEL) 

แปลงท่ีดิน ส.ป.ก. สํานักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม √ √ √ √ √ 

เชียงราย, 
เชียงใหม,่ น่าน, 

พะเยา, 
แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, อุตรดิตถ ์

กรุงเทพฯ - 

02 
เขตการ
ปกครอง 

01002-เส้นเขตการปกครอง 
(ADMIN_Line) 

เส้นเขตการ
ปกครอง 

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร √ √ √ √ √ กรุงเทพฯ 

เชียงราย, 
เชียงใหม,่ น่าน, 

พะเยา, 
แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, อุตรดิตถ ์

- 

01032 - พื้นที่ขอบเขต
จังหวัด (Province) 

ขอบเขตจังหวัด กรมการปกครอง √ √ √ √ √ 
เชียงราย, 

เชียงใหม่, น่าน, 
พะเยา, 

กรุงเทพฯ - 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 1 - 14 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รำยกำรตำมชั้นข้อมลู กำรปรับปรุงชั้นข้อมลู 

จังหวัดที่มีข้อมูล 
จังหวัดที่ไม่มี

ข้อมูล 
หมำย
เหตุ 

กลุ่มชุด
ข้อมูลตำม
มำตรฐำน 
FGDS 4.1 

ชื่อรำยกำรชั้นข้อมูลตำม 
FGDS 4.1 

ข้อมูล 
(ท ำกำรปรับปรุง) 

หน่วยงำนหลัก/รอง 

ตำ
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แม่ฮ่องสอน, 
ลําปาง, อุตรดิตถ ์

01033 - พื้นที่ขอบเขต
อําเภอ (District) 

ขอบเขตอําเภอ กรมการปกครอง √ √ √ √ √ 

เชียงราย, 
เชียงใหม,่ น่าน, 

พะเยา, 
แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, อุตรดิตถ ์

กรุงเทพฯ - 

พื้นที่ขอบเขตอําเภอ สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร √ √ √ √ √ กรุงเทพฯ 

เชียงราย, 
เชียงใหม,่ น่าน, 

พะเยา, 
แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, อุตรดิตถ ์

- 

01034 - พื้นที่ขอบเขต
ตําบล (Tambon) 

เขตตําบล กรมการปกครอง √ √ √ √ √ 

เชียงราย, 
เชียงใหม,่ น่าน, 

พะเยา, 
แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, อุตรดิตถ ์

กรุงเทพฯ - 

พื้นที่ขอบเขตตําบล สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร √ √ √ √ √ กรุงเทพฯ 
เชียงราย, 

เชียงใหม,่ น่าน, 
พะเยา, 

- 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 1 - 15 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รำยกำรตำมชั้นข้อมลู กำรปรับปรุงชั้นข้อมลู 

จังหวัดที่มีข้อมูล 
จังหวัดที่ไม่มี

ข้อมูล 
หมำย
เหตุ 

กลุ่มชุด
ข้อมูลตำม
มำตรฐำน 
FGDS 4.1 

ชื่อรำยกำรชั้นข้อมูลตำม 
FGDS 4.1 

ข้อมูล 
(ท ำกำรปรับปรุง) 

หน่วยงำนหลัก/รอง 

ตำ
รำ

ง A
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e 
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แม่ฮ่องสอน, 
ลําปาง, อุตรดิตถ ์

01004 - จุดตัวแทนพ้ืนท่ี
การปกครอง 
(ADMIN_Location) 

ที่ตั้งสํานักงานเขต สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร √ √ √ √ √ กรุงเทพฯ 

เชียงราย, 
เชียงใหม,่ น่าน, 

พะเยา, 
แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, อุตรดิตถ ์

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 1 - 16 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รำยกำรตำมชั้นข้อมลู กำรปรับปรุงชั้นข้อมลู 

จังหวัดที่มีข้อมูล 
จังหวัดที่ไม่มี

ข้อมูล 
หมำย
เหตุ 

กลุ่มชุด
ข้อมูลตำม
มำตรฐำน 
FGDS 4.1 

รำยกำรชั้นข้อมลูตำม 
FGDS 4.1 

ข้อมูล 
(ท ำกำรปรับปรุง) 

หน่วยงำนหลัก/ร่วม 

ตำ
รำ

ง A
ttr
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ut

e 

ชื่อ
 F
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03 
เส้นทาง
คมนาคม 

02001 - เส้นกลางถนน 
(ROAD_CL) 

ทางหลวงแผ่นดิน  สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม √ √ √ √ √ 

เชียงราย, 
เชียงใหม,่ น่าน, 

พะเยา, 
แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, อุตรดิตถ ์

กรุงเทพฯ 

- 

เส้นกลางถนน สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร √ √ √ √ √ กรุงเทพฯ 

เชียงราย, 
เชียงใหม,่ น่าน, 

พะเยา, 
แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, อุตรดิตถ ์

- 

02002 - จุดเช่ือมต่อ
คมนาคม (TRANS_NODE) 

สถานีรถไฟฟ้า 

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

√ √ √ √ √ กรุงเทพฯ 

เชียงราย, 
เชียงใหม,่ น่าน, 

พะเยา, 
แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, อุตรดิตถ ์

- 

สถานีรถไฟ √ √ √ √ √ 
กรุงเทพฯ, 

เชียงใหม,่ ลําปาง, 
อุตรดิตถ ์

เชียงราย, พะเยา, 
น่าน, แม่ฮ่องสอน 

- 

02003 - ขอบถนน Bma_road_edge สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร √ √ √ √ √ กรุงเทพฯ เชียงราย, - 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 1 - 17 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รำยกำรตำมชั้นข้อมลู กำรปรับปรุงชั้นข้อมลู 

จังหวัดที่มีข้อมูล 
จังหวัดที่ไม่มี

ข้อมูล 
หมำย
เหตุ 

กลุ่มชุด
ข้อมูลตำม
มำตรฐำน 
FGDS 4.1 

รำยกำรชั้นข้อมลูตำม 
FGDS 4.1 

ข้อมูล 
(ท ำกำรปรับปรุง) 

หน่วยงำนหลัก/ร่วม 

ตำ
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(ROAD_EDGE) เชียงใหม,่ น่าน, 
พะเยา, 

แม่ฮ่องสอน, 
ลําปาง, อุตรดิตถ ์

02004 - สะพาน 
(BRIDGE_PNT) 

Bma_overpass_b
nd 

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร √ √ √ √ √ กรุงเทพฯ 

เชียงราย, 
เชียงใหม,่ น่าน, 

พะเยา, 
แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, อุตรดิตถ ์

- 

02006 - จุดกลับรถ 
(UTURN_PNT) 

จุดกลับรถ 

กรมทางหลวง 

√ √ √ √ √ 

กรุงเทพฯ, 
เชียงราย, 

เชียงใหม,่ น่าน, 
พะเยา, ลําปาง, 

อุตรดิตถ ์

แม่ฮ่องสอน - 

สะพานกลับรถ √ √ √ √ √ 
กรุงเทพฯ, 
อุตรดิตถ ์

เชียงราย, 
เชียงใหม,่ น่าน, 

พะเยา, 
แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง 

- 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 1 - 18 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รำยกำรตำมชั้นข้อมลู กำรปรับปรุงชั้นข้อมลู 

จังหวัดที่มีข้อมูล 
จังหวัดที่ไม่มี

ข้อมูล 
หมำย
เหตุ 

กลุ่มชุด
ข้อมูลตำม
มำตรฐำน 
FGDS 4.1 

รำยกำรชั้นข้อมลูตำม 
FGDS 4.1 

ข้อมูล 
(ท ำกำรปรับปรุง) 

หน่วยงำนหลัก/ร่วม 

ตำ
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02007 - จุดทางแยก/จดุตัด 
(JUNCTION_PNT) 

จุดทางแยก/จดุตัด 

กรมทางหลวง 

√ √ √ √ √ 

กรุงเทพฯ,
เชียงราย, 

เชียงใหม,่ น่าน 
พะเยา, 

แม่ฮ่องสอน, 
ลําปาง, อุตรดิตถ ์

- - 

ราวกันอันตราย √ √ √ √ √ 

กรุงเทพฯ, 
เชียงราย, 

เชียงใหม,่ น่าน
พะเยา, 

แม่ฮ่องสอน, 
ลําปาง, อุตรดิตถ ์

- - 

02008 - ทางรถไฟ 
(RAILWAY_CL) 

เส้นทางรถไฟฟ้า 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

√ √ √ √ √ กรุงเทพฯ 

เชียงราย, 
เชียงใหม,่ น่าน, 

พะเยา, 
แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, อุตรดิตถ ์

- 

เส้นทางรถไฟ √ √ √ √ √ กรุงเทพฯ, เชียงราย, พะเยา, - 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 1 - 19 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รำยกำรตำมชั้นข้อมลู กำรปรับปรุงชั้นข้อมลู 

จังหวัดที่มีข้อมูล 
จังหวัดที่ไม่มี

ข้อมูล 
หมำย
เหตุ 

กลุ่มชุด
ข้อมูลตำม
มำตรฐำน 
FGDS 4.1 

รำยกำรชั้นข้อมลูตำม 
FGDS 4.1 

ข้อมูล 
(ท ำกำรปรับปรุง) 

หน่วยงำนหลัก/ร่วม 

ตำ
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ttr
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ชื่อ
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ld
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ัด 
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เชียงใหม,่ ลําปาง, 
อุตรดิตถ ์

น่าน, แม่ฮ่องสอน 

04 
เขตชุมชน/

อาคาร 

041 - อาคาร อาคาร สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร √ √ √ √ √ กรุงเทพฯ 

เชียงราย, 
เชียงใหม,่ น่าน, 

พะเยา, 
แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, อุตรดิตถ ์

- 

04301 - พื้นที่/จุดตําแหน่ง
อ้างอิง 

Landmark สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร √ √ √ √ √ กรุงเทพฯ 

เชียงราย, 
เชียงใหม,่ น่าน, 

พะเยา, 
แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, อุตรดิตถ ์

- 

05 ป่าไม ้

05003 - ป่าสงวนแห่งชาติ 
(NRF) 

แนวเขตป่าสงวน
แห่งชาติ 

กรมป่าไม ้ - - √ √ √ 

เชียงราย, 
เชียงใหม,่ น่าน, 

พะเยา, 
แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, อุตรดิตถ ์

กรุงเทพฯ - 

05004 - พื้นที่ป่าปกคลุม พื้นที่ป่าไม้ตาม กรมป่าไม ้ - - √ √ √ กรุงเทพฯ, - - 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 1 - 20 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รำยกำรตำมชั้นข้อมลู กำรปรับปรุงชั้นข้อมลู 

จังหวัดที่มีข้อมูล 
จังหวัดที่ไม่มี

ข้อมูล 
หมำย
เหตุ 

กลุ่มชุด
ข้อมูลตำม
มำตรฐำน 
FGDS 4.1 

รำยกำรชั้นข้อมลูตำม 
FGDS 4.1 

ข้อมูล 
(ท ำกำรปรับปรุง) 

หน่วยงำนหลัก/ร่วม 

ตำ
รำ

ง A
ttr
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ชื่อ
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(FCA) สภาพ เชียงราย, 
เชียงใหม,่ น่าน 

พะเยา, 
แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, อุตรดิตถ ์

06 การใช้
ประโยชน์

ที่ดิน 

06002 - พื้นที่การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ระดับที่ 2 

แผนที่สภาพการใช้
ที่ดิน 

ปี พ.ศ.2558 และ 
พ.ศ.2559 

กรมพัฒนาท่ีดิน √ √ √ √ √ 

กรุงเทพฯ, 
เชียงราย, 

เชียงใหม,่ น่าน 
พะเยา, 

แม่ฮ่องสอน, 
ลําปาง,  
อุตรดิตถ ์

- - 

 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 1 - 21 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล กำรปรับปรุงช้ันข้อมูล 

จังหวัดที่มี
ข้อมูล 

จังหวัดที่ไม่มี
ข้อมูล 

หมำย
เหตุ 

กลุ่มชุด
ข้อมูลตำม
มำตรฐำน 
FGDS 4.1 

รำยกำรชั้นข้อมูลตำม 

FGDS 4.1 

ข้อมูล 

(ท ำกำรปรับปรุง) 
หน่วยงำนหลัก/ร่วม 

ตำ
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ง A
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ชื่อ
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07 แหล่งน้ํา 

07101 - เส้นทางน้ํา
ธรรมชาติ 
(NAT_STREAM) 

เส้นทางน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา √ √ √ √ √ 

เชียงราย, 

เชียงใหม่, น่าน, 

พะเยา, 

แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, 

อุตรดิตถ์ 

กรุงเทพฯ - 

Bma_hydrocl สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร √ √ √ √ √ กรุงเทพฯ 

เชียงราย, 
เชียงใหม่, น่าน, 

พะเยา, 
แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, 
อุตรดิตถ์ 

- 

07201 - พ้ืนที่แหล่งน้ํา
ตามธรรมชาติ 
(NAT_WTR_BODY) 

แหล่งน้ํา
ธรรมชาติผิวดิน 

กรมทรัพยากรน้ํา √ √ √ √ √ 

เชียงราย, 

เชียงใหม่, น่าน, 

พะเยา, 

กรุงเทพฯ - 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 1 - 22 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล กำรปรับปรุงช้ันข้อมูล 

จังหวัดที่มี
ข้อมูล 

จังหวัดที่ไม่มี
ข้อมูล 

หมำย
เหตุ 

กลุ่มชุด
ข้อมูลตำม
มำตรฐำน 
FGDS 4.1 

รำยกำรชั้นข้อมูลตำม 

FGDS 4.1 

ข้อมูล 

(ท ำกำรปรับปรุง) 
หน่วยงำนหลัก/ร่วม 

ตำ
รำ

ง A
ttr
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ut

e 

ชื่อ
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ha
pe

fil
e 

แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, 

อุตรดิตถ์ 

พ้ืนที่แหล่งน้ํา
ธรรมชาติ 

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร √ √ √ √ √ กรุงเทพฯ 

เชียงราย, 
เชียงใหม่, น่าน, 

พะเยา, 
แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, 
อุตรดิตถ์ 

- 

07301 - บ่อบาดาล 
(WELL) 

บ่อบาดาล กรมทรัพยากรน้ํา √ √ √ √ √ 

กรุงเทพฯ,
เชียงราย, 

เชียงใหม่, น่าน, 

พะเยา, 

แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง,  

- - 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 1 - 23 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล กำรปรับปรุงช้ันข้อมูล 

จังหวัดที่มี
ข้อมูล 

จังหวัดที่ไม่มี
ข้อมูล 

หมำย
เหตุ 

กลุ่มชุด
ข้อมูลตำม
มำตรฐำน 
FGDS 4.1 

รำยกำรชั้นข้อมูลตำม 

FGDS 4.1 

ข้อมูล 

(ท ำกำรปรับปรุง) 
หน่วยงำนหลัก/ร่วม 

ตำ
รำ

ง A
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ชื่อ
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อุตรดิตถ์ 

07501 - สถานีตรวจวัด
ในลําน้ํา (HYD_STATION) 

LVELSTATION กรมทรัพยากรน้ํา √ √ √ √ √ 

กรุงเทพฯ,
เชียงราย, 

เชียงใหม่, น่าน, 

พะเยา, 

แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง,  

อุตรดิตถ์ 

- - 

08  

อุทกศาสตร์ 

13001 - ตัวเลขน้ํา 
(SOUNDG) 

ตัวเลขน้ํา 
(SOUNDG) 

กรมอุทกศาสตร์ √ √ √ √ √ กรุงเทพฯ 

เชียงราย, 
เชียงใหม่, น่าน, 

พะเยา, 
แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, 
อุตรดิตถ์ 

- 

13002 - เส้นชายฝั่ง เส้นชายฝั่ง กรมอุทกศาสตร์ √ √ √ √ √ กรุงเทพฯ เชียงราย, - 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 1 - 24 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รำยกำรตำมชั้นข้อมูล กำรปรับปรุงช้ันข้อมูล 

จังหวัดที่มี
ข้อมูล 

จังหวัดที่ไม่มี
ข้อมูล 

หมำย
เหตุ 

กลุ่มชุด
ข้อมูลตำม
มำตรฐำน 
FGDS 4.1 

รำยกำรชั้นข้อมูลตำม 

FGDS 4.1 

ข้อมูล 

(ท ำกำรปรับปรุง) 
หน่วยงำนหลัก/ร่วม 

ตำ
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ง A
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ชื่อ
 Fi

el
d 

ระ
บบ

พิก
ัด 

รห
ัสอั

กข
ระ

 

ชื่อ
 S

ha
pe

fil
e 

(COALNE) (COALNE) เชียงใหม่, น่าน, 
พะเยา, 

แม่ฮ่องสอน, 
ลําปาง, 
อุตรดิตถ์ 

13013 - ค่าเส้นความ
ลึกเท่า (DEPCNT) 

ค่าเส้นความลึก
เท่า (DEPCNT) 

กรมอุทกศาสตร์ √ √ √ √ √ กรุงเทพฯ 

เชียงราย, 
เชียงใหม่, น่าน, 

พะเยา, 
แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, 
อุตรดิตถ์ 

- 

 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 1 - 25 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รำยกำรตำมชั้นข้อมลู กำรปรับปรุงชั้นข้อมลู 

จังหวัดที่มี
ข้อมูล 

จังหวัดที่ไม่มี
ข้อมูล 

หมำยเหตุ 
กลุ่มชุด

ข้อมูลตำม
มำตรฐำน 
FGDS 4.1 

รำยกำรชั้นข้อมลูตำม 
FGDS 4.1 

ข้อมูล 
(ท ำกำรปรับปรุง) 

หน่วยงำนหลัก/ร่วม 

ตำ
รำ

ง A
ttr
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e 

ชื่อ
 F
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09 
หมุด

หลักฐานแผน
ที ่

09001 - หมุดหลักฐานทาง
ราบ 
(HorizontalControlPoint) 

- - - - - - - 

กรุงเทพฯ, 
เชียงราย, 

เชียงใหม,่ น่าน, 
พะเยา, 

แม่ฮ่องสอน, 
ลําปาง, 
อุตรดิตถ ์

- 
เป็นข้อมูล
รูปแบบ 
WMS 

10  
ความสูงภมูิ
ประเทศ
เชิงเลข 
(DEM) 

- - - - - - - - 

กรุงเทพฯ, 
เชียงราย, 

เชียงใหม,่ น่าน, 
พะเยา, 

แม่ฮ่องสอน, 
ลําปาง, 
อุตรดิตถ ์

- 
เป็นข้อมูล
รูปแบบ 
WMS 

11  
ภาพแผนที ่
ภูมิประเทศ 

- - - - - - - - 

กรุงเทพฯ, 
เชียงราย, 

เชียงใหม,่ น่าน, 
พะเยา, 

แม่ฮ่องสอน, 

- 
เป็นข้อมูล
รูปแบบ 
WMS 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 1 - 26 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รำยกำรตำมชั้นข้อมลู กำรปรับปรุงชั้นข้อมลู 

จังหวัดที่มี
ข้อมูล 

จังหวัดที่ไม่มี
ข้อมูล 

หมำยเหตุ 
กลุ่มชุด

ข้อมูลตำม
มำตรฐำน 
FGDS 4.1 

รำยกำรชั้นข้อมลูตำม 
FGDS 4.1 

ข้อมูล 
(ท ำกำรปรับปรุง) 

หน่วยงำนหลัก/ร่วม 

ตำ
รำ

ง A
ttr

ib
ut

e 

ชื่อ
 F

ie
ld

 

ระ
บบ

พิก
ัด 

รห
ัสอ

ักข
ระ

 

ชื่อ
 S

ha
pe

fil
e 

ลําปาง, 
อุตรดิตถ ์

12  
แผนที่

ภาพถ่ายทาง
อากาศ 

- - - - - - - √ 

กรุงเทพฯ, 
เชียงราย, 

เชียงใหม,่ น่าน, 
พะเยา, 

แม่ฮ่องสอน, 
ลําปาง, 
อุตรดิตถ ์

- - 

13 
ภาพ

ดาวเทียมดัด
แก้ 

- - - - - - - √ 

กรุงเทพฯ, 
เชียงราย, น่าน, 

พะเยา, 
แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, 
อุตรดิตถ ์

เชียงใหม ่

ไม่มีข้อมลู
ไฟล์ภาพ

โมเสกและ
ไฟล์ภาพ
ระวาง 

หมำยเหตุ : เครื่องหมาย “√” หมายถึง ได้ทําการปรับปรุงข้อมูลของ 8 จังหวัด ทางภาคเหนือและกรุงเทพมหานคร ในงวดที่ 2 
             : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มี 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 1 - 27 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ตารางที่ 1-3 แสดงรายละเอียดการปรับปรุงชื่อไฟล์ของข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS 
กลุ่มชุดข้อมลู
ตำมมำตรฐำน 

FGDS 4.1 
ชื่อข้อมูลตำม FGDS หน่วยงำนหลัก/รอง 

ข้อมูล 
(ท ำกำรปรับปรุง) 

ปรับปรุงชื่อไฟล์ของข้อมลู 
ตำมมำตรฐำน FGDS 

จังหวัด 

01 แปลงที่ดิน 
03005 - ที่ราชพัสดุ (ROYAL_LAND) กรมธนารักษ์ ขอบเขตที่ราชพัสดุ L03005_RoyalLand_TTD_xxk_Y2002 

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

03007 - แปลงที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน 
(ALLOCATE_PARCEL) 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แปลงที่ดิน ส.ป.ก. L03007_AllocatePacel_CPD_5k_Y2004 
เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลําปาง, 

อุตรดิตถ์ 

02 เขตการปกครอง 

01002- เส้นเขตการปกครอง (ADMIN_Line) สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร เส้นเขตการปกครอง L01002_AdminLine_DPT_4k_Yxxxx กรุงเทพฯ 

01032 - พื้นที่ขอบเขตจังหวัด (Province) กรมการปกครอง ขอบเขตจังหวัด L01032_Province_DOPA_50k_Y2013 
เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลําปาง, 

อุตรดิตถ์ 

01033 - พื้นที่ขอบเขตอําเภอ (District) 
กรมการปกครอง ขอบเขตอําเภอ L01033_District_DOPA_50k_Y2013 

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

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร พื้นที่ขอบเขตอําเภอ L01033_District_DPT_4k_Yxxxx กรุงเทพฯ 

01034 - พื้นที่ขอบเขตตําบล (Tambon) 
กรมการปกครอง เขตตําบล L01034_Tambon_DOPA_50k_Y2013 

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

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร พื้นที่ขอบเขตตําบล L01034_Tambon_DPT_4k_Yxxxx กรุงเทพฯ 
01004 - จุดตัวแทนพื้นที่การปกครอง 
(ADMIN_Location) 

สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ที่ต้ังสํานักงานเขต L01004_AdminLocation_DPT_4k_Yxxxx กรุงเทพฯ 

03 เส้นทางคมนาคม 
 

02001 - เส้นกลางถนน (ROAD_CL) 
สํานกังานปลัดกระทรวงคมนาคม ทางหลวงแผ่นดิน L02001_Highway_MOT_xxk_Yxxxx 

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

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร เส้นกลางถนน L02001_RoadCl_DPT_4k_Yxxxx กรุงเทพฯ 

02002 - จุดเชื่อมต่อคมนาคม (TRANS_NODE)   สํานกังานปลัดกระทรวงคมนาคม 
สถานีรถไฟ L02002_TransNodeRailway_MOT_xxk_Yxxxx กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ลําปาง, อุตรดิตถ์ 

สถานีรถไฟฟ้า L02002_TransNodeRailcar_MOT_xxk_Yxxxx กรุงเทพฯ 
02003 - ขอบถนน (ROAD_EDGE) สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร Bma_road_edge L02003_RoadEdge_DPT_4k_Yxxxx กรุงเทพฯ 
02004 - สะพาน (BRIDGE_PNT)  สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร Bma_overpass_bnd L02004_BridgePnt_DPT_4k_Yxxxx กรุงเทพฯ 

02006 - จุดกลับรถ (UTURN_PNT) กรมทางหลวง 
จุดกลับรถ L02006_UturnPnt_DOH_xxk_Yxxxx 

กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, ลาํปาง, 
อุตรดิตถ์ 

สะพานกลับรถ L02006_UturnPntBridge_DOH_xxk_Yxxxx กรุงเทพฯ, อุตรดิตถ์ 
02007 - จุดทางแยก/จุดตัด (JUNCTION_PNT) กรมทางหลวง จุดทางแยก/จุดตัด L02007_JunctionPnt_DOH_xxk_Yxxxx กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, 
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ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 1 - 28 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กลุ่มชุดข้อมลู
ตำมมำตรฐำน 

FGDS 4.1 
ชื่อข้อมูลตำม FGDS หน่วยงำนหลัก/รอง 

ข้อมูล 
(ท ำกำรปรับปรุง) 

ปรับปรุงชื่อไฟล์ของข้อมลู 
ตำมมำตรฐำน FGDS 

จังหวัด 

ลําปาง, อุตรดิตถ์ 

ราวกันอันตราย L02007_JunctionPntGuardrail_DOH_xxk_Yxxxx 
กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, อุตรดิตถ์ 

02008 - ทางรถไฟ (RAILWAY_CL)  สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
เส้นทางรถไฟฟ้า L02008_RailwayClRailcar_MOT_xxk_Yxxxx กรุงเทพฯ 
เส้นทางรถไฟ L02008_RailwayCl_MOT_xxk_Yxxxx กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ลําปาง, อุตรดิตถ์ 

04 ข้อมูลเขตชุมชน/
อาคาร 

041 - อาคาร สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร อาคาร L041_Building_DPT_4k_Yxxxx กรุงเทพฯ 
04301 - พื้นที่/จุดตําแหน่งอ้างอิง สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร *Landmark L43001_Landmark_DPT_4k_Yxxxx กรุงเทพฯ 

05 ป่าไม้ 
05003 - ป่าสงวนแห่งชาติ (NRF)  กรมป่าไม้ แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ L05003_Nrf_RFD_xxk_Yxxxx 

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

05004 - พื้นที่ป่าปกคลุม (FCA) กรมป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้ตามสภาพ L05004_Fca_RFD_xxk_Y2016 
กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, อุตรดิตถ์ 
06 การใช้ประโยชน์

ที่ดิน 
06002 - พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับที่ 2 กรมพัฒนาที่ดิน 

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

L06002_ Landuse2_ LDD_ 25k_ Yxxxx 
กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, อุตรดิตถ์ 

07 แหล่งน้ํา 

07101 - เส้นทางน้ําธรรมชาติ (NAT_STREAM)  
กรมทรัพยากรน้ํา เส้นทางน้ํา L07101_NatStream_DWR_xxk_Y2016 

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

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร Bma_hydrocl L07101_NatStreamCl_DPT_4k_Yxxxx กรุงเทพฯ 

07201 - พื้นที่แหล่งน้ําตามธรรมชาติ 
(NAT_WTR_BODY) 

กรมทรัพยากรน้ํา แหล่งน้ําธรรมชาติผิวดิน L07201_NatWtrBody_DWR_xxkY_2016 
เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลําปาง, 

อุตรดิตถ์ 
สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร พื้นที่แหล่งน้ําธรรมชาติ L07201_NatWtrBody_DPT_4k_Yxxxx กรุงเทพฯ 

07301 - บ่อบาดาล (WELL) กรมทรัพยากรน้ํา บ่อบาดาล L07301_Well_DWR_xxk_Y2016 
กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, อุตรดิตถ์ 

07501 - สถานีตรวจวัดในลําน้ํา  
(HYD_STATION)  

กรมทรัพยากรน้ํา LVELSTATION L07501_HydStationLvel_DWR_xxk_Y2016 
กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, อุตรดิตถ์ 

08 อุทกศาสตร์ 
13001 - ตัวเลขน้ํา (SOUNDG) กรมอุทกศาสตร์ ตัวเลขน้ํา (SOUNDG) L13001_Soundg_HYDRO_xxk_Y2017 กรุงเทพฯ 
13002 - เส้นชายฝั่ง (COALNE) กรมอุทกศาสตร์ เส้นชายฝั่ง (COALNE) L13002_Coalne_HYDRO_xxk_Y2017 กรุงเทพฯ 
13013 - ค่าเส้นความลึกเท่า (DEPCNT) กรมอุทกศาสตร์ ค่าเส้นความลึกเท่า (DEPCNT) L13013_Depcnt_HYDRO_xxk_Y2017 กรุงเทพฯ 

09 หมุดหลักฐาน
แผนที่ 

09000 - หมุดหลักฐานแผนที่ (controlPoint) กรมแผนที่ทหาร แผนที่หมุดหลักฐานแผนที่ ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ WMS 
กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน,  

ลําปาง, อุตรดิตถ์ 
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ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 1 - 29 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กลุ่มชุดข้อมลู
ตำมมำตรฐำน 

FGDS 4.1 
ชื่อข้อมูลตำม FGDS หน่วยงำนหลัก/รอง 

ข้อมูล 
(ท ำกำรปรับปรุง) 

ปรับปรุงชื่อไฟล์ของข้อมลู 
ตำมมำตรฐำน FGDS 

จังหวัด 

10 ความสูงภูมิ
ประเทศเชิงเลข 

(DEM) 
- กรมแผนที่ทหาร แผนที่ความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ WMS 

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

11 ภาพแผนที่ภูมิ
ประเทศ 

- กรมแผนที่ทหาร แผนที่ภูมิประเทศ ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ WMS 
กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน,  

ลําปาง, อุตรดิตถ์ 

12 แผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศ 

- 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด WWS wws_เลขระวาง 
กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, อุตรดิตถ์ 

ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด VAP61 vap61_เลขระวาง 
กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, อุตรดิตถ์ 

ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด NS3 ns3_เลขระวาง 
เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลําปาง, 

อุตรดิตถ์ 

ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด DOL dol_เลขระวาง 
กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, อุตรดิตถ์ 

ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด NIMA nima_เลขระวาง 
กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, อุตรดิตถ์ 
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กลุ่มชุดข้อมลู
ตำมมำตรฐำน  

FGDS 4.1 
ชื่อข้อมูลตำม FGDS หน่วยงำนหลัก/ร่วม 

ข้อมูล 
(ท ำกำรปรับปรุง) 

ปรับปรุงชื่อไฟล์ของข้อมลู 
ตำมมำตรฐำน FGDS 

จังหวัด 

13 ดาวเทียมดัดแก้ - สทอภ. THEOS 

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) 
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1 
 
 
 

ที่ปรึกษาขอส่งมอบชุดข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุงในระดับจังหวัด 6 จังหวัด ดังนี้ 
1. ชลบุร ี
2. นครนายก 
3. ปทุมธานี 
4. ปราจีนบุรี 
5. ระยอง 
6. สระแก้ว 
 

หลังจากได้รับข้อมูลตามที่ สทอภ. ส่งมอบให้ ทางที่ปรึกษาได้ทําการปรับปรุงชุดข้อมูลต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS โดยในการปรับปรุงชุดข้อมูลพ้ืนฐานนั้น 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) 

ชุดข้อมูลที่ผ่ำนกำรปรบัปรุงในระดับจังหวัด 
6 จังหวัด (งำนงวดที ่3) 
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สําหรับกรณีที่ไม่ทราบค่ามาตราส่วนและปี ค.ศ.ที่ผลิตข้อมูล จะใช้ x แทนค่า เช่น xxk (มาตราส่วน
ของข้อมูล) Yxxxx (ปีค.ศ.ที่ผลิตข้อมูล) 

          2. แก้ไขระบบพิกัดอ้างอิง (Geographic Coordinate Systems) ปรับปรุงระบบพิกัดอ้างอิง ให้สามารถ
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 
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ตารางที่ 1-4 แสดงรายละเอียดข้อมูลที่ทําการปรับปรุงในระดับจังหวัดทั้ง 6 จังหวัด 
รำยกำรตำมชั้นข้อมลู กำรปรับปรุงชั้นข้อมลู 

จังหวัด
ที่มี

ข้อมูล 

จังหวัด
ที่ไม่มี
ข้อมูล 

หมำย
เหตุ 

กลุ่มชุดข้อมลู
ตำมมำตรฐำน 

FGDS 4.1 
ชื่อรำยกำรชั้นข้อมูลตำม FGDS 4.1 

ข้อมูล 
(ท ำกำรปรับปรุง) 

หน่วยงำนหลัก/รอง 
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01 ชั้นข้อมูล 
แปลงที่ดิน 

03005 - ที่ราชพัสดุ (ROYAL_LAND) ขอบเขตที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ √ √ √ √ √ 

ชลบุร,ี 
นครนายก, 
ปทุมธานี, 
ปราจีนบุรี, 

ระยอง, 
สระแก้ว 

- - 

03007 - แปลงที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน 
(ALLOCATE_PARCEL) 

แปลงที่ดิน ส.ป.ก. 
สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรม 
√ √ √ √ √ 

ชลบุร,ี 
นครนายก, 
ปทุมธานี, 
ปราจีนบุรี, 

ระยอง, 
สระแก้ว 

- - 

02 ชั้นข้อมูล 
เขตการปกครอง 

01002 - เส้นเขตการปกครอง (ADMIN_Line) เส้นเขตการปกครอง สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร - - - - - - - 

ใช้ข้อมูล
ประเมิน
ความ

สอดคล้อง
กับพื้นที่
กทม. 

01032 - พื้นที่ขอบเขตจังหวัด (Province) ขอบเขตจังหวัด กรมการปกครอง √ √ √ √ √ 

ชลบุร,ี 
นครนายก, 
ปทุมธานี, 
ปราจีนบุรี, 

ระยอง, 
สระแก้ว 

- - 
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รำยกำรตำมชั้นข้อมลู กำรปรับปรุงชั้นข้อมลู 
จังหวัด

ที่มี
ข้อมูล 

จังหวัด
ที่ไม่มี
ข้อมูล 

หมำย
เหตุ 

กลุ่มชุดข้อมลู
ตำมมำตรฐำน 

FGDS 4.1 
ชื่อรำยกำรชั้นข้อมูลตำม FGDS 4.1 

ข้อมูล 
(ท ำกำรปรับปรุง) 

หน่วยงำนหลัก/รอง 
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01033 - พื้นที่ขอบเขตอําเภอ (District) 

ขอบเขตอําเภอ กรมการปกครอง √ √ √ √ √ 

ชลบุร,ี 
นครนายก, 
ปทุมธานี, 
ปราจีนบุรี, 

ระยอง, 
สระแก้ว 

- - 

พื้นที่ขอบเขตอําเภอ สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร - - - - - - - 

ใช้ข้อมูล
ประเมิน
ความ

สอดคล้อง
กับพื้นที่
กทม. 

01034 - พื้นที่ขอบเขตตําบล (Tambon) 

เขตตําบล กรมการปกครอง √ √ √ √ √ 

ชลบุร,ี 
นครนายก, 
ปทุมธานี, 
ปราจีนบุรี, 

ระยอง, 
สระแก้ว 

- - 

พื้นที่ขอบเขตตําบล สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร - - - - - - - 

ใช้ข้อมูล
ประเมิน
ความ

สอดคล้อง
กับพื้นที่
กทม. 
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รำยกำรตำมชั้นข้อมลู กำรปรับปรุงชั้นข้อมลู 
จังหวัด

ที่มี
ข้อมูล 

จังหวัด
ที่ไม่มี
ข้อมูล 

หมำย
เหตุ 

กลุ่มชุดข้อมลู
ตำมมำตรฐำน 

FGDS 4.1 
ชื่อรำยกำรชั้นข้อมูลตำม FGDS 4.1 

ข้อมูล 
(ท ำกำรปรับปรุง) 

หน่วยงำนหลัก/รอง 
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01004 - จุดตัวแทนพื้นที่การปกครอง (ADMIN_Location) ที่ต้ังสํานักงานเขต สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร - - - - - - - 

ใช้ข้อมูล
ประเมิน
ความ

สอดคล้อง
กับพื้นที่
กทม. 

03 ชั้นข้อมูล 
เส้นทางคมนาคม 

02001 - เส้นกลางถนน (ROAD_CL) 

ทางหลวงแผ่นดิน  สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม √ √ √ √ √ 

ชลบุร,ี 
นครนายก, 
ปทุมธานี, 
ปราจีนบุรี, 

ระยอง, 
สระแก้ว 

- - 

เส้นกลางถนน สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร - - - - - - - 

ใช้ข้อมูล
ประเมิน
ความ

สอดคล้อง
กับพื้นที่
กทม. 

02002 - จุดเชื่อมต่อคมนาคม (TRANS_NODE) สถานีรถไฟฟ้า สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม - - - - - - - 

ใช้ข้อมูล
ประเมิน
ความ

สอดคล้อง
กับพื้นที่
กทม. 
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โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 1 - 36 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รำยกำรตำมชั้นข้อมลู กำรปรับปรุงชั้นข้อมลู 
จังหวัด

ที่มี
ข้อมูล 

จังหวัด
ที่ไม่มี
ข้อมูล 

หมำย
เหตุ 

กลุ่มชุดข้อมลู
ตำมมำตรฐำน 

FGDS 4.1 
ชื่อรำยกำรชั้นข้อมูลตำม FGDS 4.1 

ข้อมูล 
(ท ำกำรปรับปรุง) 

หน่วยงำนหลัก/รอง 

ตำ
รำ

ง 
At

tri
bu

te
 

ชื่อ
 F

ie
ld

 

ระ
บบ

พิก
ัด 

รห
ัสอ

ักข
ระ

 
ชื่อ
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ile
 

สถานีรถไฟ √ √ √ √ √ 

ชลบุร,ี 
นครนายก, 
ปทุมธานี, 
ปราจีนบุรี, 

ระยอง, 
สระแก้ว 

- - 

02003 - ขอบถนน (ROAD_EDGE) Bma_road_edge สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร - - - - - - - 

ใช้ข้อมูล
ประเมิน
ความ

สอดคล้อง
กับพื้นที่
กทม. 

02004 - สะพาน (BRIDGE_PNT) Bma_overpass_bnd สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร - - - - - - - 

ใช้ข้อมูล
ประเมิน
ความ

สอดคล้อง
กับพื้นที่
กทม. 

02006 - จุดกลับรถ (UTURN_PNT) จุดกลับรถ กรมทางหลวง √ √ √ √ √ 

ชลบุร,ี 
นครนายก, 
ปทุมธานี, 
ปราจีนบุรี, 

ระยอง, 
สระแก้ว 

- - 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 1 - 37 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รำยกำรตำมชั้นข้อมลู กำรปรับปรุงชั้นข้อมลู 
จังหวัด

ที่มี
ข้อมูล 

จังหวัด
ที่ไม่มี
ข้อมูล 

หมำย
เหตุ 

กลุ่มชุดข้อมลู
ตำมมำตรฐำน 

FGDS 4.1 
ชื่อรำยกำรชั้นข้อมูลตำม FGDS 4.1 

ข้อมูล 
(ท ำกำรปรับปรุง) 

หน่วยงำนหลัก/รอง 

ตำ
รำ

ง 
At

tri
bu

te
 

ชื่อ
 F

ie
ld

 

ระ
บบ

พิก
ัด 

รห
ัสอ
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ระ

 
ชื่อ
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สะพานกลับรถ √ √ √ √ √ 
ชลบุร,ี 

ปทุมธานี 

นครนายก, 
ปราจีนบุรี, 

ระยอง, 
สระแก้ว 

- 

02007 - จุดทางแยก/จุดตัด (JUNCTION_PNT) 

จุดทางแยก/จุดตัด 

กรมทางหลวง 

√ √ √ √ √ 

ชลบุร,ี 
นครนายก, 
ปทุมธานี, 
ปราจีนบุรี, 

ระยอง, 
สระแก้ว 

- - 

ราวกันอันตราย √ √ √ √ √ 

ชลบุร,ี 
นครนายก, 
ปทุมธานี, 
ปราจีนบุรี, 

ระยอง, 
สระแก้ว 

- - 

02008 - ทางรถไฟ (RAILWAY_CL) เส้นทางรถไฟฟ้า สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม - - - - - - - 

ใช้ข้อมูล
ประเมิน
ความ

สอดคล้อง
กับพื้นที่
กทม. 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 1 - 38 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รำยกำรตำมชั้นข้อมลู กำรปรับปรุงชั้นข้อมลู 
จังหวัด

ที่มี
ข้อมูล 

จังหวัด
ที่ไม่มี
ข้อมูล 

หมำย
เหตุ 

กลุ่มชุดข้อมลู
ตำมมำตรฐำน 

FGDS 4.1 
ชื่อรำยกำรชั้นข้อมูลตำม FGDS 4.1 

ข้อมูล 
(ท ำกำรปรับปรุง) 

หน่วยงำนหลัก/รอง 

ตำ
รำ

ง 
At

tri
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te
 

ชื่อ
 F

ie
ld

 

ระ
บบ

พิก
ัด 
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ัสอ
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ระ

 
ชื่อ
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เส้นทางรถไฟ √ √ √ √ √ 

ชลบุร,ี 
นครนายก, 
ปทุมธานี, 
ปราจีนบุรี, 

ระยอง, 
สระแก้ว 

- - 

04 ชั้นข้อมูล 
เขตชุมชน/อาคาร 

041 - อาคาร อาคาร สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร - - - - - - - 

ใช้ข้อมูล
ประเมิน
ความ

สอดคล้อง
กับพื้นที่
กทม. 

04301 - พื้นที่/จุดตําแหน่งอ้างอิง Landmark สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร - - - - - - - 

ใช้ข้อมูล
ประเมิน
ความ

สอดคล้อง
กับพื้นที่
กทม. 

05 ชั้นข้อมูลป่าไม้ 05003 - ป่าสงวนแห่งชาติ (NRF) แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ √ √ √ √ √ 

ชลบุร,ี 
ปราจีนบุรี, 

ระยอง, 
สระแก้ว 

นครนายก, 
ปทุมธานี 

- 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 1 - 39 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รำยกำรตำมชั้นข้อมลู กำรปรับปรุงชั้นข้อมลู 
จังหวัด

ที่มี
ข้อมูล 

จังหวัด
ที่ไม่มี
ข้อมูล 

หมำย
เหตุ 

กลุ่มชุดข้อมลู
ตำมมำตรฐำน 

FGDS 4.1 
ชื่อรำยกำรชั้นข้อมูลตำม FGDS 4.1 

ข้อมูล 
(ท ำกำรปรับปรุง) 

หน่วยงำนหลัก/รอง 

ตำ
รำ

ง 
At
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te
 

ชื่อ
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05004 - พื้นที่ป่าปกคลุม (FCA) พื้นที่ป่าไม้ตามสภาพ กรมป่าไม้ √ √ √ √ √ 

ชลบุร,ี 
นครนายก, 
ปทุมธานี, 
ปราจีนบุรี, 

ระยอง, 
สระแก้ว 

- - 

06 การใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

06002 - พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับที่ 2 
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน 

ปี พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 
กรมพัฒนาที่ดิน √ √ √ √ √ 

ชลบุร,ี 
นครนายก, 
ปทุมธานี, 
ปราจีนบุรี, 

ระยอง, 
สระแก้ว 

- - 

07 ชั้นข้อมูลแหล่งน้ํา 07101 - เส้นทางน้ําธรรมชาติ (NAT_STREAM) 

เส้นทางน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา √ √ √ √ √ 

ชลบุร,ี 
นครนายก, 
ปทุมธานี, 
ปราจีนบุรี, 

ระยอง, 
สระแก้ว 

- - 

Bma_hydrocl สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร - - - - - - - 

ใช้ข้อมูล
ประเมิน
ความ

สอดคล้อง
กับพื้นที่
กทม. 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 1 - 40 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รำยกำรตำมชั้นข้อมลู กำรปรับปรุงชั้นข้อมลู 
จังหวัด

ที่มี
ข้อมูล 

จังหวัด
ที่ไม่มี
ข้อมูล 

หมำย
เหตุ 

กลุ่มชุดข้อมลู
ตำมมำตรฐำน 

FGDS 4.1 
ชื่อรำยกำรชั้นข้อมูลตำม FGDS 4.1 

ข้อมูล 
(ท ำกำรปรับปรุง) 

หน่วยงำนหลัก/รอง 

ตำ
รำ

ง 
At
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te
 

ชื่อ
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07201 - พื้นที่แหล่งน้ําตามธรรมชาติ (NAT_WTR_BODY) 

แหล่งน้ําธรรมชาติผิวดิน กรมทรัพยากรน้ํา √ √ √ √ √ 

ชลบุร,ี 
นครนายก, 
ปทุมธานี, 
ปราจีนบุรี, 

ระยอง, 
สระแก้ว 

- - 

พื้นที่แหล่งน้ําธรรมชาติ สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร - - - - - - - 

ใช้ข้อมูล
ประเมิน
ความ

สอดคล้อง
กับพื้นที่
กทม. 

07301 - บ่อบาดาล (WELL) บ่อบาดาล กรมทรัพยากรน้ํา √ √ √ √ √ 

ชลบุร,ี 
นครนายก, 
ปทุมธานี, 
ปราจีนบุรี, 

ระยอง, 
สระแก้ว 

- - 

07501 - สถานีตรวจวัดในลําน้ํา (HYD_STATION) LVELSTATION กรมทรัพยากรน้ํา √ √ √ √ √ 

ชลบุร,ี 
นครนายก, 
ปทุมธานี, 
ปราจีนบุรี, 

ระยอง, 
สระแก้ว 

- - 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 1 - 41 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รำยกำรตำมชั้นข้อมลู กำรปรับปรุงชั้นข้อมลู 
จังหวัด

ที่มี
ข้อมูล 

จังหวัด
ที่ไม่มี
ข้อมูล 

หมำย
เหตุ 

กลุ่มชุดข้อมลู
ตำมมำตรฐำน 

FGDS 4.1 
ชื่อรำยกำรชั้นข้อมูลตำม FGDS 4.1 

ข้อมูล 
(ท ำกำรปรับปรุง) 

หน่วยงำนหลัก/รอง 

ตำ
รำ

ง 
At

tri
bu

te
 

ชื่อ
 F

ie
ld

 

ระ
บบ

พิก
ัด 

รห
ัสอ

ักข
ระ

 
ชื่อ

 
Sh

ap
ef

ile
 

08 ชั้นข้อมูล 
อุทกศาสตร์ 

13001 - ตัวเลขน้ํา (SOUNDG) ตัวเลขน้ํา (SOUNDG) กรมอุทกศาสตร์ √ √ √ √ √ 
ชลบุร,ี 
ระยอง 

นครนายก, 
ปทุมธานี, 
ปราจีนบุรี, 
สระแก้ว 

- 

13002 - เส้นชายฝั่ง (COALNE) เส้นชายฝั่ง (COALNE) กรมอุทกศาสตร์ √ √ √ √ √ 
ชลบุร,ี 
ระยอง 

นครนายก, 
ปทุมธานี, 
ปราจีนบุรี, 
สระแก้ว 

- 

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

สายน้ําไหลข้ึนมีอัตรา (TS_FEB) กรมอุทกศาสตร์ √ √ √ √ √ 
ชลบุร,ี 
ระยอง 

นครนายก, 
ปทุมธานี, 
ปราจีนบุรี, 
สระแก้ว 

- 

13013 - ค่าเส้นความลึกเท่า (DEPCNT) ค่าเส้นความลึกเท่า (DEPCNT) กรมอุทกศาสตร์ √ √ √ √ √ 
ชลบุร,ี 
ระยอง 

นครนายก, 
ปทุมธานี, 
ปราจีนบุรี, 
สระแก้ว 

- 

09 ชั้นข้อมูล 
หมุดหลักฐานแผนที่ 

09001 - หมุดหลักฐานทางราบ (HorizontalControlPoint) - กรมแผนที่ทหาร - - - - - 

ชลบุร,ี 
นครนายก, 
ปทุมธานี, 
ปราจีนบุรี, 

ระยอง, 
สระแก้ว 

- 
เป็นข้อมูล
รูปแบบ 
WMS 
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ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 1 - 42 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รำยกำรตำมชั้นข้อมลู กำรปรับปรุงชั้นข้อมลู 
จังหวัด

ที่มี
ข้อมูล 

จังหวัด
ที่ไม่มี
ข้อมูล 

หมำย
เหตุ 

กลุ่มชุดข้อมลู
ตำมมำตรฐำน 

FGDS 4.1 
ชื่อรำยกำรชั้นข้อมูลตำม FGDS 4.1 

ข้อมูล 
(ท ำกำรปรับปรุง) 

หน่วยงำนหลัก/รอง 
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10 ชั้นข้อมูลความสูง
ภูมิประเทศเชิงเลข 

(DEM) 
- - กรมแผนที่ทหาร - - - - - 

ชลบุร,ี 
นครนายก, 
ปทุมธานี, 
ปราจีนบุรี, 

ระยอง, 
สระแก้ว 

- 
เป็นข้อมูล
รูปแบบ 
WMS 

11 ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ 
ภูมิประเทศ 

- - กรมแผนที่ทหาร - - - - - 

ชลบุร,ี 
นครนายก, 
ปทุมธานี, 
ปราจีนบุรี, 

ระยอง, 
สระแก้ว 

- 
เป็นข้อมูล
รูปแบบ 
WMS 

12 ชั้นข้อมูลแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศ 

- - 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
- - - - √ 

ชลบุร,ี 
นครนายก, 
ปทุมธานี, 
ปราจีนบุรี, 

ระยอง, 
สระแก้ว 

- - 

13 ชั้นข้อมูล 
ภาพดาวเทียมดัดแก้ 

- - สทอภ. - - - - √ 

ชลบุร,ี 
นครนายก, 
ปทุมธานี, 
ปราจีนบุรี, 

ระยอง 

สระแก้ว 

ไม่มีข้อมูล
ไฟล์ภาพ

โมเสกและ
ไฟล์ภาพ
ระวาง 

หมำยเหตุ : เครื่องหมาย “√” หมายถึง ได้ทําการปรับปรุงข้อมูลของ 6 จังหวัด ทางภาคตะวันออก ในงวดที่ 3 
             : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มี 
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ตารางที่ 1-5 แสดงรายละเอียดการปรับปรุงชื่อไฟล์ของข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS 
กลุ่มชุดข้อมลูตำม

มำตรฐำน  
FGDS 4.1 

ชื่อข้อมูลตำม FGDS หน่วยงำนหลัก/ร่วม 
ข้อมูล 

(ท ำกำรปรับปรุง) 
ปรับปรุงชื่อไฟล์ของข้อมลู 

ตำมมำตรฐำน FGDS 
จังหวัด 

01 แปลงที่ดิน 
03005 - ที่ราชพัสดุ (ROYAL_LAND) กรมธนารักษ์ ขอบเขตที่ราชพัสดุ L03005_RoyalLand_TTD_xxk_Y2002 

ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง, 
สระแก้ว 

03007 - แปลงที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน 
(ALLOCATE_PARCEL) 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แปลงที่ดิน ส.ป.ก. L03007_AllocatePacel_CPD_5k_Y2004 
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง, 

สระแก้ว 

02 เขตการปกครอง 

01032 - พื้นที่ขอบเขตจังหวัด (Province) กรมการปกครอง ขอบเขตจังหวัด L01032_Province_DOPA_50k_Y2013 
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง, 

สระแก้ว 

01033 - พื้นที่ขอบเขตอําเภอ (District) กรมการปกครอง ขอบเขตอําเภอ L01033_District_DOPA_50k_Y2013 
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง, 

สระแก้ว 

01034 - พื้นที่ขอบเขตตําบล (Tambon) กรมการปกครอง เขตตําบล L01034_Tambon_DOPA_50k_Y2013 
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง, 

สระแก้ว 

03 เส้นทางคมนาคม 

02001 - เส้นกลางถนน (ROAD_CL) สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ทางหลวงแผ่นดิน L02001_Highway_MOT_xxk_Yxxxx 
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง, 

สระแก้ว 

02002 - จุดเชื่อมต่อคมนาคม (TRANS_NODE)   สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สถานีรถไฟ L02002_TransNodeRailway_MOT_xxk_Yxxxx 
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง, 

สระแก้ว 

02006 - จุดกลับรถ (UTURN_PNT) กรมทางหลวง 
จุดกลับรถ L02006_UturnPnt_DOH_xxk_Yxxxx 

ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง, 
สระแก้ว 

สะพานกลับรถ L02006_UturnPntBridge_DOH_xxk_Yxxxx ชลบุร,ี ปทุมธานี 

02007 - จุดทางแยก/จุดตัด (JUNCTION_PNT) กรมทางหลวง 
จุดทางแยก/จุดตัด L02007_JunctionPnt_DOH_xxk_Yxxxx 

ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง, 
สระแก้ว 

ราวกันอันตราย L02007_JunctionPntGuardrail_DOH_xxk_Yxxxx 
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง, 

สระแก้ว 

02008 - ทางรถไฟ (RAILWAY_CL)  สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เส้นทางรถไฟ L02008_RailwayCl_MOT_xxk_Yxxxx 
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง, 

สระแก้ว 

05 ป่าไม้ 
05003 - ป่าสงวนแห่งชาติ (NRF)  กรมป่าไม้ แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ L05003_Nrf_RFD_xxk_Yxxxx ชลบุร,ี ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแก้ว 

05004 - พื้นที่ป่าปกคลุม (FCA) กรมป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้ตามสภาพ L05004_Fca_RFD_xxk_Y2016 
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง, 

สระแก้ว 
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กลุ่มชุดข้อมลูตำม
มำตรฐำน  
FGDS 4.1 

ชื่อข้อมูลตำม FGDS หน่วยงำนหลัก/ร่วม 
ข้อมูล 

(ท ำกำรปรับปรุง) 
ปรับปรุงชื่อไฟล์ของข้อมลู 

ตำมมำตรฐำน FGDS 
จังหวัด 

06 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 06002 - พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับที่ 2 กรมพัฒนาที่ดิน 
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน  

ปี พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 
L06002_ Landuse2_ LDD_ 25k_ Yxxxx 

ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง, 
สระแก้ว 

07 แหล่งน้ํา 

07101 - เส้นทางน้ําธรรมชาติ (NAT_STREAM)  กรมทรัพยากรน้ํา เส้นทางน้ํา L07101_NatStream_DWR_xxk_Y2016 
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง, 

สระแก้ว 
07201 - พื้นที่แหล่งน้ําตามธรรมชาติ  
(NAT_WTR_BODY) 

กรมทรัพยากรน้ํา แหล่งน้ําธรรมชาติผิวดิน L07201_NatWtrBody_DWR_xxk_Y2016 
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง, 

สระแก้ว 

07301 - บ่อบาดาล (WELL) กรมทรัพยากรน้ํา บ่อบาดาล L07301_Well_DWR_xxk_Y2016 
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง, 

สระแก้ว 
07501 - สถานีตรวจวัดในลําน้ํา   
(HYD_STATION)  

กรมทรัพยากรน้ํา LVELSTATION L07501_HydStationLvel_DWR_xxk_Y2016 
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง, 

สระแก้ว 

08 อุทกศาสตร์ 

13001 - ตัวเลขน้ํา (SOUNDG) กรมอุทกศาสตร์ ตัวเลขน้ํา (SOUNDG) L13001_Soundg_HYDRO_xxk_Y2017 ชลบุร,ี ระยอง 
13002 - เส้นชายฝั่ง (COALNE) กรมอุทกศาสตร์ เส้นชายฝั่ง (COALNE) L13002_Coalne_HYDRO_xxk_Y2017 ชลบุร,ี ระยอง 
13011 - สายน้ําไหลข้ึนมีอัตรา 
(Flood tide stream with rate, TS_FEB) 

กรมอุทกศาสตร์ สายน้ําไหลข้ึนมีอัตรา (TS_FEB) L13011_TsFeb_HYDRO_xxk_Y2017 ชลบุร,ี ระยอง 

13013 - ค่าเส้นความลึกเท่า (DEPCNT) กรมอุทกศาสตร์ ค่าเส้นความลึกเท่า (DEPCNT) L13013_Depcnt_HYDRO_xxk_Y2017 ชลบุร,ี ระยอง 

09 หมุดหลักฐานแผนที่ 09000 - หมุดหลักฐานแผนที่ (controlPoint) กรมแผนที่ทหาร แผนที่หมุดหลักฐานแผนที่ ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ WMS 
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง, 

สระแก้ว 
10 ความสูงภูมิประเทศ 

เชิงเลข (DEM) 
- กรมแผนที่ทหาร 

แผนที่ความสูงภูมิประเทศ
เชิงเลข 

ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ WMS 
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง, 

สระแก้ว 

11 ภาพแผนที่ภูมิประเทศ - กรมแผนที่ทหาร แผนที่ภูมิประเทศ ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ WMS 
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง, 

สระแก้ว 

12 แผนที่ภาพถ่ายทาง 
อากาศ 

- 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด WWS wws_เลขระวาง 
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง, 

สระแก้ว 
ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด VAP61 vap61_เลขระวาง ชลบุร,ี นครนายก, ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแก้ว 
ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด NS3 ns3_เลขระวาง ชลบุร,ี นครนายก, ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแก้ว 

ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด DOL dol_เลขระวาง 
ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง, 

สระแก้ว 
ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด NIMA nima_เลขระวาง ชลบุร,ี นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง, 
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กลุ่มชุดข้อมลูตำม
มำตรฐำน  
FGDS 4.1 

ชื่อข้อมูลตำม FGDS หน่วยงำนหลัก/ร่วม 
ข้อมูล 

(ท ำกำรปรับปรุง) 
ปรับปรุงชื่อไฟล์ของข้อมลู 

ตำมมำตรฐำน FGDS 
จังหวัด 

สระแก้ว 

13 ดาวเทียมดัดแก้ - สทอภ. THEOS 

1. th1_CBI_GISTDA_25k_Yxxxx ชลบุร ี
2. th1_NYK_GISTDA_25k_Yxxxx นครนายก 

3. th1_PTE_GISTDA_25k_Yxxxx ปทุมธานี 
4. th1_PRI_GISTDA_25k_Yxxxx ปราจีนบุรี 
5. th1_RYG_GISTDA_25k_Yxxxx 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) 
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2.1 หลักการและเหตุผล 

โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS) ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
มาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านการพัฒนาภูมิสารสนเทศของชาติ ตามแผนพัฒนาและ
ขับเคลื่อนงานด้านภูมิสารสนเทศในภาพรวมของประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศระบบ 
National Spatial Data Infrastructure หรือ NSDI โดยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ หรือ กภช. ได้รับ
กรอบนโยบายที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้งานข้อมูลร่วมกัน การบูรณาการข้อมูลร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดให้มีการศึกษาพัฒนามาตรฐานในด้านโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ 
คุณภาพ ของข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อเป็นข้อก าหนดที่จะใช้ในการจัดท าชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน (Fundamental 
Geographic Data Set หรือ FGDS) ที่มีความหลากหลายของมาตราส่วนเพ่ือให้มีความสอดคล้องกัน ส าหรับการใช้
งานของประเทศ รองรับการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนในอนาคต 

จึงเป็นที่มาของโครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS) ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS โดยคัดเลือกพ้ืนที่น าร่องในจังหวัดภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออก รวมทั้งสิ้น 
15 จังหวัด เพ่ือศึกษาและหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม รวมไปถึงการรับทราบและประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์โครงการและความต้องการใช้งานด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ และวางแผนกรอบ
งบประมาณเพ่ือใช้บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบชั้นข้อมูล FGDS ตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อก าหนด
ของมาตรฐาน FGDS และสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS 
Portal) เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและให้บริการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

  โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS) ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 
FGDS 15 จังหวัด มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1) ประเมินความสอดคล้องของข้อมูลข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน FGDS ของหน่วยงาน ในพ้ืนที่น าร่อง 
จ านวน 15 จังหวัด (ส่วนที่ 1) ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าปาง เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ สระแก้ว 
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร พร้อมส่งมอบไฟล์ชุดข้อมูลที่ผ่านการ
ปรับปรุงแล้วเสร็จ 

 2) รายการชุดข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุงชุดข้อมูลให้เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน FGDS ระดับจังหวัด 

 3) ติดตั้งระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ที่จังหวัด (Back-end) และระบบบริการแผนที่ออนไลน์ 
(Front-end) จ านวน 2 ระบบ 

บทท่ี 2 
บทน า 
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 4) ฝึกอบรม “หลักสูตรผู้ดูแลระบบ” ในพ้ืนที่น าร่องจ านวน 15 จังหวัด ได้แก่ เจ้าหน้าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เชียงใหม่ ล าปาง เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปทุมธานี 
และกรุงเทพมหานคร พร้อมรายงานภาพรวม ข้อเสนอแนะ และปัญหาที่เกิดข้ึน ทั้งในส่วนผู้จัดฝึกอบรมและผู้รับการ
อบรม 
 

2.3 ขอบเขตและผลการด าเนินงาน 

 1)  ขั้นตอนและผลการประเมินความสอดคล้องชุดภูมิสารสนเทศพื้นฐานตามที่ก าหนด พร้อมทั้งจัดท า
รายงานผลการประเมินตามท่ีก าหนด โดยพิจารณาตามความเห็น และตามแนวทางเอกสารคู่มือการประเมินความ
สอดคล้องท่ี สทอภ. จัดหาให ้แสดงดังหัวข้อ 1.1) ถึง 1.5) 

1.1) ท าการประเมินความสอดคล้องระหว่างชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศกับข้อก าหนดตามมาตรฐาน 
1.2)  แนวทางการประเมินความสอดคล้องชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยสามารถจ าแนกได้ตามประเภท

ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
1.3) ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลภูมิสารสนเทศในภาพรวม 
1.4) สรุปผลการประเมินความสอดคล้องชุดภูมิสารสนเทศ 13 ชั้นข้อมูล ในพ้ืนที่ 15 จังหวัด 
1.5) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการประเมินความสอดคล้อง 
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1.1)  ท าการประเมินความสอดคล้องระหว่างชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศกับข้อก าหนดตามมาตรฐาน 

FGDS (Version 4.1) โดยมีรายการที่ใช้ในการประเมินดังนี้ 

   (1) รายการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลชนิดเวกเตอร์ (Vector) 12 รายการ ได้แก่ 

• รายการชั้นข้อมูล 
• ค านิยามศัพท์และอักษรย่อ 
• ประเภทรูปลักษณ์ 
• พจนานุกรม 
• Feature catalogue 
• ระบบพิกัดอ้างอิง   
• คุณภาพข้อมูล   
• รูปแบบของข้อมูล   
• ค าอธิบายข้อมูล (Metadata)  
• การส ารวจน าเข้าข้อมูล  
• การบ ารุงรักษาข้อมูล 
• ข้อก าหนดการน าเสนอข้อมูล (เฉพาะชุดข้อมูลอุทกศาสตร์) 

   (2) รายการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลชนิดราสเตอร์ (Raster) 8 รายการ ได้แก่ 

• นิยามศัพท์และอักษรย่อ 

• เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล 

• ระบบพิกัดอ้างอิง 

• คุณภาพข้อมูล 

• การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล  
• ค าอธิบายข้อมูล (Metadata)  
• การส ารวจจัดท าข้อมูล 
• การบ ารุงรักษาข้อมูล
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ตารางที ่2-1 แสดงข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีใช้ในการประเมินความสอดคล้อง 
รายการชุดข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS ข้อมูลที่ได้รับมอบเพ่ือท าการประเมิน (จังหวัด) 

ชุดข้อมลู 
ชื่อรายการชุดข้อมลูตาม  

FGDS 
รายการข้อมูลประเมินตาม 

FGDS 
หน่วยงานหลัก/ร่วม 
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01 03005 - ที่ราชพัสดุ (ROYAL_LAND) ขอบเขตที่ราชพัสด ุ กรมธนารักษ์ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

แปลงท่ีดิน 03007 – แปลงท่ีดินของรัฐจัดเพือ่ประชาชน (ALLOCATE_PARCEL) แปลงท่ีดิน ส.ป.ก. ส านักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

02 01002-เส้นเขตการปกครอง (ADMIN_Line) เส้นเขตการปกครอง ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร √ - - - - - - - - - - - - - 

เขตการปกครอง 01032 - พื้นที่ขอบเขตจังหวัด (Province) ขอบเขตจังหวัด กรมการปกครอง - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  
01033 - พื้นที่ขอบเขตอ าเภอ (District) 

ขอบเขตอ าเภอ กรมการปกครอง - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  พื้นที่ขอบเขตอ าเภอ ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร √ - - - - - - - - - - - - - 

  
01034 - พื้นที่ขอบเขตต าบล (Tambon) 

เขตต าบล กรมการปกครอง - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  พื้นที่ขอบเขตต าบล ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร √ - - - - - - - - - - - - - 

  01004 - จุดตัวแทนพ้ืนท่ีการปกครอง (ADMIN_Location) ที่ตั้งส านักงานเขต ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร √ - - - - - - - - - - - - - 

03 
02001 - เส้นกลางถนน (ROAD_CL) 

ทางหลวงแผ่นดิน  ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

เส้นทางคมนาคม เส้นกลางถนน ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร √ - - - - - - - - - - - - - 

  
02002 - จุดเช่ือมต่อคมนาคม (TRANS_NODE) 

สถานีรถไฟฟ้า 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

√ - - - - - - - - - - - - - 

  สถานีรถไฟ √ √ - √ √ - √ √ - - √ √ √ √ 

  02003 - ขอบถนน (ROAD_EDGE) Bma_road_edge ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร √ - - - - - - - - - - - - - 

  02004 - สะพาน (BRIDGE_PNT) Bma_overpass_bnd ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร √ - - - - - - - - - - - - - 

  
02006 - จุดกลับรถ (UTURN_PNT) 

จุดกลับรถ 
กรมทางหลวง 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ 

  สะพานกลับรถ √ √ - - - - √ - - - - - - √ 

  
02007 - จุดทางแยก/จดุตัด (JUNCTION_PNT) 

จุดทางแยก/จดุตัด 
กรมทางหลวง 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  ราวกันอันตราย √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  
02008 - ทางรถไฟ (RAILWAY_CL) 

เส้นทางรถไฟฟ้า 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

√ - - - - - - - - - - - - - 

  เส้นทางรถไฟ √ √ - √ √ - √ √ - - √ √ √ √ 

04 041 - อาคาร อาคาร ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร √ - - - - - - - - - - - - - 

เขตชุมชน/อาคาร 04301 - พื้นที่/จุดต าแหน่งอ้างอิง Landmark ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร √ - - - - - - - - - - - - - 
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ตารางที่ 2-1 แสดงข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีใช้ในการประเมินความสอดคล้อง (ต่อ)  
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ชุดข้อมลู 
ชื่อรายการชุดข้อมลูตาม  

FGDS 4.1 
รายการข้อมูลประเมินตาม 

FGDS 4.1 
หน่วยงานหลัก/ร่วม 
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05 05003 - ป่าสงวนแห่งชาติ (NRF) แนวเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ กรมป่าไม ้ - √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ 

ป่าไม ้ 05004 - พื้นที่ป่าปกคลุม (FCA) พื้นที่ป่าไม้ตามสภาพ กรมป่าไม ้ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

06 
06002 - พื้นที่การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ระดับที่ 2 

แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน 
กรมพัฒนาท่ีดิน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 

07 
แหล่งน้ า 

07101 - เส้นทางน้ าธรรมชาติ (NAT_STREAM) 
เส้นทางน้ า กรมทรัพยากรน้ า - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Bma_hydrocl ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร √ - - - - - - - - - - - - - 

07201 - พื้นที่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ (NAT_WTR_BODY) 
แหล่งน้ าธรรมชาติผิวดิน กรมทรัพยากรน้ า - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

พื้นที่แหล่งน้ าธรรมชาต ิ ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร √ - - - - - - - - - - - - - 

07301 - บ่อบาดาล (WELL) บ่อบาดาล กรมทรัพยากรน้ า √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

07501 - สถานีตรวจวัดในล าน้ า (HYD_STATION) LVELSTATION กรมทรัพยากรน้ า √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

08 
อุทกศาสตร ์

13001 - ตัวเลขน้ า (SOUNDG) ตัวเลขน้ า (SOUNDG) กรมอุทกศาสตร ์ √ √ - - - - - - - - √ - - - 

13002 - เส้นชายฝั่ง (COALNE) เส้นชายฝั่ง (COALNE) กรมอุทกศาสตร ์ √ √ - - - - - - - - √ - - - 

13011 - สายน้ าไหลขึ้นมีอัตรา (Flood tide stream with rate, 
TS_FEB) 

สายน้ าไหลขึ้นมีอัตรา (TS_FEB) กรมอุทกศาสตร ์ - √ - - - - - - - - √ - - - 

13013 - ค่าเส้นความลึกเท่า (DEPCNT) ค่าเส้นความลึกเท่า (DEPCNT) กรมอุทกศาสตร ์ √ √ - - - - - - - - √ - - - 
09 

09001 - หมุดหลักฐานทางราบ (HorizontalControlPoint) - - - - - - - - - - - - - - - - 
หมุดหลักฐานแผนที ่

10 
- - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ความสูงภมูิประเทศ

เชิงเลข (DEM) 
11 

- - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ภาพแผนที่ภมูิประเทศ 

12 
- - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ แผนที่ภาพถ่ายทาง

อากาศ 
13 

- - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ภาพดาวเทียมดัดแก ้

รวม - 40 - 31 27 20 22 21 20 22 22 20 19 26 22 22 23 
หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่ได้ท าการประเมิน
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 1.2)  แนวทางการประเมินความสอดคล้องชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยสามารถจ าแนกได้ตามประเภทข้อมูล

ภูมิสารสนเทศได้ 2 แนวทาง คือ  

  1.2.1) แนวทางการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลภูมิสารสนเทศชนิดเวกเตอร์ (Vector) 

  1.2.2) แนวทางการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลภูมิสารสนเทศชนิดราสเตอร์ (Raster) 

 

  โดยแนวทางในการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลดังกล่าว จ าเป็นที่จะต้องพิจารณาจากมาตรฐาน

ข้อก าหนด FGDS ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านภูมิสาสรเทศ และแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านภูมิ

สารสนเทศ ให้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ 

  1.2.1) แนวทางการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลภูมิสารสนเทศชนิดเวกเตอร์ (Vector) 

1.2.1.1) ข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีใช้ในการประเมิน คือ ข้อมูลจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

และหน่วยงานร่วม  

1.2.1.2) ข้อมูลลักษณะประจ า (Attribute Data) เป็นการพิจารณาและท าการประเมินจาก

เอกสารแบบส ารวจ และข้อมูลคุณลักษณะประจ า โดยการเทียบเคียงจากข้อมูลที่

ได้รับมอบจากหน่วยงานหลัก และหน่วยงานร่วม 

1.2.1.3) การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Data quality) พิจารณาจากการระบุในเอกสารแบบ

ส ารวจของหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล 

1.2.1.4) การประเมินค าอธิบายข้อมูล (Metadata) พิจารณาจากเอกสารแบบส ารวจจาก

หน่วยงานหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล 

  1.2.2) แนวทางการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลภูมิสารสนเทศชนิดราสเตอร์ (Raster) 

1.2.2.1) การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Data quality) เป็นการพิจารณาและประเมินตาม

เอกสารแบบส ารวจจากหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล 

1.2.2.2) ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ใช้ในการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานข้อก าหนด

นั้น จ าเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานร่วม หรือ

หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล 

1.2.2.3) ในกรณีที่หน่วยงานได้ส่งมอบเอกสารแบบส ารวจ จะพิจารณาในเอกสาร

รายละเอียดดังกล่าวเป็นล าดับแรก และใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อพิจารณาและ

ประเมินตามเงื่อนไขความสอดคล้องของข้อมูล หากไม่มีข้อมูลหรือไม่ได้รับมอบ

เอกสารแบบส ารวจ จะพิจารณาจากข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่า หรือเป็น
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ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจรังวัดด้วยวิธีที่ให้ความแม่นย าเชิงต าแหน่งสูงกว่า โดยท า

การประเมินความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบด้วยค่า AccuracyH (CE95) และ

ประเมินความสอดคล้องความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบ ตามมาตรฐาน ASPRS 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อก าหนด FGDS 

1.2.2.4) การบ ารุงรักษาข้อมูล อาทิเช่น ช่วงระยะเวลาในการปรับปรุงข้อมูล จ าเป็นต้อง

พิจารณาข้อมูลจากเอกสารแบบส ารวจ ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูล ผู้แก้ไข

และดูแลระบบให้บริการข้อมูล 

 

1.3)  ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลภูมิสารสนเทศในภาพรวม  

  การศึกษาและแนวทางปฏิบัติของการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานข้อก าหนดนั้น สามารถ

วิเคราะห์และสรุปผลได้ออกเป็น 2 รูปแบบ จ าแนกตามชนิดของข้อมูล เช่นเดียวกับแนวทางการประเมินความ

สอดคล้องของข้อมูลภูมิสารสนเทศ ดังนี้ 

1.3.1) ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลชนิดเวกเตอร์ (Vector) 
ชั้นข้อมูลประเภทเวกเตอร์ ส่วนใหญ่ได้จากการผลิตข้อมูลด้วยวิธีการที่เรียกว่าการ Digitizing 

โดยบุคคลที่มีความรู้การใช้ซอฟต์แวร์ด้าน GIS มีโครงสร้างข้อมูลตาราง (Attribute Data) ตามรูปแบบการใช้งานที่
แตกต่างกัน มาตราส่วนการผลิตและแสดงข้อมูลแผนที่ ความถูกต้องเชิงต าแหน่งและค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่
หลากหลาย จึงท าให้ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อมูล มีประเด็นที่ต้องพิจารณาหลายด้านเช่นกัน โดยสรุปผล
การประเมินความสอดคล้องของข้อมูลไว้ ดังนี้ 

1.3.1.1) จากการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล พบว่าไม่สามารถด าเนินการประเมินความ
สอดคล้องของข้อมูลได้ครบทุกเง่ือนไขตามมาตรฐานข้อก าหนด FGDS  

1.3.1.2) การพิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลประเภทราสเตอร์ สามารถพิจารณาได้ใน
บางเงื่อนไขและสอดคล้องทุกรายการชั้นข้อมูล อาทิเช่น ประเภทรูปลักษณ์ของ
ข้อมูล ระบบพิกัดท่ีใช้อ้างอิง และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล 

1.3.1.3) เงื่อนไขในการประเมินความสอดคล้องด้าน นิยามศัพท์ และ Feature Catalogue 
ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ และความถูกต้องของข้อมูลคุณลักษณะ
ประจ า ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบเก่ียวกับการประเมินความ
สอดคล้องของข้อมูล ท าให้ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลราสเตอร์ไม่
ผ่านเกณฑ์ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานข้อก าหนด 
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1.3.1.4) ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลตามพจนานุกรม เป็นปัญหาหลักในการประเมิน
ความสอดคล้องของข้อมูลประเภทเวกเตอร์ทุกชั้นข้อมูล ท าให้ผลการประเมินความ
สอดคล้องของข้อมูลราสเตอร์ไม่ผ่านเกณฑ์ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานข้อก าหนด 

1.3.1.5) พบปัญหาความครบถ้วนของเอกสารพจนานุกรม บางชั้นข้อมูลมีเอกสารไม่ครบ 
อาทิเช่น ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 

1.3.1.6) ปัญหาหลักอีกประการ คือ ค าอธิบายข้อมูล (Metadata) มีข้อมลูไม่ครบถ้วน 
เนื่องจากเหตุผลบางประการทั้งท่ีตั้งใจ และไม่ตั้งใจจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูล 
ปัจจัยที่มีผลอย่างมาก คือ ความชัดเจนและค าอธิบายหัวข้อในค าอธิบายข้อมูล 
(Metadata) ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน ท าให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลไม่สามารถให้
รายละเอียดข้อมูลได้ครบถ้วน รูปแบบหรือโครงสร้าง การจัดการข้อมูล าอธิบาย
ข้อมูล (Metadata) ยังเป็นสิ่งที่ต้องหาข้อสรุปและข้อแนะน าในการผลิตข้อมูล
ดังกล่าว 

1.3.1.7) ปัญหาการระบุแหล่งที่มาของการผลิตข้อมูล การส ารวจและน าเข้าข้อมูล ไม่ชัดเจน 
ไม่สามารถระบุได้ ผู้ให้ข้อมูลไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว ไม่มีแบบฟอร์มการให้ข้อมูลที่
ชัดเจน อย่างไรก็ดี มีชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สามารถระบุได้ ส่วนที่เหลือไม่
มีข้อมูล 

 
1.3.2) ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลชนิดราสเตอร์ (Raster) 

จากคุณลักษณะเฉพาะของชั้นข้อมูลประเภทราสเตอร์ที่แตกต่างจากข้อมูลเวกเตอร์นั้น ท าให้
เงื่อนไข และข้อพิจารณาตามมาตรฐานข้อก าหนดแตกต่างจากข้อมูลดังที่กล่าวมาข้างต้น เพราะรูปแบบการได้มา ซ่ึง
ข้อมูลนั้นต่างกัน ความหลากหลายของเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิตข้อมูลนั้น ท าให้ประเด็นในการประเมิน
ความสอดคล้องของข้อมูล แตกต่างออกไป ดังนี้   

1.3.2.1) จากการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล พบว่าไม่สามารถด าเนินการประเมินความ

สอดคล้องของข้อมูลได้ครบทุกเง่ือนไขตามมาตรฐานข้อก าหนด FGDS เช่นเดียวกับ

ข้อมูลเวกเตอร์ 

1.3.2.2) อย่างไรก็ตาม การพิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลประเภทราสเตอร์ สามารถพิจารณา

ได้ในบางเงื่อนไขและสอดคล้องทุกรายการชั้นข้อมูล ได้แก่ การพิจารณาประเมินความ

สอดคล้องของระบบพิกัด และคุณภาพของข้อมูล เนื่องจากมีข้อมูลค าอธิบายข้อมูล 

(Metadata) ซึ่งมีความส าคัญมากในการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลราสเตอร์ 
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1.3.2.3) เงื่อนไขในการประเมินความสอดคล้องด้าน นิยามศัพท์ และ Feature Catalogue เป็น

ปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการประเมินความสอดคล้องของข้อมูล ท าให้ผลการ

ประเมินความสอดคล้องของข้อมูลราสเตอร์ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน

ข้อก าหนด 

1.3.2.4) ปัญหาค าอธิบายข้อมูล (Metadata) มีข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่นเดียวกับข้อมูลแบบเวกเตอร์ 

1.3.2.5) ปัญหาการระบุแหล่งที่มาของการผลิตข้อมูล การส ารวจและน าเข้าข้อมูล ไม่ชัดเจน ไม่

สามารถระบุได้ เช่นเดียวกับข้อมูลเวกเตอร์ อย่างไรก็ดี มีชั้นข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ที่

สามารถระบุได้ ส่วนที่เหลือไม่มีข้อมูล 

 1.4) สรุปผลการประเมินความสอดคล้องชุดภูมิสารสนเทศ 13 ชั้นข้อมูล ในพ้ืนที่ 15 จังหวัด ดังตารางที่ 2-2
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1 
ชุดข้อมูลแปลง
ที่ดิน 

กรมธนารกัษ์, 
ส านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

7 1 6 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 

2 
ชุดข้อมูลเขตการ
ปกครอง 

กรมการปกครอง
, ส านักผงัเมอืง 

กรุงเทพมหานคร 
8 4 4 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 

3 
ชุดข้อมูลเส้นทาง
คมนาคม 

กรมทางหลวง, 
ส านักงาน

ปลัดกระทรวง
คมนาคม, ส านัก

ผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร 

12 7 5 3 9 5 7 3 9 3 9 2 10 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 

4 
ชุดข้อมูลเขต
ชุมชน/อาคาร 

ส านักผงัเมือง 
กรุงเทพมหานคร 

17 15 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 ชุดข้อมูลป่าไม ้ กรมป่าไม ้ 4 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 3 2 2 2 2 2 2 

6 
ชุดข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

กรมพฒันาที่ดิน 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 ชุดข้อมูลแหล่งน้ า 

กรมทรัพยากร
น้ า,  

ส านักผงัเมือง 
กรุงเทพมหานคร 

11 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 

8 
ชุดข้อมูลอุทก
ศาสตร ์

กรมอทุกศาสตร ์ 9 3 6 - - - - - - - - - - - - - - 4 5 - - - - - - 4 5 - - 

9 
ชุดข้อมูลหมุด
หลักฐานแผนที ่

กรมแผนที่ทหาร 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 
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ล าดับ ชุดข้อมูล 
หน่วยงานหลัก/

ร่วม 

จ านวน
รายการ

ตาม 
FGDS 
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10 
ชุดข้อมูลความสูง
ภูมิประเทศ
เชิงเลข (DEM) 

กรมแผนที่ทหาร 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

11 
ชุดข้อมูลภาพแผน
ที่ภูมิประเทศ 

กรมแผนที่ทหาร 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

12 
ชุดข้อมูลแผนที่
ภาพถ่ายทาง
อากาศ 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

13 
ชุดข้อมูลภาพ
ดาวเทียมดัดแก ้

สทอภ. 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

รวม 79 40 39 19 34 21 32 19 34 19 34 18 35 21 32 21 32 25 37 20 33 20 33 21 32 25 37 21 32 

หมายเหต:ุ 1. เครื่องหมาย "-" หมายถึง รายการที่ไม่มีข้อมูลส าหรับการประเมนิความสอดคล้อง 
2. ข้อมูลเป็น 0 หมายถึง ไม่สามารถประเมินความสอดคล้องได้ผ่านระบบให้บรกิาร WMS เนื่องจากบางรายการชั้นข้อมูลต้องใช้ข้อมูลประเภทเวกเตอร์ในการประเมิน
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 1.5)  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการประเมินความสอดคล้อง  
  จากผลการศึกษาการประเมินความสอดคล้องของชั้นข้อมูลที่ได้รับ พบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
ข้อก าหนด FGDS และปัญหาจากข้อมูลที่ได้รับมาจากหน่วยงาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน
และตรวจสอบข้อมูลจริงโดยที่ปรึกษา ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะในมุมมองที่ท่ีปรึกษาได้พบ ดังนี้ 

1.5.1) ปัญหาที่พบจากมาตรฐานข้อก าหนด FGDS และข้อเสนอแนะ 
1.5.1.1) ปัญหา: การจัดการข้อมูลในรูปแบบ Shapefile ซึ่งมีข้อจ ากัดการระบุรายการ

ข้อมูลลักษณะประจ า (Field Name) ที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 10 ตัวอักษร หรือ 10 
อักขระตัวอักษร โดยรูปแบบดังกล่าวผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ESRI ได้ก าหนดไว้ ท าให้พบ
ปั ญ ห าข้ อมู ล คุณ ลั กษ ณ ะป ระจ าที่ มี ค ว ามยาว เกิ น  10 ตั ว อั กษ ร เช่ น 
Province_Name_T (15 อักษร ) ไม่สามารถน าไปปรับปรุงชื่ อ  Field ได้ ใน
โปรแกรมภูมิสารสนเทศ ท าให้ชื่อมาไม่ครบตามมาตรฐาน FGDS ก าหนด 
ข้อเสนอแนะ: ควรเพ่ิมรายละเอียดในมาตรฐานข้อก าหนด FGDS ให้ครอบคลุม
การจัดการข้อมูลในรูปแบบ Shapefile เนื่องจากเป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันมากใน
ปัจจุบัน หรือระบุให้มาตรฐานข้อก าหนด FGDS รองรับรูปแบบข้อมูลประเภทอ่ืน 
เช่น Geodatabase, Geojason, GeoXML, KML หรือข้อมูลประเภทอ่ืนที่นิยม
ใช้ในระดับสากล (Open GIS Format และ OGR Vector Format) 

1.5.1.2) ปัญหา: การก าหนดรายการข้อมูลลักษณะประจ า (Field Name) ในมาตรฐาน
ข้อก าหนด FGDS ไม่ครอบคลุมเพียงพอ ซึ่งหลายข้อมูลมี Field ที่น่าจะน าไปใช้
ประโยชน์ได้ แต่ต้องลบทิ้งเพราะไม่ตรงตาม FGDS เช่น ชุดข้อมูลเขตการปกครอง 
ชั้นข้อมูลพ้ืนที่เขตต าบล (Tambon) ในมาตรฐานข้อก าหนด FGDS ก าหนด Field 
เพียงแค่รหัสต่าง ๆ และชื่อต าบลภาษาไทย/อังกฤษ  
ข้อเสนอแนะ: หากเพ่ิม Field จังหวัด จะท าให้ง่ายต่อการใช้งาน เช่น ท าให้ทราบ
ว่าต าบลนี้อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดใด เพราะข้อมูลจากหน่วยงานมี Field จังหวัด แต่
ต้องลบออก เพราะไม่ตรงตามข้อก าหนดมาตรฐาน FGDS 

1.5.1.3) ปัญหา: บางชั้นข้อมูลก าหนดชื่อภาษาไทย แต่ไม่ก าหนดชื่อภาษาอังกฤษ เช่น ชุด
ข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
ข้อเสนอแนะ: ควรเพ่ิมชื่อภาษาอังกฤษในมาตรฐานข้อก าหนด 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: ควรมีการแก้ไขรายละเอียดในมาตรฐานข้อก าหนด FGDS  
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1.5.1.5) ปัญหา: การระบุนิยาม ความหมาย รายละเอียดในมาตรฐานข้อก าหนดไม่ชัดเจน 
ท าให้เกิดปัญหาการตีความที่ผิดพลาด หรือผู้ให้ข้อมูลไม่ทราบวัตถุประสงค์ของ
เงื่อนไขที่ต้องการระบุ ตัวอย่างเช่น ชุดข้อมูลแปลงที่ดิน ชั้นข้อมูลที่ราชพัสดุ 
(Royal_Land) ได้อธิบายว่า Field ชื่อ Date_Reg คือ วันที่ประกาศ ซึ่ งวันที่
ประกาศในที่นี้หมายถึงวันใด จึงควรมีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ: ควรระบุนิยามของข้อมูลลักษณะประจ า (Field Name) ให้ชัดเจน 
พร้อมระบุตัวอย่าง เช่น วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่จดทะเบียนข้อมูล 
หรือวันที่ประกาศใช้ข้อมูลจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เป็นต้น 

1.5.1.6) ปัญหา: รายการข้อมูลลักษณะประจ า (Field Name) ในข้อก าหนดมาตรฐาน 
FGDS ก าหนดมาไม่สามารถน ามาประเมินความสอดคล้องกับข้อมูลของหน่วยงาน
ได้จริง เนื่องจากผลที่ได้จากการประเมินส่วนใหญ่ไม่มีความสอดคล้องตาม FGDS 
และยังส่งผลท าให้กระทบต่อการประเมินในส่วนอ่ืน ๆ เนื่องจาก Field ไม่
สอดคล้อง  
ข้อเสนอแนะ: การระบุข้อมูลลักษณะประจ า (Field Name) ควรประชุมหารือ
ร่วมกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูล เพื่อหาข้อสรุปที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างข้อมูล 
รายการข้อมูล รูปแบบการจัดเก็บ และการให้บริการ ที่ชัดเจน โดยได้รับความ
เห็นชอบจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลร่วมกัน 

1.5.1.7) ปัญหา: รายละเอียดข้อมูลคุณลักษณะประจ า (Attribute) ไม่สอดคล้องกับการใช้
งานในปัจจุบัน  
ข้อเสนอแนะ : หน่วยงานผู้ รับผิดชอบข้อมูลควรมีบทบาทในการก าหนด
รายละเอียดข้อมูลคุณลักษณะประจ า และเป็นผู้เสนอแนะรายละเอียดข้อมูลที่
พร้อมให้บริการและไม่พร้อมให้บริการ ภายหลังรับทราบเหตุผลความจ าเป็นความ
ต้องการใช้ข้อมูลของรัฐและเอกชน จากมติท่ีประชุมร่วมกัน 

1.5.2) ปัญหาจากข้อมูลที่ได้รับมาจากหน่วยงานและข้อเสนอแนะ 

1.5.2.1) ปัญหา: บางข้อมูลที่หน่วยงานให้มามีรายละเอียดภายใน Field ไม่ครบหรือค าขาด
หาย เช่น เขตบางรั เนื่องจากข้อจ ากัดของซอฟต์แวร์และโครงสร้างการจัดเก็บ
ข้อมูลไม่รองรับการใช้งาน หรือเกิดจากข้อผิดพลาดในการด าเนินงานของผู้ผลิต 
ข้อเสนอแนะ: ควรออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
ข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการใช้งาน เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วม และให้รายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 

1.5.2.2) ปัญหา: หน่วยงานกรอกข้อมูล Metadata ไม่ครบ เช่น ไม่ได้ระบุว่า Metadata 
เป็นของข้อมูลใด ระบุเพียงรายละเอียดย่อยของส่วนต่าง ๆ 
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ข้อเสนอแนะ: นิยามและรายละเอียดการกรอกข้อมูล Metadata ของมาตรฐาน
ข้อก าหนด FGDS ที่ชัดเจน มีผลต่อการให้ข้อมูลของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ หรือ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ Metadata Application ช่วยในการด าเนินงาน 

1.5.2.3) ปัญหา: การก าหนดรายละเอียดข้อมูลใน Field ควรมีความชัดเจนตามความ
เหมาะสม เช่น เป็นข้อมูลข้อความ (Text) หรือเป็นข้อมูลตัวเลข (Integer) 

ข้อเสนอแนะ: จากการหารือร่วมกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลควรหาข้อสรุปใน   
การออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภทให้ชัดเจน 

1.5.2.4) ปัญหา: ไม่สามารถประเมินความสอดคล้องนิยามศัพท์ได้ เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้
ให้นิยามศัพท์ และนิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้นหรือแนวขอบเขตพ้ืนที่ 

ข้อเสนอแนะ: นิยามศัพท์มีบทบาทส าคัญในการสร้างความเข้าใจและการสื่อสาร
ต่อผู้ให้บริการข้อมูล หากแต่เกิดความสับสนและไม่ชัดเจนในนิยามค าศัพท์ อาจ
เกิดข้อผิดพลาดหรือได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน 
 

 2)  ปรับปรุงชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่ได้รับมอบจาก สทอภ. เพื่อจัดท าเป็นตัวอย่างข้อมูลตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการปรับปรุงตามท่ีก าหนด 

 ที่ปรึกษาได้ท าการปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานที่ได้รับมอบจาก สทอภ. จ านวน 40 ข้อมูล ใน
ระดับจังหวัด 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าปาง เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ สระแก้ว 
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร โดยการปรับปรุงชุดข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 

1. ปรับปรุงชื่อไฟล์ ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน การสื่อสารต่อผู้ใช้งาน โดยอาศัยแนวทางที่
แนะน าตามเอกสารมาตรฐาน FGDS ซึ่งมีส่วนประกอบของชื่อไฟล์ของข้อมูลเวกเตอร์ คือ รหัสชั้นข้อมูล_ชื่อชุดข้อมูล
ภาษาอังกฤษ_ชื่อย่อหน่วยงาน_มาตราส่วน_ปีค.ศ.ที่ผลิตข้อมูล เช่น L01001_AdminPoint_DOPA_50k_Y2017 
และชื่อไฟล์ของข้อมูลราสเตอร์ คือ ชื่อข้อมูล_ชื่อจังหวัด_ชื่อหน่วยงาน_มาตราส่วน_ปีค.ศ.ที่ผลิตข้อมูล (ชื่อไฟล์ภาพ
โมเสก) เช่น th1_BKK_GISTDA_25k_Yxxxx และ ชื่อข้อมูล_เลขระวาง (ชื่อไฟล์ภาพระวาง) เช่น dol_503515292 
ส าหรับกรณีที่ไม่ทราบค่ามาตราส่วนและปีของข้อมูล จะใช้ x แทนค่า เช่น xxk (มาตราส่วนของข้อมูล) Yxxxx (ปีค.ศ.
ที่ผลิตข้อมูล) 

2. ปรับปรุงระบบพิกัดอ้างอิง ให้สามารถแสดงผลร่วมกันได้ 
3. ปรับปรุงรหัสอักขระ (Encoding) ในข้อมูลคุณลักษณะประจ าให้รองรับภาษาไทย 
4. ปรับปรุงชื่อ Field ให้สอดคล้องกับมาตรฐานข้อก าหนด FGDS 
รายละเอียดข้อมูลที่ท าการปรับปรุง แสดงในรายงาน รายการชุดข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุงใน

ระดับจังหวัด 15 จังหวัด 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 2 - 15 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
3)  การออกแบบและการพัฒนาระบบบริการแผนที่ออนไลน์ (Online Service) 

  การขับเคลื่อนนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศ การมีส่วนร่วม การบูรณาการข้อมูลร่วมกัน การ
ให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างเป็นธรรม และมีเอกภาพ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศบนเครือข่าย จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบสารสนเทศบนเครือข่าย (Online Service) ให้มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงานไว้ ดังนี้ 
  3.1) การศึกษา ทบทวนรายละเอียดและรูปแบบข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูล สถาปั ตยกรรมระบบ 
(System Architecture) แผนผังอธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (ER-Diagram) พจนานุกรม
ฐานข้อมูล (Data Dictionary) ของระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และระบบยังมีการให้บริการผ่านเครือข่ายอยู่ โดยได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานที่ดูแลระบบ 

 

ในการน าเสนอและอธิบายโครงสร้างระบบฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากลทางคอมพิวเตอร์ จ าเป็นต้อง
ระบุรายละเอียดในรูปแบบที่เรียกว่า แบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์ภายในระบบฐานข้อมูล (ER-Diagram) พร้อม
ค าอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) เพ่ือให้ผู้ใช้งาน โดยเฉพาะนักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบฐานข้อมูล ใช้ในการศึกษาและออกแบบระบบได้โดยง่าย ซึ่งโครงสร้างฐานข้อมูลดังกล่าว  เป็น
รายละเอียดโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบให้บริการแผนที่ออนไลน์ ดังรูปที่ 2-1 
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รูปที่ 2-1 แสดงER-Diagram Database 

 

 

 พจนานุกรมข้อมูล (Data-Dictionary) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลให้
เป็นหมวดหมู่ ท าให้สามารถค้นหารายละเอียดที่ต้องการได้โดยสะดวก ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้อาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
รายงานต่าง ๆ ไว้ภายในหมวดรายการชื่อ “Report” เป็นต้น ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ในพจนานุกรมข้อมูล คือ เพ่ือให้สามารถอธิบายความหมายของข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ใช้งานได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน โดยจ าแนกออกเป็นโครงสร้างตาราง ดังนี้  
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 1. Table name : base_topiccategory 

  Description : ตารางกลุ่มชั้นข้อมูล FGDS ทั้ง 13 กลุ่มชั้นข้อมูล 

Name Type Description 

id Int4 คีย์หลักกลุ่มชั้นข้อมูล 

identifier Varchar(255) รหัสกลุ่มชั้นข้อมูล 

description text ค าอธิบายกลุ่มช้ันข้อมลู 

description_en text ค าอธิบายกลุ่มช้ันข้อมลู 

gn_description text ค าอธิบายแบบย่อกลุม่ชั้นข้อมูล 

gn_description_en text ค าอธิบายแบบย่อกลุม่ชั้นข้อมูล 

Is_choice bool สถานะการท างานของกลุม่ชั้นข้อมูล 

fa_class Varchar(64) อักษรสัญลักษณ์กลุ่มชั้นข้อมูล 

 
 2. Table name : groups_groupprofile 

  Description : ตารางรายละเอียดกลุ่มผู้ใช้งาน 

Name Type Description 

id Int4 คีย์หลักตาราง 
title Varchar(50) ช่ือกลุ่มผู้ใช้งาน 

slug Varchar(50) รหัสกลุ่มผู้ใช้งาน 

logo Varchar(100) รูปโลโก้กลุม่ผู้ใช้งาน 

description text ค าอธิบายเกี่ยวกับกลุม่ผู้ใช้งาน 

email Varchar(254) E-mail ของกลุ่มผู้ใช้งาน 

access Varchar(15) สถานะการจัดการผู้ใช้งานในกลุ่ม 

last_modified timestamptz วันท่ีปรับปรุงข้อมูลกลุ่มล่าสดุ 

group_id Int4 รหัสกลุ่มผู้ใช้งาน 

 
 3. Table name : groups_groupmember 

  Description : ตารางผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่ม 

Name Type Description 

id Int4 คีย์หลักตาราง 
role Varchar(10) สิทธ์ิในกลุ่มของผู้ใช้งาน 

joined timestamptz วันเวลาที่เข้าร่วมกลุม่ 

group_id Int4 รหัสกลุ่มผู้ใช้งาน 

user_id Int4 คีย์หลักผู้ใช้งาน 
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 4. Table name : people_profile 

  Description : ตารางรายละเอียดผู้ใช้งาน 

Name Type Description 

id Int4 คีย์หลักผู้ใช้งาน 

password Varchar(128) รหัสลับของผู้ใช้งาน 

Last_login timestamptz วันเวลาที่ใช้งานล่าสดุ 

Is_superuser Bool(1) สถานะผูดู้แลระบบ 

username Varchar(30) Username ของผู้ใช้งาน 

first_name Varchar(30) ช่ือผู้ใช้งาน 

last_name Varchar(30) นามสกลุผู้ใช้งาน 

email Varchar(254) E-mail ผู้ใช้งาน 

is_staff Bool(1) สถานะสิทธิผ์ู้ใช้งาน 

is_active Bool(1) สถานะการใช้งานของ user 
date_joined timestamptz วันท่ีเข้าสู่ระบบ 

organization Varchar(255) หน่วยงาน/ที่ท างานของผูใ้ช้งาน 

profile text ประวัตผิู้ใช้งาน 

position Varchar(255) ต าแหน่งผู้ใช้งาน 

voice Varchar(255) เบอร์โทรศัพท์ผู้ใช้งาน 

fax Varchar(255) เบอร์แฟกต์ผู้ใช้งาน 

delivery Varchar(255) ที่อยู่ส าหรับจดัส่ง 
city Varchar(255) เมือง/จังหวัด 

area Varchar(255) เขต/อ าเภอ 

zipcode Varchar(255) รหัสไปรษณีย ์

country Varchar(3) ประเทศ 

 

 5. Table name : layers_uploadsession 

  Description : ตารางสถานะการอัพโหลดชั้นข้อมูล 

Name Type Description 

id Int4 คีย์หลักสถานะการอัพโหลด 

date timestamptz วันเวลาที่อัพโหลด 

processed bool(1) สถานะการประมวลผล 

error text ข้อผิดพลาด 

traceback text ผลการตรวจสอบ 

context text ค าอธิบายเพิ่มเติม 

user_id Int4 คีย์หลักผู้ใช้งาน 
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 6. Table name : layers_layerfile 

  Description : ตารางไฟล์ข้อมูลหลังการอัพโหลด 

Name Type Description 

id Int4 คีย์หลักตาราง 
name varchar(255) นามสกลุของไฟล์ข้อมลู 

base bool(1) สถานะใช้งานไฟล์ข้อมลู 

file text ที่อยู่ของไฟล์ข้อมูล 

upload_session_id text คีย์หลักสถานะการอัพโหลด 

 
 7. Table name : layers_layer 

  Description : ตารางชั้นข้อมูล 

Name Type Description 

resourcebase_ptr_id Int4 คีย์หลักข้อมลูฐาน 

title_en varchar(255) ช่ือไฟล์ 
abstract_en text บทคัดย่อช้ันข้อมูล 

purpose_en text จุดประสงค์ช้ันข้อมูล 

constraints_other_en text คีย์หลักสถานะการอัพโหลด 

supplemental_information_en text ข้อมูลเสริม 

data_quality_statement_en text ค าช้ีแจงคุณภาพข้อมลู 

workspace varchar(128) ช่ือ workspace ใน GeoServer 
store varchar(128) ช่ือ store ใน GeoServer 
storetype varchar(128) รูปแบบของ store ใน GeoServer 
name varchar(128) ช่ือ name ใน GeoServer 
typename varchar(128) ช่ือช้ันข้อมูลใน GeoServer 
charset varchar(255) รหัสอักษร 
default_style_id Int4 รหัส style ตั้งต้น 

upload_session_id Int4 คีย์หลักสถานะการอัพโหลด 

elevation_regex varchar(128) ค่า elevationregex 
has_elevation Bool(1) ความสูงของช้ันข้อมูล 

has_time Bool(1) ช่วงเวลา 
is_mosaic Bool(1) สถานะการ mosaic 

time_regex varchar(128) ค่า timeregex 
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 8. Table name : layers_layer_style 

  Description : ตารางก าหนดตัวเลือกการแสดงผลของชั้นข้อมูล 

Name Type Description 

id Int4 คีย์หลักตาราง 
layer_id Int4 คีย์หลักช้ันข้อมูล 

style_id Int4 คีย์หลักของ Style 

 
 9. Table name : layers_style 

  Description : ตารางการแสดงผลของชั้นข้อมูล 

Name Type Description 

id Int4 คีย์หลักของ Style 

name Varchar(255) ช่ือ style ใน GeoServer 
Sld_title Varchar(255) ช่ือ Style ที่แสดงใน Back-End 

Sld_body text โค้ด xml ของ Style 

Sld_version Varchar(12) เวอร์ช่ันของ Style 

Sld_url Varchar(1,000) Url ส าหรับใช้เรยีกบริการ Style 

workspace Varchar(255) Workspace ที่ใช้เก็บ Style 

 
 10. Table name : base_resourcebase 

  Description : ตารางข้อมูลฐาน  

Name Type Description 

id Int4 คีย์หลักข้อมลูฐาน 

uuid varchar(36) รหัส uuid ของข้อมูลฐาน 

title varchar(255) ช่ือของข้อมูล 

date timestamptz เวลาที่สร้างข้อมูล 

date_type varchar(255) สถานะข้อมลู 

edition varchar(255) การแก้ไขข้อมลู 

abstract text บทคัดย่อข้อมูล 

purpose text วัตถุประสงค์ข้อมูล 

mainternance_frequency varchar(255) ความถี่ของการปรับปรุงข้อมลู 

constraints_other text ข้อบังคับอื่นๆ 

language varchar(3) ภาษา 
supplemental_information text ข้อมูลเสริม 

data_quality_statement text ค าช้ีแจงคุณภาพข้อมลู 
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Name Type Description 

bbox_x0 numeric(19,10) ขอบเขตข้อมูลค่าน้อยแนวแกน x 
bbox_x1 numeric(19,10) ขอบเขตข้อมูลค่ามากแนวแกน x 
bbox_y0 numeric(19,10) ขอบเขตข้อมูลค่าน้อยแนวแกน y 

bbox_y1 numeric(19,10) ขอบเขตข้อมูลค่ามากแนวแกน y 

srid varchar(255) ระบบพิกัดอ้างอิง 
csw_typename varchar(32) ช่ือรูปแบบ csw 

csw_schema varchar(64) แผนผัง csw 

csw_mdsource varchar(256) แหล่งที่มาของ csw 

csw_insert_date timestamptz วันเวลาที่เพิ่ม csw 

csw_type varchar(32) รูปแบบ csw 

csw_wkt_geometry text ค่าพิกัดในรูปแบบ csw wkt geometry 

metadata_xml text Metadata ในรูปแบบ xml 
featured bool(1) สถานะ feature 

is_published bool(1) สถานะการเผยแพร่ข้อมูล 

thumbnail_url text Url ของภาพขนาดย่อ 

detail_url varchar(255) Url ของรายละเอียดข้อมูล 

category_id Int4 คีย์หลักกลุ่มชั้นข้อมูล 

owner_id Int4 คีย์หลักผู้ใช้งานท่ีเป็นเจ้าของข้อมูล 

 

  การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) จัดได้ว่าเป็นขั้นตอนส าคัญในระยะการออกแบบ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผนด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโครงสร้างของระบบเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยสถาปัตยกรรมใน
รูปแบบต่างๆ อาทิเช่น client/server Network โดยแบ่งขั้นตอนงานประมวลผลออกเป็น 3 ส่วน หรือ Tee-Tiered ที่
ประกอบด้วย ฝั่ง Client-site ฝั่ง Web Application Server-site และฝั่ง Database Server-site  
  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถให้บริการแผนที่ออนไลน์ตามชั้นข้อมูลที่ สทอภ. เป็นผู้ส่งมอบที่
ผ่านการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลจะเปิดระบบผ่านเว็บไซต์ เพ่ือสืบค้นและแสดงผลข้อมูล ฝั่งเครื่องแม่ข่าย 
(Server site) เป็นผู้ให้บริการข้อมูลต่างๆ ส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ไปยังผู้ใช้งานระบบ ท าให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยง่าย รวดเร็ว โดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 2 - 22 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
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 จะพิจารณาฟังก์ชั่นการท างานต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้
งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับข้อก าหนดของโครงการ เป็นซอฟต์แวร์ฟรีรหัสเปิด รวมไปถึง
ระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย (Linux Server-site) 
 ระบบ CMS เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่เรียกว่า Drupal 7 เป็นระบบบริหารจัดการเว็บไซต์แบบซอฟต์แวร์ฟรี
รหัสเปิด (Open Source Software) ที่นิยมใช้กันในวงกว้าง ทั้งองค์ภายในประเทศ และต่างประเทศ โปรแกรม
ประยุกต์ Drupal มีโครงสร้างโปรแกรมที่ต่างจาก CMS อ่ืนๆ ผู้จัดการบริหารระบบเว็บไซต์ไม่มี User Interface แยก
ออกไปต่างหากดังเช่น CMS โปรแกรมอ่ืน ๆ แต่ User Interface ของ Drupal จะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามสิทธิ์ของผู้ใช้ 
Drupal มีระบบบริหารและก าหนดสิทธิสมาชิกท่ีดีมาก มีความยืดหยุ่นสูง แม้ว่าตอนแรกๆ อาจจะสับสนกับการใช้งาน
บ้าง แต่เมื่อเข้าใจระบบแล้ว จะรู้สึกว่าใช้งานได้ง่ายและสะดวกมาก นอกจากนี้ Drupal ยังมีรูปแบบการแสดงผลที่
ค่อนไปทาง Blog สมัยใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก CMS โปรแกรมอ่ืน ๆ ที่ยังคงมีรูปแบบการแสดงผลเชิงข่าวอยู่ ดังนั้นความ
แรงของกระแสบลอคจึงมีส่วนผลักดันความนิยมในตัว Drupalและเป็นมากกว่าเพียงแค่ระบบ CMS ความสามารถใน
การโปรแกรมเพ่ิมเติมมีความส าคัญกับ project drupal เหนือกว่าการออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน . code ของ 
drupal นั้นเป็นระเบียบเรียบร้อย อ่านง่าย, Webที่ใช้ Drupal นั้นจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และเป็น CMS ที่นั้บ
ว่าดีที่สุดในการท า SEO (search engine optimization) แถมยังมี community ที่แข็งแกร่ง และ add-on ให้เลือก
ใช้ได้เป็นร้อยๆเลยทีเดียว 

ข้อดีของการใช้ระบบบริหารจัดการเนื้อหาและผู้ใช้งาน Drupal 
- สามารถสร้างและปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ได้โดยง่าย 

- การปรับปรุงเนื้อหาในระบบเว็บไซต์สามารถท าได้และผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ทันที 
- รองรับหน้าจอเว็บไซต์บนอุปกรณ์ท่ีหลากหลายในลักษณะ responsive 

- ผสมผสานเทคโนโลยีด้านเวบ็ไซต์ที่ทันสมัย และจ าเป็นต่อการออกแบบระบบสารสนเทศ 

- มีระบบการบ ารุงรักษา การปรับปรุงและตรวจสอบด้านความปลอดภัยข้อมูล 

 

 ระบบฐานข้อมูล PostgreSQL เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลบนระบบฐานข้อมูล 
แบบซอฟต์แวร์ฟรีรหัสเปิด (Open Source Software) มีโปรแกรมประยุกต์เสริมที่เรียกว่า PostGIS ที่ช่วยในการ
บริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ สนับสนุนข้อมูลที่มีสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่  (Geo Spatial Relational Database 
Management Systems)  
 กระบวนการพัฒนา ออกแบบ ติดตั้งระบบและการใช้งานจริงของระบบงานทั้งหมด จะต้อง ใช้ Open Source
และ/หรือ Commercial License ในการด าเนินงาน และต้องใช้ภาษาที่เป็น มาตรฐานสากลที่ทันสมัย เช่น PHP 
HTML5 หรือ Java Script หรือ CSS3 เป็นต้น 

 ระบบที่พัฒนาทั้งหมด  สามารถรองรับการท างานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) ที่มีระบบปฏิบัติการ 
(Operation System : OS) ได้หลากหลาย เช่น Window, Linux และ iOS เป็นต้น 
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รูปที่ 2-5 ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

 

โปรแกรมประยุกต์บนเครือข่าย จะเปิดระบบผ่านเว็บไซต์  เพ่ือสืบค้นและแสดงผลข้อมูล โดยใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนา ภาษาคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างไปจากองค์ประกอบอ่ืนๆ ส าหรับใช้ในการจัดการข้อมูลบน
คอมพิวเตอร์ PC, Notebook หรืออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่แบบไร้สาย ฝั่งเครื่องแม่ข่าย (Server site) เป็นผู้ให้บริการ
ข้อมูลต่างๆ ส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ไปยังผู้ใช้งานระบบ ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย รวดเร็ว โดยใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต  
  3.2) แนวคิด ทฤษฎี ตามข้อก าหนดที่เป็นมาตรฐาน FGDS ของประเทศ หรือมาตรฐานสากล ISO/OGC 
ในการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geospatial Database Structures) และติดตั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ 

  การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เป็นไปตามข้อก าหนดที่เป็นมาตรฐาน 
FGDS ของประเทศ หรือ สทอภ. จัดหาให้ รวมไปถึงมีความสอดคล้องกับ แนวคิดกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตซอฟต์แวร์ 
Open Geospatial Consortium (OGC) และมาตรฐานนานาชาติ International Standard Organization (ISO) 
ท าให้ระบบสามารถที่จะขยายผลและน าไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง รองรับการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในอนาคต 
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รูปที่ 2-6 โครงสร้างมาตรฐานสากล ISO/OGC ส าหรับบริหารจัดการฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-7 มาตรฐาน OGC การบริหารจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่โดยใช้ระบบฐานข้อมูลและชุดค าสั่ง SQL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-8 โครงสร้างมาตรฐานสากล ISO/OGC ส าหรับการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศบนเครือข่าย 
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  3.3) ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานสากลในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ส าหรับใช้ ในการปรับปรุงสถาปัตยกรรมระบบออกแบบหน้าจอการใช้งานระบบ (User Interface) โครงสร้าง
ฐานข้อมูล รวมถึงรองรับการพัฒนาในอนาคต 

  การพัฒนาระบบและการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเครือข่ายบน Internet และ Intranet ที่ท างาน
บนเว็บเบราเซอร์ โดยโปรแกรมประยุกต์บนเครือข่ายนี้ รองรับการท างานบนเว็บเบราเซอร์ ทั้ง Internet Explorer, 
Firefox, Google Chrome และ Safari เป็นต้น ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้หลากหลาย platforms ทั้งบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ PC ระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac OSมีการออกแบบระบบเว็บไซต์แบบ responsive คือ 
หน้าจอระบบรองรับการท างานบน Desktop site และ Mobile site สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่  มีการใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่  (Spatial Database 
System) ในการเก็บข้อมูลที่ปรึกษาจะเลือกใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL และมี Extension เสริมที่เรียกว่า PostGIS 
และยังเป็นฟรีแวร์ทางด้านฐานข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพสูง ซึ่ งเป็นไปตามมาตรฐานของ Open Geospatial 
Consortium (OGC) และ SQL Multimedia and Application Packages (SQL/MM) ท าให้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
ระบบอ่ืนๆ ได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการส าเนาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง (Data Replication) กับ
ฐานข้อมูล PostrgesSQL อ่ืนๆ หรือระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างออกไป เช่น MySQL, SQLite, Oracle หรือ SQL Server 
เป็นต้น ภายใต้มาตรฐานสากลการใช้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (OGC/ISO) 
  หลักการออกแบบระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวงเป็นการออกแบบให้มีลักษณะการใช้งานที่เรียบ
ง่าย มีล าดับขั้นตอนการแสดงผลข้อมูล เชื่อมโยงความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มข้อมูล ที่มีอยู่หลากหลาย ประกอบด้วย 
4 ส่วนหลักๆ 

1. ส่วนแสดงผลชื่อและภาพลักษณ์องค์กร 

2. ส่วนเครื่องมือสืบค้นข้อมูล 

3. ส่วนแสดงผลแผนที่ 
4. ส่วนแสดงผลรายละเอียดข้อมูลในรูปแบบรายงาน 

  3.4) ศึกษาและวิเคราะห์ กระบวนการเชื่อมโยงหรือการส่งผ่านข้อมูลให้สามารถน าเข้าและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ เพ่ือบูรณาการข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เป็นไป ตามมาตรฐานสากลการใช้
บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (OGC/ISO) ในรูปแบบของ Web Map Service/Web Feature Service /SQL Simple 
Feature) ผ่านระบบเครือข่ายและค านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุน 

  วิเคราะห์ กระบวนการเชื่อมโยงหรือการส่งผ่านข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน ให้สามารถน าเข้าและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ที่แต่ละหน่วยงาน หรือระบบมีอยู่เดิม เพ่ือบูรณาการข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานสากลการใช้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (OGC/ISO) ในรูปแบบมาตรฐาน Web Map Service/Web 
Feature Service /SQL Simple Feature) ผ่านระบบเครือข่ายและค านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่ ได้รับการ
สนับสนุน 
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ตารางที่ 2-4 รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานบนเครือข่าย 

รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูล คุณลักษณะ 

(1) แบบ Web Service เป็นรูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลที่เหมาะส าหรับโครงสร้างข้อมูลที่ไม่ซับซ้อน 
ปริมาณข้อมูลน้อย มีการเรียกใช้บริการข้อมูลบ่อยๆ หรือ นานๆ ครั้ง 

(2) แบบ Replicate Database เป็นรูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลที่เหมาะส าหรับโครงสร้างข้อมูลที่ซับซ้อนปริมาณ
ข้อมูลมาก จึงใช้การส าเนาข้อมูลไว้ที่ระบบปลายทาง มีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน
เครือข่ายตลอดเวลา 

(3) แบบ File Base มีการใช้โครงสร้างไฟล์ในการน าเข้าระบบฐานข้อมูล เพ่ือให้มีปริมาณข้อมูลที่
เท่ากัน โดยมีการก าหนดโครงสร้างไฟล์ที่ชัดเจน แล้วน าเข้าหรืออัพโหลดไฟล์
ดังกล่าวผ่านเครือข่าย 

 

  3.5) ด าเนินการตรวจสอบและจัดท าฐานข้อมูลทั้งระบบ Back-end และ Front-end ให้ข้อมูลมีความ
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบข้อผิดพลาด การแก้ไขและน าเข้าข้อมูล ท าการวิเคราะห์และจัดกลุ่มข้อมูลตามชุด
ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานตามที่ก าหนด วิเคราะห์การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุดภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานในเบื้องต้น 
ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลท าได้อย่างสะดวก 

  การวิเคราะห์และการจัดกลุ่มข้อมูลที่แบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานในเบื้องต้นแล้ว ท า
การออกแบบโครงสร้างของข้อมูลในแต่ละหมวดหมู่ โดยจัดให้อยู่ในรูปแบบของ Package Diagram และ Class 
Diagram เพ่ือให้ง่ายต่อการอธิบาย จึงใช้ Data Definition Language (DDL) ในการออกแบบโครงสร้างตาราง 
(Table) ซึ่งเป็นภาษา SQL 

  3 .6) การติดตั้ งโปรแกรมระบบฐานข้อมูลพร้อมโปรแกรมบริหารจั ดการ รวมไปถึงการตั้ งค่า 
Configuration เพ่ือปรับแต่งโปรแกรมให้เหมาะสมกับจ านวนผู้ใช้งาน 

 การระบุถึง Driver ที่ใช้ส าหรับการติดต่อฐานข้อมูลที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Database Server) 

 การระบุต าแหน่งของฐานข้อมูลแบบ Url หรือช่องทางการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล 

 ต้ังค่าระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น การระบุ Username และ Password ใน
การติดต่อกับฐานข้อมูล ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (Role) การก าหนดสิทธิ์การใช้งาน
ระบบฐานข้อมูล (Permission) 

 การจ ากัดการท างานบางอย่างของระบบฐานข้อมูล เพ่ือลดปัญหาและผลกระทบต่อภาพรวม
ระบบ เช่น ยกเลิกค าสั่งที่ไม่ได้ใช้งาน หรือ จ ากัดการสืบค้นหรอืวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ 
หรือใช้เวลาประมวลผลนานเกินก าหนด เปน็ต้น 
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  3.7) จัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานตามที่ก าหนด ลงสู่ระบบฐานข้อมูลที่ออกแบบแล้วเสร็จ พร้อม
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-9 โครงสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานจ าแนกตามประเภทข้อมูล (Geometry Type) 
 

  3.8) ออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ที่จังหวัด (Back-end) 

  3.8.1) ผู้ที่จะเข้ามาใช้งานระบบต้องมีการยืนยันตัวตนก่อนใช้งาน (login) 
   ในการพัฒนาระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ มีระบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน โดย
คัดเลือกระบบบริหารจัดการเนื้อหาและผู้ใช้งานโดยใช้ซอฟต์แวร์ฟรี ในการออกแบบระบบนั้น จะใช้
ซอฟต์แวร์ Geonode ที่มีความยืดหยุ่นในการออกแบบและพัฒนาระบบระดับองค์กร ผ่านทางอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์หรือช่องทางที่หลากหลาย สามารถรองรับเนื้อหา และมีระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานที่
ซับซ้อน มีระบบการเข้าถึงข้อมูล การจ ากัดสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ การสร้างสิทธิ์ผู้ใช้งาน 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2-12 โครงสร้างการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในระบบเว็บไซต์ 

 

 
รู

ป
ที่
 
1
5
  

รูปที่ 2-13 การก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลกลุ่มผู้ใช้งาน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 2 - 31 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3.8.2) ติดตั้งโปรแกรมระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ (Map Server) พร้อมโปรแกรม
พ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง 

 การพัฒนาระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ มีรูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูลแบบ Client-
Server คือ มีศูนย์กลางระบบอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานตามที่ก าหนด 
ท าหน้าที่ให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศแก่ผู้ใช้งาน ซึ่งระบบการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นการแยกการท างาน
ของ Back-end และ Font-end ออกจากกัน โดยส่วนของ Font-end จะน าเสนอในล าดับถัดไป  

 

 
 

รูปที่ 2-13 Architecture Physical Machine and Deployment Timeline Diagram 

 
ตารางที่ 2-5 รายละเอียดโครงสร้าง Physical Machine และแผนการติดตั้งเชิงเวลา 

ล าดับช่วงเวลา รายละเอียดการด าเนินงาน 

1) ช่วงก่อนเริ่มโครงการ - ศึกษา/วิเคราะห์และออกแบบระบบ จัดเตรียมความพร้อมก่อนเริ่ม
โครงการ 

- วางแผนการติดตั้งระบบบริการแผนที่ ส่วนกลาง (Online Service) 
- วางแผนการติดตั้งระบบบริการแผนที่ 15 จังหวัด 

2) ช่วงด าเนินโครงการ 
120 วัน 

ออกแบบและพัฒนาระบบบริการแผนที่ออนไลน์และติดตั้ง 

3) ช่วงหลังเสร็จสิ้น
โครงการ 

การบ ารุงรักษาหลังปิดโครงการบนระบบ VM 
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 โปรแกรมระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ ประกอบด้วยผู้ใช้ระบบผ่านเว็บ
บราวเซอร์ (Web Browser) ซึ่งมีจ านวนมากและผ่านแม่ข่ายเว็บ (Web Server) อันเป็นศูนย์กลางโดย
ผู้ใช้สามารถใช้ระบบผ่านทางเว็บบราวเซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพ่ิมเติมส่วนโปรแกรมท่ี
เครื่องแม่ข่ายเว็บมีองค์ประกอบของเทคโนโลยีต่างๆ ที่น ามาใช้และพัฒนาเพิ่มเติม ดังนี้ 

 Apache Web Server ท าหน้าที่เป็นโปรแกรมแม่ข่ายเว็บส าหรับรับค าสั่งเว็บพ้ืนฐาน 

 Apache Tomcat ท าหน้าที่ประมวลผลค าสั่งเป็นระบบพ้ืนฐานที่รองรับการท างานของระบบ
ย่อยอ่ืนๆ 

 Java ท าหน้าที่เป็นระบบพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการใช้ภาษา Java 

 Python ท าหน้าที่เป็นระบบพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการใช้ภาษา Python 

 Django (GeoNode) ท าหน้าที่ส าหรับพัฒนา web application ในภาษา Python 
 Geoserver ท าหน้าที่ให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 PostgreSQL Database และ PostGIS ท าหน้าที่เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลและจัดการ 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ 

 
 
  

 
 
 

 
รู

ปที่ 2-14 การออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศบนเครือข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-15 การออกแบบและพัฒนาระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ระดับจังหวัด 

http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2417-python-คืออะไร.html
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รูปที่ 2-16 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ส าหรับบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-17 โครงสร้างระบบ Geoserver 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-18 มาตรฐานสากลการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศบนเครือข่าย 
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รูปที่ 2-19 ท าการทดสอบการติดตั้ง Apache Tomcat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รู

ปที่ 2-20 การเปิดใช้งานระบบ Geoserver 
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3.2.3) ตั้งค่า Configuration เพ่ือปรับแต่งโปรแกรมให้เหมาะสมกับจ านวนผู้ใช้งานและตั้งค่า
เชื่อมโยงเครือข่ายให้ใช้งานได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-21 การตั้งค่า Configuration เพ่ือปรับแต่งโปรแกรม Geonode 

 

 
 

รูปที่ 2-22 การตั้งค่า Configuration เพ่ือปรับแต่งโปรแกรม Geoserver 
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3.8.3) การบริหารจัดงานผู้้ใช้งานระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถจัดการ User Account ที่จะใช้
งานในส่วนของ Front-end ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิม ลด แก้ไข รายการผู้ใช้งาน การก าหนดสิทธิ์การใช้งาน
ข้อมูลของแต่ละ User ได้ตามที่ สทอภ. ก าหนด 

  การก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในระบบเว็บไซต์ด้วย CMS มีล าดับขั้นตอนที่ชัดเจนการลงทะเบียน
ผู้ใช้งาน การก าหนดกลุ่มผู้ใช้งาน การก าหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานในระดับกลุ่มบุคคลที่มีเป้าหมายที่แตกต่างกัน 
หรือมีคุณลักษณะการใช้งานระบบที่แตกต่างกัน แบ่งแยกออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน และผู้ดูแลระบบสามารถ
บริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย 

  การพัฒนาระบบให้รองรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสมสามารถก าหนดสิทธิ์การใช้งานข้อมูลของแต่ละ 
User ได้ตามที่ สทอภ. ก าหนดโดยการแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานการเข้าถึงข้อมูล การก าหนด 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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รูปที่ 2-23 ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล 

 
ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือ การจัดการกลุ่มผู้ใช้งานระบบของ CMS เป็นการ

แสดงให้ทราบถึงองค์ประกอบในระบบดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น CMS API Role, Role และ User 
Setting 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-24 ก าหนดค่า Contact Information (1) 
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รูปที่ 2-25 ก าหนดค่า Contact Information (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2-26 การแสดงกลุ่มผู้ใช้งานในระบบ Back End 
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รูปที่ 2-27 การแสดงรายการ Userแต่ละกลุ่มผู้ใช้งานในระบบ Back End 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2-28 การแสดงรายละเอียดผู้ใช้งานแต่ละบุคคล 
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รูปที่ 2-29 การแสดงกิจกรรมของผู้ใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-30 แสดงหน้าจอการจัดการผู้ใช้งานระบบ 
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3.8.4) ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการ User Account ที่จะเรียกใช้งานบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ออนไลน์ (Service) บนโปรแกรม GIS Desktop ได้ดังนี้ 

• สามารถเพ่ิม ลด แก้ไข รายการผู้ใช้งาน 

• สามารถก าหนดสิทธิ์การใช้งานข้อมูลของแต่ละ User ได้ตามที่ สทอภ. ก าหนด 

• ไม่บริการข้อมูลในกรณีท่ีไม่มีการยืนยันตัวตนด้วย Username และ Password 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-31 ตัวอย่างการจัดการ User Account บนโปรแกรม QGIS 

 

 

 การยืนยันตัวบุคคลที่เขาใชงานระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์  (Authentication) โดยผูใช
บริการข้อมูลนั้น จะตองระบุขอมูลเฉพาะใหถูกตอง ตัวอย่างเชน ชื่อผูใชงาน (User Name) และรหัสผาน 
(Password) เปนตน เพ่ือใชตรวจสอบผูใชงานกอนที่จะสามารถเขาใชงานระบบได การยืนยันตัวบุคคลนี้เองเป
นปจจัยที่ผูใชบริการมีความกังวลมากท่ีสุด เพราะผูใชบริการไมสามารถม่ันใจไดวาจะมีการลักลอบเขาใชงาน
จากผูอ่ืนหรือไม นอกจากนี้รหัสผานที่ใชมักเปนตัวเลข 4 หลัก ท าใหงายตอการคาดเดาเพ่ือลักลอบเขาใชงาน 
ดังนั้นในการศึกษานี้ ควรก าหนดรูปแบบการก าหนดสิทธิ์ การจัดการ User Account ที่เหมาะสมกับ
ผู้ใช้งาน 
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 3.8.5) สามารถก าหนดสิทธิ์การใช้งานข้อมูลของแต่ละ User ได้ตามท่ี สทอภ. ก าหนด 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-32 แสดงการก าหนดสิทธิ์การใช้งานข้อมูลของแต่ละ User 
 

 3.8.6) จัดท าสัญลักษณ์ (Style) การก าหนดสี หรือตัวอักษร ต้องสามารถแยกแยะ ง่ายต่อการ
เข้าใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2-33 แสดงหน้าจอการจัดท าสัญลักษณ์ (Style) การก าหนดสี หรือตัวอักษร 
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รูปที่ 2-34 การจัดท าสัญลักษณ์ (Style) การก าหนดสี 

 

 
 

รูปที่ 2-35 การจัดท าสัญลักษณ์ (Style) ตัวอักษรบนระบบ 
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 3.8.7) จัดท าบริการชุดข้อมูลของฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัด พร้อม Metadata (ถ้าม)ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-36 แสดงหน้าจอการจัดท าบริการชุดข้อมูลของจังหวัด พร้อม Metadata 

 
 3.8.8) จัดท าบริการชุดข้อมูลของฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (FGDS) พร้อม Metadata (ถ้ามี) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-37 แสดงหน้าจอการบริการชุดข้อมูลของฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (FGDS) พร้อม Metadata 
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 3.8.9) มีหน้าต่างบริหารจัดการรายการชั้นข้อมูลที่จะถูกน าไปแสดงผลในฝั่ง Front-end 

• ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิม แก้ไข และลบรายการชั้นข้อมูลของกลุ่มข้อมูลจังหวัดได้ 
กรณีที่ผู้ ใช้มีข้อมูลเป็น Shapefile แล้วต้องการที่จะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่าน 
service ไม่ว่าจะเป็น wms, wfs หรือ wtms ข้อมูลที่ผ่านการ upload จะถูกน าเข้าไป
จัดเก็บในฐานข้อมูล Postgresql และสร้าง layer ขึ้ นมาให้ ใน geoserver ของ 
geonode อีกทั้งยังแสดงผลบน Geonode ดังภาพกระบวนการต่อไปนี้ 

 

 
 

รูปที่ 2-38 การน าเข้า shapefile สู่ระบบ Geonode 

 

• ผู้ดูแลระบบไม่สามารถเพ่ิม แก้ไข และลบรายการชั้นข้อมูลของกลุ่มข้อมูล FGDS ได้ 
 

 
 

รูปที่ 2-39 การก าหนดสิทธิ์เพ่ือป้องการแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งาน 
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 3.8.10) บริการข้อมูลที่จัดท าต้องอยู่ในรูปแบบ WMS หรือ WMTS หรือ WFS หรือตามความ
เหมาะสมของข้อมูล หรือตามข้อตกลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-40 แสดงการรูปแบบ WMS หรือ WMTS  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-41 แสดงการรูปแบบ WFS  
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 3.8.11) ต้องจัดท าบริการแคตตาล็อกข้อมูลในรูปแบบ 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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 3.8.12) ต้องเชื่อมโยง Service จาก NGIS Portal ตามที่ สทอภ. ก าหนด เพ่ือแสดงแผนที่ส าหรับ
ระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ในแต่ละจังหวัด 

 ระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ในแต่ละจังหวัด โดยสามารถเลือกการเชื่อมโยงข้อมูล
ให้บริการ ผ่านทาง Remote Service ภายหลังการ Register New Service 

 

 
 

รูปที่ 2-44 กระบวนการเรียก Service บนระบบ GeoNode 

 

 
 

รูปที่ 2-45 ตัวอย่างการเชื่อมโยง Service จากแหล่งให้บริการอ่ืน 
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3.9) ออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ (Front-end) 
 การออกแบบและพัฒนาระบบ Front-end เป็นระบบสารสนเทศบนเครือข่ายที่ใช้ส าหรับให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน
ที่เกี่ยวข้องหลากหลายด้าน จึงออกแบบและพัฒนาระบบให้ง่ายต่อการใช้งาน มีฟังก์ชั่นพ้ืนฐานด้านการบริหารจัดงาน
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทั่วๆไป ฟังก์ชั่นที่นิยมใช้ เป็นต้น   

  

 

 
 

รูปที่ 2-46 การออกแบบฟังก์ชั่นการท างานของระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ 
 

3.9.1) ออกแบบเครื่องมือส าหรับการใช้งานพื้นฐานบนระบบบริการแผนที่ดังต่อไปนี้ 

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

 เลื่อนแผนที่ได้ (pan) 

 การระบุข้อมูลแบบเจาะจง (Identify) 

 ส่วนการแสดงมาตราส่วน (map scale) 

 ส่วนการแสดงต าแหน่งพิกัดปัจจุบันของ mouse cursor 

 เครื่องมือเปลี่ยนการแสดงระบบพิกัดอ้างอิง โดยต้องสามารถแสดงระบบพิกัดอ้างอิง 
Geographic Coordinates WGS 84 และ UTM WGS 84 ตามโซนที่เหมาะสม โดย
การด าเนินการต้องส่งผลให้เปลี่ยนส่วนการแสดงต าแหน่งพิกัดปัจจุบันของ mouse 
cursor เป็นระบบพิกัดอ้างอิงดังกล่าวด้วย 

 เครื่องมือวัดระยะทาง โดยสามารถเปลี่ยนหน่วยวัดระยะเป็นเมตรและกิโลเมตรได้ 

 เครื่องมือวัดขนาดพ้ืนที่ โดยสามารถเปลี่ยนหน่วยวัดพ้ืนที่เป็นตารางเมตร, ตาราง
กิโลเมตร, ไร่, งานและตารางวาได้ 

 กรอบแสดงแผนที่ภาพรวม (map overview) 
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 มีปุ่ม Home เพ่ือเลื่อนแผนที่ไปแสดง Extent ของจังหวัดนั้น ๆ (Zoom to Extent) 

 เครื่องมือแสดงรายการชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยสามารถเปิด/ปิดชั้นข้อมูลบนกรอบ
แสดงแผนที่ได้ พร้อมแสดงสถานะของการเปิด/ปิดด้วยโดยรายการชั้นข้อมูลที่ปรากฏจะต้อง
เชื่อมโยงจากข้อ 8.4.2 และเรียงล าดับข้อมูลตามความเหมาะสม 

 สามารถปรับเปลี่ยนความโปร่งแสง ความเข้ม และความสว่างให้กับข้อมูล Raster และ 
Vector ได ้

 กรอบแสดงค าอธิบายสัญลักษณ์ข้อมูลที่เปิดและแสดงบนกรอบแสดงแผนที่ 
 
3.9.2) รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สนับสนุนการท างานบนบราวเซอร์ต่าง 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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รูปที่ 2-48 แสดงระบบ Front endรองรับการใช้งานระบบผ่าน Mobile Device  

 

3.9.4) มีเครื่องมือค้นหาสถานที่และการใช้งาน ดังต่อไปนี้ 
 

 เครื่องมือค้นหาด้วยการเลือกชื่อจังหวัด อ าเภอ ต าบลและหมู่บ้านพร้อมเลื่อนกรอบแผนที่ไปยัง
ต าแหน่งดังกล่าวและขยายตามสัดส่วนที่เหมาะสม 

 เครื่องมือค้นหาด้วยการระบุต าแหน่งพิกัดโดยต้องสามารถใช้งานระบบ Geographic 
Coordinates WGS 84 และ UTM WGS 84 ตามโซนที่เหมาะสม และเมื่อกดปุ่มค้นหาแล้วต้อง
เลื่อนกรอบแผนที่ไปยังต าแหน่งดังกล่าวและขยายตามสัดส่วนที่เหมาะสม และในกรณีท่ีกรอก
ข้อมูลผิดแล้วให้แสดงข้อความแจ้งผู้ใช้งานด้วย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2-49 แสดงเครื่องมือค้นหาสถานที่และการใช้งาน 
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3.9.5) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ (Front-end) ในภาคผนวก XXX 
FGDS Front-end System User Manual 

 
3.10) ติดตั้งโปรแกรมภูมิสารสนเทศ (GIS Desktop) ให้สามารถใช้งานได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.10.1) โปรแกรมที่ติดตั้งต้องสามารถเปิดแสดงเพ่ือใช้งานบริการกลุ่มข้อมูล ได้เป็นอย่างน้อยและสามารถ
บันทึกเป็นกลุ่มไฟล์ข้อมูล (Project File) เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานกลุ่มไฟล์ข้อมูลเพ่ือใช้งานได้ในภายหลัง 

 

 
 

 
รูปที่ 2-50 ตัวอย่างโปรแกรมภูมิสารสนเทศ (GIS Desktop) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-51 แสดงโปรแกรมภูมิสารสนเทศ (GIS Desktop) หรือ Quantum GIS ที่ใช้บริหารจัดการข้อมูล 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 2 - 53 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-52 การเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ผ่าน GIS Desktop 

 
 5) ด าเนินการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบในจังหวัดที่ด าเนินการติดตั้งระบบบริการ จ านวน 15 จังหวัด โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

 การฝึกอบรมผู้ดูแลระบบในจังหวัดที่ด าเนินการติดตั้งระบบบริการ จ านวน 15 จังหวัด ที่ปรึกษาได้ด าเนินการ

จัดท าแผนการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบในจังหวัด เพ่ือถ่ายทอดและแนะน าวิธีการใช้งานระบบ   Back-end และระบบ 

Front-end ให้ผู้ใช้งานระดับจังหวัด มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมกับนโยบายการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่าง

ภาครัฐ และให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม โดยการฝึกอบรมถ่ายทอด ประกอบด้วย 

5.1) ฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ จ านวน 15 จังหวัด ๆ ละอย่างน้อย 5 คน ระยะด าเนินการฝึกอบรมอย่างน้อย 3 

วัน โดยจะต้องจัดท าเนื้อหาการฝึกอบรม ดังนี้ 

5.2) จัดให้มี Workshop การใช้งานระบบบริการทั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่ ระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์ และ

โปรแกรม GIS Desktop 

 การจัดฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ รายจังหวัด ได้แก่ เจ้าหน้าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าปาง เชียงราย พะเยา 

น่าน อุตรดิตถ์ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร จ านวน 15 

จังหวัด ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วม ได้แก ่

ส านักงานที่ดินจังหวัด ส านักงานชลประทาน ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
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ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง 

ส านักงานสถิติจังหวัด ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด ส านักงาน

อุทยานแห่งชาติจังหวัด และส านักงานปฎิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม รวมผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า 80 ท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-53 การจัดอบรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2-54 การจัดอบรมจังหวัดเชียงใหม่ 
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รูปที่ 2-55 การจัดอบรมจังหวัดล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-57  การจัดอบรมจังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2-58  การจัดอบรมจังหวัดสระแก้ว 
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รูปที่ 2-59 การจัดอบรมจังหวัดปราจีนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-60 การจัดอบรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-61 การจัดอบรมจังหวัดชลบุรี 
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รูปที่ 2-62 การจัดอบรมจังหวัดปทุมธานี 

 
รูปที่ 2-63 การจัดอบรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
รูปที่ 2-64 การจัดอบรมจังหวัดระยอง 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 2 - 58 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
รูปที่ 2-65 การจัดอบรมจังหวัดน่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-66 การจัดอบรมจังหวัดนครนายก 

 
รูปที่ 2-67 การจัดอบรมจังหวัดพะเยา 
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รูปที่ 2-68 การจัดอบรมจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

 6) ที่ปรึกษาต้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการที่ สทอภ. จัดเพื่อรับฟังความคิดเห็นด้านการจัดท าข้อมูลและ
ระบบบริการที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูล FGDS (หากมี) 
 ในการสัมมนาผลการด าเนินโครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS) ให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และรับฟัง
ข้อเสนอแนะ ข้อจ ากัดต่างๆ รวมไปถึงปัญหาหรือผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆเป็นผู้ให้ข้อมูล การ
พูดคุยหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานในครั้งนี้ จะถูกน าไปพิจารณาเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงต่อไป การ
ประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมหลายหน่วยงานที่มีภารกิจการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
และเป็นหน่วยงานหลัก หน่วยงานรองที่ให้ข้อมูลพ้ืนฐานด้านภูมิสารสนเทศ FGDS จ านวน 22 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วม 
70 ท่าน ทั้งในส่วนของฝ่ายบริหาร ฝ่ายช านาญการ และฝ่ายปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม ท าให้ข้อเสนอแนะต่างๆ
ครอบคลุมการใช้งานในทุกระดับ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม 
BB205 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
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3.1 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS) ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ

มาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด ซึ่งมีการแบ่งกิจกรรมเป็นรายละเอียดย่อยๆ และมีความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงมกราคม พ.ศ. 2561 ครบตามแผนการด าเนินการหลัก (Master Plan) ที่ได้วาง
เอาไว้ 
 

บทท่ี 3  
แผนการด าเนินโครงการ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 3 - 2 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3.2 แผนการด าเนนิงาน 
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS) ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด ครอบคลุมระยะเวลาทั้งสิ้น 120 วัน โดยมีแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

15 30 45 60 75 90 105 120

1

3.0 3.0
3.0 3.0
4.5 1.5 3.0
4.5 1.5 3.0
3.0 3.0
3.0 3.0

2

3.0 3.0
3.0 3.0
3.0 1.5 1.5
3.0 1.5 1.5
4.0 0.5 2.0 1.5
4.0 0.5 2.0 1.5

3
10.0 1.0 3.0 3.0 3.0
10.0 1.0 3.0 3.0 3.0
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0
12.0 6.0 6.0

4
3.0 1.5 1.5
3.0 1.5 1.5
9.5 1.5 3.0 3.0 2.0
9.5 1.5 3.0 3.0 2.0
9.5 1.5 3.0 3.0 2.0
9.5 1.5 3.0 3.0 2.0
2.0 2.0
2.0 2.0
6.0 3.0 3.0
6.0 3.0 3.0
0.5 0.5
0.5 0.5
3.0 3.0
3.0 3.0

% แผนงานประจ าเดอืน 5.5 17.0 21.5 19.5 14.0 13.0 6.5 3.0
% แผนงานสะสม 5.5 22.5 44.0 63.5 77.5 90.5 97.0 100.0

% ผลงานประจ าเดอืน 8.5 20.0 27.5 21.5 8.0 8.0 3.5 3.0

% ผลงานสะสม 8.5 28.5 56.0 77.5 85.5 93.5 97.0 100.0

ประเมินความสอดคล้องชุดภมูิสารสนเทศพ้ืนฐานตามทีก่ าหนด พร้อมทัง้จัดท ารายงานผลการประเมิน และตามเอกสารคู่มือการประเมินที ่สทอภ.

ออกแบบ พัฒนาและติดต้ังระบบบริการแผนท่ีออนไลน์ (Front-end)4.3

4.4 ติดต้ังโปรแกรมภมูิสารสนเทศ (GIS Desktop) ใหส้ามารถใช้งานได้

ปรับปรุงชุดข้อมูลภมูิสารสนเทศพ้ืนฐานทีไ่ดร้ับมอบจาก สทอภ. เพ่ือจัดท าเปน็ตวัอยา่งข้อมูลตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 

3.1

4.1 ติดต้ังระบบฐานข้อมูลภมูิสารสนเทศ และน าเข้าข้อมูลท่ี สทอภ. 

4.2 ออกแบบ พัฒนาและติดต้ังระบบบริการข้อมูลภมูิสารสนเทศออนไลน์ท่ีจังหวัด (Back-end)

จัดหาและตดิตัง้ในรูปแบบออนไลน์ (Online Service)

ปรับปรุงชือ่ของผลิตภณัฑ์ Raster ของชัน้ข้อมูลดาวเทียมดัดแก ้

3.3 ปรับปรุงระบบพิกดัอา้งองิGeographic Coordinates WGS 84 และ UTM WGS 84 ตามโซนท่ีเหมาะสม

2.3 จัดท ารายงานผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะและแนวทางแกไ้ขปญัหาเปน็รายจังหวัด

2.1 ประเมินความสอดคล้องชุดข้อมูลทุกรายการ ท่ี สทอภ. พร้อมแจ้งปญัหาถ้ามี

2.2 ประเมินความสอดคล้องชุดภมูิสารสนเทศพื้นฐานเทียบกบัข้อก าหนดตามมาตรฐาน FGDS version 4.1

ต.ค. 60 พ.ย. 60
ร้อยละ

ของงาน

ระยะเวลาด าเนินการ (120 วัน)

ศึกษา ชัน้ข้อมูล คู่มือการประเมินความสอดคล้องของ สทอภ. พร้อมเสนอแนวทางการประเมิน การปรับปรุง

ศึกษาชุดข้อมูลภมูิสารสนเทศพื้นฐาน และแนวทางการประเมิน การปรับปรุง และติดต้ังระบบบริการแผนท่ีท่ี สทอภ. 1.1

จัดท าและส่งรายงานท่ีระบคุวามเหน็การประเมินแนวทางการด าเนินงานและส่งแผนการด าเนินงานเพื่อให ้สทอภ . พิจารณา1.2

1.3 จัดท าคู่มือแนวทางการประเมินความสอดคล้องตามแนวทางท่ีได้ศึกษา

ธ.ค. 60 ม.ค. 61ล าดบั การด าเนินงาน

7

ฝึกอบรมผู้ดแูลระบบในจังหวัดทีด่ าเนินการตดิตัง้ระบบบริการ จ านวน 15 จังหวัด

จัดสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินโครงการฯ จ านวน 1 ครัง้ โดยมีหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเข้าร่วมอยา่งน้อย 60 คนอยา่งน้อย 1 ครัง้ ในส่วนกลาง

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏบิตักิารที ่สทอภ. จัดเพ่ือรับฟังความคิดเหน็ดา้นการจัดท าข้อมูลและระบบบริการทีเ่ก่ียวข้องกับชุดข้อมูล FGDS (หากมี)6

3.4 ปรับปรุงข้อมูลลักษณะประจ า (Attributes) ของข้อมูล Vector ใหต้รงตามข้อก าหนดของเอกสารมาตรฐาน FGDS

5

ท่ีปรึกษาต้องปรับปรุงชือ่ไฟล์ Vector ของข้อมูลตามท่ี สทอภ. ก าหนด

3.2

ส้ินสุดสั  า 25 ม.ค. 61

 
รูปที่ 3-1 แผนการด าเนินงาน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)  
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 3 - 3 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
รูปที่ 3-2 พ้ืนที่ด าเนินการประเมินความสอดคล้อง 15 จังหวัด (สีชมพู) 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report)  
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 3 - 4 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ตารางที่ 3-1 สรุปรายงานความก้าวหน้าประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงมกราคม พ.ศ. 2561 

กิจกรรมการด าเนินงาน วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด ระยะเวลา 

1) ศึกษา ชั้นข้อมูล คู่มือการประเมินความสอดคล้องของ สทอภ. พร้อมเสนอ
แนวทางการประเมิน การปรับปรุง รวมถึงการพัฒนาและติดตั้งระบบ
บริการแผนที ่

ตุลาคม  
2560 

พฤศจิกายน 
2560 

45 วัน 

2) ประเมินความสอดคล้องชุดภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานตามที่ก าหนด พร้อมทั้ง
จัดท ารายงานผลการประเมินตามที่ก าหนด โดยพิจารณาตามความเห็น 
และตามแนวทางเอกสารคู่มือการประเมินความสอดคล้องที่ สทอภ. 

ตุลาคม 
 2560 

พฤศจิกายน 
2560 

45 วัน 

3) ปรับปรุงชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานที่ได้รับมอบจาก สทอภ. เพ่ือ
จัดท าเป็นตัวอย่างข้อมูลตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS พร้อมทั้ง
จัดท ารายงานผลการปรับปรุงตามที่ก าหนด 

ตุลาคม  
2560 

มกราคม 
2560 

105 วัน 

4) จัดหาและติดตั้งในรูปแบบออนไลน์ (Online Service) ตุลาคม  
2560 

มกราคม 
2560 

95 วัน 

5) การฝึกอบรมผู้ดูแลระบบในจังหวัดที่ด าเนินการติดตั้งระบบบริการ จ านวน 
15 จังหวัด 

ธันวาคม 
2560 

มกราคม 
2560 

60 วัน 

6) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการที่ สทอภ. จัดเพ่ือรับฟังความคิดเห็นด้านการ
จัดท าข้อมูลและระบบบริการที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูล FGDS (หากม)ี 

มกราคม 
2560 

มกราคม 
2560 

30 วัน 

7) จัดสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินโครงการฯ จ านวน 1 ครั้ง โดยมี
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างน้อย 60 คนอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน
ส่วนกลาง 

มกราคม 
2560 

มกราคม 
2560 

30 วัน 

 

 

 

 



 

 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 4 - 1 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 

 

 

4.1 สรุปผลการส่งมอบและรายงาน 

แผนการส่งมอบงานและรายงานการศึกษา โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล 
FGDS) ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด ต้องส่งรายงานและเอกสารภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ ดังตารางที่ 4-1 

ตารางที่ 4-1 แสดงรายการระยะเวลาส่งมอบรายงานและเอกสาร 

ล าดับที่ รายงานส่งมอบงาน เนื้อหา 
ระยะเวลาส่ง

มอบงาน 

จ านวนชุด 
Hard/Soft 

Copy 

1 
รายงานเบื้องต้น 

(Inception Report) 

- แผนการด าเนินงาน (Master Plan) 
- สถาปัตยกรรมการพัฒนาระบบบริการ 

- แนวทางการประเมินความสอดคล้องของข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ 

15 วัน 10/2 

2 
รายงานความก้าวหน้า 

(Interim Report) 

- รายงานความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน 

- ชุดข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุง อย่างน้อย 8 จังหวัด 

- รายงานสรุปผลการประเมินความสอดคล้องของ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ อย่างน้อย 8 จังหวัด 

- ติดตั้งระบบบริการแผนที่ พร้อมน าส่งคู่มือและ
การฝึกอบรม อย่างน้อย 8 จังหวัด 

90 วัน 10/2 

3 
รายงานฉบับสมบูรณ์ 

(Final Report) 

- รายงานสรุปผลการด าเนินงานแต่ละด้าน 

- ชุดข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุงในจังหวัดส่วนที่เหลือ 

- รายงานสรุปผลการประเมินความสอดคล้องของ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศเทียบกับข้อก าหนด
มาตรฐาน FGDS ในระดับจังหวัดที่เหลือ 

- ติดตั้งระบบบริการแผนที่ในจังหวัดที่เหลือ พร้อม
ฝึกอบรมให้กับจังหวัด 

- คู่มือการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ ตาม TOR ข้อ 8.1 

- คู่มือการปรับปรุงชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน 
ตาม TOR ข้อ 8.3 

- คู่มือการติดตั้งระบบบริการแผนที่ออนไลน์ 
(Online Service) ตาม TOR ข้อ 8.4 

- รายงานสรุปผลการจัดสัมมนา 

120 วัน 10/2 

 

 

บทท่ี 4  
สรุปผลการส่งมอบและรายงานการศึกษา 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

 

 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์  หน้า 4 - 2 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4.2 แผนการด าเนนิงานของบุคลากรหลักในโครงการ 

ตารางที่ 4-2 แผนการด าเนินงานของบุคลากรหลักในโครงการ 

รายละเอียดเนื้องานภายในโครงการ 

บุคลากรหลักที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
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1) ศึกษา ช้ันข้อมูล คู่มือการประเมินความสอดคล้องของ สทอภ. พร้อมเสนอแนวทางการ
ประเมิน การปรับปรุง รวมถึงการพัฒนาและตดิตั้งระบบบริการแผนท่ี / / /     / 

2) ประเมินความสอดคล้องชุดภมูสิารสนเทศพ้ืนฐานตามที่ก าหนด พร้อมท้ังจัดท า
รายงานผลการประเมินตามที่ก าหนด โดยพิจารณาตามความเห็น และตามแนวทาง
เอกสารคูม่ือการประเมินความสอดคล้องที่ สทอภ. จัดหาให ้

/ / /     / 

3) ปรับปรุงชุดข้อมูลภูมสิารสนเทศพื้นฐานท่ีได้รับมอบจาก สทอภ. เพื่อจัดท าเป็น
ตัวอย่างข้อมูลตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS พร้อมท้ังจัดท ารายงานผลการ
ปรับปรุงตามที่ก าหนด โดยพิจารณาตามความเห็น 

/ / /     / 

4) จัดหาและติดตั้งในรูปแบบออนไลน์ (Online Service) / / / / / / / / 

5) ฝึกอบรมผูดู้แลระบบในจังหวัดที่ด าเนินการติดตั้งระบบบริการ จ านวน 15 จังหวัด / / / / / / / / 

6) ร่วมประชุมเชงิปฏิบัติการที่ สทอภ. จัดเพื่อรับฟังความคดิเห็นด้านการจัดท าข้อมลูและ
ระบบบริการที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูล FGDS (หากม)ี / / / / / / / / 

7) จัดสัมมนาเพื่อน าเสนอผลการด าเนินโครงการฯ จ านวน 1 ครั้ง โดยมีหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างน้อย 60 คนอย่างน้อย 1 ครั้ง ในส่วนกลาง / / / / / / / / 
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5.1 หลักเกณฑ์ในการประเมิน และการให้ข้อเสนอแนะ รายหน่วยงาน 

5.1.1 วัถตุประสงค์ 

เนื้อหาในบทที่ 5 นี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินความสอดคล้องชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน ราย
หน่วยงาน ซึ่งเป็นการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ข้อ 2.1 ของโครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน 
(ข้อมูล FGDS) ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 (รายละเอียดดูในบทที่ 2) 

5.1.2 ขอบเขต 

การประเมินความสอดคล้องนี้ เป็นการประเมินการเป็นไปตามมาตรฐาน (confomance) FGDS ราย
หน่วยงาน ซึ่งเป็นรายการสรุปเรียบเรียงเนื้อหาจาก “คู่มือการประเมินความสอดคล้อง และข้อก าหนดของมาตรฐาน 
FGDS” โดยรายละเอียดในคู่มือการประเมินจะถูกจัดเป็นตารางหัวข้อล าดับเลข สอดคล้องกับล าดับเลขของหัวข้อที่
ปรากฏในมาตรฐาน FGDS ทั้งนี้การจัดเรียงหัวข้อดังกล่าว ต้องการให้สามารถน าตารางไปเปิดเทียบเคียงกับเนื้อหา
ข้อก าหนดในมาตรฐานได้ง่าย และเนื้อหาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ (คอลัมน์สุดท้าย) จัดท าขึ้นเพ่ือเสนอแนะแนวทาง
ให้กับหน่วยงานส าหรับน าไปปรับปรุงชั้นข้อมูลให้ตรงกับที่มาตรฐานก าหนด 

5.1.3 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

การประเมินความสอดคล้องชั้นข้อมูลตามข้อก าหนดของมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ 
ของชุดข้อมูลภูมิสาตร์พื้นฐาน (Fundamental Geographic Data Set : FGDS) (ประกาศโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
20 มิถุนายน 2560)  ยังมีเนื้อหาครอบคลุมถึงข้อพิจารณา และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่อ้างอิงมาจากมาตรฐานอ่ืนที่
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

บทท่ี 5 

ผลการประเมินความสอดคล้อง และข้อเสนอแนะ รายหน่วยงาน 
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 กภช. 19128 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของเครื่องแม่ข่ายให้บริการแผนที่
ทางอินเตอร์เน็ต 

 กภช. 19131 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ข้อก าหนดผลิตภัณฑ์ข้อมูล 

 กภช. 19136 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ภาษา GML เพ่ือการจัดเก็บ และการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

 กภช. 19138 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล 

5.2 วิธีการประเมิน 

ท าการประเมินจากชุดข้อมูลที่หน่วยงานผู้จัดท าข้อมูลส่งมอบข้อมูลให้ และรายละเอียดค าอธิบายประกอบ 
โดย (1) ใช้วิธีการประเมินแบบโดยตรง (direct evaluation methods) ทั้งแบบใช้ข้อมูลภายในและแบบใช้ข้อมูล
ภายนอกมาร่วมทดสอบ ทั้งนี้มีบางหัวข้อที่ท าการทดสอบกับข้อมูลทั้งหมด (full inspection) และบางหัวข้อใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่าง (sampling) ตามความเหมาะสม หรือ (2) ใช้วิธีการประเมินโดยอ้อม (indirect evaluation methods) 
ด้วยการอาศัยความรู้ภายนอกเกี่ยวกับข้อมูลนั้น เช่น ข้อมูลจาก data quality overview elements รายงาน
คุณภาพของชุดข้อมูล แบบสอบถาม เป็นต้น ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน กภช. 19113 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
หลักการคุณภาพข้อมูล และ กภช. 19114 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ การประเมินคุณภาพข้อมูล มาตรา 7 
วิธีการประเมินคุณภาพข้อมูล (data quality evalution methods) 

ผลการประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ คือ “สอดคล้อง” “ไม่สอดคล้อง” และ “ยังไม่ได้รับข้อมูลหรือไม่
สามารถประเมินได”้ 

5.3 สรุปรายการข้อมูลที่ท าการประเมินความสอดคล้อง 

มีชั้นข้อมูลจาก 13 หน่วยงานที่ท าการประเมินความสอดคล้องมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสเทศ
พ้ืนฐาน (FGDS) 13 ชั้นข้อมูล สรุปจ านวนดังตารางด้านล่าง และรายละเอียดการประเมิน ผลการประเมิน รวมถึง
ข้อเสนอแนะหน่วยงานแสดงในข้อ 5.4 – 5.15 ตามล าดับ 

 

ล าดับ หน่วยงาน/ชั้นข้อมูล จ านวนรายการ สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
ไม่สามารถ
ประเมินได้ 

1 กรมธนารักษ์ 19 7 8 14 
2 ส านักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 19 10 4 5 
3 กรมการปกครอง 19 11 2 6 
4 กรมทางหลวง 19 9 6 4 
5 ส านักปลดักระทรวงคมนาคม 19 8 4 7 
6 ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 
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ล าดับ หน่วยงาน/ชั้นข้อมูล จ านวนรายการ สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
ไม่สามารถ
ประเมินได้ 

 - ชุดข้อมูลเขตการปกครอง 19 11 6 2 
 - ชุดข้อมูลเส้นทางคมนาคม 19 10 5 4 
 - ชุดข้อมูลชุมชนและอาคาร 19 10 4 5 
 - ชุดข้อมูลแหล่งน้ า 19 11 4 4 
7 กรมป่าไม ้ 19 9 4 6 
8 กรมพัฒนาท่ีดิน 19 15 1 3 
9 กรมทรัพยากรน้ า 19 9 6 4 
10 กรมอุทกศาสตร ์ 19 10 4 5 
11 กรมแผนที่ทหาร 
 - ข้อมูลหมดุหลักฐานทางราบ 15 5 10 0 
 - ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 14 5 1 8 
 - ข้อมูลภาพแผนท่ีภูมิประเทศ 14 11 2 1 

12 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

18 11 0 7 

13 ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ 

15 13 0 2 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 5 - 4 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5.4 กรมธนารักษ ์

ข้อมูลจากกรมธนารักษ์ สามารถน ามาใช้ในการประเมินความสอดคล้องได้ 1 ชุดข้อมูล คือ ชุดข้อมูลแปลง
ที่ดิน และจ าแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จ านวน 1 รายการ (ตารางท่ี 1) ได้แก่ ที่ราชพัสดุ 
(ROYAL_LAND) รายละเอียดการประเมินแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 5-1 ข้อมูลจากหน่วยงานกรมธนารักษ์ส าหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลแปลงที่ดิน 
หน่วยงาน 

หลัก/ร่วม 

กลุ่มชุดข้อมูลตาม
มาตรฐาน FGDS 

รายการชั้นข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS หมายเหตุ 

กรมธนารักษ์ ชุดข้อมูลแปลงที่ดิน 

03001 - แปลงทีด่ินโฉนดที่ดิน (TITLE_PARCEL) - 
03002 - แปลงที่ดิน นส.3ก (NS2K_PARCEL) - 
03003 - หมุดหลักเขตที่ดิน (LAND_MARK) - 
03004 - ที่ดินเขตป่า (FOREST_PARCEL) - 

03005 - ที่ราชพัสดุ (ROYAL_LAND) 
สรุปผลการ
ประเมินดัง
ตารางที่ 5-2 

03006 – ที่ดินของรัฐจัดเพ่ือประชาชน (ALLOCATE_LAND) - 
03007 - แปลงที่ดินของรัฐจัดเพ่ือประชาชน 
(ALLOCATE_PARCEL) 

- 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 
 
 การประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลของหน่วยงาน กรมธนารักษ์ มีหัวข้อการ
ประเมินจ านวนทั้งสิ้น 19 รายการ ได้ผล สอดคล้องกับมาตรฐาน 7 รายการ ไม่สอดคล้อง 8 รายการ และไม่สามารถ
ประเมินได้ 14 รายการ ประเด็นส าคัญของรายการไม่สอดคล้อง และรายการที่ไม่สามารถประเมินได้ คือ ไม่มีข้อมูล
ลักษณะประจ า (attribute) ที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน เช่น ไม่มีชื่อที่ราชพัสดุ พ้ืนที่ วันที่ประกาศ เป็นต้น 
ยังไม่ระบุรายละเอียดข้อมูล metadata อธิบายประวัติความเป็นมาของข้อมูล เช่น แหล่งข้อมูลที่ใช้จัดท า ขั้นตอน
และวิธีการแปลงและประมวลผลจากแหล่งข้อมูล ความครบถ้วน วันที่จัดท า เป็นต้น ความไม่สอดคล้องดังกล่าวนี้ เป็น
ปัจจัยที่มีความส าคัญกับการน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนความเชื่อมั่นของการน าไปใช้
อ้างอิง ตามวัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน FGDS ของประเทศ รายละเอียดต่าง ๆ ในการประเมินความ
สอดคล้องท้ัง 19 รายการ แสดงในตารางที่ 5-2  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5-2 ผลการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลแปลงที่ดิน รายการชั้นข้อมูลที่ราชพัสดุ (ROYAL_LAND) กรมธนารักษ์ 
หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 

2 ภาพรวม (Overview) - เป็นช้ันข้อมูลแปลงที่ดิน ที่ราชพัสดุ (Royal Land) หมายถึง
ที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดินประเภทท่ีราช
พัสดุ ถือครองโดยกระทรวงการคลัง ตรงตามที่ FGDS นิยาม
ไว ้

สอดคล้อง  

3 ขอบเขตของข้อก าหนด 
(Specification scope) 

- ช้ันข้อมูลแปลงที่ดิน ที่ราชพัสดุ อยู่ในขอบเขตข้อก าหนด
มาตรฐานช้ันข้อมลูแปลงท่ีดิน FGDS 

สอดคล้อง  

4 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลติภณัฑ์
ข้อมูล (Data product 
identification) 

- หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ shapefile มีความ
สอดคล้องกับรายละเอียด ตามตารางที่ 3 ข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับช้ันข้อมูล FGDS ข้อมูลแปลงท่ีดิน ดังน้ี 

 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง 

 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง 

 ค าอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic 
description) : สอดคล้อง 

 ช่ืออ่ืน (alternative title) : สอดคล้อง 

 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง 

 ชนิดของการน าเสนอเชิงปริภมูิ (Spatial 
Representation Type) : สอดคล้อง 

 ความละเอียดเชิงพืน้ท่ี (Spatial resolution) : 
สอดคล้อง 

สอดคล้อง  

5 เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure   
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
5.1 ความหมายในภาพรวม - ใน “แบบส ารวจช้ันข้อมูลภมูิสารสนเทศพ้ืนฐาน” หน่วยงาน

กรอกช่ือช้ันข้อมูลว่า “ขอบเขตที่ราชพัสดุ” สอดคล้องกับค า
นิยามศัพท์ที่ก าหนดใน FGDS 

สอดคล้อง  

5.2 Geographic feature - เป็นข้อมูล “พื้นที”่ สอดคล้องกับที่ก าหนดใน FGDS 
- หน่วยงานไมไ่ด้ระบุมาตราส่วนในการจัดท าข้อมลูในแบบ

ส ารวจช้ันข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน  

ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบและระบุมาตราส่วนในการ
จัดท าข้อมูล โดยในส่วนของช้ันข้อมูลแปลงที่ดินของรัฐ ท่ีมี
รูปลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นทีร่าชพัสดุ ควรจัดท าข้อมลูที่
มาตราส่วน 1:4,000 และมีรายละเอียดวิธีท่ีใช้ในการจัดท า
ข้อมูลประกอบ เช่น ดิจไิทซ์จากแผนท่ีแปลงท่ีดิน ท่ีจัดท า
โดยกรมที่ดิน มาตราส่วน 1:4,000 เป็นต้น  

5.4 Data dictionary - ข้อมูลลักษณะประจ าที่หน่วยงานส่งให้มีเพียง REG_ID (ตรง
กับ PIN) ไม่ตรงกับท่ี FGDS ก าหนดเงื่อนไขให้ต้องมี 
(Mandatory) จ านวน 6 คอลัมน์ คือ PIN, RLName_T, 
RLName_E, Area_Reg, Date_Reg และ 
Authority_Code 

ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานเปลี่ยนช่ือ REG_ID เป็น PIN ตามที่ FGDS 
ก าหนด 

- เพิ่มข้อมูล attributes ส าคญัที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี ้

 RLName_T ชนิด Text “ช่ือพ้ืนที่ราชพัสดุ” (ภาษาไทย) 

 RLName_E ชนิด Text “ช่ือพ้ืนที่ราชพัสดุ” 
(ภาษาอังกฤษ)  

 Area_Reg ชนิด Conplex Type “ไร-่งาน-วา” และ
ต้องเป็นตัวเลขตรงกับเอกสารทางราชการ หรือถ้าเป็น
ตัวเลขจากการค านวณให้หมายเหตุประกอบเป็นเอกสาร 

 Date_Reg ชนิด (Date) วันท่ีประกาศว่าเป็นท่ีราชพัสดุ 
วันเดือนปี (พ.ศ.) 

 Authority_Code ชนิด Text ระบุว่าเป็น “TTD” 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
กรมธนารักษ์ ตามมาตรฐาน กมร.302-2553 

5.5 Feature Catalogue - ในหัวข้อน้ีเป็นการอธิบายรายละเอยีดช้ันข้อมูลแปลงที่ดิน ที่
ราชพัสดุ ในแบบ Feature Catalogue ตามมาตรฐาน 
ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่น ามาแสดงจะเป็นรายการตาม
รายละเอียดในข้อ 5.4  

- - ดูรายละเอียดข้อเสนอแนะข้อ 5.4 

6 ระบบพิกัดอ้างอิงCoordinate 
reference systems 

- หน่วยงานระบุมาวา่เป็นระบบพิกัด UTM โซน 47 N พื้น
หลักฐาน Indian 1975 และข้อมลูจัดเก็บในระบบพิกัดนี้จริง 

สอดคล้อง  

7 ข้อก าหนดด้านคณุภาพข้อมลู Data quality 
7.1 Position Accuracy - เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบด้วยค่า Accuracy 

(CE95) คลาส 1 ของข้อมูล FGDS ช้ันข้อมูลแปลงที่ดิน ที่
ราชพัสด ุคือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.73 เมตร ตามเอกสาร
แบบส ารวจช้ันข้อมลูภูมสิารสนเทศพื้นฐานหน่วยงานไดร้ะบุ
ค่าความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบ มีค่าเท่ากับ 2 เมตร (ไม่
เกิน 2 เมตร) ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่ทาง FGDS ก าหนด ผล
การประเมินความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบ (โดยที่
ปรึกษา) ตามมาตรฐาน ASPRS โดยการเปรียบเทียบข้อมูล
กับข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขสี Ortho Photo ของ
กรมพัฒนาท่ีดิน คือ 6.93 เมตร ซึง่มีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่ทาง 
FGDS ก าหนด  

ไม่สอดคล้อง - ผลการประเมินตามเกณฑ์ CE95 จากหน่วยงานมีค่าเท่ากับ 
2 เมตร (ไม่เกิน 2 เมตร) ท าให้การน ามาใช้งานควรค านึงถึง
ความถูกต้องเป็นประเด็นส าคัญโดยเฉพาะการแสดงผลที่มา
ตราส่วน 1:4,000 จะท าให้เห็นแนวแปลงที่ดินมีความ
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ดังนั้นหน่วยงานสามารถ
พิจารณา ปรับปรุงขั้นตอนการจัดท าข้อมูลและควบคุมการ
จัดท าข้อมูลใหไ้ด้ความถูกต้องเพิ่มขึ้นเป็น 1.73 เมตร ที่
ความเชื่อมั่น 95% ตามแผนการบ ารุงรักษา/ปรับปรุงข้อมลู 
ที่ได้ระบุไว้ในแบบส ารวจช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน  

7.2 Completeness 
7.2.1 ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทาง

ภูมิศาสตร ์
- หน่วยงานระบุว่ามีการตรวจสอบความครบถ้วนของ 

Feature แต่ไมร่ะบผุลการตรวจสอบ ท าให้ไม่สามารถตรวจ
- - หน่วยงานสามารถตรวจสอบและยืนยันจ านวนตัวเลข ที่มี

ข้อมูลครบถ้วนว่าเป็นจ านวนเท่าใด แยกออกจากตัวข้อมูล 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 5 - 8 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
จ านวนที่ครบถ้วนได ้ เพื่อให้สามารถตรวจนับจ านวนเทยีบได ้

7.2.2 ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะ
ประจ า 

- หน่วยงานระบุว่ามีการตรวจสอบความครบถ้วนของ 
Attribute แต่ไมร่ะบผุลการตรวจสอบความครบถ้วน  

- จากการตรวจสอบข้อมลูที่ได้รับ พบว่ามี Attribute ไม่ครบ 
6 ฟิลด์ตามจ านวน Mandatory ที่ก าหนดใน FGDS 

ไม่สอดคล้อง - เมื่อหน่วยงานจัดท าข้อมลู Attribute ครบทั้ง 6 ฟิลล์แล้ว
แนะน าให้ตรวจสอบรายการ (records) ว่าไม่มคี่า NULL 
หรือ ไม่มีข้อมูลในรายการ และในกรณีที่ไม่สามารถกรอก
ข้อมูลได้ ต้องมีจ านวนไม่เกิน 1% ของจ านวนข้อมูลทั้งหมด 

7.3 ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะ
ประจ า 

- ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ ายังไมไ่ดร้ะบลุงไปใน
แบบส ารวจช้ันข้อมลูภูมสิารสนเทศพื้นฐานท่ีให้หน่วยงาน
กรอกจึงยังไม่สามารถประเมินความสอดคล้องได ้

- - หน่วยงานสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูล Attribute 
ทุกรายการทีส่่งมอบ (หากไดด้ าเนนิการตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว) มาในแบบส ารวจชั้นข้อมูลภูมสิารสนเทศ
พื้นฐาน และข้อมูลมีความครบถ้วนตามข้อ 7.2.1 และ 7.2.2 
เสนอให้หน่วยงานจัดท า Data Dictionary ประกอบชุด
ข้อมูลที่ส่งมอบ โดยเฉพาะกรณีทีม่ีการจัดท าข้อมลูหรือน า
ข้อมูลมาจากหน่วยงานอ่ืน เป็นข้อมูลที่ค านวณ หรืออ่ืน ๆ 
(ให้กรอกไว้ในช่องหมายเหตุ) 

7.4 ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล 
7.4.1 ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล - ผลการประเมินข้อก าหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของ

ข้อมูล ไมส่อดคล้อง เนื่องจากตรวจพบข้อมูลรูปปดิของ
แปลงท่ีดินที่มีขอบเขตอยูต่ิดกันไมต่่อกันสนิทพอดีหรือ
เหลื่อมซ้อนกันหรือมีช่องว่าง จ านวน 1,277 แห่ง ซึ่งมี
จ านวนข้อผิดพลาดที่ตรวจพบมากกว่า 0% ตามที่ FGDS 
ก าหนด 

ไม่สอดคล้อง - ในแผนการบ ารุงรักษา/ปรับปรุงขอ้มูล ที่ไดร้ะบไุว้ในแบบ
ส ารวจช้ันข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน เสนอให้หน่วยงาน
เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลเข้าไปในกระบวนการท า
ข้อมูล เช่น การใช้ฟังก์ช่ัน Validate Geometry จาก GIS 
Software เพื่อปรับแก้ข้อมูลใหม้คีุณภาพสูงขึ้นก่อนส่งมอบ 

7.4.2 ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของ
ข้อมูล 

- ยังไม่ได้รับข้อมลู - - ยังไม่ได้รับข้อมลู 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
7.4.3 ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของ

ข้อมูล 
- ตรวจพบความไมส่อดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูลแปลง

ที่ดิน ดังเช่น undershoots, overshoots, invalid slivers, 
self-intersection หรือ self overlap จ านวน 9.80% จาก
จ านวนที่ราชพัสดุทัง้หมด 13,030 แปลง 

ไม่สอดคล้อง - ในแผนการบ ารุงรักษา/ปรับปรุงขอ้มูล ที่ไดร้ะบไุว้ในแบบ
ส ารวจช้ันข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน เสนอให้หน่วยงาน
เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลเข้าไปในกระบวนการท า
ข้อมูล เช่น การใช้ฟังก์ช่ัน Validate Geometry จาก GIS 
Software เพื่อปรับแก้ขอ้มูลใหม้คีุณภาพสูงขึ้นก่อนส่งมอบ 

8 การส่งมอบผลิตภณัฑ์ข้อมูล Data product delivery 
8.1 Data Format - หน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบ shapefile ตรงตามที่ก าหนด

ใน FGDS 
- ไม่มเีอกสารจากหน่วยงานที่ควรอธิบายอย่างชัดเจนในเรื่อง

ของ มาตราส่วนท่ีผลิตข้อมลู แตม่กีารระบุ ชนิดของข้อมูล 
(Polygon) วันท่ีผลิต (2545) ผู้ส่งมอบ (กรมธนารักษ์)  

- ข้อมูลกรอกในเอกสารแบบสอบถาม แต่ไม่มีการส่งเป็นไฟล์ที่
อยู่ในรูปแบบ TEXT File ตามที่ก าหนดใน FGDS 

ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานท าการตรวจสอบมาตราส่วนท่ีผลิตข้อมลู
และบันทึกลงในแบบส ารวจช้ันข้อมูลภมูิสารสนเทศพื้นฐาน   

- ประสานกระบวนการแจ้งข้อมูลเมือ่มีข้อติดขัดใน
รายละเอียด 

8.2 สื่อบันทึกข้อมูล - ส่งไฟลผ์่านสื่อบันทึก เช่น Hard Disk สอดคล้อง  
8.3 การแบ่งระวาง/พื้นที่ข้อมลูที่ส่งมอบ - แบ่งพื้นที่ตามเขตที่ราชพัสดุ รายจงัหวัด (กรมธนารักษ์) สอดคล้อง  
9 ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมลู 

Metadata 
- ในข้อก าหนด FGDS ก าหนดให้มีขอ้มูลที่ต้องมี 

(Mandatory) จ านวน 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

ไม่สอดคล้อง - จากข้อมูลในแบบส ารวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน 
หน่วยงานแจ้งว่าช้ันข้อมูลไมม่ี Metadata จึงขอเสนอแนะ
ให้หน่วยงานจัดท าระบบ Metadata ทีมีองค์ประกอบข้อมูล
ตามที่ระบุในมาตรฐาน FGDS ข้อ 9 ข้อก าหนดด้านการ
อธิบายข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการน าไป
พิจารณาความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งานเฉพาะต่อไป 
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ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 5 - 10 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
แบบฟอร์มมาจ านวน 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 ไมส่อดคล้อง 8 รายการ และไมม่ีข้อมูลหรือไม่สามารถประเมินได้ 4 รายการ 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้ 
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ใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 5 - 11 
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5.5 ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

ข้อมูลจากส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม สามารถน ามาใช้ในการประเมินความสอดคล้องได้ 1 ชั้น
ข้อมูล คือ ชุดข้อมูลแปลงที่ดิน และจ าแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จ านวน 1 รายการ (ตารางท่ี 5-3) 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5-4 

 

ตารางท่ี 5-3 ข้อมูลจากหน่วยงานส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส าหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุด
ข้อมูลแปลงที่ดิน 

หน่วยงาน 
หลัก/ร่วม 

กลุ่มชุดข้อมลูตาม
มาตรฐาน FGDS 

รายการชั้นข้อมลูตามมาตรฐาน FGDS หมายเหตุ 

ส านักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

ชุดข้อมูลแปลงท่ีดิน 

03001 - แปลงท่ีดินโฉนดทีด่ิน (TITLE_PARCEL) - 
03002 - แปลงท่ีดิน นส.3ก (NS2K_PARCEL) - 
03003 - หมุดหลักเขตทีด่ิน (LAND_MARK) - 
03004 - ที่ดินเขตป่า (FOREST_PARCEL) - 
03005 - ที่ราชพัสดุ (ROYAL_LAND) - 
03006 – ที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน (ALLOCATE_LAND) - 

03007 - แปลงท่ีดินของรัฐจัดเพ่ือประชาชน 
(ALLOCATE_PARCEL) 

สรุปผลการ
ประเมินดังตาราง

ที่ 5-4 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 
 

การประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลของหน่วยงาน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม มีหัวข้อการประเมินจ านวนทั้งสิ้น 19 รายการ ได้ผล สอดคล้องกับมาตรฐาน 10 รายการ ไม่สอดคล้อง 
4 รายการ และไม่สามารถประเมินได้ 5 รายการ ประเด็นส าคัญของรายการไม่สอดคล้อง และรายการที่ไม่สามารถ
ประเมินได้ คือ ไม่มีข้อมูลลักษณะประจ า (attribute) ที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน เช่น ไม่มีรหัสอ้างอิง (PIN) 
พ้ืนที่ (Area_Reg) วันที่ประกาศ (Date_Reg) ประเภทการใช้ที่ดิน (LandUse) เป็นต้น ผลการตรวจสอบการประเมิน
ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบของข้อมูลไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ยังไม่ระบุรายละเอียดข้อมูล metadata 
อธิบายประวัติความเป็นมาของข้อมูล เช่น แหล่งข้อมูลที่ใช้จัดท า ขั้นตอนและวิธีการแปลงและประมวลผลจาก
แหล่งข้อมูล ความครบถ้วน วันที่จัดท า เป็นต้น ความไม่สอดคล้องหลักดังกล่าวนี้ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญกับการ
น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนความเชื่อมั่นของการน าไปใช้อ้างอิง ตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดท ามาตรฐาน FGDS ของประเทศ รายละเอียดต่าง ๆ ในการประเมินความสอดคล้องทั้ง 19 รายการ แสดงใน
ตารางที่ 5-4 ดังนี้ 
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ตารางที่ 5-4 ข้อมูลจากส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส าหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลแปลงที่ดิน รายการแปลงที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน 
(ALLOCATE_PARCEL) 

หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
2 ภาพรวม (Overview) - เป็นช้ันข้อมูลแปลงที่ดิน แปลงท่ีดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน 

(ALLOCATE_PARCEL) หมายถึง ที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน และจดัให้ประชาชนใช้ประโยชน์โดยกฎหมายเฉพาะ 
เช่น พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม นิคมสรา้ง
ตนเอง นิคมสหกรณ ์

สอดคล้อง  

3 ขอบเขตของข้อก าหนด 
(Specification scope) 

- ช้ันข้อมูลแปลงที่ดิน แปลงท่ีดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน อยู่ใน
ขอบเขตข้อก าหนดมาตรฐานช้ันข้อมูลแปลงที่ดิน FGDS 

สอดคล้อง  

4 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลติภณัฑ์
ข้อมูล (Data product 
identification) 

- หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ shapefile มีความสอดคล้องกับ
รายละเอียด ข้อมลูพื้นฐานเกี่ยวกับช้ันข้อมูล FGDS ข้อมูลแปลง
ที่ดิน ดังนี ้

 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง 

 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง 

 ค าอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic 
description) : สอดคล้อง 

 ช่ืออ่ืน (alternative title) : สอดคล้อง 

 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง 

 ชนิดของการน าเสนอเชิงปริภมูิ (Spatial Representation 
Type) : สอดคล้อง 

 ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial resolution) : สอดคล้อง 

สอดคล้อง  
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
5 เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure   
5.1 ความหมายในภาพรวม - ใน “แบบส ารวจช้ันข้อมูลภมูิสารสนเทศพ้ืนฐาน” หน่วยงาน

กรอกช่ือช้ันข้อมูลว่า “แปลงท่ีดิน ส.ป.ก.” สอดคล้องกับค านิยาม
ศัพท์ที่ก าหนดใน FGDS 

สอดคล้อง  

5.2 Geographic feature - เป็นข้อมูล “พื้นที”่ สอดคล้องกับที่ก าหนดใน FGDS 
- หน่วยงานระบุมาตราส่วนท่ีจัดท าข้อมูล (1:4,000) 

สอดคล้อง  

5.4 Data dictionary - ข้อมูลลักษณะประจ าที่หน่วยงานส่งให้ไม่ตรงกับท่ี FGDS ก าหนด
เงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จ านวน 6 คอลัมน์ คือ PIN, 
RLName_T, RLName_E, Area_Reg, Date_Reg และ 
Authority_Code 

- หน่วยงานไมไ่ด้ส่งรายการข้อมูลลกัษณะประจ าที่ FGDS ก าหนด
เงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จ านวน 5 คอลัมน์ คือ PIN,  
Area_Reg, Date_Reg, Authority_Code และ LandUse 

ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานเพิ่มข้อมลู attributes ส าคัญทีต่้องมี 
(Mandatory) ดังนี ้

 PIN ชนิด Text “Parcel Identification Number” 
ตามมาตรฐาน กมร.302-2553 

 Area_Reg ชนิด Conplex Type “ไร-่งาน-วา” และ
ต้องเป็นตัวเลขตรงกับเอกสารทางราชการ หรือถ้าเป็น
ตัวเลขจากการค านวณให้หมายเหตุประกอบเป็น
เอกสาร 

 Date_Reg ชนิด (Date) วันท่ีประกาศว่าเป็นท่ีแปลง
ที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน วันเดือนปี (พ.ศ.) 

 Authority_Code ชนิด Text ระบุว่าเป็น “TTD” 
กรมธนารักษ์ ตามมาตรฐาน กมร.302-2553 

 LandUse ชนิด Text ประเภทการใช้ที่ดิน ได้แก ่
1. เกษตรกรรม 
2. พาณิชยกรรม 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
3. อุตสาหกรรม 
4. ที่อยู่อาศัย 
5. อ่ืน ๆ 

5.5 Feature Catalogue - ในหัวข้อน้ีเป็นการอธิบายรายละเอียดช้ันข้อมูลแปลงที่ดิน แปลง
ที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน ในแบบ Feature Catalogue ตาม
มาตรฐาน ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่น ามาแสดงจะเป็นรายการตาม
รายละเอียดในข้อ 5.4  

- - ดูรายละเอียดข้อเสนอแนะข้อ 5.4 

6 ระบบพิกัดอ้างอิงCoordinate 
reference systems 

- หน่วยงานระบุมาวา่เป็นระบบพิกดั UTM โซน 47 N พื้นหลักฐาน 
Indian 1975 และข้อมูลจัดเก็บในระบบพิกัดนี้จริง 

สอดคล้อง  

7 ข้อก าหนดด้านคณุภาพข้อมลู Data quality 
7.1 Position Accuracy - ผลการประเมินความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบตามมาตรฐาน 

CE95 ไม่สามารถประเมินความสอดคล้องได้ เนื่องจากหน่วยงาน
ไม่ระบุค่าความถูกต้องเชิงต าแหนง่ทางราบ 

- ผลการประเมินความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบ (โดยที่ปรึกษา) 
ตามมาตรฐาน ASPRS โดยการเปรียบเทียบข้อมลูกับข้อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขสี Ortho Photo ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
คือ ภาคเหนือ 4.39 ภาคตะวันออก 6.98 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่
ทาง FGDS ก าหนด คือไม่เกิน 1.0 เมตร 

ไม่สอดคล้อง - เนื่องจากยังไม่มผีลการประเมินตามเกณฑ์ CE95 จาก
หน่วยงาน แต่ผลการประเมินความถูกต้องเชิงต าแหน่งทาง
ราบ (โดยที่ปรึกษา) ตามมาตรฐาน ASPRS มีค่ามากกว่า
เกณฑ์ที่ทาง FGDS ก าหนด ท าให้การน ามาใช้งานต้อง
ค านึงถึงความถูกต้องเป็นประเด็นส าคัญโดยเฉพาะการ
แสดงผลที่มาตราส่วน 1:4,000 จะท าให้เห็นแนวแปลงที่ดิน
มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ดังนั้นหน่วยงาน
สามารถพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนการจัดท าข้อมลูและ
ควบคุมการจดัท าข้อมูลใหไ้ด้ความถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ 
FGDS  

7.2 Completeness 
7.2.1 ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทาง - หน่วยงานไม่ได้ระบุในแบบส ารวจช้ันข้อมุลภูมสิารสนเทศ - - หน่วยงานควรกรอกข้อมูลใหค้รบถ้วนและยืนยัน
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
ภูมิศาสตร ์ พื้นฐานในหัวข้อความครบถ้วนของข้อมูล ท าให้ไม่สามารถ

ประเมินความสอดคล้องได ้
จ านวนตัวเลข ที่มีข้อมลูครบถ้วนว่าเป็นจ านวน
เท่าใด แยกออกจากตัวข้อมูล เพื่อให้สามารถ
ตรวจนับจ านวนเทียบได ้

7.2.2 ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะ
ประจ า 

- หน่วยงานไมไ่ด้ระบุในแบบส ารวจช้ันข้อมุลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน
ในหัวข้อความครบถ้วนของข้อมูล ท าให้ไม่สามารถประเมินความ
สอดคล้องได ้

- - เมื่อหน่วยงานจัดท าข้อมลู Attribute ครบทัง้ 5 
ฟิลด์แล้วแนะน าให้ตรวจสอบรายการ (records) 
ว่าไม่มีคา่ NULL หรือ ไม่มีข้อมลูในรายการ และ
ในกรณีที่ไม่สามารถกรอกข้อมลูได ้ต้องมีจ านวน
ไม่เกิน 1% ของจ านวนข้อมูลทั้งหมด 

7.3 ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะ
ประจ า 

- ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ ายังไมไ่ดร้ะบลุงไปในแบบ
ส ารวจช้ันข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐานท่ีให้หน่วยงานกรอกจึงยัง
ไม่สามารถประเมินความสอดคล้องได้ 

- - หน่วยงานสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูล Attribute 
ทุกรายการทีส่่งมอบ (หากไดด้ าเนนิการตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว) มาในแบบส ารวจชั้นข้อมูลภูมสิารสนเทศ
พื้นฐาน และข้อมูลมีความครบถ้วนตามข้อ 7.2.1 และ 
7.2.2 เสนอให้หน่วยงานจดัท า Data Dictionary ประกอบ
ชุดข้อมูลที่ส่งมอบ โดยเฉพาะกรณีที่มีการจัดท าข้อมูลหรือ
น าข้อมูลมาจากหน่วยงานอื่น เป็นข้อมูลที่ค านวณ หรือ   
อื่น ๆ (ให้กรอกไว้ในช่องหมายเหตุ) 

7.4 ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล 
7.4.1 ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของ

ข้อมูล 
- ผลการประเมินข้อก าหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล มี

ความสอดคล้อง เนื่องจาก จากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในระดับเดียวกันและมีขอบเขตอยู่ติดกันต่อกัน
สนิทพอดีไมเ่หลื่อมซ้อนกันหรือมช่ีองว่าง  

สอดคล้อง  

7.4.2 ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของ - ยังไม่ได้รับข้อมลู - - ยังไม่ไดร้ับข้อมูล 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
ข้อมูล 

7.4.3 ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของ
ข้อมูล 

- มีความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูลแปลงท่ีดิน จากการ
ตรวจสอบ Number of invalid slivers 

สอดคล้อง  

8 การส่งมอบผลิตภณัฑ์ข้อมูล Data product delivery 
8.1 Data Format - หน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบ shapefile ตรงตามที่ก าหนดใน 

FGDS 
- มีการจัดส่งเอกสารแบบสอบถามในรูปแบบ PDF File ที่มีการ

ระบุข้อมูลครบถ้วน ได้แก่ ชนิดของข้อมูล (Polygon) มาตราส่วน
ที่ผลิตข้อมลู (1:4,000) ผู้ผลิตหรือส่งมอบ (ส านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) แตไ่มไ่ดร้ะบุ ปีที่ผลิต  

ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานท าการตรวจสอบปีท่ีผลิตข้อมลูและ
บันทึกลงในแบบส ารวจช้ันข้อมูลภมูิสารสนเทศพ้ืนฐาน  
 

8.2 สื่อบันทึกข้อมูล - ส่งไฟลผ์่านสื่อบันทึก เช่น Hard Disk สอดคล้อง  
8.3 การแบ่งระวาง/พื้นที่ข้อมลูที่ส่ง

มอบ 
- แบ่งพื้นที่ตามแปลงท่ีดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน รายจังหวัด 

(ส านักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) 
สอดคล้อง  

9 ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมลู 
Metadata 

- ในข้อก าหนด FGDS ก าหนดให้มีขอ้มูลที่ต้องมี (Mandatory) 
จ านวน 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..*]  ซึ่งหน่วยงานไม่มีการจดัเก็บข้อมลูในรูปแบบ 
Metadata แต่กรอกแบบฟอรม์มาจ านวน 4 ชนิดข้อมูล คือ 

 Dataset title  

 Dataset language 

ไม่สอดคล้อง - จากข้อมูลในแบบส ารวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน 
หน่วยงานแจ้งว่าช้ันข้อมูลไมม่ี Metadata จึงขอเสนอแนะ
ให้หน่วยงานจัดท าระบบ Metadata ที่มีองค์ประกอบ
ข้อมูลตามทีร่ะบุในมาตรฐาน FGDS ข้อ 9 ข้อก าหนดด้าน
การอธิบายข้อมูล เพื่อใหผู้้ใช้งานมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการ
น าไปพิจารณาความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งานเฉพาะ
ต่อไป 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 

 Dataset topic category 

 Abstract describing the dataset    
สรุป ประเมิน 19 รายการ สอดคล้อง 10 รายการ ไมส่อดคล้อง 4 รายการ และยังไม่ได้รับข้อมลูหรือไม่สามารถประเมินได ้5 รายการ 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้ 
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5.6 กรมการปกครอง 

ข้อมูลจากกรมการปกครอง สามารถน ามาใช้ในการประเมินความสอดคล้องได้ 1 ชุดข้อมูล คือ ชุดข้อมูล
ขอบเขตการปกครอง และจ าแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จ านวน 3 รายการ (ตารางที่ 5-5) รายการ 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5-6 

ตารางท่ี 5-5 ข้อมูลจากหน่วยงานกรมการปกครองส าหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลการปกครอง 
หน่วยงาน 
หลัก/ร่วม 

กลุ่มชุดข้อมลูตาม
มาตรฐาน FGDS 

รายการชั้นข้อมลูตามมาตรฐาน FGDS หมายเหตุ 

กรมการปกครอง ชุดข้อมูลการปกครอง 

01001 - หมุดหลักเขตการปกครอง (ADMIN_Point) - 
01002 - เส้นเขตการปกครอง (ADMIN_Line) - 
01031 - พื้นที่ขอบเขตประเทศ (Country) - 

01032 - พ้ืนที่ขอบเขตจังหวัด (Province) 
มีข้อมูลส าหรับการ

ประเมิน 
(ดังตารางที่ 5-6) 

01033 – พ้ืนที่ขอบเขตอ าเภอ (District) 
มีข้อมูลส าหรับการ

ประเมิน 
(ดังตารางที่ 5-6) 

01034 – พ้ืนที่ขอบเขตต าบล (Tambon) 
มีข้อมูลส าหรับการ

ประเมิน 
(ดังตารางที่ 5-6) 

01035 - พื้นที่ขอบเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น (LocalAdmin) - 

01004 - จุดตัวแทนพ้ืนท่ีการปกครอง (ADMIN_Location) - 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 
 

การประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลของหน่วยงาน กรมการปกครอง (จ านวน 3 
ชั้นข้อมูล) มีหัวข้อการประเมินจ านวนทั้งสิ้น 19 รายการ ได้ผล สอดคล้องกับมาตรฐาน 11 รายการ ไม่สอดคล้อง 2 
รายการ และไม่สามารถประเมินได้ 6 รายการ ประเด็นส าคัญของรายการไม่สอดคล้อง และรายการที่ไม่สามารถ
ประเมินได้ คือ ข้อมูล metadata อธิบายประวัติความเป็นมาของข้อมูล เช่น แหล่งข้อมูลที่ใช้จัดท า ขั้นตอนและ
วิธีการแปลงและประมวลผลจากแหล่งข้อมูล ความครบถ้วน (เช่น จ านวนต าบล อ าเภอ และจังหวัด) วันที่จัดท า เป็น
ต้น ความไม่สอดคล้องดังกล่าวนี้ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญกับการน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ตลอดจนความเชื่อมั่นของการน าไปใช้อ้างอิง ตามวัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตร ฐาน FGDS ของประเทศ 
รายละเอียดต่าง ๆ ในการประเมินความสอดคล้องทั้ง 19 รายการ แสดงในตารางที่ 5-6 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5-6 ข้อมูลจากหน่วยงานกรมการปกครอง ส าหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลการปกครอง รายการชั้นข้อมูลพ้ืนที่ขอบเขตจังหวัด (Province) พ้ืนที่ขอบเขต
อ าเภอ (District) และพ้ืนที่ขอบเขตต าบล (Tambon) 
หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
2 ภาพรวม (Overview) - เป็นช้ันข้อมูลการปกครอง ตรงตามที่ FGDS นิยามไว ้ สอดคล้อง  
3 ขอบเขตของข้อก าหนด 

(Specification scope) 
- ช้ันข้อมูลขอบเขตการปกครอง อยู่ในขอบเขตข้อก าหนดมาตรฐานช้ัน
ข้อมูลขอบเขตการปกครอง FGDS 

สอดคล้อง  

4 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลติภณัฑ์
ข้อมูล (Data product 
identification) 

- หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ shapefile มีความสอดคล้องกับ
รายละเอียด ข้อมลูพื้นฐานเกี่ยวกับช้ันข้อมูล FGDS ข้อมูลขอบเขต
การปกครอง ดังนี ้

 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง 

 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง 

 ค าอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic description) : 
สอดคล้อง 

 ช่ืออ่ืน (alternative title) : สอดคล้อง 

 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง 

 ชนิดของการน าเสนอเชิงปริภมูิ (Spatial Representation 
Type) : สอดคล้อง 

 ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial resolution) : สอดคล้อง 

สอดคล้อง  

5 เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure   
5.1 ความหมายในภาพรวม - ใน “แบบส ารวจช้ันข้อมูลภมูิสารสนเทศพ้ืนฐาน” หน่วยงานไมไ่ด้

ระบุช่ือช้ันข้อมูล แต่สามารถตรวจสอบโดยตรงจากข้อมลูที่หน่วยงาน
ส่งมา คือ พื้นที่ขอบเขตจังหวัด พ้ืนท่ีขอบเขตอ าเภอ พื้นที่ขอบเขต

สอดคล้อง  
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
ต าบล 

5.2 Geographic feature - เป็นข้อมูล “พื้นที”่ สอดคล้องกับที่ก าหนดใน FGDS 
- หน่วยงานระบุมาตราส่วนท่ีจัดท าข้อมูล (1:50,000) 

สอดคล้อง  

5.4 Data dictionary - รายการพื้นท่ีขอบเขตจังหวัด ข้อมลูลักษณะประจ าที่
หน่วยงานส่งให้มี PROV_CODE (ตรงกับ 
Province_ID) , PROV_NAM_T (ตรงกับ 
Province_Name_T) , PROV_NAM_E (ตรงกับ 
Province_Name_E)  ไม่ตรงกับท่ี FGDS ก าหนด
เงื่อนไขใหต้้องมี (Mandatory) จ านวน 4 คอลัมน์ คือ 
Province_ID, ADMIN_Level, Province_Name_T, 
และ Province_Name_E 

- รายการพื้นท่ีขอบเขตอ าเภอ ข้อมูลลักษณะประจ าที่หน่วยงานส่งให้มี 
AMP_CODE (ตรงกับ District_ID), AMPHOE_T (ตรงกับ 
District_Name_T), AMPHOE_E (ตรงกับ District_Name_E) ไม่
ตรงกับท่ี FGDS ก าหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จ านวน 4 
คอลัมน์ คือ District_ID, ADMIN_Level, ADMIN_Level และ
District_Name_E 

- รายการพื้นท่ีขอบเขตต าบล ข้อมูลลักษณะประจ าที่หน่วยงานส่งให้มี 
TAM_CODE (ตรงกับ Tambon_ID) และ TAM_NAM_T (ตรงกับ 
Tambon_Name_T) ไม่ตรงกับท่ี FGDS ก าหนดเงื่อนไขให้ต้องมี 
(Mandatory) จ านวน 4 คอลัมน ์Tambon_ID, ADMIN_Level, 
Tambon_Name_T, Tambon_Name_E 

ไม่สอดคล้อง - รายการพื้นท่ีขอบเขตจังหวัด เสนอให้หน่วยงานปรับ
ช่ือ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน ดังนี้ 

 PROV_CODE เป็น Province_ID 

 PROV_NAM_T  เป็น Province_Name_T  

 PROV_NAM_E เป็น Province_Name_E 
เพิ่มข้อมูล Attribute ส าคัญที่ต้องมี 
(Mandatory) ดังนี ้ 

 ADMIN_Level ชนิด Integer "รหัสระดับการ
ปกครอง" 

- รายการพื้นท่ีขอบเขตอ าเภอ เสนอให้หน่วยงานปรับ
ช่ือ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน ดังนี้ 

 AMP_CODE เป็น District_ID 

 AMPHOE_T เป็น District_Name_T 

 AMPHOE_E เป็น District_Name_E 
เพิ่มข้อมูล Attribute ส าคัญที่ต้องมี 
(Mandatory) ดังนี ้

 ADMIN_Level ชนิด Integer "รหัสระดับการ
ปกครอง" 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
- รายการพื้นท่ีขอบเขตต าบล เสนอให้หน่วยงานปรับ

ช่ือ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน ดังนี ้ 

 TAM_CODE เป็น Tambon_ID 

 TAM_NAM_T เป็น Tambon_Name_T 
เพิ่มข้อมูล Attribute ส าคัญที่ต้องมี 
(Mandatory) ดังนี ้

 ADMIN_Level ชนิด Integer "รหัสระดับการ
ปกครอง" 

 Tambon_Name_E ชนิด Text "ช่ือต าบล 
(อังกฤษ)" 

5.5 Feature Catalogue - ในหัวข้อน้ีเป็นการอธิบายรายละเอียดช้ันข้อมูลขอบเขตการปกครอง 
ในรูปแบบ แคตตาล็อกของรูปลักษณ์ (Feature Catalogue) ตาม
มาตรฐาน ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่น ามาแสดงจะเป็นรายการตาม
รายละเอียดในข้อ 5.4  

- - ดูรายละเอียดข้อเสนอแนะข้อ 5.4 

6 ระบบพิกัดอ้างอิงCoordinate 
reference systems 

- หน่วยงานระบุมาวา่เป็นระบบพิกัด UTM โซน 47 N พื้นหลักฐาน 
Indian 1975 และข้อมูลจัดเก็บในระบบพิกัดนี้จริง 

สอดคล้อง  

7 ข้อก าหนดด้านคณุภาพข้อมลู Data quality 
7.1 Position Accuracy - หน่วยงานไมไ่ด้ระบุค่าความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบ AccuracyH 

(CE95) และตามมาตรฐาน ASPRS ของขอ้มูล FGDS ช้ันข้อมูลเขต
การปกครอง  

 

- -  ข้อมูลพื้นที่ขอบเขต ของชุดข้อมูลการปกครองท่ีจัดท ามี
การน าเข้าจากแผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50000 ของ
กรมแผนที่ทหาร การประเมินความถูกต้องเชิงต าแหน่ง 
สามารถด าเนินการตามข้อเสนอแนะในมาตรฐานการ
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
ประเมินคุณภาพข้อมูล (ISO 19114: Quality Evaluation 
Procedures) โดยใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS)  

7.2 Completeness 
7.2.1 ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทาง

ภูมิศาสตร ์
- หน่วยงานระบุว่ามีการตรวจสอบความครบถ้วนของ Feature 
วิธีการตรวจสอบ ปรับปรุงตามประกาศ แต่ไม่ระบผุลการตรวจสอบ  

- -  เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์
ทุกรายการในชุดข้อมลู FGDS ช้ันข้อมูลเขตการปกครอง
ก าหนดให้จ านวนและเปอรเ์ซนต์ขอ้มูลรูปลักษณฯ์ที่เกินมา
ต้องเป็น 0 รวมทั้งจ านวนและเปอร์เซนต์ข้อมลูรูปลักษณฯ์ที่
ขาดหายไปต้องเป็น 0 

7.2.2 ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะ
ประจ า 

- หน่วยงานไมไ่ด้ระบุในแบบส ารวจช้ันข้อมุลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐานใน
หัวข้อความครบถ้วนของข้อมูล ท าให้ไม่สามารถประเมินความ
สอดคล้องได ้

- - เมื่อหน่วยงานจัดท าข้อมลู Attribute ตามข้อ 5.4 แนะน า
ให้ตรวจสอบรายการ (records) ว่าไม่มีคา่ NULL หรือ ไม่มี
ข้อมูลในรายการ และในกรณีทีไ่มส่ามารถกรอกข้อมูลได้ 
ต้องมีจ านวนไมเ่กิน 1% ของจ านวนข้อมูลทั้งหมด 

7.3 ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะ
ประจ า 

- ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ ายังไมไ่ดร้ะบลุงไปในแบบ
ส ารวจช้ันข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐานท่ีให้หน่วยงานกรอกจึงยังไม่
สามารถประเมินความสอดคล้องได้ 

- - หน่วยงานสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูล Attribute 
ทุกรายการทีส่่งมอบ (หากไดด้ าเนนิการตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว) มาในแบบส ารวจชั้นข้อมูลภูมสิารสนเทศ
พื้นฐาน และข้อมูลมีความครบถ้วนตามข้อ 7.2.1 และ 
7.2.2 เสนอให้หน่วยงานจดัท า Data Dictionary ประกอบ
ชุดข้อมูลที่ส่งมอบ โดยเฉพาะกรณีที่มีการจัดท าข้อมูลหรือ
น าข้อมูลมาจากหน่วยงานอื่น เป็นข้อมูลที่ค านวณ หรืออื่น 
ๆ (ให้กรอกไว้ในช่องหมายเหตุ) 

7.4 ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
7.4.1 ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของ

ข้อมูล 
- ผลการประเมินข้อก าหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล มี

ความสอดคล้อง เนื่องจาก จากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในระดับเดียวกันและมีขอบเขตอยู่ติดกันต่อกันสนิท
พอดีไม่เหลื่อมซ้อนกันหรือมีช่องว่าง  

สอดคล้อง  

7.4.2 ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของ
ข้อมูล 

- ยังไม่ได้รับข้อมลู - - ยังไม่ไดร้ับข้อมูล 

7.4.3 ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของ
ข้อมูล 

- มีความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูลขอบเขตการปกครอง จาก
การตรวจสอบ Number of invalid slivers 

สอดคล้อง  

8 การส่งมอบผลิตภณัฑ์ข้อมูล Data product delivery 
8.1 Data Format - หน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบ shapefile ตรงตามที่ก าหนดใน FGDS 

- มีการจัดส่งเอกสารแบบสอบถามในรูปแบบ PDF File ที่มีการระบุ
ข้อมูลครบถ้วน ได้แก่ ชนิดของข้อมูล (Polygon) มาตราส่วนท่ีผลิต
ข้อมูล (1:50,000) ผู้ผลติหรือส่งมอบ (กรมการปกครอง) ปีท่ีผลิต 
(พ.ศ.2555-2556) 

สอดคล้อง  

8.2 สื่อบันทึกข้อมูล - ส่งไฟลผ์่านสื่อบันทึก เช่น Hard Disk สอดคล้อง  
8.3 การแบ่งระวาง/พื้นที่ข้อมลูที่ส่ง

มอบ 
- แบ่งพื้นที่ตามขอบเขตพื้นท่ีจังหวัด อ าเภอ และต าบล (กรมการ

ปกครอง) 
สอดคล้อง  

9 ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมลู 
Metadata 

- ในข้อก าหนด FGDS ก าหนดให้มีขอ้มูลที่ต้องมี (Mandatory) 
จ านวน 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 

ไม่สอดคล้อง - จากข้อมูลในแบบส ารวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน 
หน่วยงานแจ้งว่ามี Metadata และอื่น ๆ เช่น ช่ือ+รหัส 
ต าบล อ าเภอ จังหวัด และมีข้อความระบุในเอกสาร 
Metadata กรมการปกครอง ว่า “กรมการปกครอง ใช้แผน
ที่ภูมิประเทศ 1:50,000 L7017 กรมแผนที่ทหาร เป็นที่มา
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 

[0..*]  ซึ่งหน่วยงานไม่มีการจัดเกบ็ข้อมูลในรูปแบบ Metadata 
แตก่รอกแบบฟอร์มมาจ านวน 4 ชนิดข้อมูล คือ 

 Dataset reference date  

 Dataset language 

 Dataset topic category 

 Metadata date stamp    

ของแหล่งข้อมูลตั้งต้น” จึงเสนอให้หน่วยงานจัดท าระบบ 
Metadata ทีมีองค์ประกอบข้อมลูตามทีร่ะบุในมาตรฐาน 
FGDS ข้อ 9 ข้อก าหนดด้านการอธิบายขอ้มูล เพื่อให้
ผู้ใช้งานมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการน าไปพิจารณาความ
เหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งานเฉพาะต่อไป  

สรุป ประเมิน 19 รายการ สอดคล้อง 11 รายการ ไมส่อดคล้อง 2 รายการ และยังไม่ได้รับข้อมลูหรือไม่สามารถประเมินได้ 6 รายการ 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้ 
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5.7 กรมทางหลวง 

ข้อมูลจากกรมทางหลวง สามารถน ามาใช้ในการประเมินความสอดคล้องได้ 1 ชุดข้อมูล คือ ชุดข้อมูลเส้นทาง
คมนาคม และจ าแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จ านวน 2 รายการ (ตารางที่ 5-7) รายการรายละเอียด
แสดงในตารางที่ 5-8 

ตารางท่ี 5-7 ข้อมูลจากหน่วยงานกรมทางหลวงส าหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
หน่วยงาน 
หลัก/ร่วม 

กลุ่มชุดข้อมลูตาม
มาตรฐาน FGDS 

รายการชั้นข้อมลูตามมาตรฐาน FGDS หมายเหตุ 

กรมทางหลวง 
ชุดข้อมูล 

เส้นทางคมนาคม 

02001 - เส้นกลางถนน (ROAD_CL) - 
02002 - จุดเช่ือมต่อคมนาคม (TRANS_NODE) - 
02003 - ขอบถนน (ROAD_EDGE) - 
02004 - สะพาน (BRIDGE_PNT) - 
02005 - อุโมงค์และทางลอด (TUNNEL_PNT) - 

02006 - จุดกลบัรถ (UTURN_PNT) 
มีข้อมูลส าหรับ
การประเมิน 

(ดังตารางที่ 5-8) 

02007 - จุดทางแยก/จุดตัด (JUNCTION_PNT) 
มีข้อมูลส าหรับ
การประเมิน 

(ดังตารางที่ 5-8) 
02008 - ทางรถไฟ (RAILWAY_CL) - 
02009 - จุดต าแหน่งสถานท่ีคมนาคม (TRANS_FAC_PNT) - 
02010 - เส้นทางเดินเรือ (WATERWAY) - 
02011 - จุดอาณตัิสญัญาณ (SIGNAL_PNT) - 
02012 - พื้นที่สถานท่ีคมนาคม (TRANS_FAC_AREA) - 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 
 

การประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลของหน่วยงาน กรมทางหลวง (จ านวน 2 ชั้น
ข้อมูล) มีหัวข้อการประเมินจ านวนทั้งสิ้น 19 รายการ ได้ผล สอดคล้องกับมาตรฐาน 9 รายการ ไม่สอดคล้อง 6 
รายการ และไม่สามารถประเมินได้ 4 รายการ ประเด็นส าคัญของรายการไม่สอดคล้อง และรายการที่ไม่สามารถ
ประเมินได้  คือ ข้อมูลลักษณะประจ า (attribute) ยังไม่สมบูรณ์  เช่น  ยั งไม่มีรายการ ประเภทจุดกลับรถ 
(Uturn_TYPE) ประเภททางแยก (Junction_TYPE) เป็นต้น และยังไม่มีการระบุรายการข้อมูล metadata อธิบาย
ประวัติความเป็นมาของข้อมูล เช่น แหล่งข้อมูลที่ใช้จัดท า ขั้นตอนและวิธีการแปลงและประมวลผลจากแหล่งข้อมูล 
ความครบถ้วน (เช่น จ านวนต าบล อ าเภอ และจังหวัด) วันที่จัดท า เป็นต้น ความไม่สอดคล้องดังกล่าวนี้ เป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญกับการน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนความเชื่อมั่นของการน าไปใช้อ้างอิง ตาม
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วัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน FGDS ของประเทศ รายละเอียดต่าง ๆ ในการประเมินความสอดคล้องทั้ง 19 
รายการ แสดงในตารางที่ 5-8 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5-8 ข้อมูลจากกรมทางหลวง ส าหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลเส้นทางคมนาคม รายการชั้นข้อมูลจุดกลับรถ (UTURN_PNT) และจุดทางแยก/จุดตัด 
(JUNCTION_PNT) 

หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
2 ภาพรวม (Overview) - เป็นช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม  

จุดกลับรถ (UTURN_PNT) หมายถึง จุดที่แสดงต าแหน่งการกลับ
ทิศจราจร  
จุดทางแยก/จดุตัด (JUNCTION_PNT) หมายถึง จุดที่แสดงต าแหนง่
ทางทางแยก/จุดตัด 

สอดคล้อง  

3 ขอบเขตของข้อก าหนด 
(Specification scope) 

- ช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม จดุกลับรถ และ จุดทางแยก/จุดตดั อยู่
ในขอบเขตข้อก าหนดมาตรฐานช้ันข้อมูลเส้นทางคมนคม FGDS 

สอดคล้อง  

4 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลติภณัฑ์
ข้อมูล (Data product 
identification) 

- หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ shapefile มีความสอดคล้องกับ
รายละเอียด ข้อมลูพื้นฐานเกี่ยวกับช้ันข้อมูล FGDS ข้อมูล
เส้นทางคมนาคม ดังน้ี 

 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง 

 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง 

 ค าอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic 
description) : สอดคล้อง 

 ช่ืออ่ืน (alternative title) : สอดคล้อง 

 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง 

 ชนิดของการน าเสนอเชิงปริภมูิ (Spatial Representation 
Type) : สอดคล้อง 

 ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial resolution) : สอดคล้อง 

สอดคล้อง  
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
5 เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure   
5.1 ความหมายในภาพรวม - ใน “แบบส ารวจช้ันข้อมูลภมูิสารสนเทศพ้ืนฐาน” หน่วยงาน

กรอกช่ือช้ันข้อมูลเป็น “Shapefile”  
- - หน่วยงานสามารถแก้ไขช่ือช้ันข้อมูลให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนด FGDS คือช้ันข้อมูลเสน้ทางคมนาคม 
5.2 Geographic feature - เป็นข้อมูล “จุด” สอดคล้องกับท่ีก าหนดใน FGDS 

- หน่วยงานไมไ่ด้ระบุมาตราส่วนท่ีจดัท าข้อมูล  
ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบและระบมุาตราส่วนในการ

จัดท าข้อมูล โดยในมาตรฐาน FGDS ก าหนดไว ้ดังนี้คือช้ัน
ข้อมูลจุดกลับรถ มาตราส่วนแผนที่ตั้งแต่ 1: 4,000 ถึง 1: 
25,000 และช้ันข้อมูลจุดทางแยก/จุดตดั มาตราส่วนแผนท่ี
ตั้งแต่ 1:4,000 ถึง 1:25,000 

5.4 Data dictionary - รายการจุดกลับรถ ข้อมูลลักษณะประจ าที่หน่วยงานส่งให้มี 
uturn_id (ตรงกับ Uturn_PNT_ID) ไมต่รงกับท่ี FGDS ก าหนด
เงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จ านวน 2 คอลัมน์ คือ 
Uturn_PNT_ID และ Uturn_TYPE 

- รายการจุดทางแยก/จดุตดั ข้อมูลลักษณะประจ าที่หน่วยงานส่งให้
มี N_Junction (ตรงกับ Junction_Name_T) ไมต่รงกับท่ี 
FGDS ก าหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จ านวน 2 คอลัมน์ 
คือ Junction_PNT_ID และ Junction_TYPE 

ไม่สอดคล้อง - รายการจุดกลับรถ เสนอให้หน่วยงานปรับช่ือ Attribute ให้
ตรงตามมาตรฐาน ดังน้ี 

 uturn_id เป็น  Uturn_PNT_ID 
เพิ่มข้อมูล Attribute ส าคัญที่ต้องมี (Mandatory) 
ดังนี ้

 Uturn_TYPE ชนิด Byte “ประเภทจุดกลับรถ 
ประกอบด้วยทางกลับรถแบบลอดใต้สะพาน กลางถนน 
หรือทางกลับรถแบบสะพานยกระดับ เป็นต้น สาหรับ
การสญัจรทางบกของยานพาหนะ (Point)"  

- รายการจุดทางแยก/จดุตดั เสนอให้หน่วยงาน
ปรับชื่อ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน ดังนี ้

 N_Junction เป็น Junction_Name_T 
เพิ่มข้อมูล Attribute ส าคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี ้



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 5 - 29 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 

 Junction_TYPE ชนิด Byte "ประเภททางแยก" 
5.5 Feature Catalogue - ในหัวข้อน้ีเป็นการอธิบายรายละเอียดช้ันเส้นทางคมนาคม จุด

กลับรถและจุดทางแยก/จุดตัด ในแบบ Feature Catalogue 
ตามมาตรฐาน ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่น ามาแสดงจะเป็นรายการ
ตามรายละเอียดในข้อ 5.4  

- - ดูรายละเอียดข้อเสนอแนะข้อ 5.4 

6 ระบบพิกัดอ้างอิงCoordinate 
reference systems 

- หน่วยงานระบุว่าเป็นพ้ืนหลักฐาน WGS 84 และข้อมูลจัดเก็บใน
พื้นหลักฐานนี้จริง 

สอดคล้อง  

7 ข้อก าหนดด้านคณุภาพข้อมลู Data quality 
7.1 Position Accuracy - เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบด้วยค่า Accuracy 

(CE95) คลาส 1 ของข้อมูล FGDS ช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม จุด
กลับรถและจุดทางแยก/จุดตัด คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.33 
เมตร ที่มาตราส่วน 1:10,000 ตามเอกสารแบบส ารวจชั้นข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพื้นฐานหน่วยงานได้ระบุคา่ความถูกต้องเชิง
ต าแหน่งทางราบ มีค่าเท่ากับ 2 เมตร สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ทาง 
FGDS ก าหนด  

- ผลการประเมินความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบ (โดยที่ปรึกษา) 
ตามมาตรฐาน ASPRS โดยการเปรียบเทียบข้อมลูกับข้อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขสี Ortho Photo ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
คือ ภาคเหนือ 86.78 เมตร ภาคตะวันออก 56.49 เมตร ซึ่งมีค่า
มากกว่าเกณฑ์ที่ทาง FGDS ก าหนด คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
6.25 เมตร ที่มาตราส่วน 1:25,000  

ไม่สอดคล้อง - หน่วยงานสามารถทบทวนแนวทางของเกณฑ์การควบคุม
ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบของรูปลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ทีไ่ม่มีนยิามทางต าแหนง่ที่ชัดเจนก าหนดไว้ว่า จดุ
กลับรถ (UTURN_PNT) ต้องอยู่ประมาณกึ่งกลางช่องทาง
ส าหรับการกลับรถ และต้องอยู่บนเส้นกลางถนนในกรณี
เป็นข้อมูลถนนเส้นเดีย่ว ส่วน จุดทางแยก/จุดตดั 
(JUNCTION_PNT) ต้องอยู่ประมาณกึ่งกลางพ้ืนท่ีทางแยก 
และต้องอยู่ตรงกับจุดเชื่อมเส้นกลางถนนในกรณีเป็นข้อมลู
ถนนเส้นเดีย่ว 

7.2 Completeness 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
7.2.1 ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทาง

ภูมิศาสตร ์
- หน่วยงานระบุในแบบส ารวจชั้นข้อมุลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐานว่ามี
การตรวจสอบความครบถ้วนของ Feature แต่ไม่แสดงผลการ
ตรวจสอบความครบถ้วน 
- วิธีการตรวจสอบ คือ ตรวจสอบฐานข้อมูลและหน้าเว็บ 

ไม่สอดคล้อง - ตามเกณฑ์ความครบถ้วนของรูปลกัษณ์ทางภูมิศาสตร์ ในชุด
ข้อมูล FGDS ช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม ของรูปลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ทุกรายการ ต้องมี เปอรเ์ซ็นต์ข้อมลูที่เกินมาไม่
เกิน 1% และ เปอร์เซ็นต์ข้อมูลทีข่าดไป ไม่เกิน 5% 

7.2.2 ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะ
ประจ า 

- หน่วยงานระบุในแบบส ารวจช้ันข้อมุลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐานว่ามี
การตรวจสอบความครบถ้วนของ Attribute แต่ไม่แสดงผลการ
ตรวจสอบความครบถ้วน 

- วิธีการตรวจสอบ คือ ตรวจสอบฐานข้อมูลและหน้าเว็บ 

ไม่สอดคล้อง - เมื่อหน่วยงานจัดท าข้อมลู Attribute ครบตามหัวข้อ 5.4 
แล้ว แนะน าให้ตรวจสอบรายการ (records) ว่าไมม่ีค่า 
NULL หรือ ไม่มีข้อมลูในรายการ และในกรณีที่ไมส่ามารถ
กรอกข้อมูลได้ ต้องมีจ านวนไม่เกนิ 1% ของจ านวนข้อมูล
ทั้งหมด 

7.3 ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะ
ประจ า 

- ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ ายังไมไ่ดร้ะบลุงไปในแบบ
ส ารวจช้ันข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐานท่ีให้หน่วยงานกรอกจึงยัง
ไม่สามารถประเมินความสอดคล้องได้ 

- - หน่วยงานสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูล Attribute 
ทุกรายการทีส่่งมอบ (หากไดด้ าเนนิการตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว) มาในแบบส ารวจช้ันข้อมูลภูมสิารสนเทศ
พื้นฐาน และข้อมูลมีความครบถ้วนตามข้อ 7.2.1 และ 
7.2.2 เสนอให้หน่วยงานจดัท า Data Dictionary ประกอบ
ชุดข้อมูลที่ส่งมอบ โดยเฉพาะกรณีที่มีการจัดท าข้อมูลหรือ
น าข้อมูลมาจากหน่วยงานอื่น เป็นข้อมูลที่ค านวณ หรือ   
อื่น ๆ (ให้กรอกไว้ในช่องหมายเหตุ) 

7.4 ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล 
7.4.1 ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของ

ข้อมูล 
- ผลการประเมินข้อก าหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล มี

ความสอดคล้อง เนื่องจากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลเส้นทาง
คมนาคมในระดับเดียวกันและมีขอบเขตอยู่ติดกันต่อกันต่อสนิท
กันพอดีไม่เหลื่อมซ้อนกันหรือมีชอ่งว่าง  

สอดคล้อง  
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
- ข้อมูลเส้นทางคมนาคมที่เป็นโครงข่ายเดียวกัน เช่ือมโยงเป็น

โครงข่ายพอดไีม่ขาดหรือเกิน และเป็นเส้นเดียวไม่มีซ้อนทับกัน
ของหลายเส้น 

7.4.2 ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของ
ข้อมูล 

- ยังไม่ได้รับข้อมลู - - ยังไม่ไดร้ับข้อมูล 

7.4.3 ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของ
ข้อมูล 

- มีความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูลเส้นทางคมนคม จุดกลับ
รถ จุดทางแยก/จดุตัด จากการตรวจสอบ Must Not Have 
Dangles, Must not intersect or touch interior, Must not 
self intersect และ Must not self overlap 

สอดคล้อง  

8 การส่งมอบผลิตภณัฑ์ข้อมูล Data product delivery 
8.1 Data Format - หน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบ shapefile ตรงตามที่ก าหนดใน 

FGDS 
- มีการจัดส่งเอกสารแบบสอบถามในรูปแบบ PDF File ที่มีการ

ระบุข้อมูล ได้แก่ ชนิดของข้อมูล (Point) ผู้ผลิตหรือส่งมอบ 
(ส านักบริหารบ ารุงทาง กรมทางหลวง)  

สอดคล้อง  

8.2 สื่อบันทึกข้อมูล - ส่งไฟลผ์่านสื่อบันทึก เช่น Hard Disk สอดคล้อง  
8.3 การแบ่งระวาง/พื้นที่ข้อมลูที่ส่ง

มอบ 
- แบ่งพื้นที่ตามจุดกลับรถ และจุดทางแยก/จุดตดั (กรมทางหลวง) สอดคล้อง  

9 ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมลู 
Metadata 

- ในข้อก าหนด FGDS ก าหนดให้มีขอ้มูลที่ต้องมี (Mandatory) 
จ านวน 9 ชนิดข้อมูล คือ Dataset title, Dataset reference 
date, Dataset language, Dataset topic category, 
Abstract describing the dataset, Metadata point of 

ไม่สอดคล้อง - จากข้อมูลในแบบส ารวจชั้นข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน 
หน่วยงานแจ้งว่าช้ันข้อมูลไมม่ี Metadata จึงขอเสนอแนะ
ให้หน่วยงานจัดท าระบบ Metadata ที่มีองค์ประกอบ
ข้อมูลตามทีร่ะบุในมาตรฐาน FGDS ข้อ 9 ข้อก าหนดด้าน
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
contact , Metadata date stamp , Data content [0..*] และ 
Data Quality [0..*] ซึ่งหน่วยงานไม่มีการจัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบ Metadata แต่กรอกแบบฟอร์มมาจ านวน 3 ชนิดข้อมูล 
คือ 

 Dataset title 

 Dataset language 

 Metadata point of contact    

การอธิบายข้อมูล เพื่อใหผู้้ใช้งานมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการ
น าไปพิจารณาความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งานเฉพาะ
ต่อไป 

สรุป ประเมิน 19 รายการ สอดคล้อง 9 รายการ ไมส่อดคล้อง 6 รายการ และยังไมไ่ดร้ับข้อมูลหรือไม่สามารถประเมินได้ 4 รายการ 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้ 
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5.8 ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

ข้อมูลจากส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สามารถน ามาใช้ในการประเมินความสอดคล้องได้ 1 ชุดข้อมูล 
คือ ชุดข้อมูลเส้นทางคมนาคม และจ าแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จ านวน 3 รายการ (ตารางท่ี 5-9) 
รายการรายละเอียดแสดงในตารางที่ 5-10 

ตารางท่ี 5-9 ข้อมูลจากหน่วยงานส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ส าหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูล
เส้นทางคมนาคม 

หน่วยงาน 
หลัก/ร่วม 

กลุ่มชุดข้อมลูตาม
มาตรฐาน FGDS 

รายการชั้นข้อมลูตามมาตรฐาน FGDS หมายเหตุ 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

คมนาคม 

ชุดข้อมูล 
เส้นทางคมนาคม 

02001 - เส้นกลางถนน (ROAD_CL) 
มีข้อมูลส าหรับ
การประเมิน 

(ดังตารางที่ 5-10) 

02002 - จุดเชื่อมต่อคมนาคม (TRANS_NODE) 
มีข้อมูลส าหรับ
การประเมิน 

(ดังตารางที่ 5-10) 
02003 - ขอบถนน (ROAD_EDGE) - 
02004 - สะพาน (BRIDGE_PNT) - 
02005 - อุโมงค์และทางลอด (TUNNEL_PNT) - 
02006 - จุดกลับรถ (UTURN_PNT) - 
02007 - จุดทางแยก/จดุตัด (JUNCTION_PNT) - 

02008 - ทางรถไฟ (RAILWAY_CL) 
มีข้อมูลส าหรับ
การประเมิน 

(ดังตารางที่ 5-10) 
02009 - จุดต าแหน่งสถานท่ีคมนาคม (TRANS_FAC_PNT) - 
02010 - เส้นทางเดินเรือ (WATERWAY) - 
02011 - จุดอาณตัิสญัญาณ (SIGNAL_PNT) - 
02012 - พื้นที่สถานท่ีคมนาคม (TRANS_FAC_AREA) - 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 
 
การประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลของหน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวง

คมนาคม (จ านวน 3 ชั้นข้อมูล) มีหัวข้อการประเมินจ านวนทั้งสิ้น 19 รายการ ได้ผล สอดคล้องกับมาตรฐาน 8 
รายการ ไม่สอดคล้อง 4 รายการ และไม่สามารถประเมินได้ 7 รายการ ประเด็นส าคัญของรายการไม่สอดคล้อง และ
รายการที่ ไม่สามารถประเมินได้  คือ ข้อมูลลักษณะประจ า (attribute) ยังไม่สมบูรณ์  เช่น ทิศทางเดินรถ 
(Road_direction) ประเภทถนน (Road_class) รหัสหน่วยงานที่รับผิดชอบ (Owner_Org) เป็นต้น และยังไม่มีการ
ระบุรายการข้อมูล metadata อธิบายประวัติความเป็นมาของข้อมูล เช่น แหล่งข้อมูลที่ใช้จัดท า ขั้นตอนและวิธีการ
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แปลงและประมวลผลจากแหล่งข้อมูล ความครบถ้วน วันที่จัดท า เป็นต้น ความไม่สอดคล้องดังกล่าวนี้ เป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญกับการน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนความเชื่อมั่นของการน าไปใช้อ้างอิง ตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน FGDS ของประเทศ รายละเอียดต่าง ๆ ในการประเมินความสอดคล้องทั้ง 19 
รายการ แสดงในตารางที่ 5-10 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5-10 ข้อมูลจากส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ส าหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลเส้นทางคมนาคม รายการชั้นข้อมูลเส้นกลางถนน (ROAD_CL) จุด
เชื่อมต่อคมนาคม (TRANS_NODE) และทางรถไฟ (RAILWAY_CL) 

หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
2 ภาพรวม (Overview) - เป็นช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม  

- เส้นกลางถนน (ROAD_CL) หมายถึง เส้นท่ีแสดงแนวกลางของ
ถนน ซึ่งเป็นเส้นตัวแทนของถนน หรือโครงข่ายของถนน   
- จุดเช่ือมต่อคมนาคม (TRANS_NODE) หมายถึง  
จุดที่แสดงการเช่ือมต่อของถนน หรือแสดงการตัดกันของถนน 
รวมทั้งจุดเช่ือมต่อและจดุตัดระหว่างเส้นทางคมนาคมทีต่่างกัน เช่น 
ถนน-รถไฟ  
- ทางรถไฟ (RAILWAY_CL) หมายถึงเส้นท่ีแสดงแนวกลางของรถไฟ 
ซึ่งเป็นเส้นตัวแทนของทางรถไฟ หรือโครงข่ายของทางรถไฟ  

สอดคล้อง  

3 ขอบเขตของข้อก าหนด 
(Specification scope) 

- ช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม เส้นกลางถนน จุดเช่ือมต่อคมนาคม 
และทางรถไฟ อยู่ในขอบเขตข้อก าหนดมาตรฐานช้ันข้อมูลเส้นทาง
คมนาคม FGDS 

สอดคล้อง  

4 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลติภณัฑ์
ข้อมูล (Data product 
identification) 

- หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ shapefile มีความสอดคล้องกับ
รายละเอียด ข้อมลูพื้นฐานเกี่ยวกับช้ันข้อมูล FGDS ข้อมูล
เส้นทางคมนาคม ดังน้ี 

 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง 

 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง 

 ค าอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic 
description) : สอดคล้อง 

สอดคล้อง  
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 

 ช่ืออ่ืน (alternative title) : สอดคล้อง 

 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง 

 ชนิดของการน าเสนอเชิงปริภมูิ (Spatial Representation 
Type) : สอดคล้อง 

 ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial resolution) : สอดคล้อง 
5 เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure   
5.1 ความหมายในภาพรวม - ไม่สามารถประเมินความสอดคล้อง เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้ส่ง

มอบ แบบส ารวจช้ันข้อมลูภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน 
- - เสนอให้หน่วยงานจัดส่งแบบส ารวจช้ันข้อมูลภูมสิารสนเทศ

พื้นฐาน 
5.2 Geographic feature - รายการเส้นกลางถนนและทางรถไฟ เป็นข้อมูล "เส้น" สอดคล้อง

กับท่ีก าหนดใน FGDS 
- รายการจุดเช่ือมต่อคมนาคม เป็นข้อมูล “จุด” สอดคล้องกับท่ี

ก าหนดใน FGDS  
- หน่วยงานไมไ่ด้ระบุมาตราส่วนท่ีจดัท าข้อมูล  

ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบและระบุมาตราส่วนในการ
จัดท าข้อมูล โดยในมาตรฐาน FGDS ก าหนดไว ้ดังนี ้ 

 รายการเส้นกลางถนนและทางรถไฟ มาตราส่วน
แผนที่ คือ 1:4,000 1:10,000 1:25,000 และ 
1:50,000 

 รายการจุดเช่ือมต่อคมนาคม มาตราส่วนแผนท่ี คือ 
1:4,000 1:10,000 1:25,000 

5.4 Data dictionary - รายการเส้นกลางถนน ข้อมูลลักษณะประจ าที่หน่วยงานส่งให้มี 
OBJECTID (ตรงกับ Unique_ID), name (ตรงกับ 
Road_Name) และ Shape_Leng (ตรงกับ Length) ไมต่รงกับ
ที่ FGDS ก าหนดเง่ือนไขให้ต้องมี (Mandatory) จ านวน 9 
คอลัมน์ คือ Unique_ID, Road_CL_ID, Road_Name, 
No_Lane, Road_SF_Type, Road_Direction, Length, 

ไม่สอดคล้อง รายการเส้นกลางถนน  
- เสนอให้หน่วยงานปรับช่ือ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน 

ดังนี ้

 OBJECTID เป็น  Unique_ID 

 name เป็น Road_Name 

 Shape_Leng เป็น Length 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
Owner_Org และ Road_Class 

- รายการจุดเช่ือมต่อคมนาคม ข้อมูลลักษณะประจ าที่หน่วยงานส่ง
ให้มี RRSTID (ตรงกับ Trans_Node_ID), OBJECTID (ตรงกับ 
Unique_ID) และ NAMET (ตรงกับ TR_Node_Name) ไม่ตรง
กับท่ี FGDS ก าหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จ านวน 4 
คอลัมน์ คือ Trans_Node_ID, Unique_ID, Link_Type และ 
Owner_Org 

- รายการทางรถไฟ ข้อมูลลักษณะประจ าที่หน่วยงานส่งให้มี 
RRRouteID (ตรงกับ Unique_ID), MAIN_CODE (ตรงกับ 
Fnode), SUBMAIN_CO (ตรงกับ Tnode), MAIN_NAMT (ตรงกับ 
Railway_Name) และ LENGTH (ตรงกับ Length) ไม่ตรงกับท่ี 
FGDS ก าหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จ านวน 6 คอลัมน์ 
คือ Unique_ID, Railway_CL_ID, Railway_Name, 
Railway_Type, Railway_Size และ Railway_Owner 

- เพิ่มข้อมูล Attribute ส าคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี ้

 Road_CL_ID ชนิด Text “รหัสประจ าเส้นกลางถนน” 
ตามระบบของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบถนนดังกล่าว 

 No_Lane ชนิด Integer “จ านวนช่องทางการจราจร”  

 Road_SF_Type ชนิด Text “รหัสประเภทผิวทาง”  

 Road_Direction ชนิด Byte “ทิศทางการเดินรถ” 

 Owner_Org ชนิด Byte “รหัสหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ” 

 Road_Class ชนิด Byte “ประเภทถนนตามลักษณะ
การใช้งาน”  

รายการจุดเชื่อมต่อคมนาคม  
- เสนอให้หน่วยงานปรับช่ือ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน 

ดังนี ้

 RRRouteID เป็น Unique_ID 

 MAIN_CODE เป็น Fnode 

 SUBMAIN_CO เป็น Tnode 

 MAIN_NAMT เป็น Railway_Name 

 LENGTH เป็น Length 
- เพิ่มข้อมูล Attribute ส าคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี ้

 Link_Type ชนิด Byte “รหัสประเภทของการ
เชื่อมต่อ/ตดักัน” 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 

 Owner_Org ชนิด Byte “รหัสหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ” 
รายการทางรถไฟ 
- เสนอให้หน่วยงานปรับช่ือ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน 

ดังนี ้

 RRSTID เป็น Trans_Node_ID 

 OBJECTID เป็น Unique_ID 

 NAMET เป็น TR_Node_Name 
- เพิ่มข้อมูล Attribute ส าคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี ้

 Railway_CL_ID ชนิด Text “รหสัประจ าแนว
ศูนย์กลางทางรถไฟ” ตามระบบหมายเลขเส้นทางชองการ
รถไฟฯ 

 Railway_Type ชนิด Byte “รหัสประเภททางรถไฟ”  

 Railway_Size ชนิด Byte “รหัสขนาดทาง” 

 Railway_Owner ชนิด Byte “รหัสหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ” 

5.5 Feature Catalogue - ในหัวข้อน้ีเป็นการอธิบายรายละเอียดช้ันเส้นทางคมนาคม เส้น
กลางถนน จุดเช่ือมต่อคมนาคม และทางรถไฟ ในรูปแบบ แคต
ตาล็อกของรูปลักษณ ์(Feature Catalogue) ตามมาตรฐาน 
ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่น ามาแสดงจะเป็นรายการตามรายละเอียด
ในข้อ 5.4 

- -  ดูรายละเอียดข้อเสนอแนะข้อ 5.4 
 

6 ระบบพิกัดอ้างอิง Coordinate - หน่วยงานไมไ่ด้ส่งมอบเอกสารแบบส ารวจชั้นข้อมลูภูมสิารสนเทศ - - เสนอให้หน่วยงานจัดส่งแบบส ารวจช้ันข้อมูลภูมสิารสนเทศ
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
reference systems พื้นฐานและ Metadata  พืน้ฐานและมีการระบุระบบพิกดัอา้งอิง 

7 ข้อก าหนดด้านคณุภาพข้อมลู Data quality 
7.1 Position Accuracy - รายการช้ันข้อมูลเส้นกลางถนนและเส้นทางรถไฟ มีความ

สอดคล้องกับความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบด้วยค่า 
AccuracyH (CE95) ในมาตราส่วน 1:10,000 คือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 4.33 เมตร  

- รายการจุดเช่ือมต่อคมนาคม (ยกตัวอย่าง สถานีรถไฟฟ้า) 
ความสอดคล้องกับความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบด้วยค่า 
AccuracyH (CE95) ในมาตราส่วน 1:50,000 คือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 21.64 เมตร 

สอดคล้อง - อ้างอิงค่า Accuracy, RMSE ของ กทม.   

7.2 Completeness 
7.2.1 ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทาง

ภูมิศาสตร ์
-  ไม่สามารถประเมินความสอดคล้อง เนื่องจากหน่วยงานไมไ่ดส้่ง
มอบเอกสารทีร่ะบุความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมศิาสตร์ 

- - ตรวจสอบ เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ในข้อมลู FGDS ช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม ด้วย
ตัวช้ีวดั 2 ตัวคือค่าเปอร์เซ็นต์ข้อมลูที่เกินมา ไม่เกิน 1%
และค่าเปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่ขาดไปไม่เกิน 5%  

7.2.2 ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะ
ประจ า 

- ไม่สามารถประเมินความสอดคล้อง เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้ส่ง
มอบเอกสารทีร่ะบุความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมศิาสตร์ 

- - เมื่อหน่วยงานจัดท าข้อมลู Attribute ครบตามหัวข้อ 5.4 
แล้ว แนะน าให้ตรวจสอบรายการ (records) ว่าไมม่ีค่า 
NULL หรือ ไม่มีข้อมลูในรายการ และในกรณีที่ไมส่ามารถ
กรอกข้อมูลได้ ต้องมีจ านวนไม่เกนิ 1% ของจ านวนข้อมูล
ทั้งหมด 

7.3 ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะ
ประจ า 

- ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ ายังไมไ่ดร้ะบลุงในแบบ
ส ารวจช้ันข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐานท่ีให้หน่วยงานกรอก จึงยัง

- - หน่วยงานสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูล Attribute 
ทุกรายการทีส่่งมอบ (หากไดด้ าเนนิการตรวจสอบความ
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
ไม่สามารถประเมินความสอดคล้องได้ ถูกต้องแล้ว) มาในแบบส ารวจชั้นข้อมูลภูมสิารสนเทศ

พื้นฐาน และข้อมูลมีความครบถ้วนตามข้อ 7.2.1 และ 
7.2.2 เสนอให้หน่วยงานจดัท า Data Dictionary ประกอบ
ชุดข้อมูลที่ส่งมอบ โดยเฉพาะกรณีที่มีการจัดท าข้อมูลหรือ
น าข้อมูลมาจากหน่วยงานอื่น เป็นข้อมูลที่ค านวณ หรือ   
อื่น ๆ (ให้กรอกไว้ในช่องหมายเหตุ) 

7.4 ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล 
7.4.1 ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของ

ข้อมูล 
- ผลการประเมินข้อก าหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล มี

ความสอดคล้อง เนื่องจากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลเส้นทาง
คมนาคมในระดับเดียวกันและมีขอบเขตอยู่ติดกันต่อกันต่อสนิท
กันพอดีไม่เหลื่อมซ้อนกันหรือมีชอ่งว่าง  

- ข้อมูลเส้นทางคมนาคมที่เป็นโครงข่ายเดียวกัน เช่ือมโยงเป็น
โครงข่ายพอดไีม่ขาดหรือเกิน และเป็นเส้นเดียวไม่มีซ้อนทับกัน
ของหลายเส้น 

สอดคล้อง  

7.4.2 ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของ
ข้อมูล 

- ยังไม่ได้รับข้อมลู - - ยังไม่ไดร้ับข้อมูล 

7.4.3 ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของ
ข้อมูล 

- มีความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูลเส้นทางคมนคม จุดกลับ
รถ จุดทางแยก/จดุตัด จากการตรวจสอบ Must Not Have 
Dangles, Must not intersect or touch interior, Must not 
self intersect และ Must not self overlap 

สอดคล้อง  

8 การส่งมอบผลิตภณัฑ์ข้อมูล Data product delivery 
8.1 Data Format - หน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบ shapefile ตรงตามที่ก าหนดใน ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานจัดท าเอกสารแสดงรายละเอียดของ
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
FGDS 

- ไม่มเีอกสารจากหน่วยงานที่มีรายละเอียดของข้อมูล ได้แก่ ชนิด
ของข้อมูล ผู้ผลิตหรือส่งมอบ มาตราส่วนท่ีผลิตข้อมลู และปีที่
ผลิต 

ข้อมูลที่ประกอบด้วย ชนิดของข้อมูล ผูผ้ลติหรือส่งมอบ 
มาตราส่วนท่ีผลิตข้อมลู และปีท่ีผลิต  
 

8.2 สื่อบันทึกข้อมูล - ส่งไฟลผ์่านสื่อบันทึก เช่น Hard Disk สอดคล้อง  
8.3 การแบ่งระวาง/พื้นที่ข้อมลูที่ส่ง

มอบ 
- พื้นที่ข้อมูลที่ส่งมอบ ทั้งประเทศ สอดคล้อง  

9 ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมลู 
Metadata 

- ในข้อก าหนด FGDS ก าหนดให้มีขอ้มูลที่ต้องมี (Mandatory) 
จ านวน 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..*]  ซึ่งหน่วยงานไม่ได้ส่งแบบส ารวจช้ันข้อมลู
ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน   ที่มีการระบุการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ 
Metadata  

ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานจัดท าระบบ Metadata (หากยังไมม่ี) ท่ีมี
องค์ประกอบข้อมูลตามที่ระบุในมาตรฐาน FGDS ข้อ 9 
ข้อก าหนดด้านการอธิบายข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลที่
เพียงพอต่อการน าไปพิจารณาความเหมาะสมต่อการ
ประยุกต์ใช้งานเฉพาะต่อไป 

 
 

สรุป ประเมิน 19 รายการ สอดคล้อง 8 รายการ ไมส่อดคล้อง 4 รายการ และยังไมไ่ดร้ับข้อมูลหรือไม่สามารถประเมินได ้7 รายการ 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้ 
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5.9 ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 
การประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน  FGDS ของชั้ นข้อมูลของหน่ วยงาน  ส านั กผั งเมือง 

กรุงเทพมหานคร (จ านวน 4 ชุดข้อมูล คือ ชุดข้อมูลการปกครอง ชุดข้อมูลเส้นทางคมนาคม ชุดข้อมูลเขตชุมชน/
อาคาร และชุดข้อมูลแหล่งน้ า) มีหัวข้อการประเมินทั้ง 4 ชุดข้อมูล จ านวนทั้งสิ้น 76 รายการ ได้ผล สอดคล้องกับ
มาตรฐาน 42 รายการ ไม่สอดคล้อง 19 รายการ และไม่สามารถประเมินได้ 15 รายการ ข้อมูลส่วนใหญ่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน FGDS แต่ยังคงมีประเด็นส าคัญของรายการไม่สอดคล้อง และรายการที่ไม่สามารถประเมินได้  (ทั้ง 4 ชุด
ข้อมูล) คือ ข้อมูลลักษณะประจ า (attribute) ยังไม่สมบูรณ์ (และไม่สามารถตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
ลักษณะประจ าได้) และยังไม่มีการระบุรายการข้อมูล metadata อธิบายประวัติความเป็นมาของข้อมูล เช่น 
แหล่งข้อมูลที่ใช้จัดท า ขั้นตอนและวิธีการแปลงและประมวลผลจากแหล่งข้อมูล ความครบถ้วน วันที่จัดท า เป็นต้น 
ความไม่สอดคล้องดังกล่าวนี้ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญกับการน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ตลอดจนความเชื่อมั่นของการน าไปใช้อ้าง อิง ตามวัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน FGDS ของประเทศ 
รายละเอียดต่าง ๆ ในการประเมินความสอดคล้องทั้ง 42 รายการ แสดงผลการประเมินแยกตามชุดข้อมูลในตารางที่ 
5-12  5-14  5-16 และ 5-18 ตามล าดับดังนี้ 

 
ชุดข้อมูลการปกครอง จ าแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จ านวน 4 รายการ (ตารางท่ี 5-11) 

รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5-12 

ตารางท่ี 5-11 ข้อมูลจากหน่วยงานส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ส าหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลการ
ปกครอง 

หน่วยงาน 
หลัก/ร่วม 

กลุ่มชุดข้อมลูตาม
มาตรฐาน FGDS 

รายการชั้นข้อมลูตามมาตรฐาน FGDS หมายเหตุ 

ส านักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร 

ชุดข้อมูลการปกครอง 

01001 - หมุดหลักเขตการปกครอง (ADMIN_Point) - 

01002 - เส้นเขตการปกครอง (ADMIN_Line) 
มีข้อมูลส าหรับการ

ประเมิน 
(ดังตารางที่ 5-12) 

01031 - พื้นที่ขอบเขตประเทศ (Country) - 
01032 - พื้นที่ขอบเขตจังหวัด (Province) - 

01033 – พ้ืนที่ขอบเขตอ าเภอ (District) 
มีข้อมูลส าหรับการ

ประเมิน 
(ดังตารางที่ 5-12) 

01034 – พ้ืนที่ขอบเขตต าบล (Tambon) 
มีข้อมูลส าหรับการ

ประเมิน 
(ดังตารางที่ 5-12) 

01035 - พื้นที่ขอบเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น (LocalAdmin) - 
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01004 - จุดตัวแทนพื้นที่การปกครอง (ADMIN_Location) 
มีข้อมูลส าหรับการ

ประเมิน 
(ดังตารางที่ 5-12) 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 
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ตารางท่ี 5-12 ผลการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลเขตการปกครอง รายการชั้นข้อมูลเส้นเขตการปกครอง (ADMIN_Line) พ้ืนที่ขอบเขตอ าเภอ (District) พ้ืนที่ขอบเขต
ต าบล (Tambon) และจุดตัวแทนพื้นที่การปกครอง (ADMIN_Location) ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 

หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
2 ภาพรวม (Overview) - เป็นช้ันข้อมูลการปกครอง ตรงตามที่ FGDS นิยามไว ้ สอดคล้อง  
3 ขอบเขตของข้อก าหนด 

(Specification scope) 
- รายการชั้นข้อมลูเส้นเขตการปกครอง ขอบเขตการปกครอง และ

จุดตัวแทนพ้ืนท่ีการปกครอง อยู่ในขอบเขตข้อก าหนดมาตรฐาน
ช้ันข้อมูลเขตการปกครอง FGDS 

สอดคล้อง  

4 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลติภณัฑ์
ข้อมูล (Data product 
identification) 

- หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ Shapefile มีความสอดคล้องกับ
รายละเอียด ข้อมลูพื้นฐานเกี่ยวกับช้ันข้อมูล FGDS ข้อมูลเขต
การปกครอง ดังนี ้

 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง 

 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง 

 ค าอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic 
description) : สอดคล้อง 

 ช่ืออ่ืน (alternative title) : สอดคล้อง 

 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง 

 ชนิดของการน าเสนอเชิงปริภมูิ (Spatial Representation 
Type) : สอดคล้อง 

 ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial resolution) : สอดคล้อง 

สอดคล้อง  

5 เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure 
5.1 ความหมายในภาพรวม - เป็นช้ันข้อมูลเวกเตอร์ที่เป็นข้อมลูประเภท จุด หรือ เส้น หรือรูป

ปิดแสดงเส้นเขตการปกครอง พ้ืนท่ีการปกครอง และต าแหน่ง
สอดคล้อง  



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์  หน้า 5 - 45 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
พื้นที่การปกครอง 

5.2 Geographic feature - รายการชั้นข้อมลูเส้นเขตการปกครอง (ADMIN_Line) เป็นข้อมูล 
"เส้น" พื้นที่ขอบเขตอ าเภอ (District) และพื้นที่ขอบเขตต าบล 
(Tambon) เป็นข้อมูล "พื้นที่" และจุดตัวแทนพ้ืนท่ีการปกครอง 
(ADMIN_Location) เป็นข้อมูล “จุด” สอดคล้องกับท่ีก าหนดใน 
FGDS 

- หน่วยงานระบุมาตราส่วนท่ีจัดท าข้อมูล (1:4,000) 

สอดคล้อง  

5.4 Data dictionary - รายการชั้นข้อมลูเส้นเขตการปกครอง ข้อมูลลักษณะประจ าที่
หน่วยงานส่งให้มี ADMIN_ID (ตรงกับ ADMIN_Line_ID) ไม่ตรง
กับท่ี FGDS ก าหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จ านวน 1
คอลัมน์ คือ ADMIN_Line_ID  

- รายการชั้นข้อมลูพื้นที่ขอบเขตอ าเภอ ข้อมูลลักษณะประจ าที่
หน่วยงานส่งให้ม ีDISTRICT_I (ตรงกับ District_ID) 
DISTRICT_N (ตรงกับ District_Name_T) AD_LTYPE (ตรงกับ 
ADMIN_Level) ไมต่รงกับท่ี FGDS ก าหนดเงื่อนไขให้ต้องมี 
(Mandatory) จ านวน 4 คอลัมน์ ขาด District_Name_E 

- รายการพื้นท่ีขอบเขตต าบล ข้อมูลลักษณะประจ าที่หน่วยงานส่ง
ให้มี SUBDISTRICT (ตรงกับ Tambon_ID) SUPDISTRICT_1 
(ตรงกับ Tambon_Name_T) ไม่ตรงกับท่ี FGDS ก าหนดเงื่อนไข
ให้ต้องมี (Mandatory) จ านวน 4 คอลัมน์ ขาด  

ADMIN_Level และ Tambon_Name_E 

- รายการชั้นข้อมูลจุดตัวแทนพ้ืนที่การปกครอง ข้อมูล

ไม่สอดคล้อง - ช้ันข้อมูลอ าเภอเพิ่มข้อมลู Attribute ส าคัญที่ต้องมี 
(Mandatory) ดังนี ้

 District_Name_E เป็น Text "ช่ืออ าเภอ (อังกฤษ)" 
- รายการพื้นท่ีขอบเขตต าบล เพิ่มขอ้มูล 

Attribute ส าคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี ้

 ADMIN_Level เป็น Integer "รหสัระดับการ
ปกครอง" 

 Tambon_Name_E เป็น Text "ช่ือต าบล 
(อังกฤษ)" 

- รายการชั้นข้อมูลจดุตัวแทนพ้ืนที่การปกครอง เพิ่มข้อมูล 
Attribute ส าคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี ้

 ADMIN_Level เป็น Integer "รหสัประเภทของจุด
ตัวแทนพ้ืนท่ีการปกครอง" 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 

ลักษณะประจ าที่หน่วยงานส่งให้มี POINT_ID (ตรงกับ 
ADMIN_Location_ID) POINT_NAME (ตรงกับ 
ADMIN_Location_Name_T) ไม่ตรงกับที่ FGDS ก าหนด
เงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) ขาดไปจ านวน 2 คอลัมน์ 
คือ ADMIN_Location_ID และ ADMIN_Level 

5.5 Feature Catalogue - ในหัวข้อน้ีเป็นการอธิบายรายละเอียดช้ันข้อมูลขอบเขตการ
ปกครอง ในรูปแบบ แคตตาล็อกของรูปลักษณ์ (Feature 
Catalogue) ตามมาตรฐาน ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่น ามาแสดงจะ
เป็นรายการตามรายละเอียดในข้อ 5.4  

ไม่สอดคล้อง - ดูรายละเอียดข้อเสนอแนะข้อ 5.4 

6 ระบบพิกัดอ้างอิง Coordinate 
reference systems 

- เป็นระบบพิกัด UTM Zone 47 พื้นหลักฐาน WGS84 สอดคล้อง  

7 ข้อก าหนดด้านคณุภาพข้อมลู Data quality 
7.1 Position Accuracy - หน่วยงานไมไ่ด้ระบุค่าความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบ 

AccuracyH (CE95) และตามมาตรฐาน ASPRS ของข้อมูล FGDS 
ช้ันข้อมูลเขตการปกครอง ซึ่งหน่วยงานท่ีสามไม่สามารถประเมิน
จากข้อมูลเทียบเคียงอื่นได้ เนื่องจากต้องมีนิยามอ้างอิงทาง
ต าแหน่งท่ีชัดเจนประกอบการวัดเทียบ 

ไม่สอดคล้อง - หน่วยงานสามารถด าเนิน การประเมินความถูกต้องเชิง
ต าแหน่ง ตามข้อเสนอแนะในมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ข้อมูล (กภช 19114: การประเมินคุณภาพข้อมลู) โดยใช้
เกณฑต์ามมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภมูิสารสนเทศพื้นฐาน 
(FGDS) และแจ้งความถูกต้องเชิงต าแหน่งประกอบกับชุด
ข้อมูลที่ส่งมอบ 

7.2 Completeness 
7.2.1 ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทาง

ภูมิศาสตร ์
- ตรวจสอบข้อมลูด้วยสายตา และจ านวน records ข้อมูลมีความ

ครบถ้วนตามรายการการแบ่งเขตการปกครอง 
สอดคล้อง  
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7.2.2 ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะ
ประจ า 

- ตรวจสอบเบื้องต้นรายการช้ันข้อมลูเส้นเขตการปกครอง พ้ืนท่ี
ขอบเขตอ าเภอ พื้นที่ขอบเขตต าบล และจดุตัวแทนพ้ืนท่ีการ
ปกครอง ตาม FGDS ไม่สอดคล้องกับความครบถ้วนของข้อมูล
ลักษณะประจ าเนื่องจากไม่มีรายการข้อมูลลักษณะประจ า ช่ือ 
ADMIN_Area_Name_E 

ไม่สอดคล้อง  

7.3 ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะ
ประจ า 

- ไม่มรีายการข้อมูลลักษณะประจ าครบตามที่ FGDS ก าหนดใน
การประเมินความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า ท าให้ไม่
สามารถประเมินความสอดคล้องได้ 

- - หน่วยงานสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูล Attribute 
ทุกรายการทีส่่งมอบ (หากไดด้ าเนนิการตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว) มาในแบบส ารวจชั้นข้อมูลภูมสิารสนเทศ
พื้นฐาน และข้อมูลมีความครบถ้วนตามข้อ 7.2.1 และ 
7.2.2 เสนอให้หน่วยงานจดัท า Data Dictionary ประกอบ
ชุดข้อมูลที่ส่งมอบ โดยเฉพาะกรณีที่มีการจัดท าข้อมูลหรือ
น าข้อมูลมาจากหน่วยงานอื่น เป็นข้อมูลที่ค านวณ หรืออื่น 
ๆ (ให้กรอกไว้ในช่องหมายเหตุ) 

7.4 ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล 
7.4.1 ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของ

ข้อมูล 
- ผลการประเมินข้อก าหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล มี

ความสอดคล้อง เนื่องจาก จากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลรูปปิด
ของพื้นที่เขตการปกครองในระดับเดียวกันและมีขอบเขตอยู่
ติดกัน ต่อกันสนิทพอดไีม่เหลื่อมซอ้นกันหรือมีช่องว่าง และ 
ขอบเขตของพื้นที่เขตการปกครองในแต่ละระดับมีต าแหน่ง
สอดคล้องกับพ้ืนท่ีเขตการปกครองในระดับที่สูงหรือต่ ากว่า เช่น
เส้นแนวเขตต าบลบริเวณรอยต่อกับอ าเภออ่ืนมีต าแหน่งซ้อนทับ

สอดคล้อง  
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พอดีกับเส้นแนวเขตอ าเภอในบรเิวณนั้น 

7.4.2 ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของ
ข้อมูล 

- ข้อมูลยังไมค่รบถ้วนตามรายละเอยีดในข้อ 5.4 - - ยังไม่ได้รับข้อมลู 

7.4.3 ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของ
ข้อมูล 

- มีความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูลขอบเขตการปกครอง 
จากการตรวจสอบ Number of invalid slivers 

สอดคล้อง  

8 การส่งมอบผลิตภณัฑ์ข้อมูล Data product delivery 
8.1 Data Format - หน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบ shapefile ตรงตามที่ก าหนดใน 

FGDS 
- มีการจัดส่งเอกสารหนังสือตอบกลบัของหน่วยงาน ที่มีการระบุ 

มาตราส่วนท่ีผลิตข้อมลู แตไ่ม่ระบชุนิดของข้อมูล ผู้ผลิตหรือส่ง
มอบ และปีท่ีผลิต  

ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานท าการตรวจสอบมาตราส่วนท่ีผลิตข้อมลู 
และปีท่ีผลิตข้อมลูและบันทึกลงในแบบส ารวจช้ันข้อมลูภูมิ
สารสนเทศพ้ืนฐาน หรือจดัท ารายละเอียดนี้ใน TXT File 

8.2 สื่อบันทึกข้อมูล - ส่งไฟลผ์่านสื่อบันทึก เช่น Hard Disk สอดคล้อง  
8.3 การแบ่งระวาง/พื้นที่ข้อมลูที่ส่ง

มอบ 
- แบ่งพื้นที่ตามเขตการปกครอง อ าเภอ และต าบล (ส านักผังเมือง 

กรุงเทพมหานคร) 
สอดคล้อง  

9 ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมลู 
Metadata 

- ในข้อก าหนด FGDS ก าหนดให้มีขอ้มูลที่ต้องมี (Mandatory) 
จ านวน 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..*] มีข้อมูลบางหัวข้อไม่ครบถ้วน    

ไม่สอดคล้อง - หากหน่วยงานไมไ่ดม้ีการจดัท า Metadata ตามมาตรฐาน 
หน่วยงานควรกรอกข้อมูลในแบบสอบถามให้ครบถ้วน ซึ่ง
ยังขาดข้อมูลเกีย่วข้องกับเรื่อง 7.2 Completeness และ 
7.4 ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล 

สรุป ประเมิน 19 รายการ สอดคล้อง 11 รายการ ไมส่อดคล้อง 6 รายการ และยังไม่ได้รับข้อมลูหรือไม่สามารถประเมินได้ 2 รายการ 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้ 
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ชุดข้อมูลเส้นทางคมนาคม จ าแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จ านวน 3 รายการ (ตารางที่ 5-
13) รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5-14 
ตารางท่ี 5-13 ข้อมูลจากหน่วยงานส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ส าหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูล
เส้นทางคมนาคม 

หน่วยงาน 
หลัก/ร่วม 

กลุ่มชุดข้อมลูตาม
มาตรฐาน FGDS 

รายการชั้นข้อมลูตามมาตรฐาน FGDS หมายเหตุ 

ส านักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร 

ชุดข้อมูล 
เส้นทางคมนาคม 

02001 - เส้นกลางถนน (ROAD_CL) 
มีข้อมูลส าหรับการ

ประเมิน 
(ดังตารางที่ 5-14) 

02002 - จุดเช่ือมต่อคมนาคม (TRANS_NODE) - 

02003 - ขอบถนน (ROAD_EDGE) 
มีข้อมูลส าหรับการ

ประเมิน 
(ดังตารางที่ 5-14) 

02004 - สะพาน (BRIDGE_PNT) 
มีข้อมูลส าหรับการ

ประเมิน 
(ดังตารางที่ 5-14) 

02005 - อุโมงค์และทางลอด (TUNNEL_PNT) - 
02006 - จุดกลับรถ (UTURN_PNT) - 
02007 - จุดทางแยก/จดุตัด (JUNCTION_PNT) - 
02008 - ทางรถไฟ (RAILWAY_CL) - 
02009 - จุดต าแหน่งสถานท่ีคมนาคม (TRANS_FAC_PNT) - 
02010 - เส้นทางเดินเรือ (WATERWAY) - 
02011 - จุดอาณตัิสญัญาณ (SIGNAL_PNT) - 
02012 - พื้นที่สถานท่ีคมนาคม (TRANS_FAC_AREA) - 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 
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ตารางท่ี 5-14 ผลประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลเส้นทางคมนาคม รายการชั้นข้อมูลเส้นกลางถนน (ROAD_CL) ขอบถนน (ROAD_EDGE) และสะพาน (BRIDGE_PNT) ส านัก
ผังเมือง กรุงเทพมหานคร 
หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
2 ภาพรวม (Overview) - เป็นช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม (เสน้กลางถนน เส้นขอบถนน และ

สะพาน) 
สอดคล้อง  

3 ขอบเขตของข้อก าหนด 
(Specification scope) 

- ช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม เส้นกลางถนน ขอบถนน และสะพาน 
อยู่ในขอบเขตข้อก าหนดมาตรฐานช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
FGDS 

สอดคล้อง  

4 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลติภณัฑ์
ข้อมูล (Data product 
identification) 

- หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ shapefile มีความสอดคล้องกับ
รายละเอียด ข้อมลูพื้นฐานเกี่ยวกับช้ันข้อมูล FGDS ข้อมูล
เส้นทางคมนาคม ดังน้ี 

 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง 

 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง 

 ค าอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic 
description) : สอดคล้อง 

 ช่ืออ่ืน (alternative title) : สอดคล้อง 

 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง 

 ชนิดของการน าเสนอเชิงปริภมูิ (Spatial Representation 
Type) : สอดคล้อง 

 ความละเอียดเชิงปริภูมิ (Spatial resolution) : สอดคล้อง 

 ข้อสนเทศเสริมอื่น ๆ (Supplemental Information) : 
มาตรฐานไมไ่ด้ก าหนดรายละเอียดไว ้

สอดคล้อง  
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
5 เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure 
5.1 ความหมายในภาพรวม - ข้อมูลเส้นกลางถนน (02001) แสดงแนวกลางของถนน เป็น

ตัวแทนของถนน หรือโครงข่ายของถนน 
- ข้อมูลขอบถนน (02003) แสดงขอบเขตด้านขา้งของผิวจราจร ท่ี

เข้าใจโดยทั่วกันว่าเป็นขอบของผิวจราจรในถนนบางประเภท 
- ข้อมูลสะพาน (02004) แสดงต าแหน่งที่เป็นตัวแทนของข้อมูล

โครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อข้ามผ่านเหนือทางน้ า ทางรถไฟ หรือ
สิ่งกีดขวางอื่น ๆ 

สอดคล้อง  

5.2 Geographic feature - รายการชั้นข้อมลูเส้นกลางถนนและขอบถนน เป็นข้อมูล "เส้น" 
สอดคล้องกับท่ีก าหนดใน FGDS 

- รายการชั้นข้อมลูสะพาน เป็นข้อมลู “พื้นที”่ ไม่สอดคล้องกับท่ี
ก าหนดใน FGDS (ข้อมูลจุด) 

- หน่วยงานไมไ่ด้ระบุมาตราส่วนท่ีจดัท าข้อมูล  

ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบและระบุมาตราส่วนในการ
จัดท าข้อมูล โดยในมาตรฐาน FGDS ก าหนดไว ้ดังนี ้ 

 รายการชั้นข้อมลูเส้นกลางถนนขอบถนน มาตราส่วน
แผนที่ คือ 1:4,000 1:10,000 1:25,000 และ 
1:50,000  

 รายการชั้นข้อมลูขอบถนน มาตราส่วนแผนท่ี คือ 
1:4,000 

 รายการชั้นข้อมลูสะพาน มีรูปลักษณ์เป็น "จุด"มาตรา
ส่วนแผนท่ี คือ 1:4,000 1:10,000 1:25,000 และ 
1:50,000 

5.4 Data dictionary - รายการชั้นข้อมลูเส้นกลางถนน ข้อมูลลักษณะประจ าที่หน่วยงาน
ส่งให้มี OBJECTID (ตรงกับ Unique_ID), ROADCL_ID (ตรงกับ 
Road_CL_ID) RC_LNAME (ตรงกับ Road_Name) และ 
Shape_Leng (ตรงกับ Length) ไม่ตรงกับท่ี FGDS ก าหนด

ไม่สอดคล้อง รายการชั้นข้อมลูเส้นกลางถนน  
- เสนอให้หน่วยงานปรับช่ือ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน 

ดังนี ้
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
เงือ่นไขให้ต้องมี (Mandatory) จ านวน 9 คอลัมน์ คือ 
Unique_ID, Road_CL_ID, Road_Name, No_Lane, 
Road_SF_Type, Road_Direction, Length, Owner_Org และ 
Road_Class 

- รายการช้ันข้อมูลขอบถนน ข้อมูลลักษณะประจ าที่หน่วยงานส่ง
ให้มี ROADEDGE_I (ตรงกับ Road_Edge_ID) ไม่ตรงกับท่ี FGDS 
ก าหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จ านวน 5 คอลัมน์ คือ 
Road_Edge_ID, Road_CL_ID, Road_Name, 
Road_Edge_Type และ Owner_Org 

- รายการช้ันข้อมูลสะพาน หน่วยงานไมไ่ด้ท าการส่งรายการข้อมลู
ลักษณะประจ าของรายการชั้นข้อมูลสะพาน ซึ่ง FGDS ก าหนด
เงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จ านวน 3 คอลัมน์ คือ 
Bridge_PNT_ID, Bridge_Type และ Owner_Org 

 OBJECTID เป็น  Unique_ID 

 ROADCL_ID เป็น Road_CL_ID 

 RC_LNAME เป็น Road_Name 

 Shape_Leng เป็น Length 
- เพิ่มข้อมูล Attribute ส าคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี ้

 No_Lane ชนิด Integer “จ านวนช่องทางการจราจร”  

 Road_SF_Type ชนิด Text “รหัสประเภทผิวทาง”  

 Road_Direction ชนิด Byte “ทิศทางการเดินรถ” 

 Owner_Org ชนิด Byte “รหัสหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ” 

 Road_Class ชนิด Byte “ประเภทถนนตามลักษณะ
การใช้งาน”  

รายการชั้นข้อมลูขอบถนน  
- เสนอให้หน่วยงานปรับช่ือ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน 

ดังนี ้

 ROADEDGE_I เป็น Road_Edge_ID 
- เพิ่มข้อมูล Attribute ส าคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี ้

 Road_CL_ID ชนิด Text “รหัสประจ าแนวศูนย์กลาง
สายทาง” 

 Road_Name ชนิด Text "ช่ือถนน" 

 Road_Edge_Type ชนิด Byte "รหัสบอกฝั่งของเส้น
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
ขอบถนน (ซ้าย-ขวา)" 

 Owner_Org ชนิด Byte “รหัสหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ” 
รายการชั้นข้อมลูสะพาน 

- เสนอให้หน่วยงานเพิ่มข้อมลู Attribute ส าคัญทีต่้องมี 
(Mandatory) ดังนี ้

 Bridge_PNT_ID ชนิด Text "รหัสประจ าสะพาน" 

 Bridge_Type ชนิด Byte “ประเภทสะพาน โครงสร้าง
ต่างระดับทีส่ร้างขึ้นเพื่อการจราจรทางบกของ 
ยานพาหนะ หรือ โครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อข้ามผา่น
เหนือทางน้ า, ทางรถไฟ หรือ สิ่งกดีขวางอื่นๆ”  

 Owner_Org ชนิด Byte “รหัสหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ” 
- ส าหรับข้อจ ากดัเรื่องช่ือ attribute ของรูปแบบ shapefile 

ที่ต้องไม่เกิน 10 อักขระ หน่วยงานสามารถเปลีย่นไปใช้
รูปแบบ geodatabase ในการส่งมอบข้อมูลได ้

5.5 Feature Catalogue - ในหัวข้อน้ีเป็นการอธิบายรายละเอียดช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
เส้นกลางถนน ขอบถนน และสะพาน ในรูปแบบ แคตตาล็อกของ
รูปลักษณ ์(Feature Catalogue) ตามมาตรฐาน ISO19110 ซึ่ง
ข้อมูลที่น ามาแสดงจะเป็นรายการตามรายละเอียดในข้อ 5.4 

ไม่สอดคล้อง -  ดูรายละเอียดข้อเสนอแนะข้อ 5.4 
 

6 ระบบพิกัดอ้างอิง Coordinate 
reference systems 

- ช้ันข้อมูลมีระบบพิกัด UTM Zone 47N อ้างอิงบนพ้ืนหลักฐาน 
WGS84  

สอดคล้อง  

7 ข้อก าหนดด้านคณุภาพข้อมลู Data quality 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
7.1 Position Accuracy - รายการช้ันข้อมูลเส้นกลางถนน มีความสอดคล้องกับความ

ถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบด้วยคา่ AccuracyH (CE95) (สุ่ม
ตรวจสอบโดยที่ปรึกษา)  เทียบเท่ากับมาตราส่วน 1:10,000 คือ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.33 เมตร  
- รายการช้ันข้อมูลขอบถนน มีความสอดคล้องกับความถูกต้อง
เชิงต าแหน่งทางราบด้วยค่า AccuracyH (CE95) (สุ่มตรวจสอบ
โดยที่ปรึกษา) มีค่าความคลาดเคลือ่นเชิงต าแหน่ง 4.08 เมตร 
เทียบเท่ากับเกณฑ์ 1:10,000  1:25,000  1:50,000 และ 
1:250,000  
- รายการช้ันข้อมูลสะพาน มีความสอดคล้องกับความถูกต้อง
เชิงต าแหน่งทางราบด้วยค่า AccuracyH (CE95) (สุ่มตรวจสอบ
โดยที่ปรึกษา) เทียบเท่ากับเกณฑ์มาตราส่วน 1:25,000 
1:50,000 และ 1:250,000  

สอดคล้อง  

7 Completeness 
7.2.1 ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทาง

ภูมิศาสตร ์
-  ไม่สามารถประเมินความสอดคล้อง เนื่องจากหน่วยงานไมไ่ดส้่ง
มอบเอกสารทีร่ะบุความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมศิาสตร์ 

- - ตรวจสอบ เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ในข้อมลู FGDS ช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม ด้วย
ตัวช้ีวัด 2 ตัวคือค่าเปอร์เซ็นต์ข้อมลูที่เกินมา ไม่เกิน 1%
และค่าเปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่ขาดไปไม่เกิน 5%  

7.2.2 ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะ
ประจ า 

- ไม่สามารถประเมินความสอดคล้อง เนื่องจากข้อมูลลักษณะ
ประจ ายังไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดในข้อ 5.4 

- - เมื่อหน่วยงานจัดท าข้อมลู Attribute ครบตามหัวข้อ 5.4 
แล้ว แนะน าให้ตรวจสอบรายการ (records) ว่าไมม่ีค่า 
NULL หรือ ไม่มีข้อมลูในรายการ และในกรณีที่ไมส่ามารถ
กรอกข้อมูลได้ ต้องมีจ านวนไม่เกนิ 1% ของจ านวนข้อมูล
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
ทั้งหมด 

7.3 ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะ
ประจ า 

- ต้องตรวจสอบโดยผู้จัดท าข้อมลู ไม่สามารถตรวจสอบจากข้อมูล 
secondary อื่นๆ ได ้

- - หนว่ยงานสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูล Attribute 
ทุกรายการทีส่่งมอบ (หากไดด้ าเนนิการตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว) มาในแบบส ารวจชั้นข้อมูลภูมสิารสนเทศ
พื้นฐาน และข้อมูลมีความครบถ้วนตามข้อ 7.2.1 และ 
7.2.2 เสนอให้หน่วยงานจดัท า Data Dictionary ประกอบ
ชุดข้อมูลที่ส่งมอบ โดยเฉพาะกรณีที่มีการจัดท าข้อมูลหรือ
น าข้อมูลมาจากหน่วยงานอื่น เป็นข้อมูลที่ค านวณ หรือ   
อื่น ๆ (ให้กรอกไว้ในช่องหมายเหตุ) 

7.4 ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล 
7.4.1 ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของ

ข้อมูล 
- ผลการประเมินข้อก าหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล มี

ความสอดคล้อง เนื่องจากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลเส้นทาง
คมนาคมในระดับเดียวกันและมีขอบเขตอยู่ติดกันต่อกันต่อสนิท
กันพอดีไม่เหลื่อมซ้อนกันหรือมีชอ่งว่าง  

- ข้อมูลเส้นทางคมนาคมที่เป็นโครงข่ายเดียวกัน เช่ือมโยงเป็น
โครงข่ายพอดไีม่ขาดหรือเกิน และเป็นเส้นเดียวไม่มีซ้อนทับกัน
ของหลายเส้น 

สอดคล้อง  

7.4.2 ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของ
ข้อมูล 

-  ค่าโดเมนของ Road_CL_ID, Road_Edge_ID และ 
   Bridge_PNT_ID ไม่สามารถประเมนิความสอดคลอ้งได้ เพราะยังไมม่ี

ข้อมูล 
-  ยังไม่ไดร้ับข้อมลูลักษณะประจ า ช่ือ Road_SF_Type,  

Road_Edge_Type และ Bridge_Type 

- - ยังไม่ไดร้ับข้อมูล 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
7.4.3 ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของ

ข้อมูล 
- มีความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูลเส้นทางคมนาคม จาก

การตรวจสอบ Must Not Have Dangles, Must not intersect 
or touch interior, Must not self intersect และ Must not 
self overlap 

สอดคล้อง  

8 การส่งมอบผลิตภณัฑ์ข้อมูล Data product delivery 
8.1 Data Format - หน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบ shapefile ตรงตามที่ก าหนดใน 

FGDS 
- ไม่มเีอกสารจากหน่วยงานที่มีรายละเอียดของข้อมูล ได้แก่ ชนิด

ของข้อมูล ผู้ผลิตหรือส่งมอบ มาตราส่วนท่ีผลิตข้อมลู และปีที่
ผลิต 

ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานจัดท าเอกสารแสดงรายละเอียดของข้อมูล
ที่ประกอบด้วย ชนิดของข้อมูล ผูผ้ลิตหรือส่งมอบ มาตรา
ส่วนท่ีผลติข้อมูล และปีทีผ่ลิต  หรือจัดท าในรูปแบบ TXT 
File ประกอบการส่งมอบข้อมลู 
 

8.2 สื่อบันทึกข้อมูล - ส่งไฟลผ์่านสื่อบันทึก เช่น Hard Disk สอดคล้อง  
8.3 การแบ่งระวาง/พื้นที่ข้อมลูที่ส่ง

มอบ 
- พื้นที่ข้อมูลที่ส่งมอบ ทั้งประเทศ สอดคล้อง  

9 ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมลู 
Metadata 

- ในข้อก าหนด FGDS ก าหนดให้มีขอ้มูลที่ต้องมี (Mandatory) 
จ านวน 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..*]  ซึ่งหน่วยงานไม่ได้ส่งแบบส ารวจช้ันข้อมลู
ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน   ที่มีการระบุการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ 
Metadata  

ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานจัดท าระบบ Metadata (หากยังไมม่ี) ท่ีมี
องค์ประกอบข้อมูลตามที่ระบุในมาตรฐาน FGDS ข้อ 9 
ข้อก าหนดด้านการอธิบายข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลที่
เพียงพอต่อการน าไปพิจารณาความเหมาะสมต่อการ
ประยุกต์ใช้งานเฉพาะต่อไป 

 
 

สรุป ประเมิน 19 รายการ สอดคล้อง 10 รายการ ไมส่อดคล้อง 5 รายการ และยังไม่ได้รับข้อมลูหรือไม่สามารถประเมินได้ 4 รายการ 
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หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ไดร้ับข้อมลู หรือไม่สามารถประเมินได้ 
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ชุดข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร จ าแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จ านวน 15 รายการ (ตารางท่ี 5-15) รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5-16 
ตารางท่ี 5-15 ข้อมูลจากหน่วยงานส านักผังเมือง กรุงเทพมหานครส าหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 

หน่วยงาน 
หลัก/ร่วม 

กลุ่มชุดข้อมูลตาม
มาตรฐาน FGDS 

รายการชั้นข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS หมายเหตุ 

ส านักผงัเมือง 
กรุงเทพมหานคร 

ชุดข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 

04100 - อาคาร (BUILDING) 
มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 

(ดังตารางที่ 5-16) 

04101 - อาคารที่อยู่อาศัย (BUILDING, BLD_Type=04101) 
มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 

(ดังตารางที่ 5-16) 

04102 - อาคารกิจกรรมด้านศาสนา (BUILDING, BLD_Type=04102) 
มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 

(ดังตารางที ่5-16) 

04103 - อาคารกิจกรรมด้านหน่วยงานภาครัฐ(BUILDING, BLD_Type=04103) 
มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 

(ดังตารางที่ 5-16) 

04104 - อาคารกิจกรรมด้านสถาบันการศึกษา (BUILDING, BLD_Type=04104) 
มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 

(ดังตารางที่ 5-16) 

04105 - อาคารกิจกรรมด้านสาธารณสุข (BUILDING, BLD_Type=04105) 
มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 

(ดังตารางที่ 5-16) 

04106 - อาคารกิจกรรมด้านสาธารณูปโภค (BUILDING, BLD_Type=04106) 
มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 

(ดังตารางที่ 5-16) 

04107 - อาคารกิจกรรมด้านสาธารณูปการ (BUILDING, BLD_Type=04107) 
มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 

(ดังตารางที่ 16) 
04108 - อาคารกิจกรรมด้านนนัทนาการและการกีฬา (BUILDING, BLD_Type=04108) มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 
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หน่วยงาน 
หลัก/ร่วม 

กลุ่มชุดข้อมูลตาม
มาตรฐาน FGDS 

รายการชั้นข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS หมายเหตุ 

(ดังตารางที่ 5-16) 

04109 - อาคารด้านประวัติศาสตร์ (BUILDING, BLD_Type=04109) 
มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 

(ดังตารางที่ 5-16) 

04110 - อาคารพาณิชยกรรม (BUILDING, BLD_Type=04110) 
มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 

(ดังตารางที่ 5-16) 

04111 - อาคารด้านอุตสาหกรรม (BUILDING, BLD_Type=04111) 
มีขอ้มูลส าหรับการประเมิน 

(ดังตารางที่ 5-16) 

04112 - อาคารด้านการเกษตร (BUILDING, BLD_Type=04112) 
มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 

(ดังตารางที่ 5-16) 

04113 - อาคารอ่ืน ๆ (BUILDING, BLD_Type=04113) 
มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 

(ดังตารางที่ 5-16) 
42001 - สิ่งปลูกสรา้งหลัก (STRUCTURE) - 

43001 - พื้นที่/จุดต าแหน่งอ้างอิง (LANDMARK) 
มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 

(ดังตารางที่ 5-16) 
44001 - เขตชุมชน/เมือง (BUILTUP_AREA) - 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 
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ตารางท่ี 5-16 ผลประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 
หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
2 ภาพรวม (Overview) - เป็นช้ันข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร  สอดคล้อง  
3 ขอบเขตของข้อก าหนด 

(Specification scope) 
- ช้ันข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร รายการช้ันข้อมูลอาคารและพื้นท่ี/จุด

ต าแหน่งอ้างอิง อยู่ในขอบเขตข้อก าหนดมาตรฐานช้ันข้อมูล
เส้นทางคมนาคม FGDS 

สอดคล้อง  

4 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลติภณัฑ์
ข้อมูล (Data product 
identification) 

- หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ Geodatabase มีความ
สอดคล้องกับรายละเอียด ข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับช้ันข้อมูล FGDS 
ข้อมูลเส้นทางคมนาคม ดังนี ้

 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง 

 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง 

 ค าอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic 
description) : สอดคล้อง 

 ช่ืออ่ืน (alternative title) : สอดคล้อง 

 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง 

 ชนิดของการน าเสนอเชิงปริภมูิ (Spatial Representation 
Type) : สอดคล้อง 

 ความละเอียดเชิงปริภูมิ (Spatial resolution) : สอดคล้อง 

สอดคล้อง  

5 เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure   
5.1 ความหมายในภาพรวม - เป็นช้ันข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร ประกอบด้วยอาคาร สิ่งปลูกสรา้ง

ต่าง ๆ  
สอดคล้อง  



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์  หน้า 5 - 61 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
5.2 Geographic feature - รายการชั้นข้อมลูอาคาร เป็นข้อมลู "พื้นที่" สอดคล้องกับท่ี

ก าหนดใน FGDS 
- รายการชั้นข้อมลูพื้นที่/จุดต าแหนง่อ้างอิง เป็นข้อมูล “จุด” 

สอดคล้องกับท่ีก าหนดใน FGDS  
- หนังสือตอบกลับของหน่วยงานระบุมาตราส่วนท่ีจัดท าข้อมลู 

1:4,000 

สอดคล้อง  

5.4 Data dictionary - รายการชั้นข้อมลูอาคาร ข้อมูลลกัษณะประจ าที่หน่วยงานส่งให้มี 
BLDG_ID (ตรงกับ Building_ID), BL_USE (ตรงกับ BLD_USE) 
และ BL_DATE (ตรงกับ Update_Date) ไม่ตรงกับท่ี FGDS 
ก าหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จ านวน 1 คอลัมน์ คือ 
Update_Date 

- รายการชั้นข้อมลูพื้นที่/จุดต าแหน่งอ้างอิง ข้อมูลลักษณะประจ า
ที่หน่วยงานส่งให้มี SYMBOL (ตรงกับ LM_Type) SUB_CODE 
(ตรงกับ LM_SubType) NAMT,NAME (ตรงกับ LM_Name)  
ไม่ตรงกับท่ี FGDS ก าหนดเงื่อนไขใหต้้องมี (Mandatory) จ านวน 
5 คอลัมน์ คือ Landmark_ID, LM_Type, LM_SubType, 
LM_Name และ Update_Date 

 

ไม่สอดคล้อง รายการชั้นข้อมลูอาคาร  
- เสนอให้หน่วยงานปรับช่ือ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน 

ดังนี ้

 BLDG_ID เป็น  Building_ID 

 BL_USE เป็น BLD_USE  
รายการชั้นข้อมลูพื้นที่/จุดต าแหน่งอ้างอิง  

- เสนอให้หน่วยงานปรับช่ือ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน 
ดังนี ้

 SYMBOL เป็น LM_Type 

 SUB_CODE เป็น LM_SubType 

 NAMT,NAME เป็น LM_Name 
- เพิ่มข้อมูล Attribute ส าคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี ้

 Landmark_ID ชนิด Integer “รหัสหมายเลขประจ า
ต าแหน่งอ้างอิง” 

 Update_Date ชนิด Date "วันท่ีปรับปรุงข้อมูลล่าสุด" 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
5.5 Feature Catalogue - ในหัวข้อน้ีเป็นการอธิบายรายละเอียดช้ันข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 

ในรูปแบบ แคตตาล็อกของรูปลักษณ ์(Feature Catalogue) 
ตามมาตรฐาน ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่น ามาแสดงจะเป็นรายการ
ตามรายละเอียดในข้อ 5.4 

- -  ดูรายละเอียดข้อเสนอแนะข้อ 5.4 
 

6 ระบบพิกัดอ้างอิง Coordinate 
reference systems 

- เป็นข้อมูลระบบพิกัดอ้างอิง UTM Zone 47 N พื้นหลักฐาน 
WGS84  

สอดคล้อง  

7 ข้อก าหนดด้านคณุภาพข้อมลู Data quality 
7.1 Position Accuracy - รายการชั้นข้อมลูอาคาร มีความสอดคล้องกับความถูกต้องเชิง

ต าแหน่งทางราบด้วยคา่ AccuracyH (CE95) (สุ่มตรวจสอบโดยที่
ปรึกษา) ที่มาตราส่วน 1:25,000 คือ มากกว่า 4.33 แต่น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 10.82 เมตร (หน่วยงานระบุมาตราส่วนในการจดัท า 
1:4,000) 
- รายการชั้นข้อมลูพื้นที่/จุดต าแหน่งอ้างอิง มีความสอดคล้อง
เชิงต าแหน่งทางราบด้วยค่า AccuracyH (CE95) (สุ่มตรวจสอบ
โดยที่ปรึกษา) โดยในมาตรฐานระบุเกณฑส์ าหรบัข้อมูลมาตรา
ส่วน 1:4,000 ไว้เท่ากับ N/A 

สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องเชิงต าแหน่งให้
ตรงตามมาตราส่วนท่ีจดัท า และแนบผลการตรวจสอบมา
เป็นเอกสารเพิ่มเติม เพื่อกรอกข้อมูล metadata 

7.2 Completeness 
7.2.1 ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทาง

ภูมิศาสตร ์
-  ไม่สามารถประเมินความสอดคล้อง (ไม่มีข้อมลูเทียบเคยีงอ่ืน) 
เนื่องจากหน่วยงานไมไ่ดส้่งมอบเอกสารที่ระบุความครบถ้วนของ
รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร ์

- - เสนอแนะให้หน่วยงานตรวจสอบความครบถ้วนตาม เกณฑ์
ความครบถ้วนของข้อมูลรปูลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในข้อมูล 
FGDS ช้ันข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร ด้วยตัวช้ีวัด 2 ตัวคือค่า
เปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่เกินมา ไมเ่กิน 1%และค่าเปอรเ์ซ็นต์
ข้อมูลที่ขาดไปไมเ่กิน 5% แจ้งมาเป็นเอกสารแนบ เพื่อ
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
จัดท า metadata 

7.2.2 ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะ
ประจ า 

- ข้อมูลลักษณะประจ ายังไม่ครบถ้วน ดูรายละเอียดในข้อ 5.4 - - เมื่อหน่วยงานจัดท าข้อมลู Attribute ครบตามหัวข้อ 5.4 
แล้ว แนะน าให้ตรวจสอบรายการ (records) ว่าไมม่ีค่า 
NULL หรือ ไม่มีข้อมลูในรายการ และในกรณีที่ไมส่ามารถ
กรอกข้อมูลได้ ต้องมีจ านวนไม่เกนิ 1% ของจ านวนข้อมูล
ทั้งหมด 

7.3 ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะ
ประจ า 

- ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ ายังไมไ่ดร้ะบลุงในแบบ
ส ารวจช้ันข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐานท่ีให้หน่วยงานกรอก (ไม่มี
ข้อมูลเทียบเคียงอ่ืนท่ีจะน ามาใช้ตรวจสอบ) 

- - หน่วยงานสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูล Attribute 
ทุกรายการทีส่่งมอบ (หากไดด้ าเนนิการตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว) มาในแบบส ารวจชั้นข้อมูลภูมสิารสนเทศ
พื้นฐาน และข้อมูลมีความครบถ้วนตามข้อ 7.2.1 และ 
7.2.2 เสนอให้หน่วยงานจดัท า Data Dictionary ประกอบ
ชุดข้อมูลที่ส่งมอบ โดยเฉพาะกรณีที่มีการจัดท าข้อมูลหรือ
น าข้อมูลมาจากหน่วยงานอื่น เป็นข้อมูลที่ค านวณ หรือ   
อื่น ๆ (ให้กรอกไว้ในช่องหมายเหตุ) 

7.4 ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล 
7.4.1 ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของ

ข้อมูล 
- รายการชั้นข้อมูลอาคาร  ผลการประเมินข้อก าหนดความ

สอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล มีความสอดคล้อง เนื่องจากการ
ตรวจสอบพบว่าข้อมูลรูปปิดของพื้นที่เขตชุมชนในระดับเดียวกัน
และมีขอบเขตอยู่ติดกัน ต้องต่อกันสนิทพอดีไม่เหลื่อมซ้อนกัน
หรือมีช่องว่าง  

- รายการชั้นข้อมลูพื้นที่/จุดต าแหน่งอ้างอิง ไมม่ีความสอดคล้อง
เนื่องจาก พบข้อผิดพลาดจากต าแหน่งจุดอ้างอิงที่เป็นสถานท่ี
เดียวกับอาคารใดต้องอยู่ภายในรปูปิดของอาคารนั้นมากเกินกว่า 

ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบความสอดคล้องเชิงแนวคิดของ
ข้อมูลตามข้อ 7.4.1 ตารางที่ 12 ในเอกสารมาตรฐาน 
FGDS ช้ันข้อมูลชุมชน/อาคาร 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
5%  

7.4.2 ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของ
ข้อมูล 

-  ข้อมูลลักษณะประจ ายังไม่ครบถ้วน (รายละเอยีดอยู่ใน 5.4) - - ยังไม่ไดร้ับข้อมูล 

7.4.3 ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของ
ข้อมูล 

- มีความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูลเขตชุมชนอาคาร จาก
การตรวจสอบ Number of invalid slivers 

สอดคล้อง  

8 การส่งมอบผลิตภณัฑ์ข้อมูล Data product delivery 
8.1 Data Format - หน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบ Geodatabase ตรงตามที่ก าหนด

ใน FGDS 
- เอกสารหนังสือตอบกลับของหน่วยงาน ระบุรายละเอียดของ

ข้อมูล ได้แก่ ระบุมาตราส่วน (1:4,000) และผูผ้ลิตหรือผูส้่งมอบ 
(ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร) แต่ไมม่ีการระบุชนิดของข้อมูล
และปีท่ีผลิต  

ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานจัดท าเอกสารแสดงรายละเอียดของ
ข้อมูลที่ประกอบด้วย ชนิดของข้อมูล ผูผ้ลติหรือส่งมอบ 
มาตราส่วนท่ีผลิตข้อมลู และปีท่ีผลิต หรือบันทึกอยู่ใน
รูปแบบ TXT File 
 

8.2 สื่อบันทึกข้อมูล - ส่งไฟลผ์่านสื่อบันทึก เช่น Hard Disk สอดคล้อง  
8.3 การแบ่งระวาง/พื้นที่ข้อมลูที่ส่ง

มอบ 
- พื้นที่ข้อมูลที่ส่งมอบ กรุงเทพมหานคร สอดคล้อง  

9 ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมลู 
Metadata 

- ในข้อก าหนด FGDS ก าหนดให้มีขอ้มูลที่ต้องมี (Mandatory) 
จ านวน 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..*]  ซึ่งหน่วยงานไม่ไดส้่งแบบส ารวจช้ันข้อมูลภมูิ
สารสนเทศพ้ืนฐาน   ที่มีการระบุการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ 

ไม่สอดคล้อง -  เสนอให้หน่วยงานจดัท าระบบ Metadata (หากยังไมม่ี) 
ที่มีองค์ประกอบข้อมูลตามที่ระบุในมาตรฐาน FGDS ข้อ 9 
ข้อก าหนดด้านการอธิบายข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลที่
เพียงพอต่อการน าไปพิจารณาความเหมาะสมต่อการ
ประยุกต์ใช้งานเฉพาะต่อไป 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
Metadata  

สรุป ประเมิน 19 รายการ สอดคล้อง 10 รายการ ไมส่อดคล้อง 4 รายการ และยังไม่ได้รับข้อมลูหรือไม่สามารถประเมินได้ 5 รายการ 
หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ไดร้ับข้อมลู หรือไม่สามารถประเมินได้ 
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ชุดข้อมูลแหล่งน้ า และจ าแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จ านวน 2 รายการ (ตารางที่ 5-17) 
รายละเอียดแสดงในตารางที่5- 18 

ตารางท่ี 5-17 ข้อมูลจากหน่วยงานส านักผังเมือง กรุงเทพมหานครส าหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูล
แหล่งน้ า 

หน่วยงาน 
หลัก/ร่วม 

กลุ่มชุดข้อมลูตาม
มาตรฐาน FGDS 

รายการชั้นข้อมลูตามมาตรฐาน FGDS หมายเหตุ 

ส านักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร 

ชุดข้อมูลแหล่งน้ า 

07101 – เส้นทางน้ าธรรมชาติ (NAT_STREAM) 
มีข้อมูลส าหรับการ

ประเมิน 
(ดังตารางที่ 5-18) 

07400 - เส้นสมมตุิของแหล่งน้ า (ARTIFICIALPATH) - 

07201 – พ้ืนที่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ (NAT_WTR_BODY) 
มีข้อมูลส าหรับการ

ประเมิน 
(ดังตารางที่ 5-18) 

07301 - บ่อบาดาล (WELL) - 
07102 – เส้นทางน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น (MM_CANAL) - 
07501 – สถานีตรวจวัดในล าน้ า (HYD_STATION) - 
07502 – ประตูระบายน้ า (WATERGATE) - 
07503 - เขื่อน /ฝาย (DAM) - 
07302 – บ่อน้ าพุร้อน (HOTSPRING) - 
07600 - พื้นที่รับน้ าท่วม (INUNDATION) - 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 
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ตารางท่ี 5-18 ผลประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลแหล่งน้ า รายการชั้นข้อมูลเส้นทางน้ าธรรมชาติ (NAT_STREAM) และพ้ืนที่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ (NAT_WTR_BODY) 
ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 

หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
2 ภาพรวม (Overview) - เป็นช้ันข้อมูลแหล่งน้ า  สอดคล้อง  
3 ขอบเขตของข้อก าหนด 

(Specification scope) 
- ช้ันข้อมูลแหล่งน้ า รายการช้ันข้อมูลเส้นทางน้ าธรรมชาต ิและ

พื้นที่แหล่งน้ าตามธรรมชาต ิอยู่ในขอบเขตข้อก าหนดมาตรฐาน
ช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม FGDS 

สอดคล้อง  

4 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลติภณัฑ์
ข้อมูล (Data product 
identification) 

- หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ shapefile มีความสอดคล้องกับ
รายละเอียด ข้อมลูพื้นฐานเกี่ยวกับช้ันข้อมูล FGDS ข้อมูล
เส้นทางคมนาคม ดังน้ี 

 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง 

 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง 

 ค าอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic 
description) : สอดคล้อง 

 ช่ืออ่ืน (alternative title) : สอดคล้อง 

 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง 

 ชนิดของการน าเสนอเชิงปริภมูิ (Spatial Representation 
Type) : สอดคล้อง 

 ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial resolution) : สอดคล้อง 

สอดคล้อง  

5 เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure   
5.1 ความหมายในภาพรวม - ข้อมูลรูปลักษณ์ทางภมูิศาสตร์พื้นฐานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่ง

น้ า รวมถึงเส้นทางน้ า และปรากฏการณ์ทางภมูิศาสตร์อื่น ๆ ที่มี
สอดคล้อง  
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
ความส าคญัเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ า 

5.2 Geographic feature - รายการชั้นข้อมูลเสน้ทางน้ าธรรมชาติ เป็นข้อมูล "เส้น" 
สอดคล้องกับท่ีก าหนดใน FGDS 

- รายการชั้นข้อมูลพ้ืนที่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ เป็นข้อมูล 
“พื้นที”่ สอดคล้องกับท่ีก าหนดใน FGDS  

- หนังสือตอบกลับของหน่วยงานระบุมาตราส่วนท่ีจัดท าข้อมลู 
1:4,000 

สอดคล้อง  

5.4 Data dictionary - รายการชั้นข้อมลูเส้นทางน้ าธรรมชาติ ข้อมูลลักษณะประจ าที่
หน่วยงานส่งให้มี ID (ตรงกับ STR_ID) และ BL_USE (ตรงกับ 
STR_Name_T) ไมต่รงกับท่ี FGDS ก าหนดเงื่อนไขให้ต้องมี 
(Mandatory) จ านวน 4 คอลัมน์ คือ STR_ID, STR_Type, 
STR_Name_T และ STR_Name_E 

- รายการชั้นข้อมลูพื้นที่แหล่งน้ าตามธรรมชาต ิข้อมูลลักษณะ
ประจ าที่หน่วยงานส่งให้มี OBJECTID (ตรงกับ NAT_WB_ID) ไม่
ตรงกับท่ี FGDS ก าหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จ านวน 4 
คอลัมน์ คือ NAT_WB_ID, WB_Type, WB_Name_T และ 
WB_Name_E 

 

ไม่สอดคล้อง รายการชั้นข้อมลูเส้นทางน้ าธรรมชาติ  
- เสนอให้หน่วยงานปรับช่ือ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน 

ดังนี ้

 ID เป็น  STR_ID 
- เพิ่มข้อมูล Attribute ส าคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี ้

 STR_Type ชนิด Text "รหัสประเภทเส้นทางน้ าฯ" 

 STR_Name_E ชนิด Text "ช่ือเส้นทางน้ า
ภาษาอังกฤษ" 

รายการชั้นข้อมลูพื้นที่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ  
- เสนอให้หน่วยงานปรับช่ือ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน 

ดังนี ้

 OBJECTID เป็น NAT_WB_ID 
- เพิ่มข้อมูล Attribute ส าคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี ้

 WB_Type ชนิด Text “รหัสชนิดของพื้นที่แหล่งน้ าฯ” 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 

 WB_Name_T ชนิด Text "ช่ือแหล่งน้ าภาษาไทย" 

 WB_Name_E ชนิด Text "ช่ือแหล่งน้ าภาษาอังกฤษ" 
5.5 Feature Catalogue - ในหัวข้อน้ีเป็นการอธิบายรายละเอียดช้ันข้อมูลแหล่งน้ า ใน

รูปแบบ แคตตาล็อกของรูปลักษณ ์(Feature Catalogue) ตาม
มาตรฐาน ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่น ามาแสดงจะเป็นรายการตาม
รายละเอียดในข้อ 5.4 

- -  ดูรายละเอียดข้อเสนอแนะข้อ 5.4 
 

6 ระบบพิกัดอ้างอิง Coordinate 
reference systems 

- ระบบพิกัดอ้างอิง UTM Zone 47N พื้นหลักฐาน WGS84  สอดคล้อง  

7 ข้อก าหนดด้านคณุภาพข้อมลู Data quality 
7.1 Position Accuracy - รายการชั้นข้อมลูเสน้ทางน้ าธรรมชาติ มีความสอดคล้องกับ

ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบด้วยค่า AccuracyH (CE95) 
(โดยที่ปรึกษา) ที่มาตราส่วน 1:50,000 คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
21.64 เมตร  
- รายการชั้นข้อมูลพ้ืนที่แหล่งน้ าธรรมชาติ มีความสอดคล้องเชิง
ต าแหน่งทางราบด้วยคา่ AccuracyH (CE95) (โดยที่ปรึกษา) ที่
มาตราส่วน 1:25,000 คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10.82 เมตร 

สอดคล้อง  

7.2 Completeness 
7.2.1 ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทาง

ภูมิศาสตร ์
-  ไม่สามารถประเมินความสอดคล้อง (ไม่มีข้อมลูเทียบเคยีงอ่ืนท่ี
จะสามารถน ามาใช้ตรวจสอบได้) เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้ส่งมอบ
เอกสารทีร่ะบุความครบถ้วนของรปูลักษณ์ทางภมูิศาสตร์ 

- -  ตรวจสอบ เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ในข้อมลู FGDS ช้ันข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร ด้วย
ตัวช้ีวัด 2 ตัวคือค่าเปอร์เซ็นต์ข้อมลูที่เกินมา ไม่เกิน 1%
และค่าเปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่ขาดไปไม่เกิน 5% และแนบเป็น
รายละเอียดประกอบการส่งมอบข้อมูลเพื่อจัดท าเป็น 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
metadata 

7.2.2 ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะ
ประจ า 

- ไม่สามารถประเมินความสอดคล้อง เนื่องจากข้อมูลลักษณะ
ประจ ายังไม่ครบถ้วน (รายละเอียดดูใน 5.4) 

- - เมื่อหน่วยงานจัดท าข้อมลู Attribute ครบตามหัวข้อ 5.4 
แล้ว แนะน าให้ตรวจสอบรายการ (records) ว่าไมม่ีค่า 
NULL หรือ ไม่มีข้อมลูในรายการ และในกรณีที่ไมส่ามารถ
กรอกข้อมูลได้ ต้องมีจ านวนไม่เกนิ 1% ของจ านวนข้อมูล
ทั้งหมด 

7.3 ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะ
ประจ า 

- ไม่สามารถประเมินความสอดคล้อง เนื่องจากข้อมูลลักษณะ
ประจ ายังไม่ครบถ้วน (รายละเอียดดูใน 5.4) 

- ไม่สามารถประเมินได้จากข้อมลูเทยีบเคียงอื่น 

- - หน่วยงานสามารถยืนยันความถูกต้องของขอ้มูล Attribute 
ทุกรายการทีส่่งมอบ (หากไดด้ าเนนิการตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว) มาในแบบส ารวจชั้นข้อมูลภูมสิารสนเทศ
พื้นฐาน และข้อมูลมีความครบถ้วนตามข้อ 7.2.1 และ 
7.2.2 เสนอให้หน่วยงานจดัท า Data Dictionary ประกอบ
ชุดข้อมูลที่ส่งมอบ โดยเฉพาะกรณีที่มีการจัดท าข้อมูลหรือ
น าข้อมูลมาจากหน่วยงานอื่น เป็นข้อมูลที่ค านวณ หรือ   
อื่น ๆ (ให้กรอกไว้ในช่องหมายเหตุ) 

7.4 ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล 
7.4.1 ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของ

ข้อมูล 
- ไม่มเีกณฑ์ข้อก าหนดความสอดคลอ้งเชิงแนวคิดของข้อมูล ในชุด

ข้อมูล FGDS ช้ันข้อมูลแหล่งน้ า 
สอดคล้อง  

7.4.2 ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของ
ข้อมูล 

-  จากการประเมินเอกสารพจนานกุรมข้อมูล (Data dictionary) 
ของช้ันข้อมูลแหล่งน้ า พบว่ามีการก าหนดค่าโดเมนของ 
STR_TYPE.LUT ไม่ตรงตามมาตรฐาน FGDS 

ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมลูใน STR_Type โดยเทียบ
ค่ากับรายละเอียดในข้อ 5.4 พจนานุกรมข้อมูล ตารางที่ 5-
2 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ STR_TYPE.LUT ในเอกสาร
มาตรฐาน FGDS 

7.4.3 ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของ - รายการชั้นข้อมลูเส้นทางน้ าธรรมชาติ มีความสอดคล้องทางโท สอดคล้อง  
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
ข้อมูล โปโลยีของข้อมูลแหล่งน้ า 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)  

- รายการชั้นข้อมูลพ้ืนที่แหล่งน้ าธรรมชาติ ความสอดคล้องทางโท
โปโลยีของข้อมูลแหล่งน้ า จากการตรวจสอบ Number of 
invalid slivers 

8 การส่งมอบผลิตภณัฑ์ข้อมูล Data product delivery 
8.1 Data Format - หน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบ Shapefile ตรงตามที่ก าหนดใน 

FGDS 
- เอกสารหนังสือตอบกลับของหน่วยงาน ระบุรายละเอียดของ

ข้อมูล ได้แก่ ระบุมาตราส่วน (1:4,000) และผูผ้ลิตหรือผูส้่งมอบ 
(ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร) แต่ไมม่ีการระบุชนิดของข้อมูล
และปีท่ีผลิต  

ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานจัดท าเอกสารแสดงรายละเอียดของ
ข้อมูลที่ประกอบด้วย ชนิดของข้อมูล ผูผ้ลติหรือส่งมอบ 
มาตราส่วนท่ีผลิตข้อมลู และปีที่ผลิต หรือจดัเก็บในรูปแบบ 
TXT File 
 

8.2 สื่อบันทึกข้อมูล - ส่งไฟลผ์่านสื่อบันทึก เช่น Hard Disk สอดคล้อง  
8.3 การแบ่งระวาง/พื้นที่ข้อมลูที่ส่ง

มอบ 
- พื้นที่ข้อมูลที่ส่งมอบ กรุงเทพมหานคร สอดคล้อง  

9 ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมลู 
Metadata 

- ในข้อก าหนด FGDS ก าหนดให้มีขอ้มูลที่ต้องมี (Mandatory) 
จ านวน 9 ชนิดข้อมูล คือ Dataset title, Dataset reference 
date, Dataset language, Dataset topic category, Abstract 
describing the dataset, Metadata point of contact, 

ไม่สอดคล้อง -  เสนอให้หน่วยงานจดัท าระบบ Metadata (หากยังไมม่ี) 
ที่มีองค์ประกอบข้อมูลตามที่ระบุในมาตรฐาน FGDS ข้อ 9 
ข้อก าหนดด้านการอธิบายข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลที่
เพียงพอต่อการน าไปพิจารณาความเหมาะสมต่อการ



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 5 - 72 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
Metadata date stamp, Data content [0..*] และ Data 
quality [0..*]  ซึ่งหน่วยงานไม่ไดส้่งแบบส ารวจช้ันข้อมูลภมูิ
สารสนเทศพ้ืนฐาน   ที่มีการระบุการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ 
Metadata  

ประยุกต์ใช้งานเฉพาะต่อไป 
 

 

สรุป ประเมิน 19 รายการ สอดคล้อง 11 รายการ ไมส่อดคล้อง 4 รายการ และยังไม่ได้รับข้อมลูหรือไม่สามารถประเมินได้ 4 รายการ 
หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ไดร้ับข้อมลู หรือไม่สามารถประเมินได ้
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5.10 กรมป่าไม้ 

ชุดข้อมูลจากกรมป่าไม้ สามารถน ามาใช้ในการประเมินความสอดคล้องได้ 1 ชุดข้อมูล คือ ชุดข้อมูลป่าไม้ 
และจ าแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จ านวน 2 รายการ (ตารางท่ี 5-19) ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ และ
พ้ืนที่ป่าปกคลุม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5-20 

ตารางท่ี 5-19 ข้อมูลจากหน่วยงานกรมป่าไม้ ส าหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลป่าไม้ 
หน่วยงาน 
หลัก/ร่วม 

กลุ่มชุดข้อมลูตาม
มาตรฐาน FGDS 

รายการชั้นข้อมลูตามมาตรฐาน FGDS หมายเหตุ 

กรมป่าไม ้ ชุดข้อมูลป่าไม ้

05001 - อุทยานแห่งชาติ (NPARK) - 
05002 - เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่า (WLS) - 

05003 - ป่าสงวนแห่งชาติ (NRF) สรุปผลการ
ประเมินดังตาราง

ที่ 5-20 05004 - พ้ืนที่ป่าปกคลุม (FCA) 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 
 
การประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลของหน่วยงาน กรมป่าไม้ (จ านวน 2 ชั้น

ข้อมูล) มีหัวข้อการประเมินจ านวนทั้งสิ้น 19 รายการ ได้ผล สอดคล้องกับมาตรฐาน 9 รายการ ไม่สอดคล้อง 4 
รายการ และไม่สามารถประเมินได้ 6 รายการ ประเด็นส าคัญของรายการไม่สอดคล้อง และรายการที่ไม่สามารถ
ประเมินได้  คือ ข้อมูลลักษณะประจ า (attribute) ยังไม่สมบูรณ์  เช่น  วันเดือนปีที่ประกาศจัดตั้ งเขตป่าไม้ 
(DATE_INIT) เนื้อที่ตามที่ประกาศไว้ครั้งแรกในราชกิจจานุเบกษา (AREA_INIT) เป็นต้น ชั้นข้อมูลแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้
ไม่สามารถประเมินความถูกต้องทางด าแหน่งได้จากข้อมูลเทียบเคียง หน่วยงานจึงต้องเป็นผู้ยืนยันความถูกต้องและ
ระบุไว้ในเอกสาร metadata ของหน่วยงาน จากการประเมินครั้งนี้ยังไม่มีการระบุรายการข้อมูล metadata อธิบาย
ประวัติความเป็นมาของข้อมูล เช่น แหล่งข้อมูลที่ใช้จัดท า ขั้นตอนและวิธีการแปลงและประมวลผลจากแหล่งข้อมูล 
ความครบถ้วน วันที่จัดท า เป็นต้น ความไม่สอดคล้องดังกล่าวนี้ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญกับการน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนความเชื่อมั่นของการน าไปใช้อ้างอิง ตามวัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน 
FGDS ของประเทศ รายละเอียดต่าง ๆ ในการประเมินความสอดคล้องทั้ง 19 รายการ แสดงในตารางที่ 5-20 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5-20 ผลการประเมินความสอดคล้องชุดข้อมูลป่าไม้ รายการชั้นข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติ (NRF) และรายการชั้นข้อมูลพื้นที่ป่าปกคลุม (FCA) กรมป่าไม้ 
หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 

2 ภาพรวม (Overview) - เป็นช้ันข้อมูลป่าไม้ ประกอบด้วยข้อสนเทศ (1) พื้นที่ป่าไม้
ตามกฎหมาย (legal forest area) ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ 
และ (2) พื้นที่ป่าไม้ตามสภาพ (existing forest area) ซึ่งได้
จากการวิเคราะห์และแปลตีความข้อมูลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ หรอืการส ารวจข้อมูล
ภาคสนาม ได้แก่ พ้ืนท่ีป่าปกคลุม ตรงตามที่ FGDS นิยามไว ้

สอดคล้อง  

3 ขอบเขตของข้อก าหนด 
(Specification scope) 

- ช้ันข้อมูลป่าไม้ที่หน่วยงานส่งมาให้ อยู่ในขอบเขตข้อก าหนด
มาตรฐานช้ันข้อมลูป่าไม้ FGDS 

สอดคล้อง  

4 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลติภณัฑ์ขอ้มูล 
(Data product identification) 

- หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ shapefile มีความ
สอดคล้องกับรายละเอียด ตามตารางที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานของ
ชุดข้อมูล FGDS ช้ันข้อมูลป่าไม ้ดงันี ้

 ช่ือ (Title) : สอดคล้อง 

 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง 

 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง 

 ค าอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic 
description) : สอดคล้อง 

 ช่ืออ่ืน (alternative title) : สอดคล้อง 

 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง 

 ชนิดของการน าเสนอเชิงปริภมูิ (Spatial 
Representation Type) : สอดคล้อง 

สอดคล้อง  
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 

 ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial resolution) : 
สอดคล้อง 

5 เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล  Data content and structure 
5.1 ความหมายในภาพรวม - ใน “แบบส ารวจช้ันข้อมูลภมูิสารสนเทศพ้ืนฐาน” หน่วยงาน

ได้กรอกช่ือช้ันข้อมูล “แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ” สอดคล้อง
กับ FGDS  

- ช้ันข้อมูล “พื้นที่ป่าปกคลุม” ยังไม่สามารถพิจารณาได้
เนื่องจากนิยามศัพท์ช้ันข้อมูลป่าไม้ ตามเอกสาร FGDS หน้า 
5-2 ระบุว่าพื้นที่ป่าปกคลุม (Forest cover area) เป็น พ้ืนท่ี
ป่าไม้ที่มีขนาดพื้นท่ี 3,125 ไร่ มีตน้ไม้ที่มีความสูงเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 5 เมตร และมีการปกคลมุของเรือนยอดมากกว่า 
10 % (FAO, 2006) ซึ่งสามารถวิเคราะห์และแปลตีความจาก
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ หรือ การ
ส ารวจข้อมลูภาคสนาม ซึ่ง “พื้นที่ป่าปกคลุม”  

- - เสนอให้หน่วยงานพิจารณาและตรวจสอบ ภาพรวม 
(Overview) ของมาตรฐานข้อก าหนดช้ันข้อมูลป่าไม้ หน้า 5-
1 ถึง 5-5 ในส่วนของนิยามศัพท์และความหมายในภาพรวม 
ตามเอกสาร “มาตรฐาน ข้อก าหนดข้อมูลภมูิสารสนเทศ
พื้นฐาน (FGDS) 13 ช้ันข้อมูล” และระบุค าอธิบายหรือ
รายละเอียดวา่ช้ันข้อมูลพื้นท่ีป่าปกคลุมนั้นสอดคล้องตาม
นิยามศัพท์ที่ปรากฏในเอกสาร 

5.2 Geographic feature - เป็นข้อมูล “พื้นที”่ สอดคล้องกับที่ก าหนดใน FGDS 
- หน่วยงานไมไ่ด้ระบุมาตราส่วนในการจัดท าข้อมลูในแบบ

ส ารวจช้ันข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน 

ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบและระบุมาตราส่วนในการจัดท า
ข้อมูล ซึ่งตามข้อมลูพื้นฐานของชุดข้อมูล FGDS ช้ันข้อมูลป่า
ไม้ พื้นที่ป่าไมต้ามกฎหมาย ได้แก ่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ มีความละเอียดเชิงพื้นที่อิงตาม
แผนที่ฐานที่ใช้ในการจัดท าแผนท่ีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา
ในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและ
กฎกระทรวงในการก าหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติ คือ แผนที่ภูมิ
ประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ในขณะที ่พื้นที่ป่าไม้ตาม
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
สภาพ ได้แก ่พื้นที่ป่าปกคลุม มีความละเอียดเชิงพื้นที่สัมพันธ์
โดยตรงกับข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือภาพถ่ายทาง
อากาศที่ใช้ในการวิเคราะห์และแปลตีความ เช่น 1: 250,000 
และ 1:50,000 เป็นต้น  

-  โดยในมาตรฐาน FGDS  ก าหนดไว้ ดังนี้ 1:4,000 1:10,000 
1:25,000 1:50,000 หรือ 1:250,000 

5.4 Data dictionary - ข้อมูลลักษณะประจ าที่หน่วยงานส่งให้มี NRF_ID (ตรงกับ 
OBJECTID ) , NRF_CODE (ตรงกับ FR_ID) , NAME_TH 
(ตรงกับ FR_NAME), AREA_GIS (ตรงกับ AREA_RAI) ไม่
ตรงกับท่ี FGDS ก าหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) 
จ านวน 6 คอลัมน์ คือ NRF_TYPE, NAME_EN, DATE_INIT, 
AREA_INIT, DATE_LAST, AREA_PRES และ FCA_TYPE 

 

ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานปรับช่ือ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน 
ดังนี ้

 OBJECTID เป็น NRF_ID 

 FR_ID เป็น NRF_CODE 

 FR_NAME เป็น NAME_TH 

 AREA_RAI เป็น AREA_GIS   
- เพิ่มข้อมูล Attribute ส าคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี ้

 NRF_TYPE ชนิด Text "ประเภทพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ" 

 NAME_EN ชนิด Text "ช่ือเขตป่าไม้ตามกฎหมาย
ภาษาอังกฤษ" 

 DATE_INIT ชนิด Date "วันเดือนปีท่ีประกาศจดัตั้งเขตป่า
ไม้ตามกฎหมายในครั้งแรก" 

 AREA_INIT ชนิด Integer "เนื้อที่ตามที่ประกาศไว้ครั้ง
แรกในราชกิจจานุเบกษา (ไร่)" 

 DATE_LAST ชนิด Date "วันเดือนปีท่ีประกาศจดัตั้งเขต



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 5 - 77 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
ป่าไม้ตามกฎหมายครั้งล่าสุด" 

 AREA_PRES ชนิด Integer "เนื้อที่ปัจจุบันในกรณีที่มีการ
ประกาศเพิม่เตมิหรือเพิกถอนตามประกาศไว้ในราชกิจจา
นุเบกษา (ไร่)" 

 FCA_TYPE ชนิด Text "รหัสประเภทการปกคลมุป่าไม้
ของพื้นที่" 

5.5 Feature Catalogue - ในหัวข้อน้ีเป็นการอธิบายรายละเอียดของรายการข้อมลูในชุด
ข้อมูลป่าไม ้ช้ันข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติและพื้นท่ีป่าปกคลุม 
ในรูปแบบ แคตตาล็อกของรูปลักษณ ์(feature catalogue)  
ตามมาตรฐาน ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่น ามาแสดงจะเป็น
รายการตามรายละเอียดในข้อ 5.4    

ไม่สอดคล้อง - ดูรายละเอียดข้อเสนอแนะข้อ 5.4 

6 ระบบพิกัดอ้างอิง  
Coordinate reference systems 

- หน่วยงานไดร้ะบุไว้ในเอกสารแบบส ารวจชั้นข้อมลูภูมิ
สารสนเทศพ้ืนฐาน ว่าเป็นระบบพิกัด UTM โซน 47 N พื้น
หลักฐาน WGS 84 และข้อมลูจดัเก็บในระบบพิกัดนี้จริง 

สอดคล้อง  

7 คุณภาพข้อมลู (Data quality) 
7.1 Position Accuracy - ชั้นข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติ ผลการประเมินความถูกต้องเชิง

ต าแหน่งทางราบตามมาตรฐาน CE95 และ ASPRS ไม่
สามารถประเมินความสอดคล้องได้ เนื่องจากข้อมูลที่จัดท ามี
การน าเข้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายของทาง
ราชการ เช่น แผนท่ีแนบท้ายประกาศ ราชกิจจานุเบกษา  

- พ้ืนที่ป่าปกคลุม มีผลการประเมินความถูกต้องเชิงต าแหน่ง
ทางราบตามมาตรฐาน CE95 และ ASPRS สามารถยอมรับได้

- - ในการตรวจสอบความถูกต้องเชิงต าแหน่งให้สอดคล้องกับ
ข้อมูลน าเข้า อาศัยการพล็อตข้อมลูดิจิทัลเปรยีบเทียบกับ
ข้อมูลต้นฉบับ พร้อมระบุคา่ความถูกต้องเชิงตาแหน่งทางราบ
ของข้อมูลดิจิทัลโดยอาศัยการเปรยีบเทียบค่าพิกัดของจุด
ทดสอบที่มีความถูกต้องสูงเปรียบเทียบกับพิกัดจุดเดี่ยวท่ีอ่าน
ค่าได้จากช้ันข้อมูล พร้อมค านวณค่าความผดิพลาดเฉลี่ยรากท่ี
สอง (Root Mean Square Error, RMSE) และคา่ความ
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
ในมาตราส่วน 1:250,000 ถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบตามมาตรฐาน CE95 และ 

มาตรฐาน ASPRS  
- ข้อมูลรูปลักษณ์ทางภมูิศาสตรต์่าง ๆ ในชุดข้อมูลป่าไม้ ช้ัน

ข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติ ต้องมีการความถูกต้องทางต าแหน่ง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังแสดงไว้ในตารางที่ 14 และ ตารางที่ 
15 ตามเอกสาร “มาตรฐาน ข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศ
พื้นฐาน (FGDS) 13 ช้ันข้อมูล” หน้า 5-20 

7.2 ความครบถ้วนของข้อมูล (Completeness) 
7.2.1 ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทาง

ภูมิศาสตร ์
- หน่วยงานระบุว่ามีการตรวจสอบความครบถ้วนของ Feature 

ด้วยวิธีการตรวจสอบ Topology มีผลการตรวจสอบเป็น 
Non-overlaping 

สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานท าการตรวจสอบความครบถ้วนของ 
Feature ด้วยวิธีการตรวจสอบ Topology อีกครั้งเพื่อยืนยัน
ผลที่ได ้

7.2.2 ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะ
ประจ า 

- หน่วยงานระบุว่ามีการตรวจสอบความครบถ้วนของ 
Attribute  

สอดคล้อง  

7.3 ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า - ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ ายังไมไ่ดร้ะบลุงไปใน
แบบส ารวจช้ันข้อมลูภูมสิารสนเทศพื้นฐานท่ีให้หน่วยงาน
กรอกจึงยังไม่สามารถประเมินความสอดคล้องได ้

- - หน่วยงานสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูล Attribute 
ทุกรายการทีส่่งมอบ (หากไดด้ าเนนิการตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว) มาในแบบส ารวจชั้นข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน 
และข้อมลูมีความครบถ้วนตามข้อ 7.2.1 และ 7.2.2  

- เสนอให้หน่วยงานจัดท า Data Dictionary ประกอบชุดข้อมูล
ที่ส่งมอบ โดยเฉพาะกรณีที่มีการจดัท าข้อมูลหรือน าข้อมูลมา
จากหน่วยงานอื่น เป็นข้อมูลที่ค านวณ หรืออื่น ๆ (ให้กรอกไว้
ในช่องหมายเหตุ) 

7.4 ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล (Logical Consistency) 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
7.4.1 ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล - ผลการประเมินข้อก าหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของ

ข้อมูล สอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS เนื่องจากข้อมูลรูปปิด
ของข้อมูลป่าไม้ในระดับเดียวกันและมีขอบเขตอยู่ติดกัน ต่อ
กันสนิทพอดีไมเ่หลื่อมซ้อนกัน มีจ านวนข้อผิดพลาดที่ตรวจ
พบ 0%  

สอดคล้อง  

7.4.2 ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของ
ข้อมูล 

- ยังไม่ได้รับข้อมลู - - ยังไม่ได้รับข้อมลู 

7.4.3 ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของ
ข้อมูล 

- หน่วยงานระบุว่ามีการตรวจสอบความครบถ้วนของ Feature 
ด้วยวิธีการตรวจสอบ Topology มีผลการตรวจสอบเป็น 
Non-overlaping 

สอดคล้อง  

8 Data product delivery 
8.1 Data Format - หน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบ shapefile ตรงตามที่ก าหนด

ใน FGDS 
- ไม่มีข้อมลูมาตราส่วนท่ีผลิตข้อมลู และปีที่ผลิต  

- - เสนอให้หน่วยงานท าการตรวจสอบมาตราส่วนท่ีผลิตข้อมลู 
และปีท่ีผลิตข้อมลูและบันทึกลงในแบบส ารวจช้ันข้อมลูภูมิ
สารสนเทศพ้ืนฐาน  

8.2 สื่อบันทึกข้อมูล - ส่งไฟลผ์่านสื่อบันทึก เช่น Hard Disk สอดคล้อง  
8.3 การแบ่งระวาง/พื้นที่ข้อมลูที่ส่งมอบ - แบ่งพื้นที่ตามป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นท่ีป่าปกคลมุ - - เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมลูพื้นที่ป่าปกคลุม กับนยิาม

ศัพท์ที่ระบุไว้ในมาตรฐาน FGDS รายละเอียดตามข้อ 5.1 
9 ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมลู 

Metadata 
- ในข้อก าหนด FGDS ก าหนดให้มีขอ้มูลที่ต้องมี (Mandatory) 

จ านวน 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 

ไม่สอดคล้อง - จากข้อมูลในแบบส ารวจชั้นข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน 
หน่วยงานแจ้งว่าช้ันข้อมูลไมม่ี Metadata จึงขอเสนอแนะให้
หน่วยงานจัดท าระบบ Metadata ทีมีองค์ประกอบข้อมูล
ตามที่ระบุในมาตรฐาน FGDS ข้อ 9 ข้อก าหนดด้านการ
อธิบายข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการน าไป
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
content [0..*] และ Data Quality [0..*] ซึ่งหน่วยงานไม่มี
การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Metadata และไม่ได้ท าการ
กรอกข้อมูลในแบบสอบถามทั้ง 9 ชนิดข้อมูล 

พิจารณาความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งานเฉพาะต่อไป  

สรุป ประเมิน 19 รายการ สอดคล้อง 9 รายการ ไมส่อดคล้อง 4 รายการ และไมม่ีข้อมูลหรือไม่สามารถประเมินได้ 6 รายการ 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้ 
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5.11 กรมพัฒนาที่ดิน 

ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน สามารถน ามาใช้ในการประเมินความสอดคล้องได้ 1 ชั้นข้อมูล คือ ข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และจ าแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จ านวน 1 รายการ (ตารางที่ 5-21) รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 5-22 

 

ตารางท่ี 5-21 ข้อมูลจากหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดินส าหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลแปลงที่ดิน 
หน่วยงาน 
หลัก/ร่วม 

กลุ่มชุดข้อมลูตาม
มาตรฐาน FGDS 

รายการชั้นข้อมลูตามมาตรฐาน FGDS หมายเหตุ 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
ข้อมูลการใช้ประโยชน์

ที่ดิน 

06001 - พื้นที่การใช้ประโยชน์ท่ีดนิระดับที่ 1 สรุปผลการ
ประเมินดังตาราง

ที่ 5-22 
06002 - พื้นที่การใช้ประโยชน์ท่ีดนิระดับที่ 2 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 
 

การประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลของหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน (จ านวน 2 ชั้น
ข้อมูล) มีหัวข้อการประเมินจ านวนทั้งสิ้น 19 รายการ ได้ผล สอดคล้องกับมาตรฐาน 15 รายการ ไม่สอดคล้อง 1 
รายการ และไม่สามารถประเมินได้ 3 รายการ ประเด็นส าคัญของรายการไม่สอดคล้อง และรายการที่ไม่สามารถ
ประเมินได้ คือ ยังไม่มีการระบุรายการข้อมูล metadata อธิบายประวัติความเป็นมาของข้อมูล เช่น แหล่งข้อมูลที่ใช้
จัดท า ขั้นตอนและวิธีการแปลงและประมวลผลจากแหล่งข้อมูล ความครบถ้วน วันที่จัดท า เป็นต้น ความไม่สอดคล้อง
ดังกล่าวนี้ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญกับการน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนความเชื่อมั่นของ
การน าไปใช้อ้างอิง ตามวัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน FGDS ของประเทศ รายละเอียดต่าง ๆ ในการประเมิน
ความสอดคล้องท้ัง 19 รายการ แสดงในตารางที่ 5-22 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5-22 ผลการประเมินความสอดคล้อง ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายการพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินระดับที่ 2 กรมพัฒนาที่ดิน 
หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 

2 ภาพรวม (Overview) - เป็นช้ันข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ หมายถึงลักษณะของ
พื้นที่ท่ีมนุษย์เข้าไปครอบครอง แล้วมีการจัดการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ หรือมีการท ากจิกรรมต่าง ๆ เพื่อสนอง
ความต้องการของมนุษย์ เช่น การใช้พื้นที่เป็นพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม พ้ืนท่ีกักเก็บน้ า ใช้เปน็ท่ีตั้งบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย 
หรือเป็นท่ีตั้งเขตอตุสาหกรรม (FAO, 1999) ตรงตามที่ 
FGDS นิยามไว ้

สอดคล้อง  

3 ขอบเขตของข้อก าหนด 
(Specification scope) 

- ช้ันข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน อยู่ในขอบเขตข้อก าหนด
มาตรฐานช้ันข้อมลูการใช้ประโยชน์ท่ีดิน FGDS 

สอดคล้อง  

4 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลติภณัฑ์
ข้อมูล (Data product 
identification) 

- หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบขอ้มูลเวกเตอร์ (Vector 
Data) ชนิดพื้นท่ีรูปปิด (Polygon) มีความสอดคล้องกับ
รายละเอียด ตามตารางที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานของชุดข้อมูล 
FGDS ช้ันข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

สอดคล้อง  

5 เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure   
5.1 ความหมายในภาพรวม - ใน “แบบส ารวจช้ันข้อมูลภมูิสารสนเทศพ้ืนฐาน” หน่วยงาน

กรอกช่ือช้ันข้อมูลว่า “การใช้ประโยชน์ท่ีดิน” สอดคล้องกับ
ค านิยามศัพท์ท่ีก าหนดใน FGDS 

สอดคล้อง  

5.2 Geographic feature - เป็นข้อมูล “พื้นที”่ ที่มาตราส่วน 1:25,000 สอดคล้องกับท่ี
ก าหนดใน FGDS 

สอดคล้อง  

5.4 Data dictionary - ข้อมูลลักษณะประจ าของ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ท่ีหน่วยงาน
ส่งให้ เป็นไปตามข้อก าหนด FGDS  

สอดคล้อง  

5.5 Feature Catalogue - ในหัวข้อน้ีเป็นการอธิบายรายละเอียดช้ันข้อมูลการใช้ - - ข้อมูลที่น ามาแสดงใน Feature Catalogue จะเป็นรายการ
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
ประโยชน์ท่ีดิน ในแบบ Feature Catalogue ตามมาตรฐาน 
ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่น ามาแสดงจะเป็นรายการตาม
รายละเอียดในข้อ 5.4  

ตามรายละเอียดในข้อ 5.4 

6 ระบบพิกัดอ้างอิงCoordinate 
reference systems 

- หน่วยงานระบุมาวา่เป็นระบบพิกัด UTM โซน 47 N พื้น
หลักฐาน WGS 84  และข้อมลูจัดเก็บในระบบพิกัดนี้จริง 

สอดคล้อง  

7 ข้อก าหนดด้านคณุภาพข้อมลู Data quality 
7.1 Position Accuracy - ผลการประเมินความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบของชุด

ข้อมูล FGDS การใช้ประโยชน์ที่ดนิด้วยเกณฑ์ CE95 หรือ 
AccuracyH (95%) (เมตร) คลาส 1 มีความสอดคล้องตาม
ข้อมูลของหน่วยงาน ที่มาตราส่วน 1:25,000     

- ผลการประเมินความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบ (โดยที่
ปรึกษา) ของชุดข้อมูล FGDS การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ตาม
มาตรฐาน ASPRS มีความสอดคลอ้งตามข้อมูลของ
หน่วยงาน ที่มาตราส่วน  1:25,000 

สอดคล้อง  

7.2 Completeness 
7.2.1 ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทาง

ภูมิศาสตร ์
- หน่วยงานระบุว่ามีการตรวจสอบความครบถ้วนของ 

Feature ท าการตรวจสอบโดย "บุคคล" แต่ไม่ระบผุลการ
ตรวจสอบ  

- ในเอกสาร Metadata ของหน่วยงานระบุหัวข้อจ านวน
รายการ (record) ทางที่ปรึกษาจงึได้ท าการตรวจนับจ านวน
เทยีบข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินแต่ละจังหวดัเพื่อตรวจสอบ
เปอร์เซนต์พื้นท่ีที่ขาดไปจากขอบเขตพื้นที่ท่ีก าหนด ≤ 1% 
พบว่า 

- - หน่วยงานสามารถท าการตรวจสอบความครบถ้วนของ
รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ โดยพิจารณาผลการตรวจสอบความ
ครบถ้วนในเบื้องต้นของที่ปรึกษา และยืนยันผลการ
ตรวจสอบ ตามเกณฑ์ความครบถว้นของรูปลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ ในชุดข้อมลู FGDS ช้ันข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 

 จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน อตุรดติถ์ ชลบุรี 
ปราจีนบุรี สระแก้ว และระยอง สอดคล้อง 

 จังหวัดล าปาง พะเยา และแม่ฮ่องสอน ไมส่อดคล้อง 
- จังหวัดนครนายก ปทุมธานี และกรุงเทพฯ ไมร่ะบุจ านวน

รายการ (record) 
7.2.2 ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะ

ประจ า 
- หน่วยงานระบุว่ามีการตรวจสอบความครบถ้วนของ 

Attribute ท าการตรวจสอบโดย "บุคคล" แต่ไม่ระบุผลการ
ตรวจสอบความครบถ้วน แต่ข้อมลูที่ไดร้ับมี Attribute ครบ 
1 ฟิลด์ตามจ านวน Mandatory ที่ก าหนดใน FGDS และเมื่อ
ตรวจสอบรายการ (record) มีข้อมูลครบทุกรายการ (ไม่
ปรากฏค่า NULL) 

สอดคล้อง  

7.3 ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะ
ประจ า 

- ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ ายังไมไ่ดร้ะบลุงไปใน
แบบส ารวจช้ันข้อมลูภูมสิารสนเทศพื้นฐานท่ีให้หน่วยงาน
กรอกจึงยังไม่สามารถประเมินความสอดคล้องได ้

- - หน่วยงานสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูล Attribute 
ทุกรายการทีส่่งมอบ (หากไดด้ าเนนิการตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว) มาในแบบส ารวจชั้นข้อมูลภูมสิารสนเทศ
พื้นฐาน และข้อมูลมีความครบถ้วนตามข้อ 7.2.1 และ 7.2.2 

7.4 ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล 
7.4.1 ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล - ผลการประเมินข้อก าหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของ

ข้อมูล มีความสอดคล้อง เนื่องจาก จากการตรวจสอบพบว่า
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินในระดบัเดียวกันและมีขอบเขต
อยู่ติดกันต่อกันสนิทพอดีไมเ่หลื่อมซ้อนกันหรือมีช่องว่าง 
และข้อมลูการใช้ประโยชน์ท่ีดินที่เป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ประเภทเดียวกันและมีขอบเขตอยูต่ิดกันรวมเป็นรูปปดิหนึ่ง
เดียว 

สอดคล้อง  
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
7.4.2 ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของ

ข้อมูล 
- การก าหนดรหัส (Code) ของข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

เป็นไปตามข้อก าหนด FGDS ทั้งหมดทุกรายการ (record) 
สอดคล้อง  

7.4.3 ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของ
ข้อมูล 

- มีความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูลการใช้ประโยชน์ที
ดิน จากการตรวจสอบ Number of invalid slivers 

สอดคล้อง  

8 การส่งมอบผลิตภณัฑ์ข้อมูล Data product delivery 
8.1 Data Format - หน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบ shapefile ตรงตามที่ก าหนด

ใน FGDS 
- มีการจัดส่งเอกสารแบบสอบถามในรูปแบบ PDF File ที่มี

การระบุข้อมลูครบถ้วน ได้แก่ ชนดิของข้อมูล (Polygon) 
มาตราส่วนท่ีจัดท าข้อมลู ผูผ้ลติหรือส่งมอบ (กรมพัฒนา
ที่ดิน) ปีท่ีผลิต (พ.ศ. 2559) 

สอดคล้อง  

8.2 สื่อบันทึกข้อมูล - ส่งไฟลผ์่านสื่อบันทึก เช่น Hard Disk สอดคล้อง  
8.3 การแบ่งระวาง/พื้นที่ข้อมลูที่ส่งมอบ - แบ่งพื้นที่ท่ีส่งมอบเป็นแบบ รายจงัหวัด (กรมพัฒนาท่ีดิน) สอดคล้อง  
9 ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมลู 

Metadata 
- ในข้อก าหนด FGDS ก าหนดให้มีขอ้มูลที่ต้องมี 

(Mandatory) จ านวน 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..*]  ซึ่งหน่วยงานมี
การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Metadata มาทั้งหมด 8 ชนิด 
ยกเว้น Data quality [0..*]    

ไม่สอดคล้อง - หน่วยงานสามารถด าเนินการเพิ่มเติมในส่วนของรายการ
ค าอธิบายข้อมูล ส าหรับอธิบายคณุภาพข้อมลู 
(DQ_DataQuality) ให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบข้อมูล
ตามที่ระบุในมาตรฐาน FGDS ข้อ 9 ข้อก าหนดด้านการ
อธิบายข้อมูล หน้า 6-20 ถึง 6-22  เพื่อให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลที่
เพียงพอต่อการน าไปพิจารณาความเหมาะสมต่อการ
ประยุกต์ใช้งานเฉพาะต่อไป 

สรุป ประเมิน 19 รายการ สอดคล้อง 15 รายการ ไมส่อดคล้อง 1 รายการ และไม่มีข้อมลูหรือไมส่ามารถประเมินได้ 3 รายการ 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้ 
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5.12 กรมทรัพยากรน้ า 

ข้อมูลจากกรมทรัพยากรน้ า สามารถน ามาใช้ในการประเมินความสอดคล้องได้ 1 ชุดข้อมูล คือ ชุดข้อมูล
แหล่งน้ า และจ าแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จ านวน 4 รายการ (ตารางที่ 5-23) รายละเอียดแสดง
ในตารางที่ 5-24 

ตารางท่ี 5-23 ข้อมูลจากหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ า ส าหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลแหล่งน้ า 
หน่วยงาน 
หลัก/ร่วม 

กลุ่มชุดข้อมลูตาม
มาตรฐาน FGDS 

รายการชั้นข้อมลูตามมาตรฐาน FGDS หมายเหตุ 

กรมทรัพยากรน้ า ชุดข้อมูลแหล่งน้ า 

07101 – เส้นทางน้ าธรรมชาติ (NAT_STREAM) 
มีข้อมูลส าหรับ
การประเมิน 

(ดังตารางที่ 5-24) 
07400 - เส้นสมมตุิของแหล่งน้ า (ARTIFICIALPATH) - 

07201 – พ้ืนที่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ (NAT_WTR_BODY) 
มีข้อมูลส าหรับ
การประเมิน 

(ดังตารางที่ 5-24) 

07301 - บ่อบาดาล (WELL) 
มีข้อมูลส าหรับ
การประเมิน 

(ดังตารางที่ 5-24) 
07102 – เส้นทางน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น (MM_CANAL) - 

07501 – สถานีตรวจวัดในล าน้ า (HYD_STATION) 
มีข้อมูลส าหรับ
การประเมิน 

(ดังตารางที่ 5-24) 
07502 – ประตูระบายน้ า (WATERGATE) - 
07503 - เขื่อน /ฝาย (DAM) - 
07302 – บ่อน้ าพุร้อน (HOTSPRING) - 
07600 - พื้นที่รับน้ าท่วม (INUNDATION) - 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 
 
การประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลของหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ า (จ านวน 4 

ชั้นข้อมูล) มีหัวข้อการประเมินจ านวนทั้งสิ้น 19 รายการ ได้ผล สอดคล้องกับมาตรฐาน 9 รายการ ไม่สอดคล้อง 6 
รายการ และไม่สามารถประเมินได้ 4 รายการ ประเด็นส าคัญของรายการไม่สอดคล้อง และรายการที่ไม่สามารถ
ประเมินได้ คือ ยังไม่มีการระบุรายการข้อมูล metadata อธิบายประวัติความเป็นมาของข้อมูล เช่น แหล่งข้อมูลที่ใช้
จัดท า ขั้นตอนและวิธีการแปลงและประมวลผลจากแหล่งข้อมูล ความครบถ้วน วันที่จัดท า เป็นต้น ความไม่สอดคล้อง
ดังกล่าวนี้ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญกับการน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนความเชื่อมั่นของ
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การน าไปใช้อ้างอิง ตามวัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน FGDS ของประเทศ รายละเอียดต่าง ๆ ในการประเมิน
ความสอดคล้องท้ัง 19 รายการ แสดงในตารางที่ 5-24 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 24 ผลการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลเส้นทางคมนาคม รายการชั้นข้อมูลเส้นทางน้ าธรรมชาติ (NAT_STREAM) รายการชั้นข้อมูลพ้ืนทีแ่หล่ง
น้ าตามธรรมชาติ (NAT_WTR_BODY) รายการชั้นข้อมูลบ่อบาดาล (WELL) และรายการชั้นข้อมูลสถานีตรวจวัดในล าน้ า (HYD_STATION) 

หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
2 ภาพรวม (Overview) - เป็นช้ันข้อมูลแหล่งน้ า ประกอบดว้ยข้อมูลรูปลักษณ์ทาง

ภูมิศาสตร์พื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ า ซึ่งรวมถึง
เส้นทางน้ า และปรากฎการณ์ทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ ที่มี
ความส าคญัที่ เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ าด้วย ทั้งนี้สามารถจ าแนก
ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ ่ได้แก ่(1) แหล่งน้ าธรรมชาต ิได้แก ่แม่น้ า 
หนอง บึง ทะเลสาบ รวมถึงบ่อน้ าพุร้อน (2) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์
สร้างขึ้น ได้แก่ คลองขุด คลองชลประทาน อ่างเก็บน้ า บ่อน้ า 
บ่อบาดาล รวมถึงพ้ืนท่ีรับน้ าท่วม และ (3) สิ่งก่อสร้างในล าน้ า 
ได้แก ่ประตูน้ า เขื่อน และ สถานตีรวจวัดในล าน้ า   

สอดคล้อง  

3 ขอบเขตของข้อก าหนด 
(Specification scope) 

- ช้ันข้อมูลแหล่งน้ า เส้นทางน้ าธรรมชาติ พ้ืนท่ีแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติ บ่อบาดาล และสถานีตรวจวัดในล าน้ า อยู่ในขอบเขต
ข้อก าหนดมาตรฐานช้ันข้อมูลแหลง่น้ า FGDS 

สอดคล้อง  

4 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลติภณัฑ์
ข้อมูล (Data product 
identification) 

- หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ shapefile มีความสอดคล้องกับ
รายละเอียด ข้อมลูพื้นฐานเกี่ยวกับช้ันข้อมูล FGDS ข้อมูล
เส้นทางคมนาคม ดังน้ี 

 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง 

 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง 

 ค าอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic 
description) : สอดคล้อง 

 ช่ืออ่ืน (alternative title) : สอดคล้อง 

สอดคล้อง  
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 

 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง 

 ชนิดของการน าเสนอเชิงปริภมูิ (Spatial Representation 
Type) : สอดคล้อง 

 ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial resolution) : สอดคล้อง 
5 เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure 
5.1 ความหมายในภาพรวม - ใน “แบบส ารวจช้ันข้อมูลภมูิสารสนเทศพ้ืนฐาน” หน่วยงานได้

กรอกช่ือช้ันข้อมูล “แม่น้ า ล าธาร แหล่งน้ า” จึงไม่สอดคล้องกับ
ค านิยามศัพท์ท่ีก าหนดใน FGDS 

ไม่สอดคล้อง - หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนช่ือช้ันข้อมูลให้สอดคล้อง
ตามข้อก าหนด FGDS ที่ระบุเป็นช้ันข้อมูลแหล่งน้ า 

5.2 Geographic feature - รายการชั้นข้อมลูเส้นทางน้ าธรรมชาติ เป็นข้อมูล "เส้น" 
สอดคล้องกับท่ีก าหนดใน FGDS 

- รายการชั้นข้อมลูพื้นที่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ เป็นข้อมูล “พื้นที”่ 
สอดคล้องกับท่ีก าหนดใน FGDS  

- รายการชั้นข้อมลูบ่อบาดาลและสถานีตรวจวัดในล าน้ า เป็น
ข้อมูล “จุด” สอดคล้องกับท่ีก าหนดใน FGDS 

- หน่วยงานไมไ่ด้ระบุมาตราส่วนท่ีจดัท าข้อมูล  

ไม่สอดคล้อง -  เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบและระบมุาตราส่วนในการ
จัดท าข้อมูล โดยในส่วนของช้ันข้อมูลแหล่งน้ า รายการชั้น
ข้อมูลเส้นทางน้ าธรรมชาติ พื้นที่แหล่งน้ าธรรมชาติ บ่อ
บาดาล และสถานีตรวจวดัในล าน้ า ในมาตรฐาน FGDS 
ก าหนดไว ้ดังนี ้1:4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000
และ 250,000 

5.4 Data dictionary - รายการชั้นข้อมลูเส้นทางน้ าธรรมชาติ ข้อมูลลักษณะประจ าที่
หน่วยงานส่งให้มี STR_ID (ตรงกบั STR_ID) และ STR_TYPE 
(ตรงกับ  STR_Type), STR_NAM_T (ตรงกับ STR_Name_T) 
และ STR_NAM_E (ตรงกับ STR_Name_E)  ไม่ตรงกับท่ี FGDS 
ก าหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จ านวน 4 คอลัมน์ คือ 
STR_ID, STR_Type, STR_Name_T และ STR_Name_E 

- รายการชั้นข้อมลูพื้นที่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ ข้อมูลลักษณะ

ไม่สอดคล้อง รายการชั้นข้อมลูเส้นทางน้ าธรรมชาติ   
- เสนอให้หน่วยงานปรับช่ือ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน 

ดังนี ้

 STR_TYPE เป็น  STR_Type 

 STR_NAM_T เป็น STR_Name_T 

 STR_NAM_E เป็น STR_Name_E 
รายการชั้นข้อมลูพื้นที่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ  
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
ประจ าที่หน่วยงานส่งให้มี WB_ID (ตรงกับ NAT_WB_ID), 
WB_TYPE (ตรงกับ WB_Type) และ WB_NAME (ตรงกับ 
WB_Name_T) ไม่ตรงกับท่ี FGDS ก าหนดเงื่อนไขให้ต้องมี 
(Mandatory) จ านวน 4 คอลัมน์ คือ NAT_WB_ID, WB_Type, 
WB_Name_T และ WB_Name_E 

- รายการชั้นข้อมลูบ่อบาดาล ข้อมูลลักษณะประจ าที่หน่วยงาน
ส่งให้มี Well_ID (ตรงกับ Well_ID) และ Vill_Name (ตรงกับ 
Village_Name) ไม่ตรงกับท่ี FGDS ก าหนดเงื่อนไขใหต้้องมี 
(Mandatory) จ านวน 1 คอลัมน์ คือ Well_ID  

- รายการชั้นข้อมลูสถานีตรวจวัดในล าน้ า ข้อมูลลักษณะประจ า
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) ไม่ตรงกับท่ี FGDS ก าหนดเงื่อนไขให้
ต้องมี (Mandatory) จ านวน 6 คอลัมน์ คือ HYD_Station_ID, 
Sta_Code, Sta_Type, Basin_Code, River_Name และ 
Tools 

 

- เสนอให้หน่วยงานปรับช่ือ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน 
ดังนี ้

 WB_ID เป็น NAT_WB_ID 

 WB_TYPE เป็น WB_Type 

 WB_NAME เป็น WB_Name_T 
- เพิ่มข้อมูล Attribute ส าคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี ้

 WB_Name_E ชนิด Text "ช่ือแหล่งน้ า ภาษาอังกฤษ" 
รายการชั้นข้อมลูบ่อบาดาล 

- เสนอให้หน่วยงานปรับช่ือ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน 
ดังนี ้

 Vill_Name เป็น Village_Name 
รายการชั้นข้อมลูสถานีตรวจวัดในล าน้ า 

- เสนอให้หน่วยงานปรับช่ือ Attribute ให้ตรงตามมาตรฐาน 
ดังนี ้

 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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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
5.5 Feature Catalogue - ในหัวข้อน้ีเป็นการอธิบายรายละเอียดช้ันเส้นทางน้ าธรรมชาติ 

พื้นที่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ บ่อบาดาลและสถานีตรวจวัดในล า
น้ าในรูปแบบ แคตตาล็อกของรูปลักษณ ์(Feature Catalogue) 
ตามมาตรฐาน ISO19110  

- - หน่วยงานควรจัดท าข้อมูลให้ครบถ้วนตามข้อเสนอแนะ 5.4 
 

6 ระบบพิกัดอ้างอิงCoordinate 
reference systems 

- หน่วยงานระบุมาวา่เป็นระบบพิกัด UTM พื้นหลักฐาน WGS 84 
และข้อมลูจัดเก็บในระบบพิกัดนี้จริง 

สอดคล้อง  

7 ข้อก าหนดด้านคณุภาพข้อมลู Data quality 
7.1 Position Accuracy - หน่วยงานไมไ่ด้ระบุค่าความคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่งในแบบ

ส ารวจช้ันข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน 
- ผลการประเมินความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบ ตามมาตรฐาน 

CE95 (โดยที่ปรึกษา)  

 รายการชั้นข้อมลูเส้นทางน้ าธรรมชาติ ภาคเหนือ 106.25 
เมตร และ ภาคตะวันออก 62.14 เมตร ไม่มคีวามสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน FGDS ส่วน กทม. 11.67 เมตร มีความ
สอดคล้องกับความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบด้วยค่า 
AccuracyH (CE95) ในมาตราส่วน1:50,000 คือ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 21.64 เมตร  

 รายการชั้นข้อมลูพื้นที่แหล่งน้ าธรรมชาติ ภาคเหนือ 34.94 
เมตร ภาคตะวันออก 35.40 เมตร ไม่มีความสอดคล้องตาม
มาตรฐาน FGDS ส่วนกรุงเทพฯ 6.95 เมตร มีความ
สอดคล้องกับความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบด้วยค่า 
AccuracyH (CE95) ในมาตราส่วน 1:25,000 คือ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 10.82 เมตร 

ไม่สอดคล้อง - หน่วยงานสามารถพิจารณาและตรวจสอบผลการประเมิน
ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบ ตามมาตรฐาน CE95 
และ ASPRS ที่ประเมินโดยที่ปรึกษา 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 

 รายการชั้นข้อมลูบ่อบาดาลและสถานีตรวจวัดในล าน้ าไม่
สามารถตรวจวดัได้เนื่องจากไม่สามารถมองเห็นได้จากภาพ
ออร์โธ 

- ผลการประเมินความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบ ตามมาตรฐาน 
ASPRS (โดยที่ปรึกษา) 

 รายการชั้นข้อมลูเส้นทางน้ าธรรมชาติ ภาคเหนือ 61.42 
เมตร และ ภาคตะวันออก 35.92 เมตร ไม่มคีวามสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน FGDS ส่วน กทม. 6.75 เมตร มีความ
สอดคล้องความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบของข้อมูล FGDS 
แหล่งน้ าตามมาตรฐาน ASPRS ตามมาตราส่วน 1:25,000 คือ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10.82 เมตร 

 รายการชั้นข้อมลูพื้นที่แหล่งน้ าธรรมชาติ ภาคเหนือ 
20.20 เมตร ภาคตะวันออก 20.46 เมตร มีความ
สอดคล้องความถูกต้องเชิงต าแหนง่ทางราบของข้อมูล FGDS 
แหล่งน้ าตามมาตรฐาน ASPRS ตามมาตราส่วน 1 : 50,000 
คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 21.64 เมตร กรุงเทพฯ 4.02 เมตร 
มีความสอดคล้องความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบของข้อมูล 
FGDS แหล่งน้ าตามมาตรฐาน ASPRS ตามมาตราส่วน 1 : 
10,000 คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.33 เมตร 

 รายการชั้นข้อมลูบ่อบาดาลและสถานีตรวจวัดในล าน้ าไม่
สามารถตรวจวดัได้เนื่องจากไม่สามารถมองเห็นได้จากภาพ
ออร์โธ 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
7.2 Completeness 
7.2.1 ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทาง

ภูมิศาสตร ์
- หน่วยงานระบุว่าไม่มีการตรวจสอบความครบถ้วนของ Feature - -  เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบตามเกณฑค์วามครบถ้วน

ของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตรใ์นข้อมูล FGDS ช้ัน
ข้อมูลแหล่งน้า 

7.2.2 ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะ
ประจ า 

- หน่วยงานไมไ่ด้ระบุในแบบส ารวจช้ันข้อมุลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน
ในหัวข้อความครบถ้วนของข้อมูล ท าให้ไม่สามารถประเมินความ
สอดคล้องได ้

- - เมื่อหน่วยงานจัดท าข้อมลู Attribute ครบตามหัวข้อ 5.4 
แล้ว แนะน าให้ตรวจสอบรายการ (records) ว่าไมม่ีค่า 
NULL หรือ ไม่มีข้อมลูในรายการ และในกรณีที่ไมส่ามารถ
กรอกข้อมูลได้ ต้องมีจ านวนไม่เกนิ 1% ของจ านวนข้อมูล
ทั้งหมด 

7.3 ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะ
ประจ า 

- ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ ายังไมไ่ดร้ะบลุงในแบบ
ส ารวจช้ันข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐานท่ีให้หน่วยงานกรอก จึงยัง
ไม่สามารถประเมินความสอดคล้องได้ 

- - หน่วยงานสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูล Attribute 
ทุกรายการทีส่่งมอบ (หากไดด้ าเนนิการตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว) มาในแบบส ารวจชั้นข้อมูลภูมสิารสนเทศ
พื้นฐาน และข้อมูลมีความครบถ้วนตามข้อ 7.2.1 และ 
7.2.2 เสนอให้หน่วยงานจดัท า Data Dictionary ประกอบ
ชุดข้อมูลที่ส่งมอบ โดยเฉพาะกรณีที่มีการจัดท าข้อมูลหรือ
น าข้อมูลมาจากหน่วยงานอื่น เป็นข้อมูลที่ค านวณ หรือ   
อื่น ๆ (ให้กรอกไว้ในช่องหมายเหตุ) 

7.4 ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล 
7.4.1 ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของ

ข้อมูล 
- ไม่มเีกณฑ์ข้อก าหนดความสอดคลอ้งเชิงแนวคิดของข้อมูล ในชุด

ข้อมูล FGDS ช้ันข้อมูลแหล่งน้ า 
สอดคล้อง  

7.4.2 ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของ
ข้อมูล 

- จากการประเมินเอกสารพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) 
ของช้ันข้อมูลแหล่งน้ า พบว่ามีการก าหนดค่าโดเมนของ 
STR_TYPE.LUT ไม่ตรงตามมาตรฐาน FGDS 

ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบตามเกณฑ์ความสอดคล้องกับ
ค่าโดเมน ของข้อมูลในชุดข้อมูล FGDS ช้ันข้อมูลแหล่งน้ า 
ก าหนดไว ้
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
7.4.3 ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของ

ข้อมูล 
- รายการชั้นข้อมลูเส้นทางน้ าธรรมชาติ 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) 

- รายการชั้นข้อมลูพื้นที่แหล่งน้ าธรรมชาติมรีูปลักษณ์เป็นพื้นที่ 
(Polygon) มีความสอดคล้องทางโทโปโลยี เนื่องจากไม่พบ
ข้อผิดพลาด โดยใช้วิธีการประเมินความสอดคล้องทางโทโปโลยี
พิจารณาจากกฎ Must Not Overlap/Must Not Have Gaps 

- รายการชั้นข้อมลูบ่อบาดาล และสถานีตรวจวัดในล าน้ า มี
รูปลักษณ์เป็นจุด (point) ไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะไม่มีการ
ก าหนดค่าโทโปโลยีในมาตรฐาน FGDS 

สอดคล้อง  

8 การส่งมอบผลิตภณัฑ์ข้อมูล Data product delivery 
8.1 Data Format - หน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบ shapefile ตรงตามที่ก าหนดใน 

FGDS 
- มีการจัดส่งเอกสารแบบสอบถามในรูปแบบ PDF ระบุข้อมูล 

ได้แก่ ชนิดของข้อมูล (Line, Polygon, Point) ผู้ผลติหรือผู้ส่ง
มอบ (กรมทรัพยากรน้ า) ปีท่ีผลติข้อมูล (ปรับปรุงล่าสดุ ก.ค.59) 
 

สอดคล้อง  

8.2 สื่อบันทึกข้อมูล - ส่งไฟลผ์่านสื่อบันทึก เช่น Hard Disk สอดคล้อง  



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้า 5 - 95 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
8.3 การแบ่งระวาง/พื้นที่ข้อมลูที่ส่ง

มอบ 
- พื้นที่ข้อมูลที่ส่งมอบ ทั้งประเทศไทย สอดคล้อง  

9 ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมลู 
Metadata 

- ในข้อก าหนด FGDS ก าหนดให้มีขอ้มูลที่ต้องมี (Mandatory) 
จ านวน 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..*]  ซึ่งหน่วยงานไม่มีการจัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบ Metadata แต่กรอกแบบฟอร์มมาจ านวน 6 ชนิดข้อมูล 
คือ 

 Dataset title 

 Dataset reference date  

 Dataset language 

 Abstract describing the dataset 

 Metadata point of contact  

 Metadata date stamp    

ไม่สอดคล้อง - จากข้อมูลในแบบส ารวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน 
หน่วยงานแจ้งว่าช้ันข้อมูลไมม่ี Metadata จึงขอเสนอแนะ
ให้หน่วยงานจัดท าระบบ Metadata ที่มีองค์ประกอบ
ข้อมูลตามทีร่ะบุในมาตรฐาน FGDS ข้อ 9 ข้อก าหนดด้าน
การอธิบายข้อมูล เพื่อใหผู้้ใช้งานมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการ
น าไปพิจารณาความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งานเฉพาะ
ต่อไป 

สรุป ประเมิน 19 รายการ สอดคล้อง 9 รายการ ไมส่อดคล้อง 6 รายการ และยังไมไ่ดร้ับข้อมูลหรือไม่สามารถประเมินได้ 4 รายการ 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้ 
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5.13 กรมอุทกศาสตร์ 

ข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์ สามารถน ามาใช้ในการประเมินความสอดคล้องได้ 1 ชุดข้อมูล คือ ชุดข้อมูล
อุทกศาสตร์ และจ าแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จ านวน 4 รายการ (ตารางที่ 5-25) รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 5-26 

 

ตารางท่ี 5-25 ข้อมูลจากหน่วยงานกรมอุทกศาสตร์ ส าหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลอุทกศาสตร์ 
หน่วยงาน 
หลัก/ร่วม 

กลุ่มชุดข้อมลูตาม
มาตรฐาน FGDS 

รายการชั้นข้อมลูตามมาตรฐาน FGDS หมายเหตุ 

กรมอุทกศาสตร ์ ข้อมูลอุทกศาสตร ์

13001 - ตัวเลขน้ า (SOUNDG) 
มีข้อมูลส าหรับการ

ประเมิน 
(ดังตารางที่ 5-26) 

13002 - เส้นชายฝ่ัง (COALNE) 
มีข้อมูลส าหรับการ

ประเมิน 
(ดังตารางที่ 5-26) 

13007 - แนวสายเหนือพื้นดิน (CBLOHD)   - 

13011 - สายน้ าไหลขึน้มีอัตรา (Flood tide stream with 
rate, TS_FEB) 

มีข้อมูลส าหรับการ
ประเมิน 

(ดังตารางที่ 5-26) 
13012 - บริเวณทรายและโคลนกบัหย่อมของก้อนหินหรือ
กรวด(MUD_SAND) 

- 

13013 - ค่าเส้นความลึกเท่า (DEPCNT) 
มีข้อมูลส าหรับการ

ประเมิน 
(ดังตารางที่ 5-26) 

13017 - ที่ทอดสมอ (Anchor berths, ACHBRT) - 
13018 - กระโจมไฟ (LIGHTS) - 
13019 - ทุ่น (BUOY) - 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 
 

การประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลของหน่วยงาน กรมอุทกศาสตร์ (จ านวน 4 
ชั้นข้อมูล) มีหัวข้อการประเมินจ านวนทั้งสิ้น 19 รายการ ได้ผล สอดคล้องกับมาตรฐาน 10 รายการ ไม่สอดคล้อง 
4 รายการ และไม่สามารถประเมินได้ 5 รายการ ประเด็นส าคัญของรายการไม่สอดคล้อง และรายการที่ไม่สามารถ
ประเมินได้ คือ ยังไม่มีการระบุรายการข้อมูล metadata อธิบายประวัติความเป็นมาของข้อมูล เช่น แหล่งข้อมูลที่
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ใช้จัดท า ขั้นตอนและวิธีการแปลงและประมวลผลจากแหล่งข้อมูล ความครบถ้วน วันที่จัดท า เป็นต้น ความไม่
สอดคล้องดังกล่าวนี้ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญกับการน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน
ความเชื่อมัน่ของการน าไปใช้อ้างอิง ตามวัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน FGDS ของประเทศ รายละเอียดต่าง 
ๆ ในการประเมินความสอดคล้องท้ัง 19 รายการ แสดงในตารางที่ 5-26 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5-26 ผลการประเมินความสอดคล้องชุดข้อมูลอุทกศาสตร์ รายการชั้นข้อมูลตัวเลขน้ า (SOUNDG), เส้นชายฝั่ง (COALNE), สายน้ าไหลขึ้นมีอัตรา 
(Flood tide stream with rate, TS_FEB) และค่าเส้นความลึกเท่า (DEPCNT) กรมอุทกศาสตร์ 

หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
2 ภาพรวม (Overview) - เป็นช้ันข้อมูลอุทกศาสตร์ ตรงตามที่ FGDS นิยามไว ้ สอดคล้อง  
3 ขอบเขตของข้อก าหนด 

(Specification scope) 
- ช้ันข้อมูลอุทกศาสตร์ อยู่ในขอบเขตข้อก าหนดมาตรฐานช้ันข้อมูลอุทก

ศาสตร์ FGDS 
สอดคล้อง  

4 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ผลิตภณัฑ์ข้อมูล (Data 
product identification) 

- หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ Shapefile ที่มีความสอดคล้องกับ
รายละเอียดข้อสนเทศพ้ืนฐานที่ระบุจ าแนกข้อมูล FGDS ช้ันข้อมูลอุทก
ศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยรายการสมบัติเฉพาะพื้นฐานของช้ันข้อมูลอทุก
ศาสตร์ ตามตารางที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ข้อมลู FGDS ช้ัน
ข้อมูลอุทกศาสตร ์

สอดคล้อง  

5 เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure   
5.1 ความหมายในภาพรวม - ใน “แบบส ารวจช้ันข้อมูลภมูิสารสนเทศพ้ืนฐาน” หน่วยงานกรอกช่ือช้ัน

ข้อมูลว่า “อุทกศาสตร์” สอดคล้องกับค านิยามศัพท์ที่ก าหนดใน FGDS 
สอดคล้อง  

5.2 Geographic feature - รายการข้อมลูตัวเลขน้ า เป็นข้อมลู “จุด” เส้นชายฝั่ง สายน้ าไหลขึน้มี
อัตรา และค่าเส้นความลึกเท่า เปน็ข้อมูล “เส้น” สอดคล้องกับท่ีก าหนดใน 
FGDS 

- หน่วยงานไม่ระบุมาตราส่วนท่ีจัดท าข้อมูลในแบบส ารวจชั้นข้อมูลภมูิ
สารสนเทศพ้ืนฐาน 

ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบและระบุมาตราส่วนในการ
จัดท าข้อมูล โดยในส่วนของช้ันข้อมูลอุทกศาสตร์ รายการ
ข้อมูลตัวเลขน้ า เส้นชายฝั่ง สายน้ าไหลขึ้นมีอัตรา และค่า
เส้นความลึกเท่า ในมาตรฐาน FGDS ก าหนดไว้ ดังนี้ 
1:4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000 หรือ 1:250,000 

5.4 Data dictionary - รายการข้อมลูตัวเลขน้ า ข้อมลูลักษณะประจ าที่หน่วยงานส่งให้มี 
OBJECTID (ตรงกับ SOUNDG_ID) และ DEPTH (ตรงกับ DEPTH) โดยที่ 
FGDS ก าหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จ านวน 2 คอลัมน์ คือ 
SOUNDG_ID และ DEPTH 

ไม่สอดคล้อง - เสนอให้หน่วยงานปรับช่ือ Attribute รายการข้อมลูตัวเลข
น้ า ให้ตรงตามมาตรฐาน ดังน้ี 

 OBJECTID เป็น SOUNDG_ID 
- รายการข้อมลูเส้นชายฝั่ง ปรับชื่อ Attribute ให้ตรงตาม
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- รายการข้อมลูเส้นชายฝั่ง ข้อมลูลกัษณะประจ าที่หน่วยงานส่งให้มี 
OBJECTID (ตรงกับ COALNE_ID) และ Shape_Leng (ตรงกับ LENGTH) 
โดยที่ FGDS ก าหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จ านวน 2 คอลัมน์ คือ 
COALNE_ID และ COALINE_TYPE 

- รายการข้อมลูสายน้ าไหลขึ้นมีอตัรา ข้อมูลลักษณะประจ าที่หน่วยงานส่งให้
มี OBJECTID (ตรงกับ TS_FEB_ID) และ CAT_TS (ตรงกับ 
TIDAL_STR_TYPE) โดยที ่FGDS ก าหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) 
จ านวน 1 คอลัมน์ คือ TS_FEB_ID 

- รายการข้อมลูค่าเส้นความลึกเท่า ข้อมูลลักษณะประจ าที่หน่วยงานส่งให้มี 
OBJECTID (ตรงกับ DEPCNT_ID) และ VALDCO (ตรงกับ VALSCO) โดย
ที่ FGDS ก าหนดเงื่อนไขให้ต้องมี (Mandatory) จ านวน 3 คอลัมน์ คือ 
DEPCNT_ID, VALSCO และ VER_DATUM 

มาตรฐาน ดังนี้ 

 OBJECTID เป็น COALNE_ID 

 Shape_Leng เป็น LENGTH 
- เพิ่มข้อมูล Attribute ส าคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี ้

 COALINE_TYPE ชนิด Integer “รหัสประเภทของเส้น
ชายฝั่ง” 

- รายการข้อมลูสายน้ าไหลขึ้นมีอตัรา เปลี่ยนช่ือ Attribute 
ให้ตรงตามมาตรฐาน ดังน้ี 

 OBJECTID เป็น TS_FEB_ID 

 CAT_TS เป็น TIDAL_STR_TYPE 
- รายการข้อมลูค่าเส้นความลึกเท่า เปลี่ยนช่ือ Attribute ให้

ตรงตามมาตรฐาน ดังน้ี 

 OBJECTID เป็น DEPCNT_ID 

 VALDCO เป็น VALSCO 
- เพิ่มข้อมูล Attribute ส าคัญที่ต้องมี (Mandatory) ดังนี ้

 VER_DATUM ชนิด Integer "รหัสของเกณฑ์อ้างอิงค่า
พิกัดทางดิ่ง" 

5.5 Feature Catalogue - ในหัวข้อน้ีเป็นการอธิบายรายละเอียดของรายการข้อมลูในช้ันข้อมูลอุทก
ศาสตร์ ในรูปแบบ แคตตาล็อกของรูปลักษณ ์(feature catalogue)  ตาม
มาตรฐาน ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่น ามาแสดงจะเป็นรายการตาม
รายละเอียดในข้อ 5.4 

- - ดูรายละเอียดข้อเสนอแนะข้อ 5.4 

6 ระบบพิกัดอ้างอิง
Coordinate reference 

- หน่วยงานระบุมาวา่เป็นระบบพิกัด Geographic พื้นหลักฐาน WGS 84  
และข้อมลูจัดเก็บในระบบพิกัดนี้จริง 

สอดคล้อง  
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systems 
7 ข้อก าหนดด้านคณุภาพข้อมลู Data quality 
7.1 Position Accuracy - หน่วยงานระบุว่า ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่ง (Accuracy) ทางราบ 

น้อยกว่า 2 เมตร ทางดิ่ง น้อยกว่า 0.25 เมตร แต่ไม่ไดร้ะบุว่าเป็นคา่ความ
คลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่งของรายการข้อมูลตัวเลขน้ า ข้อมลูเส้นชายฝั่ง 
ข้อมูลสายน้ าไหลขึ้นมีอัตรา หรือ ข้อมูลค่าเส้นความลึกเท่า และเปน็ผล
จากผลการประเมินความสอดคล้องความถูกต้องเชิงต าแหน่ง ข้อมูล
ประเภท Fixed Points หรือ Floating Points ของช้ันข้อมูลอุทกศาสตร์
ดังนั้นจึงยังไม่สามารถประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่งได้ 
 

- - เสนอให้หน่วยงานตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนเชิง
ต าแหน่งทางราบและทางดิ่ง ซึ่งหากได้ด าเนินการแล้วได้
โปรดระบุ ค่าความคลาดเคลื่อน ท้ังทางราบและทางดิ่ง ของ 
รายการข้อมลูตัวเลขน้ า ข้อมลูเสน้ชายฝั่ง ข้อมูลสายน้ าไหล
ขึ้นมีอัตรา และข้อมูลคา่เส้นความลึกเท่า ตามล าดบั และ
ระบุวิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการทดสอบ 

7.2 Completeness 
7.2.1 ความครบถ้วนของ

รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร ์
- หน่วยงานระบุว่ามีการตรวจสอบความครบถ้วนของ Feature ด้วยวิธีการ

ตรวจสอบตามมาตรฐาน S-58 DATA VERIFICATION  
-  ผลการตรวจสอบ ผ่านตามเกณฑก์ารผลิต 

สอดคล้อง  

7.2.2 ความครบถ้วนของข้อมูล
ลักษณะประจ า 

- หน่วยงานระบุว่ามีการตรวจสอบความครบถ้วนของ Attribute ด้วยวิธีการ
ตรวจสอบตามมาตรฐาน S-58 DATA VERIFICATION 

- ผลการตรวจสอบ ผ่านตามเกณฑก์ารผลิต 

สอดคล้อง  

7.3 ความถูกต้องของข้อมูล
ลักษณะประจ า 

- ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ ายังไมไ่ดร้ะบลุงไปในแบบส ารวจช้ัน
ข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐานที่ให้หน่วยงานกรอกจึงยังไม่สามารถประเมิน
ความสอดคล้องได ้

- - หน่วยงานสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูล Attribute 
ทุกรายการทีส่่งมอบ (หากไดด้ าเนนิการตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว) มาในแบบส ารวจชั้นข้อมูลภูมสิารสนเทศ
พื้นฐาน และข้อมูลมีความครบถ้วนตามข้อ 7.2.1 และ 
7.2.2 เสนอให้หน่วยงานจัดท า Data Dictionary ประกอบ
ชุดข้อมูลที่ส่งมอบ โดยเฉพาะกรณีที่มีการจัดท าข้อมูลหรือ
น าข้อมูลมาจากหน่วยงานอื่น เป็นข้อมูลที่ค านวณ หรือ   
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อื่น ๆ (ให้กรอกไว้ในช่องหมายเหตุ) 
7.4 ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล 
7.4.1 ความสอดคล้องเชิงแนวคิด

ของข้อมูล 
- ไม่สามารถประเมินความสอดคล้องได้ เนื่องจากไมม่ีข้อก าหนดความ

สอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูลลกัษณะประจ า ในชุดข้อมูล FGDS ชุด
ข้อมูลอุทกศาสตร ์

- - อ้างอิงตามเอกสาร “มาตรฐาน ข้อก าหนดข้อมูลภมูิ
สารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) 13 ช้ันข้อมูล” หน้า 8-25 
หัวข้อ 7.4 ข้อก าหนดความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล 
(Attribute Data) ร้อยละ 90 แต่ไม่ได้ระบุเกณฑ์ความ
สอดคล้องเชิงแนวคิดหรือทางตรรกะของข้อมูล 

7.4.2 ความสอดคล้องกับค่า
โดเมนของข้อมูล 

- ยังไม่ได้รับข้อมลู - - ยังไม่ไดร้ับข้อมูล 

7.4.3 ความสอดคล้องทางโทโปโล
ยีของข้อมูล 

- รายการชั้นข้อมลู ตัวเลขน้ า และสายน้ าไหลขึ้นมีอัตรา มีรูปลักษณเ์ป็นจุด 
(point) ไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะไม่มีการก าหนดค่าโทโปโลยีใน
เอกสารมาตรฐาน 

- รายการชั้นข้อมลูเส้นชายฝั่ง และค่าเส้นความลึกเท่ามีรูปลักษณเ์ปน็เส้น 
(Line) มีความสอดคล้องทางโทโปโลยีเนื่องจากไม่พบข้อผดิพลาด 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) 

สอดคล้อง  

8 การส่งมอบผลิตภณัฑ์ข้อมูล Data product delivery 
8.1 Data Format - หน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบ shapefile ตรงตามที่ก าหนดใน FGDS 

- มีการจัดส่งเอกสารแบบสอบถามในรูปแบบ PDF File ระบุข้อมลู ชนิดของ
ข้อมูล (Point, Line) วันท่ีผลิต (15 ก.พ. 2560) ผู้ส่งมอบ (กรมอุทก
ศาสตร์) แต่ไม่มีการระบุ มาตราสว่นท่ีผลิตข้อมลู 

ไม่สอดคล้อง -  เสนอให้หน่วยงานท าการตรวจสอบมาตราส่วนท่ีผลิตข้อมลู
และบันทึกลงในแบบส ารวจช้ันข้อมูลภมูิสารสนเทศพื้นฐาน   
 
 

8.2 สื่อบันทึกข้อมูล - ส่งไฟลผ์่านสื่อบันทึก เช่น Hard Disk สอดคล้อง  
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8.3 การแบ่งระวาง/พื้นที่ข้อมลู
ที่ส่งมอบ 

- แบ่งพื้นที่ตามข้อมูลตัวเลขน้ า, เสน้ชายฝั่ง, สายน้ าไหลขึ้นมีอัตรา และค่า
เส้นความลึกเท่า ในน่านน้ าไทย (กรมอุทกศาสตร์) 

สอดคล้อง  

9 ข้อก าหนดด้านค าอธิบาย
ข้อมูล Metadata 

- ในข้อก าหนด FGDS ก าหนดให้มีขอ้มูลที่ต้องมี (Mandatory) จ านวน 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..*] ซึ่งหน่วยงานไม่มีการ
จัดเก็บข้อมลูในรูปแบบ Metadata แต่กรอกแบบฟอร์มมาจ านวน 4 ชนิด
ข้อมูล คือ 

 Dataset title 

 Dataset reference date 

 Dataset language 

 Abstract describing the dataset    

ไม่สอดคล้อง - จากข้อมูลในแบบส ารวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน 
หน่วยงานแจ้งว่าช้ันข้อมูลไมม่ี Metadata จึงขอเสนอแนะ
ให้หน่วยงานจัดท าระบบ Metadata ทีมีองค์ประกอบข้อมูล
ตามที่ระบุในมาตรฐาน FGDS ข้อ 9 ข้อก าหนดด้านการ
อธิบายข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการน าไป
พิจารณาความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งานเฉพาะต่อไป 
 

สรุป ประเมิน 19 รายการ สอดคล้อง 10 รายการ ไมส่อดคล้อง 4 รายการ และยังไม่มีข้อมลูหรือไมส่ามารถประเมินได้ 5 รายการ 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้ 
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5.14 กรมแผนที่ทหาร    

ข้อมูลจากกรมแผนที่ทหาร สามารถน ามาใช้ในการประเมินความสอดคล้องได้ 3  ชุดข้อมูล (ตารางที่ 5-
27) คือ ชุดข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ ชุดข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข และข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5-28  5-29 และ 5-30 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 5-27 ข้อมูลจากหน่วยงานกรมแผนที่ทหารส าหรับการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลหมุดหลักฐาน
แผนที่ 

หน่วยงาน 
หลัก/ร่วม 

กลุ่มชุดข้อมลูตาม
มาตรฐาน FGDS 

รายการชั้นข้อมลูตามมาตรฐาน FGDS หมายเหตุ 

กรมแผนที่ทหาร 

ชุดข้อมูลหมดุหลักฐาน
แผนที่ 

09000 - หมุดหลักฐานแผนที่ (controlPoint) -  

09001 - หมุดหลักฐานทางราบ (HorizontalControlPoint) 
สรุปผลการประเมิน 

ดังตารางที่ 5-28 
09002 - หมุดหลักฐานทางดิ่ง (VerticalControlPoint) - 
09003 - หมุดหลักฐานสามมติิ (3dControlPoint) - 
09004 - จุดบังคับภาพถ่าย (PhotoControlPoint) - 

ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
สรุปผลการประเมิน 

ดังตารางที ่5-29 

ข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 
สรุปผลการประเมิน 

ดังตารางที ่5-30 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 
 
 การประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลของหน่วยงาน กรมแผนที่ทหาร ชั้นข้อมูล
หมุดหลักฐานทางราบ มีหัวข้อการประเมินจ านวนทั้งสิ้น 15 รายการ ได้ผล สอดคล้องกับมาตรฐาน 10 รายการ 
ไม่สอดคล้อง 5 รายการ และไม่สามารถประเมินได้ 0 รายการ ประเด็นส าคัญของรายการไม่สอดคล้อง คือ 
หน่วยงานจัดส่ง URL ระบบให้บริการ OGC WMS แทนการส่งมอบไฟล์ข้อมูล รวมทั้งไม่มีเอกสารยืนยันความ
สอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ซึ่งมีรายการประเมินหลายรายการต้องใช้วิธีการประเมินจากไฟล์ข้อมูลโดยตรง ท า
ให้ไม่สามารถก าหนดได้ว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน รายละเอียดแต่ละหัวข้อทั้ง 15 รายการแสดงใน
ตารางที่ 5-28 
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ตารางท่ี 5-28 ผลการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ รายการชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ (HorizontalControlPoint) กรมแผนที่ทหาร 
หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
2 ภาพรวม (Overview) - เป็นช้ันข้อมูลหมดุหลักฐานแผนท่ี ที่หมายถึง หมุดหลักฐานทาง

ราบ ท่ีให้เฉพาะค่าพิกัดทางราบในรูปแบบพิกัดทางยีออเดซีและ/
หรือในรูปพิกัดแผนท่ีระบบยมูีเอ็ม (UTM) 

สอดคล้อง  

3 ขอบเขตของข้อก าหนด (Specification 
scope) 

- ช้ันข้อมูลหมุดหลักฐานแผนท่ี อยู่ในขอบเขตข้อก าหนดมาตรฐาน
ช้ันข้อมูลแปลงที่ดิน FGDS 

สอดคล้อง  

4 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลติภณัฑ์ขอ้มูล 
(Data product identification) 

- หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ shapefile มีความสอดคล้องกับ
รายละเอียด ตามตารางที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับช้ันข้อมูล FGDS 
ช้ันข้อมูลหมุดหลักฐานแผนท่ี ดังนี ้

 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง 

 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง 

 ค าอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic 
description) : สอดคล้อง 

 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง 

 ชนิดของการน าเสนอเชิงปริภมูิ (Spatial Representation 
Type) : สอดคล้อง 

สอดคล้อง  

5 เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล  Data content and structure 
5.1 ความหมายในภาพรวม - หน่วยงานส่ง URL ส าหรับเช่ือมตอ่บริการ WMS มาให้จากการ

ตรวจสอบเป็นช่ือช้ันข้อมูล GISTDA_gps_3857 เป็นข้อมูลรหัส 
09001 - หมุดหลักฐานทางราบ (HorizontalControlPoint) 
ตามที่ระบุในมาตรฐาน FGDS 

สอดคล้อง  
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
5.2 Geographic feature - ตรวจสอบช้ันข้อมลูจากบริการ WMS request=GetCapabilities 

พบช้ันข้อมูล GISTDA_gps_3857 เป็นข้อมูลตรงกับรายการ
รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ ที่ก าหนดไว้ใน FGDS คือ 09001 - หมุด
หลักฐานทางราบ (HorizontalControlPoint) 

- จากการตรวจสอบระบบให้บริการดังกล่าวไม่พบว่ามีการระบุ
มาตราส่วนช้ันข้อมูล รวมถึงไมไ่ดก้รอกแบบสอบถาม 

ไม่สอดคล้อง - ควรแจ้งมาตราส่วนช้ันข้อมลูโดยกรอกในแบบฟอร์ม หรือระบุ
รายละเอียดไว้ใน Abstract (ในเอกสาร GetCapabilities) 
หรือ ระบุใน MetadataURL ส าหรับไปสืบค้นข้อมูลค าอธิบาย
เพิ่มเตมิ 

5.4 Data dictionary - ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับรายการ Attribute จากเอกสาร 
request=DescribeLayer ของบริการ WMS 

ไม่สอดคล้อง - หน่วยงานควรจัดท าและแสดงข้อมูล Attribute ที่ต้องมี 
(Mandatory) ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน FGDS ได้แก่  

 pointId ชนิด Text "หมายเลขหมดุหลักฐานทีไ่ม่ซ้ ากับ
หมุดอื่น" 

 pointLocation ชนิด Text "ค าอธิบายสถานที่ตั้งและ
วิธีการเข้าถึงหมุดหลักฐานแผนท่ี  

 PointLocationMap ชนิด BLOB "ภาพร่างแผนที่แสดง
ที่ตั้งหมุดหลักฐานแผนที่" 

 agencyName ชนิด Text "หน่วยงานผู้รับผดิชอบหมุด
หลักฐาน" 

5.5 Feature Catalogue - ไม่พบรายการ Attribute จากเอกสาร request=DescribeLayer ไม่สอดคล้อง - หน่วยงานควรจัดท าข้อมูลให้ครบถ้วนตามข้อเสนอแนะ 5.4 
6 ระบบพิกัดอ้างอิง  

Coordinate reference systems 
- ระบบให้บริการ WMS รองรับระบบพิกัดอ้างอิง EPSG:4326 

(Geographic Coordinate System: WGS84)  
สอดคล้อง  

7 คุณภาพข้อมลู (Data quality) 
7.1 Position Accuracy - ไม่สามารถประเมินได้ (ทดสอบซ้อนช้ันข้อมูลบนภาพถ่ายออโทแต่ ไม่สอดคล้อง - หน่วยงานควรกรอกเอกสารยืนยันความถูกต้องทางต าแหน่ง
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
ไม่สามารถยืนยันต าแหน่งด้วยวิธี well know point เพราะ
ต าแหน่งท่ีตั้งหมุด ไม่ได้อยู่บนต าแหน่งจุดตัดของรายละเอียดบน
ภูมิประเทศท่ีเห็นในภาพ) 

เป็นเอกสารประกอบการส่ง WMS URL หรือกรอกข้อมูลแสดง
ไว้ในเอกสาร GetCapabilities หรือ MetadataURL 

7.2 ความครบถ้วนของข้อมูล (Completeness) 
7.2.1 ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทาง

ภูมิศาสตร ์
- ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากไมท่ราบจ านวนที่แน่นอนตามที่

ก าหนดนิยามไว้ในมาตรฐาน FGDS (“รูปลักษณ์หมดุหลักฐานแผน
ที่น้ันหมายถึงการที่ข้อมูลหมุดหลกัฐานแผนที่ท้ังหมดตามขอบเขต
งานของโครงการ หรือขอบเขตงานจ้างด าเนนิการ จะต้องมีบันทึก
อยู่ในชุดข้อมูลที่ส่งมอบอย่างครบถ้วนไม่มากและไม่น้อยกว่าความ
เป็นจริง”) 

ไม่สอดคล้อง - หน่วยงานควรแจ้ง (ยืนยัน) จ านวนท่ีครบถ้วนของหมุด
หลักฐานเป็นเอกสารประกอบการส่ง WMS URL 

7.2.2 ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะ
ประจ า 

- ไม่พบรายการ Attribute จากเอกสาร request=DescribeLayer ไม่สอดคล้อง - หน่วยงานควรจัดท าข้อมลูให้ครบถ้วนตามข้อเสนอแนะ 5.4 

7.3 ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า - ระบบให้บริการไม่รองรับ request=GetFeatureInfo  ไม่สอดคล้อง - หน่วยงานควรยืนยันความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ า
เป็นเอกสารประกอบการส่ง WMS URL  

8 Data product delivery 
8.1 Data Format - ข้อมูลอยู่ในรูปแบบบริการ WMS ไม่ตรงกับท่ีก าหนดไว้ใน

มาตรฐาน FGDS คือ ARC/INFO Coverage, Shapefile, DWG, 
MapInfo Map File, DGN, Geodatabase, GML, Postgres 
หรือ Oracle Database   

ไม่สอดคล้อง - หน่วยงานควรเปิดให้บริการเพิ่มเตมิในรูปแบบ WFS  

8.2 สื่อบันทึกข้อมูล - ไม่มสีื่อบันทึกข้อมูล ไม่สอดคล้อง - กรณีนี้หน่วยงานจดัท าเป็นระบบให้บริการ 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
9 ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมลู 

Metadata 
- ในข้อก าหนด FGDS ก าหนดให้มีขอ้มูลที่ต้องมี (Mandatory) 

จ านวน 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 และไมไ่ด้กรอกแบบสอบถามมา 

ไม่สอดคล้อง - หน่วยงานควรกรอกแบบสอบถามและระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ 
Metadata ตามที่ก าหนดในมาตรฐาน FGDS จ านวน 9 ชนิด
ข้อมูล 

สรุป ประเมิน 15 รายการ สอดคล้อง 5 รายการ ไมส่อดคล้อง 10 รายการ และไม่ได้รับข้อมลูหรือไมส่ามารถประเมินได้ 0 รายการ 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้ 
 

การประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลของหน่วยงาน กรมแผนที่ทหาร ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข มีหัวข้อการประเมินจ านวนทั้งสิ้น 
14 รายการ ได้ผล สอดคล้องกับมาตรฐาน 5 รายการ ไม่สอดคล้อง 1 รายการ และไม่สามารถประเมินได้ 8 รายการ ประเด็นส าคัญของรายการไม่สอดคล้องและไม่สามารถ
ประเมินได้ คือ หน่วยงานจัดส่ง URL ระบบให้บริการ OGC WMS แทนการส่งมอบไฟล์ข้อมูลต้นฉบับ รวมทั้งไม่มีเอกสารยืนยันความสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ซึ่งมีรายการ
ประเมินหลายรายการต้องใช้วิธีการประเมินจากไฟล์ข้อมูลโดยตรง เช่น GeoTIFF ท าให้ไม่สามารถประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานได้หลายรายการ รายละเอียดแต่ละหัวข้อ
ทั้ง 14 รายการแสดงในตารางที่ 5-29 
 
ตารางท่ี 5-29 ผลการประเมินความสอดคล้อง รายการชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข กรมแผนที่ทหาร 

หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
2 ภาพรวม (Overview)  - เป็นช้ันข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข “ค่าระดับ 

(elevation)” ตรงตามที่ FGDS นิยามไว ้
สอดคล้อง  
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
3 ขอบเขตของข้อก าหนด (Specification 

scope) 
- ข้อมูลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS คือ ข้อมูลในรูปแบบกริด 

ซึ่งมาตรฐานก าหนดไว้ว่า “ข้อมลูความสูงภมูิประเทศเชิงเลข
มาตราส่วน 1:50,000 ค่าพิกัดทางราบอ้างอิงพิกัดภูมิศาสตร ์
(ละติจดู ลองจิจูด) บนพ้ืนหลักฐาน WGS84 มีหน่วยเป็นองศา 
ลิปดา พิลิปดา ค่าความสูงอ้างอิง MSL มีหน่วยเป็นเมตร 
ครอบคลมุพื้นท่ีขนาด 1 องศา×1 องศา ระยะห่างระหว่างจุด 1 
พิลิปดา” 

- ข้อมูลรายละเอียดจากระบบให้บรกิาร WMS ไม่มีข้อมูลที่แสดง
รายระเอียดข้อมลูต้นฉบบัดังกล่าว จึงไม่สามารถประเมินความ
สอดคล้องได้  

- - ระบบให้บริการข้อมูลในรูปแบบ WMS ไมส่ามารถประเมินความ
สอดคล้องตามรายละเอียด “ขอบเขตของข้อก าหนด” จึงขอ
เสนอแนะแนวทางให้หน่วยงานเลอืกด าเนินการ ดังนี ้

 หน่วยงานส่งข้อมูลไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบกริด  
หรือแรสเตอร์กริด เพื่อประเมินความสอดคล้อง 

 จัดท าระบบให้บริการข้อมลูความสูงภูมิประเทศเชิงเลขใน
รูปแบบ WCS 

 ส่งรายละเอียดยืนยันความสอดคลอ้ง ว่าหน่วยงานมีการ
ให้บริการข้อมลูในปัจจุบัน สอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ใน
มาตรฐาน FGDS ข้อ 3 ขอบเขตของข้อก าหนด ช้ันข้อมูล
ความสูงภมูิประเทศเชิงเลขมาตราส่วน 1:50,000 

4 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลติภณัฑ์ขอ้มูล 
(Data product identification) 

- ระบบให้บริการ WMS ทีห่น่วยงานส่งให้รวมถึงข้อมูลในเอกสาร 
GetCapabilites ไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ส าหรับใช้ประเมิน
ความสอดคล้อง ตามตารางที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับช้ันข้อมูล 
FGDS ความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ดังนี้ 

 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง 

 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Geographic Description) : 
สอดคล้อง 

 ช่ืออ่ืน (alternative title) : สอดคล้อง 

 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง 

 ชนิดของการน าเสนอเชิงปริภมูิ (Spatial Representation 

- - ระบบให้บริการข้อมูลในรูปแบบ WMS ไมส่ามารถประเมินความ
สอดคล้องตามรายละเอียด “ข้อมลูพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์
ข้อมูล” ได้ครบถ้วน จึงขอเสนอแนะแนวทางให้หน่วยงานเลือก
ด าเนินการ ดังนี้ 

 หน่วยงานส่งข้อมูลไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบกริด  
หรือแรสเตอร์กริด เพื่อประเมินความสอดคล้อง 

 จัดท าระบบให้บริการข้อมลูความสูงภูมิประเทศเชิงเลขใน
รูปแบบ WCS 

 ส่งรายละเอียดยืนยันความสอดคลอ้งว่าหน่วยงานมีการ
ให้บริการข้อมลูในปัจจุบัน สอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ใน
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
Type) ข้อมูลแบบกรดิ (Gridded Data) : ไม่สอดคล้อง 

 ความละเอียดเชิงปริภูมิ (Spatial Resolution) : ไม่มีข้อมลู 

มาตรฐาน FGDS ข้อ 4 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์
ข้อมูล 

5 เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล  Data content and structure 
5.1 ความหมายในภาพรวม - ในมาตรฐานระบุความหมายว่า เปน็ ช้ันข้อมูลความสูงภมูิ

ประเทศเชิงเลขส าหรับแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 ค่าพิกัดทาง
ราบอ้างอิงพิกัดภูมิศาสตร์ (ละตจิดู ลองจิจูด) บนพ้ืนหลักฐาน 
WGS84 มีหน่วยเป็นองศา ลิปดา พิลิปดา ค่าความสูงอ้างอิง 
MSL มีหน่วยเป็นเมตร ขนาดระวาง 1องศา×1องศา ระยะห่าง
ระหว่างจุด 1 พิลิปดา 

- ระบบให้บริการ WMS ที่หน่วยงานส่งให้รวมถึงข้อมูลในเอกสาร 
GetCapabilites ไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ส าหรับใช้ประเมิน
ความสอดคล้องของความหมายในเรื่องของข้อมูลต้นฉบับว่ามี
ขนาดระวาง 1 องศา x 1 องศา ระยะห่างระหว่างจุด 1 ฟิลิปดา 

- - ระบบให้บริการข้อมูลในรูปแบบ WMS ไมส่ามารถประเมินความ
สอดคล้องตามรายละเอียด “ความหมายในภาพรวม” ได้
ครบถ้วน จึงขอเสนอแนะแนวทางให้หน่วยงานเลือกด าเนินการ
ดังนี ้

 หน่วยงานส่งข้อมูลไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบกริด  
หรือแรสเตอร์กริด เพื่อประเมินความสอดคล้อง 

 จัดท าระบบให้บริการข้อมลูความสูงภูมิประเทศเชิงเลขใน
รูปแบบ WCS 

 ส่งรายละเอียดยืนยันความสอดคลอ้งว่าหน่วยงานมีการ
ให้บริการข้อมลูในปัจจุบัน สอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ใน
มาตรฐาน FGDS ข้อ 5.1 ความหมายในภาพรวม 

5.2 เนื้อหาข้อมูลความสูงภมูิประเทศเชิงเลข - ใน FGDS ก าหนดไว้ว่าข้อมูลแบบแรสเตอร์กรดิต้องมีข้อมลูค่า
ระดับ (elevation) ที่ถือว่าเป็นข้อมูลลักษณะประจ า (attribute) 
ซึ่งต้องมี gridID และ elevation เป็นรายละเอียดข้อมูลทีต่้องม ี
(Mandatory)  

- ไม่สามารถประเมินความสอดคล้องเนื้อหาข้อมูลจากระบบ
ให้บริการ WMS ได้ เนื่องจากระบบให้บริการ WMS ให้ผลลัพธ์
เป็นข้อมูลในรูปแบบ image/png หรือรูปแบบข้อมลูภาพทั่วไป ท่ี

- - การประเมินเนื้อหาข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ต้อง
ประเมินจากข้อมูลต้นฉบับในรูปแบบกริด หรือแรสเตอร์กริด 
ดังนั้น จึงขอเสนอแนะแนวทางให้หน่วยงานเลือกด าเนินการ ดังน้ี 

 จัดส่งข้อมูลความสูงภมิประเทศเชิงเลข (ข้อมูลต้นฉบับ) ใน
รูปแบบข้อมูลกริด หรือแรสเตอร์กริด เพื่อใช้ประเมินความ
สอดคล้อง 

 จัดท าเป็นระบบให้บริการข้อมูลในรูปแบบมาตรฐาน OGC 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
ไม่มรีะบบพิกัดอ้างอิงอยู่กับข้อมูล และค่าในช่องกริดไม่ใช่ค่า
ความสูงภมูิประเทศ  

- นอกจากน้ียังมีเนื้อหาท่ีเป็นข้อมลูประกอบ ตาม ตารางที่ 5 
รายการข้อมลูอ้างอิงเชิงพื้นที่ (Spatial reference data) ในชุด
ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลช เช่น xOrigin, yOrigin, 
gridSpacingX, gridSpacingY, numberOfGridPointsX, 
numberOfGridPointsY เป็นต้น นั้น ต้องอ่านจากข้อมูลต้นฉบับ
ในรูปแบบกริด หรือแรสเตอร์กริดเท่านั้น จึงจะสามารถจดัเก็บ
และอ่านค่าเหล่านีไ้ด ้

WCS  

 ส่งรายละเอียดยืนยันความสอดคลอ้งว่าหน่วยงานมีการ
ให้บริการข้อมลูในปัจจุบัน สอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ใน
มาตรฐาน FGDS ข้อ 5.2 เนื้อหาข้อมูลความสูงภูมิประเทศ
เชิงเลข 

5.3 Feature Catalogue - ในหัวข้อน้ีเป็นการอธิบายรายละเอียดช้ันข้อมูลความสูงภูมิ
ประเทศเชิงเลขในแบบ Feature Catalogue ตามมาตรฐาน 
ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่น ามาแสดงจะเป็นรายการตามรายละเอียด
ในข้อ 5.2  

- - ดูรายละเอียดข้อเสนอแนะข้อ 5.2 

6 ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference systems) 
6.1 พื้นหลักฐานทางยีออเดซี่ (Geodetic 

Datum) 
- ในแบบส ารวจช้ันข้อมูลระบุว่าเป็นข้อมูลบนพ้ืนหลักฐาน WGS84 สอดคล้อง  

6.2 รูปแบบระบบพิกัด - ในแบบส ารวจช้ันข้อมูลฯ ไมไ่ดร้ะบุว่าเป็นระบบพิกดัใด 
- ทดสอบอ่านข้อมูลจากระบบให้บรกิาร WMS เอกสาร 

request=GetCapabilities แล้วสนับสนุนการให้บริการทั้ง UTM 
และ Geographic Coordinate System 

สอดคล้อง  

6.3 ความสูง - ในแบบสอบถามระบุว่าเป็นความสูงเหนือระดับทะเลปานกลาง สอดคล้อง  
7 คุณภาพข้อมลู (Data quality) 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
7.2 ความครบถ้วนของข้อมูล - ความครบถ้วนข้อมลูความสูงเชิงเลขใช้ตัวช้ีวัด “ร้อยละพื้นท่ี

ข้อมูลที่ขาดไป” ต้องมีคา่น้อยกว่า 5%  
- การตรวจสอบว่ามีความครบถ้วนโดยวิธีการประเมินแบบโดยตรง 

(Direct evaluation methods) ต้องอาศัยฟังก์ช่ันของระบบภูมิ
สารสนเทศ ดังเช่น Clip พื้นที่ และตรวจสอบจาก Histogram 
เพื่อหาค่าความสูงที่ไม่ถูกต้อง (ไมค่รบถ้วน) ซึ่งต้องใช้ข้อมูลใน
รูปแบบกริด หรือแรสเตอร์กริด ในการสั่งประมวลผล ซึ่งระบบ
ให้บริการ WMS ที่หน่วยงานแจ้งมานั้น ไมส่ามารถประเมินความ
ครบถ้วนจากระบบให้บริการชนิดนี้ได้ เนื่องจากผลลัพธ์จาก
บริการเป็นข้อมลูที่แสดงผลในรูปแบบ image เช่น PNG, JPEG 
หรือ GIF จึงไมส่ามารถตรวจสอบค่าความสูงได ้

- การตรวจสอบว่ามีความครบถ้วนโดยวิธีการประเมินแบบโดยอ้อม 
(Indirect evaluation methods) หน่วยงานไม่ได้ระบคุวาม
ครบถ้วนแนบมากับข้อมลู หรือแบบส ารวจ  

- - ระบบให้บริการข้อมูลในรูปแบบ WMS ไมส่ามารถประเมินความ
สอดคล้องตามรายละเอียด “ความครบถ้วนของข้อมูล” ได้ จึงขอ
เสนอแนะแนวทางให้หน่วยงานเลอืกด าเนินการดังนี้ 

 ส่งรายละเอียดยืนยันความสอดคลอ้งว่าหน่วยงานมีการ
ให้บริการข้อมลูในปัจจุบัน สอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ใน
มาตรฐาน FGDS ข้อ 7.2 ความครบถ้วนของข้อมูล 

 จัดท าระบบแสดงข้อมลู Metadata (รายละเอียดรายการตาม
ข้อ 9 ข้อก าหนดด้านการอธิบายขอ้มูล) ร่วมกับระบบ
ให้บริการ WMS เพื่อให้การเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้ทราบรายละเอียดด้านคณุภาพของข้อมูล  

7.3 ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า 
(Attribute accuracy) 

- ช้ันข้อมูลความสูงภมูิประเทศเชิงเลขมาตราส่วน 1:50,000 ถูก
ก าหนดให้มีการประเมินเกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูลค่าระดับ 2 
แบบ 

 แบบสัมบรูณ์ ต้องน้อยกว่าหรือเทา่กับ 18 เมตร 

 แบบสัมพัทธ์ ความลาดชัน 0-20% ต้องไม่เกิน 12 เมตร ส่วน
ความลาดชันมากกว่า 20% ต้องไม่เกิน 15 เมตร 

- หน่วยงานระบุความถูกต้องของช้ันข้อมูลความสูงภูมิประเทศมา
ว่า ความถูกต้องทางราบเท่ากับ “90% Circular Error (C.E.) 

สอดคล้อง  
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
World Geodetic System (WGS) ≤ 23 Meters” และ
ความถูกต้องทางดิ่งเท่ากับ “90% Linear Error (LE.) Mean 
Sea Level (MSL) ≤ 18 Meters” 

7.4 ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล - ช้ันข้อมูลความสูงภมูิประเทศเชิงเลข มีเกณฑ์ความสอดคล้องค่า
โดเมน โดยใช้ค่า value domain non-conformance rate 
เป็นตัวช้ีวัดคุณภาพ เพียงองค์ประกอบย่อยเดียว คือ elevation 

- การตรวจสอบค่า elevation เพื่อประเมิน value domain non-
conformance rate ด้วยวิธีการประเมินแบบโดยตรงต้องอาศัย
ฟังก์ช่ันของระบบภูมิสารสนเทศ ดังเช่น Clip พื้นที่ และ
ตรวจสอบจาก Histogram เพื่อหาค่าความสูงทีไ่ม่ถูกต้อง ซึ่งต้อง
ใช้ข้อมูลในรูปแบบกริด หรือแรสเตอร์กริด ในการสั่งประมวลผล 

- การตรวจสอบค่า elevation ด้วยวิธีการประเมินแบบโดยอ้อม 
หน่วยงานไมไ่ด้ระบุค่าความสอดคล้องกับค่าโดเมนแนบมากับ
ข้อมูล หรือแบบส ารวจฯ 

- - ระบบให้บริการข้อมูลในรูปแบบ WMS ไมส่ามารถประเมินความ
สอดคล้องทางตรรกะของข้อมูลได ้จึงขอเสนอแนะแนวทางให้
หน่วยงานเลือกด าเนินการดังนี้ 

 ส่งรายละเอียดยืนยันความสอดคลอ้งทางตรรกะของข้อมูลว่า
หน่วยงานมีการให้บริการข้อมลูในปัจจุบัน สอดคล้องกับท่ี
ก าหนดไว้ในมาตรฐาน FGDS ข้อ 7.4 ความสอดคล้องทาง
ตรรกะของข้อมูล 

 จัดท าระบบแสดงข้อมลู Metadata (รายละเอียดรายการตาม
ข้อ 9 ข้อก าหนดด้านการอธิบายขอ้มูล) ร่วมกับระบบ
ให้บริการ WMS เพื่อให้การเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้ทราบรายละเอียดด้านคณุภาพของข้อมูล 

8 การส่งมอบผลิตภณัฑ์ข้อมูล (Data 
product delivery) 

- ในมาตรฐานก าหนดไว้ว่า ช้ันข้อมลูความสูงภูมิประเทศเชิงเลข
ส าหรับแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 ควรอยู่ในรูปแบบข้อมูล 
Digital Terrain Elevation Data (DTED) ประกอบด้วย 4 
ไฟล์ข้อมลู คือ onc.dir, <xxx>.dt2, Read.me และ dmed  

- หรือ สามารถส่งมอบเป็นรูปแบบอื่นได้ เช่น Erdas img หรือ 
ESRI GRID แต่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปแบบท่ีก าหนดต้อง
สามารถบันทึกเนื้อหาของข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขตาม
มาตรฐานอยา่งครบถ้วน 

ไม่สอดคล้อง - เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ข้อ 8 การส่งมอบผลิตภณัฑ์
ข้อมูล จึงของเสนอแนะให้หน่วยงานเลือกด าเนินการดังต่อไปนี ้

 ส่งรายละเอียดยืนยันความสอดคลอ้งการส่งมอบผลิตภณัฑ์
ข้อมูล ว่าหน่วยงานมีการใหบ้ริการข้อมูลแกผู่้ใช้ในปัจจุบัน 
สอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐาน FGDS ข้อ 8 การส่ง
มอบผลติภณัฑ์ข้อมลู 

 จัดท าเป็นระบบให้บริการข้อมูลในรูปแบบมาตรฐาน OGC 
WCS ให้บริการข้อมูลแกผู่้ใช้ในรูปแบบแรสเตอร์กริด 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
- หน่วยงานจัดท าเป็นระบบให้บริการ WMS จึงท าให้รูปแบบ

ผลลัพธ์ข้อมูลที่ได้จากระบบบริการ WMS (เช่น image/png เป็น
ต้น) ไม่ตรงกับท่ีระบไุว้ในมาตรฐาน FGDS 

9 ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมลู 
(Metadata) 

- รายการข้อมลูที่ต้องมี (Mandatory) ส าหรับชั้นข้อมูลแบบจ าลอง
ความสูงเชิงเลข 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…*] 

- - จากข้อมูลในแบบส ารวจฯ หน่วยงานแจ้งว่าช้ันข้อมูลไมม่ี 
Metadata จึงขอเสนอแนะให้หน่วยงานจัดท าระบบ Metadata 
ทีมีองค์ประกอบข้อมูลตามที่ระบุในมาตรฐาน FGDS ข้อ 9 
ข้อก าหนดด้านการอธิบายข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลที่เพียงพอ
ต่อการน าไปพิจารณาความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งาน
เฉพาะต่อไป  

สรุป ประเมิน 14 รายการ สอดคล้อง 5 รายการ ไมส่อดคล้อง 1 รายการ และไมม่ีข้อมูลหรือไม่สามารถประเมินได้ 8 รายการ 

 
หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้ 
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การประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลของหน่วยงาน กรมแผนที่ทหาร ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ มีหัวข้อการประเมินจ านวนทั้งสิ้น 14 
รายการ ได้ผล สอดคล้องกับมาตรฐาน 11 รายการ ไม่สอดคล้อง 2 รายการ และไม่สามารถประเมินได้ 1 รายการ ประเด็นส าคัญของรายการไม่สอดคล้องและไม่สามารถประเมิน
ได้ คือ ยังไม่มีการระบุรายการข้อมูล metadata อธิบายประวัติความเป็นมาของข้อมูล เช่น แหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ การจัดท าข้อมูล ขั้นตอนและวิธีการแปลงและประมวลผลจาก
แหล่งข้อมูล ความครบถ้วน วันที่จัดท า เป็นต้น ความไม่สอดคล้องดังกล่าวนี้ เป็นปัจจัยหลักที่มีความส าคัญกับการน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ ตลอดจนความเชื่อมั่นของการ
น าไปใช้อ้างอิง ตามวัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน FGDS ของประเทศ รายละเอียดต่าง ๆ ในการประเมินความสอดคล้องทั้ง 14 รายการ แสดงในตารางที่ 5-30 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5-30 ผลการประเมินความสอดคล้อง รายการชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหาร 

หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
2 ภาพรวม (Overview)  - เป็น “ช้ันข้อมูลภาพแผนท่ีภมูิประเทศมาตราส่วนหลัก” ตรงตามที่ 

FGDS นิยามไว ้
- ช้ันข้อมูลภาพแผนท่ีภมูิประเทศ หมายถึง ภาพแรสเตอร์ของแผนที่

ภูมิประเทศท่ีมีความละเอียดถูกตอ้งและรูปแบบการน าเสนอ
สัญลักษณ์แผนท่ี ที่ได้ตามมาตรฐานแผนที่ภูมิประเทศในแตล่ะ
มาตราส่วนหลัก และเป็นข้อมูลอ้างอิงระบบพิกัดโลก เพื่อใช้แสดง
เป็นฉากหลังประกอบการแสดงข้อมูลภมูิสารสนเทศอื่น 

สอดคล้อง - ข้อมูลภาพแผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วนหลัก มีจ านวน 5 
รายการ ดูรายละเอียดในข้อ 5.2 เนื้อหาและโครงสร้างของ
ข้อมูลภาพแผนท่ีภูมิประเทศ 

3 ขอบเขตของข้อก าหนด (Specification 
scope) 

- เป็นข้อมูลแผนท่ีภูมิประเทศเชิงจุดภาพ (raster map) ผลิตโดย
การกราดข้อมูล (scan) และที่เป็นผลผลติจากกระบวนการท าแผน
ที่เชิงเลข (cartographic process)   

สอดคล้อง  

4 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลติภณัฑ์ขอ้มูล 
(Data product identification) 

- ระบบให้บริการ WMS ที่หน่วยงานส่งให้ประเมินความสอดคล้อง 
ตามตารางที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานเกีย่วกับช้ันข้อมูล FGDS ช้ัน
ข้อมูลภาพแผนท่ีภูมิประเทศ มคีวามสอดคล้อง แต่มีเนื้อหา
บางส่วน (ข้อ 2) ที่ไม่ได้ประเมินโดยตรงแต่ใช้การอนุมานตาม

สอดคล้อง  
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
หลักการทางเทคนิค มรีายละเอยีด ดังนี้ 

 ขื่อ (Title) : สอดคล้อง 

 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง  
แม้ว่าในมาตรฐานจะก าหนดไว้ว่าเป็นข้อมูลที่มีรูปแบบการจดัเก็บ 
GeoTIFF ที่มีการจัดเก็บต าแหน่งการอ้างอิงค่าพิกัดในเนื้อไฟล์โดย
ใช้ Tag จากข้อมูล WMS ที่หน่วยงานส่งให้แม้ว่าจะไม่ได้เป็นระบบ
ที่ให้ผลลัพธ์เป็น GeoTIFF แต่ก็อนุมานได้ว่าข้อมลูต้นฉบบัมีการ
จัดเก็บในรูปแบบแรสเตอร์ที่มีการอ้างอิงระบบพิกัดไว้ในตัวเนื้อ
ไฟล์ภาพจึงถือว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐาน 

 ช่ืออ่ืน (alternative title) : สอดคล้อง 

 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง 

 ชนิดของการน าเสนอเชิงปริภมูิ (Spatial Representation 
Type) : สอดคล้อง 

 ความละเอียดเชิงปริภูมิ (Spatial Resolution) : สอดคล้อง 
5 เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล  Data content and structure 
5.1 ความหมายในภาพรวม - ในมาตรฐานระบุความหมายว่า เปน็ ข้อมูลภาพแผนทีภู่มิประเทศมี

ลักษณะเป็นข้อมูลภาพ (image data) ของแผนที่มาตราส่วนหลัก
ของประเทศไทยอาจได้จากการกราด (scan) จากต้นฉบับแผนท่ี
ภูมิประเทศกระดาษ 

- พิจารณาด้วยสายตาจากผลลัพธ์ของระบบบริการ WMS ที่
หน่วยงานส่งให้แล้วเป็นข้อมลูภาพแผนท่ีภูมิประเทศตรงตาม

สอดคล้อง  
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
ความหมายที่ก าหนดไว ้

5.2 เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูลภาพ
แผนที่ภูมิประเทศ 

- ในตารางที่ 4 แผนที่ภูมิประเทศตน้แบบ ส าหรับข้อมลู FGDS ช้ัน
ข้อมูลภาพแผนท่ีภูมิประเทศ ก าหนดไว้จ านวน 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)  
- หน่วยงานจัดท าระบบให้บริการ WMS มาเพียง L 7018 และ 

1501 ยังขาดอยู่อีก 3 ช้ันข้อมูล (อ่านจากเอกสาร 
GetCapabilities) 

ไม่สอดคล้อง - เสนอแนะให้หน่วยงานจดัท าช้ันข้อมูลเพิ่มเติม มรีายละเอียด 
ดังต่อไปนี ้
แผนที่กรุงเทพมหานคร 1:4,000 (9013 S-1)  
แผนที่กรุงเทพมหานคร 1:10,000 (9013 S-1)  
แผนที่ตัวเมืองกรุงเทพมหานคร 1:25,000 (L 9013 S)  

5.3 Feature Catalogue - ในหัวข้อน้ีเป็นการอธิบายรายละเอียดช้ันข้อมูลความสูงภูมิประเทศ
เชิงเลขในแบบ Feature Catalogue ตามมาตรฐาน ISO19110 
ซึ่งข้อมูลที่น ามาแสดงจะเป็นรายการตามรายละเอยีดในข้อ 5.2 
(ทุกมาตราส่วนแสดงในรูปแบบโครงสร้างเดียวกัน) 

สอดคล้อง - จัดท าข้อมูลภาพแผนที่ภมูิประเทศมาตราส่วนหลักเพิ่มเติม ดู
รายละเอียดในข้อ 5.2 เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูลภาพ
แผนที่ภูมิประเทศ 

6 ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference systems) 
6.1 พื้นหลักฐานทางยีออเดซี่ (Geodetic 

Datum) 
- ในแบบส ารวจช้ันข้อมูลระบุว่าเป็นข้อมูลบนพ้ืนหลักฐาน WGS84 สอดคล้อง  

6.2 รูปแบบระบบพิกัด - ในแบบส ารวจช้ันข้อมูลฯ ไมไ่ดร้ะบุว่าเป็นระบบพิกดัใด 
- ทดสอบอ่านข้อมูลจากระบบให้บรกิาร WMS เอกสาร 

สอดคล้อง  
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
request=GetCapabilities แล้วสนับสนุนการให้บริการทั้ง UTM 
และ Geographic Coordinate System 

7 คุณภาพข้อมลู (Data quality) 
7.1 ข้อก าหนดความถูกต้องเชิงต าแหน่ง - ความละเอียดถูกต้องของข้อมูลภาพแผนท่ีภูมิประเทศ ตรวจสอบ

โดยการเปรยีบเทียบกับจดุตัดของเส้นกรดิ (ท่ีปรากฏบนภาพ) โดย
ความคลาดเคลื่อนเฉลีย่ไม่เกิน 4 pixels และความคลาดเคลื่อน
มากที่สุดไม่เกิน 8 pixels (ตามมาตรฐาน DRG ของ USGS)  

สอดคล้อง   

7.2 ความครบถ้วนของข้อมูล - ประเมินด้วยสายตาในแต่ละระวาง ไม่พบข้อมูลขาดหายไป หรือไม่
มีช่องว่าง และสีที่ปรากฏผิดปกติ  

สอดคล้อง  

7.3 ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า 
(Attribute accuracy) 

- ข้อมูลลักษณะประจ าของข้อมูลภาพแผนท่ีภูมิประเทศ คือ ค่า
จุดภาพของแผนที่ ประเมินด้วยสายตา ลายเส้นท่ีปรากฏมีความ
ต่อเนื่องไม่ขาดตอน ตัวอักษรบนแผนท่ีอ่านได้ชัดเจน  

สอดคล้อง  

7.4 ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล - ไม่มีข้อก าหนดความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล ส าหรับช้ัน
ข้อมูลภาพแผนท่ีภูมิประเทศ 

สอดคล้อง  

8 การส่งมอบผลิตภณัฑ์ข้อมูล (Data 
product delivery) 

- การส่งมอบผลิตภณัฑ์ข้อมูลให้กับผู้ใช้งานท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐาน 
FGDS ต้องเป็นข้อมูล Tagged Image File Format (TIFF) 6.0 
และส่งมอบตามหมายเลขระวาง ครอบคลมุพื้นท่ีตามขนาดแผนท่ี
กระดาษ 

- หน่วยงานจัดท าเป็นระบบให้บริการ WMS จึงท าให้รูปแบบผลลัพธ์
ข้อมูลที่ไดจ้ากระบบบริการ WMS (เช่น image/png เป็นต้น) ไม่
ตรงกับท่ีระบไุว้ในมาตรฐาน FGDS 

ไม่สอดคล้อง - เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ข้อ 8 การส่งมอบ
ผลิตภณัฑ์ข้อมูล จึงของเสนอแนะให้หน่วยงานเลือกด าเนินการ
ดังต่อไปนี ้

 ส่งรายละเอียดยืนยันความสอดคลอ้งการส่งมอบผลิตภณัฑ์
ข้อมูล ว่าหน่วยงานมีการใหบ้ริการข้อมูลแกผู่้ใช้ในปัจจุบัน 
สอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐาน FGDS ข้อ 8 การส่ง
มอบผลติภณัฑ์ข้อมลู 

- จัดท าเป็นระบบให้บริการข้อมูลในรูปแบบมาตรฐาน OGC 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
WCS ให้บริการข้อมูลแกผู่้ใช้ในรูปแบบ GeoTIFF 

9 ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมลู 
(Metadata) 

- รายการข้อมลูที่ต้องมี (Mandatory) ส าหรับชั้นข้อมูลแบบจ าลอง
ความสูงเชิงเลข 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…*] 

- - จากข้อมูลในแบบส ารวจฯ หน่วยงานแจ้งว่าช้ันข้อมูลไมม่ี 
Metadata จึงขอเสนอแนะให้หน่วยงานจัดท าระบบ 
Metadata ทีมีองค์ประกอบข้อมลูตามทีร่ะบุในมาตรฐาน 
FGDS ข้อ 9 ข้อก าหนดด้านการอธิบายข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานมี
ข้อมูลที่เพียงพอต่อการน าไปพิจารณาความเหมาะสมต่อการ
ประยุกต์ใช้งานเฉพาะต่อไป  

สรุป ประเมิน 14 รายการ สอดคล้อง 11 รายการ ไมส่อดคล้อง 2 รายการ และไม่มีข้อมลูหรือไมส่ามารถประเมินได้ 1 รายการ 

 
หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้ 
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5.15 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถน ามาใช้ในการประเมินความสอดคล้องได้ 1 
ชุดข้อมูล คือ ชุดข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และจ าแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน FGDS ได้จ านวน 1 
รายการ (ตารางที่ 5-31) รายละเอียดแสดงในตารางที่5- 32 

 

ตารางท่ี 5-31 ข้อมูลจากหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส าหรับการประเมินความสอดคล้อง 
ชุดข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 

หน่วยงาน 

หลัก/ร่วม 

กลุ่มชุดข้อมูล
ตามมาตรฐาน 

FGDS 

รายการชั้นข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS หมายเหตุ 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ชุดข้อมูลแผนที่
ภาพถ่ายทาง

อากาศ 

แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 

มีข้อมูลส าหรับ
การประเมิน 

(ดังตารางที ่5-32) 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 
 

การประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลของหน่วยงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ) มีหัวข้อการประเมินจ านวนทั้งสิ้น 18 รายการ ได้ผล 
สอดคล้องกับมาตรฐาน 11 รายการ ไม่สอดคล้อง 0 รายการ และไม่สามารถประเมินได้ 7 รายการ ส่วนใหญ่เป็น
รายการที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดการส่งมอบข้อมูล รูปแบบของข้อมูลที่ส่งมอบให้กับผู้ใช้ รายละเอียดต่าง ๆ ในการ
ประเมินความสอดคล้องทั้ง 18 รายการ แสดงในตารางที่ 5-32 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5-32 ผลการประเมินความสอดคล้อง รายการชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
2 ภาพรวม (Overview) - เป็นช้ันข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ที่ผ่านการกระบวนการดัด

แก้ (rectified) ผลกระทบจากการถ่ายภาพเอยีง (tilted) และความ
สูงของภูมิประเทศ (relief displacement) โดยอ้างอิงกับระบบ
พิกัดโลกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในท่ีนี้จะหมายถึงแผนทีภ่าพถ่ายทาง
อากาศ มาตราส่วน 1:4,000 1:10,000 1:25,000 และ 1:50,000  
ตรงตามที่ FGDS นิยามไว ้  

สอดคล้อง  

3 ขอบเขตของข้อก าหนด 
(Specification scope) 

- มีลักษณะเป็นภาพออรโ์ท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าหรับใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานอ้างอิงในการจัดท าชุดข้อมูลสารสนเทศอื่น ๆ  

สอดคล้อง  

4 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลติภณัฑ์
ข้อมูล (Data product 
identification) 

- หน่วยงานส่งข้อมูลใหใ้นรูปแบบ shapefile มีความสอดคล้องกับ
รายละเอียด ข้อมลูพื้นฐานเกี่ยวกับช้ันข้อมูล FGDS ข้อมูล
เส้นทางคมนาคม ดังน้ี 

 บทคัดย่อ (Abstract) : - 

 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง 

 ค าอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic 
description) : สอดคล้อง 

 ช่ืออ่ืน (alternative title) : สอดคล้อง 

 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง 

 ชนิดของการน าเสนอเชิงพื้นที่ (Spatial Representation 
Type) : สอดคล้อง 

 ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial resolution) : สอดคล้อง 

สอดคล้อง  
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
5 เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure   
5.1 ความหมายในภาพรวม - ในมาตรฐาน FGDS ระบุว่า ช้ันข้อมูลแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ

หมายถึงภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขท่ีผ่านกระบวนการดัดแก ้
(rectified) ผลกระทบจากการถ่ายภาพเอียง (tilted) และความ
สูงของภูมิประเทศ (relief displacement) ด้วยข้อมลูจุดความ
สูงภูมิประเทศ ที่เรียกว่า orthorectified โดยอ้างอิงกับระบบ
พิกัดโลกเรียบร้อยแล้วไม่นับรวมภาพถ่ายทางอากาศที่ดัดแก้
เฉพาะความเอยีงของภาพถ่าย ไมผ่่านกระบวนการดดัแก้
ผลกระทบความสูงของภูมิประเทศ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวไม่ได้
นาข้อมูลความสูงภูมิประเทศมาร่วมในการดัดแก ้ประกอบด้วย
ข้อมูล 4 มาตราส่วน คือ 1:4,000 1:10,000 1:25,000 และ 
1:50,000 

สอดคล้อง  

5.2 รายละเอียดเนื้อหาช้ันข้อมูลแผน
ที่ภาพถ่ายทางอากาศ 

- ใน FGDS ก าหนดไว้ว่า เนื้อหาข้อมูล (data content) ในช้ัน
ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ สามารถพิจารณาได้ว่าประกอบ
ไปด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นจุดภาพ (pixel) ซึ่งมีค่าข้อมูลลักษณะ
ประจ า คือ ค่าความสว่างของคลื่นแสงสีขาว (กรณภีาพขาวด า) 
หรือแสงสีแดง เขียวและน้ าเงิน (กรณีภาพส)ี ซึ่งอาจถือว่าเป็น
ข้อมูลลักษณะประจ า (attribute) ดังแสดงในรายการเนื้อหา
ข้อมูลลักษณะประจ าของจุดภาพในชุดข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศ 

- จากการประเมินความสอดคล้องจากเอกสารพจนานุกรม ตรวจไม่
พบการระบุค าอธิบายรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลภาพ (image 

- -  เสนอหน่วยงานตรวจสอบและระบุค าอธิบายรายละเอียด
เนื้อหาข้อมูลภาพ (image data) ของหน่วยงานท่ีจัดท า
ข้อมูล 
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
data) ของหน่วยงานท่ีจัดท าข้อมูล 

5.3 Feature Catalogue - เป็นการอธิบายรายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลภูมิศาสตร์ในช้ัน   

ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ในลักษณะของ feature 
catalogue ตามมาตรฐาน ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่น ามาแสดงจะเป็น
รายการตามรายละเอียดในข้อ 5.2 

- - ดูรายละเอียดข้อ 5.2 

6 ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference systems) 
6.1 พื้นหลักฐานทางยีออเดซ ี

(Geodetic datum) 
- ในแบบส ารวจช้ันข้อมูลระบุว่า เปน็ข้อมูลบนพื้นหลักฐาน 

WGS84  
สอดคล้อง  

6.2 รูปแบบระบบพิกัด - ในแบบส ารวจช้ันข้อมูลระบุว่า เปน็ระบบพิกัด UTM47, 48 สอดคล้อง  
6.3 ความสูง - ในแบบส ารวจช้ันข้อมูลไมไ่ดร้ะบุระบบอ้างอิงความสูงใด -  
7 ข้อก าหนดด้านคณุภาพข้อมลู (Data quality) 
7.1 ข้อก าหนดความถูกต้องเชิง

ต าแหน่ง 
-  ในแบบส ารวจช้ันข้อมูลระบุว่าคา่ความคลาดเคลื่อนเชิง
ต าแหน่ง (Accuracy) เท่ากับ 2 เมตร จึงมีความสอดคล้องที่
มาตราส่วน 1:10,000 ในคลาส 1 และ 1:4,000 ในคลาส 2  
-  ผลการประเมินความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบ ตาม
มาตรฐาน ASPRS (โดยที่ปรึกษา) โดยการเปรยีบเทียบข้อมลูกับ
ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขสี Ortho Photo ของกรม
พัฒนาท่ีดิน มีความสอดคล้องกัน 

สอดคล้อง  

7.2 คุณภาพความคมชัดของภาพใน
ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 

- ไม่พบข้อมูลแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศต้นฉบับหรือข้อมลูภาพ
ก่อนการดัดแก้ ท าให้ไม่สามารถท าการประเมินความสอดคล้องได้ 

- - หน่วยงานสามารถตรวจสอบคณุภาพความคมชัดของข้อมูล
แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ตามข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ใน
มาตรฐาน FGDS  
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
7.3 คุณภาพการต่อภาพ - ประเมินด้วยตาเปล่าพบว่าข้อมลูภาพมีความต่อเนื่องของ

ต าแหน่งความต่อเนื่องของค่าสีและความเข้มของแสงตาม
ข้อก าหนดของตามมาตรฐานFGDS 

สอดคล้อง  

8 การส่งมอบผลิตภณัฑ์ข้อมูล (Data product delivery) 
8.1 ข้อก าหนดระวางแผนทีภ่าพถ่าย

ทางอากาศ 
- ประเมินจากข้อมูลทีส่่งมอบตัดตามระวางมาตราส่วน 1 : 4,000 

พบว่ามีการการก าหนดชื่อและหมายเลขระวางแผนที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของกรมแผนท่ีทหาร 

สอดคล้อง   

8.2 รูปแบบของข้อมูล - ในแบบส ารวจช้ันข้อมูลระบุว่าเป็น GeoTiff สอดคล้องกับการ
ตรวจสอบจาก Data Properties  

สอดคล้อง  

8.3 การส่งมอบแผ่นพิมพ์แผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศ 

- ประเมินจากข้อมูลการส่งมอบแผน่พิมพ์แผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศพบว่า ไม่มีแผนท่ีพิมพ์ภาพถ่ายทางอากาศ 

- - หน่วยงานอาจมีการก าหนดให้จัดท าและส่งมอบแผ่นพิมพ์
แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศตามระวางแผนที่ โดยใช้รูปแบบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมแผนท่ีทหาร กองบัญชาการกองทัพ
ไทย หรือประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนีเ้ป็นอย่างน้อย 

- หมายเลขระวาง ช่ือระวาง 
- เส้นกรดิและขอบระวางแผนที่ พรอ้มระบุค่าพิกัด 
- มาตราส่วน แสดงในรูปของตัวเลขและแผนภาพมาตราส่วน 

(graphic scale) 
- ค าอธิบายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ (legend) 
- วัน เดือน ปี ที่ถ่ายภาพ 
- ที่อยู่ที่ติดต่อได้ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

8.4 การส่งมอบงานการผลติ - ไม่มีข้อมูลส าหรับการประเมิน - - หน่วยงานตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขต้นฉบับที่ใช้
ในการผลติแผนท่ีดัชนีภาพ รายงานการรังวัดจดุบังคับ
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
ภาพถ่ายภาคพื้นดิน และรายงานผลการท าโครงข่าย
สามเหลี่ยมทางอากาศ 

8.5 แผนที่ดัชนีภาพถ่ายทางอากาศ - ไม่มีข้อมลูส าหรับการประเมิน - - หน่วยงานควรมีการจัดท าแผนท่ีดชันีภาพถ่ายทางอากาศ
ต้นฉบับ เพื่อให้สามารถสืบค้นภาพถ่ายทางอากาศในพื้นที่ท่ี
ต้องการไดโ้ดยง่าย ด้วยการระบตุ าแหน่งถ่ายภาพทาง
อากาศพร้อมรายละเอียดเกีย่วกับภาพถ่ายทางอากาศนั้น 
โดยมีข้อมลูฉากหลังเป็นแผนทีม่าตราส่วน 1:50,000 และ
ข้อมูลขอบเขตโครงการจดัท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศนั้น 

9 ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมลู 
Metadata 

- ในข้อก าหนด FGDS ก าหนดให้มีขอ้มูลที่ต้องมี (Mandatory) 
จ านวน 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..*]  หน่วยงานระบุในแบบส ารวจช้ันข้อมูลภมูิ
ประเทศว่ามี Metadata ISO19115  

สอดคล้อง  

สรุป ประเมิน 18 รายการ สอดคล้อง 11 รายการ ไมส่อดคล้อง 0 รายการ และยังไม่ได้รับข้อมลูหรือไม่สามารถประเมินได้ 7 รายการ 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้ 
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5.16 ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ข้อมูลจากส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สามารถน ามาใช้ในการ
ประเมินความสอดคล้องได้ 1 ชุดข้อมูล คือ ชุดข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ และจ าแนกตามรายการชั้นข้อมูลมาตรฐาน 
FGDS ได้จ านวน 1 รายการ (ตารางที่ 5-33) รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5-34 

ตารางท่ี 5-33 ข้อมูลจากหน่วยงานส านักงานพนัาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ส าหรับการ
ประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ 

หน่วยงาน 
หลัก/ร่วม 

กลุ่มชุดข้อมลูตาม
มาตรฐาน FGDS 

รายการชั้นข้อมลูตามมาตรฐาน FGDS หมายเหตุ 

สทอภ 
ชุดข้อมูลภาพดาวเทียม

ดัดแก ้ ภาพดาวเทียมดัดแก ้

มีข้อมูลส าหรับการ
ประเมิน 

(ดังตารางที่ 5-34) 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 
 

การประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลของหน่วยงาน สทอภ. มีหัวข้อการประเมิน
จ านวนทั้งสิ้น 15 รายการ ได้ผล สอดคล้องกับมาตรฐาน 13 รายการ ไม่สอดคล้อง 0 รายการ และไม่สามารถประเมิน
ได้ 2 รายการ ประเด็นส าคัญของรายการที่ไม่สามารถประเมินได้ เป็นเรื่องของค่าความสว่างของข้อมูล ซึ่งไม่สามารถ
ประเมินจากแหล่งข้อมูลเทียบเคียงอ่ืนได้ หน่วยงานควรเป็นผู้จัดท าการประเมินเอง และแจ้งข้อมูลให้กับผู้ใช้งาน
ข้อมูลผ่านทาง metadata รายละเอียดต่าง ๆ ในการประเมินความสอดคล้องทั้ง 15 รายการ แสดงในตารางที่ 5-34  
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5-34 ผลการประเมินความสอดคล้อง ชุดข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ รายการชั้นข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
2 ภาพรวม (Overview) - ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมดัดแก้ เปน็ภาพราสเตอร์ของข้อมลู

ภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ผา่นการกระบวนการดัดแก้ทางด้าน
ต าแหน่ง (geometric rectification) แล้ว และจัดเก็บในรูปแบบ
ข้อมูลราสเตอร์ที่มีข้อมูลเชิงตาแหน่งที่อ้างอิงกับระบบพิกัดโลก
เรียบร้อยแล้ว  

สอดคล้อง  

3 ขอบเขตของข้อก าหนด 
(Specification scope) 

- เป็นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมดดัแก้ สอดคล้อง  

4 ข้อมูลพื้นฐานเกีย่วกับผลติภณัฑ์
ข้อมูล (Data product 
identification) 

- หน่วยงานส่งข้อมูลให้ในรูปแบบแรสเตอร์กรดิ มีความสอดคล้อง
กับรายละเอียด ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับช้ันข้อมูล FGDS ข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียมดดัแก้ ดังนี ้

 บทคัดย่อ (Abstract) : สอดคล้อง 
ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตที่ผ่านกระบวนการปรับแก้เชิงคลื่น 
ปรับแก้เชิงเรขาคณิต และการใช้ขอ้มูลค่าระดับความสูง
เชิงเลข (DEM : Digital Elevation Model) และจุดควบคุม
ภาคพื้นดิน (GCP: Ground Control Point) มาท าการ
ปรับแก้เรยีกว่า Ortho-rectification ท าให้ได้ภาพท่ีมีความ
ถูกต้องสูงขึ้น ต าแหน่ง ขนาดรูปและรูปร่างของวัตถุและภูมิ
ประเทศท่ีปรากฏบนภาพมีความถกูต้องเช่นเดียวกับแผนท่ีที่
ใช้งานท่ัวไป และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 
(Fundamental Geographic Data Set: FGDS) 

สอดคล้อง  
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
 กลุ่มประเภทของข้อมูล (Topic category) : สอดคล้อง 

 ค าอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic 
description) : สอดคล้อง 

 ช่ืออ่ืน (alternative title) : สอดคล้อง 

 วัตถุประสงค์ (purpose) : สอดคล้อง 

 ชนิดของการน าเสนอเชิงพื้นที่ (Spatial Representation 
Type) : สอดคล้อง 

 ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial resolution) : สอดคล้อง 
5 เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล Data content and structure   
5.1 ความหมายในภาพรวม - เป็นภาพดาวเทียมดดัแก้ในรูปแบบ raster เป็นกริดขนาดเท่ากัน

ทั้งภาพเรียงกันตามแนวนอนเป็นแถว (row) และเรียงกันใน
แนวตั้งเป็นสดมภ ์(column) โดยที่จุดเริ่มต้นของการนับลาดับที่
แถวและสดมภ์ของภาพเริ่มจากมมุบนซ้ายสุดของภาพ ที่จุดภาพ 
(pixel) เริ่มต้น (0,0) และนับต่อเนื่องไปตามแนวนอนจากซ้ายไป
ขวาและบนลงล่างส าหรับแนวตั้ง และแนวนอน ตามลาดับ ตรง
ตามที่มาตรฐานก าหนด 

สอดคล้อง  

5.2 รายละเอียดเนื้อหาข้อมลูภาพ
ดาวเทียมดัดแก ้

- เนื้อหาข้อมูล (data content) เป็นข้อมูลในรูปแบบแรสเตอร์
ประกอบด้วยสว่นท่ีเป็นข้อมลูภาพ (image data) และส่วนท่ีเป็น
ข้อมูลประกอบท่ีไม่ใช่ตัวภาพ (non-image data) เช่น ข้อมูล
อ้างอิงเชิงต าแหน่ง (spatial reference data) ในส่วนข้อมูล
ภาพประกอบด้วยดัดแกส้ี แบนด์ RGB ตรงตามที่มาตรฐาน
ก าหนด 

สอดคล้อง  



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์                                                                                                                                           หน้า 5 - 128 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
5.3 Feature Catalogue - เป็นการอธิบายรายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลภูมิศาสตร์ในช้ัน

ข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก ้ในลักษณะของ feature catalogue 
ตามมาตรฐาน ISO19110 ซึ่งข้อมูลที่น ามาแสดงจะเป็นรายกการ
ตามรายละเอียดในข้อ 5.2 

สอดคล้อง  

6 ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference systems) 
6.1 พื้นหลักฐานทางยีออเดซ ี

(Geodetic datum) 
- ตรวจสอบจาก Data Properties ของข้อมูลพบว่าข้อมูลมีพื้น

หลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum) = WGS 84  
สอดคล้อง  

6.2 รูปแบบระบบพิกัด - ในแบบส ารวจช้ันข้อมูลระบุว่า เปน็ระบบพิกัด UTM สอดคล้อง  
6.3 ความสูง - เป็นภาพดาวเทียมดดัแก้ที่ไมม่ีค่าความสูง - -  
7 ข้อก าหนดด้านคณุภาพข้อมลู (Data quality) 
7.1 ความถูกต้องเชิงต าแหน่ง - ผลการประเมินความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบด้วยค่า 

AccuracyH (CE95) สอดคล้อง เนื่องจากข้อมูลภาพดาวเทียมดดั
แก้ มีค่าความละเอียดถูกต้อง AccuracyH คิดเป็นท่ีระดับความ
เชื่อมั่น 95% ตามมาตรฐาน NSSDA เท่ากับ 5.4 เมตร 

- ผลการประเมินความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบ (โดยที่ปรึกษา) 
ตามมาตรฐาน ASPRS สอดคล้อง เนื่องจากใข้ค่า Root Mean 
Square Error ทางราบ (RMSEH) ที่ระดับความเช่ือมั่น 68% 
เท่ากับ 3.1 เมตร 

สอดคล้อง  

7.2 คุณภาพข้อมลูค่าความสว่าง - ไม่พบข้อมูลที่หน่วยงานแจ้งเรื่องการตรวจสอบค่าความสว่าง 
(หรือการเปลี่ยนแปลงค่าความสวา่ง) รวมถึงไม่ได้รับข้อมลู
ต้นฉบับจึงไมส่ามารถประเมิน Radiometric Accuracy จาก
ข้อมูล histogram ได ้

- -  
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หัวข้อ รายการ ผลการตรวจสอบ FGDS ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
7.3 ความครบถ้วนของข้อมูล - ประเมินด้วยตาเปลา่พบว่าไมม่ีการสูญหายของข้อมูล และข้อมูลมี

ความครบถ้วนในทุกส่วนของภาพ 
- ประเมินปริมาณของเมฆพื้นท่ีที่ถูกปกคลุมโดยเมฆและเงาของเมฆ

ไม่เกิน 10% ของพื้นที่ข้อมูลภาพท้ังหมด  

สอดคล้อง  

8 การส่งมอบผลิตภณัฑ์ข้อมูล (Data product delivery) 
8.1 ข้อก าหนดระวางภาพดาวเทียม

ดัดแก ้
- ประเมินจากข้อมูลทีส่่งมอบตัดตามระวางมาตราส่วน 1 : 25,000 

พบว่ามีการการก าหนดชื่อและหมายเลขระวางแผนที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของกรมแผนท่ีทหาร 

สอดคล้อง   

8.2 รูปแบบของข้อมูล - เปิดดูจาก Data Properties ของข้อมูลด้วยโปรแกรมเชิงพาณิชย์ 
พบว่าข้อมูลมีรูปแบบ (format) = Geo และรูปแบบการจดัเก็บ=
8-bit  

สอดคล้อง  

9 ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมลู 
Metadata 

- ในข้อก าหนด FGDS ก าหนดให้มีขอ้มูลที่ต้องมี (Mandatory) 
จ านวน 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..*]  หน่วยงานมรีะบบจัดเก็บและรายงานข้อมูล 
metadata ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 

สอดคล้อง  

สรุป ประเมิน 15 รายการ สอดคล้อง 13 รายการ ไมส่อดคล้อง 0 รายการ และยังไม่ได้รับข้อมูลหรือไม่สามารถประเมินได ้2 รายการ 
หมายเหตุ : เครื่องหมาย “-” หมายถึง ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินได้ 
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6.1 แนวคิดของข้อเสนอแนะ 

การพิจารณาเสนอแนะการปรับปรุงข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงมากข้ึน จากประสบการณ์ในการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูล FGDS ในโครงการ ซึ่งไม่
กระทบกับความมุ่งหมายเดิมของการจัดท ามาตรฐานภายใต้การส่งเสริมการใช้งานข้อมูลร่วมกัน 

6.2 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อก าหนดของมาตรฐาน 

6.2.1 รายการเกี่ยวกับความเป็นมาของการจัดท ามาตรฐาน 

  ขอให้พิจารณาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องของ วัตถุประสงค์ ขอบเขต และการบังคับใช้มาตรฐาน 
เพ่ือให้หน่วยงานผู้จัดท ามีความเข้าใจมาตรฐานมากขึ้นและสามารถน าไปปฏิบัติตามข้อก าหนดตามแนวนโยบายของ 
กภช. ได้ตรงแนวทางมากขึ้น รวมไปถึงเป็นส่วนช่วยสนับสนุนการผลัดเปลี่ยนบุคลากรผู้จัดท า/ดูแลข้อมูลของ
หน่วยงานผู้จัดท าข้อมูล ได้น าไปศึกษาท าความเข้าใจในภายหลังได้ง่าย  

6.2.2 ความไม่สอดคล้องระหว่างพจนานุกรมข้อมูล กับ รูปแบบข้อมูลที่ส่งมอบ 

  ในรายการข้อ 5.4 พจนานุกรมข้อมูล ที่ก าหนดรายการคุณลัษณะประจ าส าคัญของชั้นข้อมูลจะ
ขัดแย้งกับรูปแบบการส่งมอบข้อมูล เช่น shapefile เนื่องจาก shapefile มีข้อจ ากัดในเรื่องจ านวนอักขระ
คุณลักษณะประจ าไม่เกิน 10 ตัวอักษร ท าให้ผู้ส่งมอบข้อมูลไม่สามารถสร้างข้อมูลคุณลักษณะประจ าตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรฐานได้ ประกอบกับรูปแบบข้อมูล shapefile มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เห็นควรให้ก าหนดชื่อย่อ
คุณลักษณะประจ าส าหรับรูปแบบข้อมูล shapefile เพ่ิมเติมไปในรายการพจนานุกรม 

6.2.3 ข้อก าหนดเรื่องข้อมูลความสูง 

  ในทุกชุดข้อมูลในข้อ 6 ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference system) จะมีหัวข้อ 6.3 ความ
สูง และกล่าวถึง ค่าระดับ ความสูงออร์โทเมตริก และความสูงเหนือทรงรี อาจท าให้ผู้ใช้มาตรฐานเกิดความสับสน เช่น 
ชั้นข้อมูลป่าไม้ เป็นชั้นข้อมูลเวกเตอร์ 2 มิติ ไม่มีการเก็บข้อมูลความสูง (รวมถึงรายการคุณลักษณะประจ าก็ไม่ได้
กลาวถึงความสูงเช่นเดียวกัน) ชั้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมดัด ก็เช่นเดียวกัน ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมดัดแก้ระบุใน
มาตรฐานว่าจะเก็บข้อมูลค่าความส่องสว่าง ที่มีรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ (ข้อ 5.2.1) แบบ 
Panchromatic หรือภาพดาวเทียมดัดแก้สี ก็ไม่ได้ระบุ Band ที่จะต้องจัดเก็บความสูงแต่อย่างใด จึงเสนอให้ปรับ
เนื้ อ ห า ใน ส่ ว น ข อ งข้ อ มู ล ค ว า ม สู ง ข อ งแ 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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6.2.4 เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบ 

  ในมาตรฐานหัวข้อเกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบ จะมีการก าหนดเกณฑ์ไว้ใน 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 ซึ่งอาจจะท าให้เกิดการสัปสนในการปฏิบัติด้วยการสุ่มตรวจสอบที่ต้องพิจารณาค่าความเชื่อมั่นที่ 
95% ของการสุ่มตรวจ เห็นควรให้เพ่ิมนิยาม หรืออ้างอิง เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาด/เข้าใจไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับเรื่องการ
ประเมินความถูกต้องเชิงต าแหน่งของผู้ใช้มาตรฐาน  

6.2.5 ชุดข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ 

  ในชุดข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ข้อ 5.2 รายละเอียดเนื้อหาข้อมูลดาวเทียมดัดแก้ ก าหนดเนื้อหา
ข้อมูลไว้แค่ Panchromatic และ RGB (ภาพดัดแก้สี) เท่านั้น ทั้งนี้ประโยชน์ของภาพจากดาวเทียมไม่ได้มีเพียง
ข้อมูลภาพสีธรรมชาติเท่านั้นข้อมูลจากดาวเทียมยังไม่ได้หลายช่วงคลื่น รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ประมวลผล 
ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสร้างข้อมูลเพ่ิมเติมได้อีกมาก จึงขอเสนอแนะให้เพิ่มเนื้อหาข้อมูลและรูปแบบ
ข้อมูล Dataset เพ่ิมเข้าไปในมาตรฐาน เพ่ือเป็นแนวทางในการขยายโครงสร้างการให้บริการข้อมูลที่จะมีเพ่ิมข้ึนได้ 

6.2.6 เพิ่มหัวข้อแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล  

  ในมาตรฐานก าหนดกรอบไว้แค่การส่งมอบข้อมูลในความหมายของ “การส่งมอบให้กับหน่วยงานผู้
มอบหมาย หรือผู้ว่าจ้างไม่รวมถึงรูปแบบวิธีการเผยแพร่ข้อมูล FGDS ไปสู่ผู้ใช้งานเนื่องจากจะมีความหลากหลาย
อย่างมาก” ท าให้ประเด็นการเผยแพร่เป็นหัวข้อปลายเปิด และเกิดความเข้าใจไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ตามแนวทาง
ของการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศร่วมกัน ดังจะเห็นว่า ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานจัดท าระบบให้บริการ
ข้อมูลแก้ผู้ใช้ผ่านระบบให้บริการตามมาตรฐาน ดังเช่น WMS ให้กับผู้ใช้งานซึ่งระบบให้บริการแบบ WMS ไม่สามารถ
ให้ข้อมูลในรูปแบบที่โครงสร้างครบถ้วนตามที่ FGDS ก าหนดไว้ได้ และท าเกิดความสัปสนของผู้จัดท าข้อมูล ในเรื่อง
ของการปฏิบัติให้ได้มาตรฐาน FGDS เนื่องจากไม่มีส่วนใดของเอกสารสามารถน ามาเป็นแนวทางได้ ในเรื่องของ “แนว
ทางการให้บริการข้อมูล FGDS ผ่านระบบบริการอัตโนมัติ” จึงขอเสนอให้เพ่ิมประเด็นหัวข้อแนวทางการเผยแพร่
ข้อมูลด้วยระบบให้บริการข้อมูลอัตโนมัติ เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลตามแนวนโยบาย และวัตถุประสงค์ของการ
ประยุกต์ใช้งานมาตรฐาน สามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างถูกต้อง หรือจัดท าเป็นเอกสาร guideline ในการจัดท า
ระบบให้บริการอัตโนมัติที่ได้มาตรฐาน FGDS เป็นต้น 

6.2.7 เพิ่มหัวข้อแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล Metadata 

  ในมาตรฐานกล่าวถึงข้อก าหนดค าอธิบายข้อมูล (Metadata) โดยอ้างอิงกับมาตรฐาน ISO19115 
ทั้งนี้ยังขาดเนื้อหาในเชิงการปฏิบัติเหมือนกับที่มีในข้ออ่ืน เช่น แนวทางการจัดท าข้อมูล แนวทางการประเมินข้อมูล 
รวมถึงไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดกล่าวถึง แนวปฏิบัติในการน า metadata  ไปใช้ประกอบการเผยแพร่ตัวข้อมูล หรือมี
ข้อเสนอแนะส าหรับน าไปจัดท าการให้บริการสืบค้น ซึ่งรายละเอียดที่ขาดไปนี้ ส่งผลให้หน่วยงานไม่ได้ให้ความส าคัญ
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กับการจัดท ารายการอธิบายข้อมูล (รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล) และไม่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลไปใช้
งานเนื่องจากข้อมูล metadata นั้น มีข้อมูลที่จะท าให้เกิดความเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ อาจจะส่งผลให้ผู้ใช้งานกลับไป
ใช้วิธีการยืนยันด้วยหนังสือหรือเอกสารรับรองข้อมูลในแบบเดิมได้  
  ขอเสนอให้เพ่ิมเติมเนื้อหาไปในส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้จัดท าข้อมูลใช้เป็นแนวทางเชิงปฏิบัติในการ
เผยแพร่ข้อมูล metadata หรือเป็น guideline ในการจัดท าระบบให้บริการข้อมูล metadata ของผู้ให้บริการข้อมูล
ต่อไป 
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บทบาทการด าเนินงานของหน่วยงานผู้ประสานคือส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.)  นั้น มีความส าคัญเป็น
อย่างมาก โดยมีหน้าที่ในการประสาน รวบรวม ติดตาม การจัดท าชั้นข้อมูลพ้ืนฐานสารสนเทศ การประสานงานการ
เชื่อมโยงเครือข่ายการบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริม 
และถ่ายทอดการใช้งานมาตรฐานภูมิสารสนเทศและความรู้ความเข้าใจด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศ
ของประเทศไปสู่ผู้ใช้งาน ซึ่งการด าเนินโครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS) ให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด ที่ผ่านมานั้น ท าให้เกิดข้อสังเกตุหลายประการ ทั้งในส่วนของ
การพัฒนาและจัดท าระบบ การอบรม และการประเมินความสอดคล้องของข้อมูล เป็นต้น ดังนั้นที่ปรึกษาจึงได้ท าการ
สรุปข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานผู้ประสานดังรายละเอียดต่อไปนี้  

7.1 สรุปประเด็นปัญหาและข้อขัดข้อง 

7.1.1 ด้านการพัฒนาและจัดท าระบบ 

การพัฒนาระบบบริการแผนที่ออนไลน์ (Online Service) ได้แก่ระบบ Back-End และ Front-End เป็น
แนวคิดที่สืบเนื่องมาจากภาพใหญ่ของรัฐบาลในลักษณะ Top-Down คือ รอค าสั่งหรือนโยบายจากหน่วยงานของรัฐ
แต่เพียงอย่างเดียว (โดยมองการใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น มาจากปัญหาระดับกระทรวง กรม เป็นแนวทางในการสร้าง
ระบบ) แต่ว่าการใช้งานในระดับจังหวัด เป็นการเริ่มต้นใช้งานจาก Bottom-Up คือ หน่วยงานระดับจังหวัด หรือ
แม้กระทั่งประชาชนเป็นผู้ร่วมก าหนดทิศทางนโยบาย และกระบวนการในการพัฒนาโดยตรง ซึ่งที่ผ่านมายังขาด
บุคคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลบริหารจัดการด้านนี้อย่างจริงจัง หรือบุคคลากรยังไม่มีภารกิจงานด้าน GIS ที่ชัดเจน ท าให้
ขาดความต่อเนื่อง บุคคลากรเหล่านี้ เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายแบบ Bottom-Up ในการจัดท าข้อมูล 
การปรับปรุง รวมไปถึงการดูแลรักษาข้อมูลในพ้ืนที่ของตนเองเป็นเรื่องง่าย สามารถช่วยลดงบประมาณในการจัดจ้าง
ท าข้อมูลจากส่วนกลาง อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาติดตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน GIS จึงเป็นสิ่งส าคัญ หากสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จะช่วยเพ่ิม
ศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่ผู้บริหารได้เป็นอย่างมาก  

นอกจากนี้ยังมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ การจัดหาเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งยังไม่
ตอบสนองความต้องการการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ระดับจังหวัด (ข้อมูลขนาดใหญ่) ซึ่งจ าเป็นต้องมีเครื่องมือ 
อุปกรณ์ โปรแกรมประยุกต์ท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

 

บทท่ี 7 

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานผู้ประสาน 
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การบริหารจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ยังเป็นลักษณะของไฟล์ข้อมูล (File Base) มีความแตกต่างกันระหว่าง
โครงสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานระหว่างหน่วยงาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจึงเป็นเรื่องซับซ้อน รูปแบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรบนเครือข่าย มีลักษณะเป็น Hard copy บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน การ
แลกเปลี่ยน การเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน ยังมีข้อจ ากัดหลายประการ เช่น นโยบายหรือข้อบังคับภายใน
หน่วยงาน งบประมาณ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เครือข่าย หรือมาตรฐานหรือข้อก าหนดในการจัดการ
ข้อมูลที่ชัดเจน 

ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานในระดับกระทรวง กรม ที่มีระบบสารสนเทศพร้อมให้บริการข้อ มูลภูมิ
สารสนเทศพ้ืนฐาน และอยู่บนรากฐานการออกแบบและพัฒนาระบบที่เป็นมาตรฐานสากลในการให้บริการข้อมูลบน
เครือข่าย (ISO/OGC) แต่ต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบการร้องขอข้อมูลในระบบราชการ ถึงแม้จะทราบวิธีการเข้าถึง
ข้อมูลตามมาตรฐานสากล แต่ไม่สามารถน ามาใช้ในระบบงานตนเองได้  ต้องด าเนินการร้องขอเป็นขั้นตอนไป ซึ่งอาจ
ต้องใช้เวลา ท าให้บทบาทความส าคัญการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดน้อยลงไป ท าให้การวิเคราะห์เพ่ือหา
แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศเป็นเรื่องยาก 

7.1.2 ด้านการจัดอบรม 

จากการจัดการอบรมที่ผ่านมาพบว่า พ้ืนฐานของผู้เข้าอบรมแตกต่างกันมากจึงท าให้การอบรมต้องปรับ
รูปแบบให้สอดคล้องกับผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละจังหวัด นอกจากนี้ยังมีเรื่องของระยะเวลาในการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรม
มีความสนใจการฝึกอบรมการใช้งานระบบ หากแต่ ไม่ได้ท างานเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลภูมิสารสนเทศของ
หน่วยงาน และไม่มีพ้ืนฐานเพียงพอจึงท าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการท าความเข้าใจ ซึ่งส่งผลกระทบในการจัดการอบรม
ให้อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้ยังพบว่าสถานที่จัดอบรมมีผลให้ผู้เข้าร่วมอบรมยังต้องปฏิบัติ
ภาระกิจเร่งด่วน ที่ต้องไปด าเนินการ ณ ขณะนั้น จึงท าให้ขาดความต่อเนื่องของการเรียนรู้ ผู้เข้าอบรมต้องการให้ มี
การประสานด าเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพ่ือไม่ให้ขาดการติดต่อกับหน่วยงานประสานและแสดงถึง
ความมุ่งม่ันในการด าเนินการ   

7.1.3  ด้านการประเมินความสอดคล้องของข้อมูล 

1) ความชัดเจนของนิยามต่าง ๆ ค าอธิบายของข้อก าหนดมาตรฐาน FGDS เกิดความสับสนในการประเมิน
ความสอดคล้อง ท าให้การกรอกข้อมูลหรือระบุรายละเอียดข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS จากองค์กรหรือหน่วยงาน
ผู้ผลิตไม่ถูกต้อง ซ้ าซ้อน และมาตราส่วนแผนที่ต่างกัน 

2) ความสมบูรณ์ ครบถ้วนของข้อมูลที่ ได้รับมาจากหน่วยงาน ท าให้ไม่สามารถพิจารณาตามเงื่อนไข
ข้อก าหนดของ FGDS ได้ครบถ้วน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากข้อก าหนดมาตรฐานที่ไม่ชัดเจน และข้อก าหนดด้านการน า
ข้อมูลจากหน่วยงานไปใช้อ้างอิง มีผลกระทบต่อหน่วยงานที่ผู้ให้บริการข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นรูปแบบ Digital 
ที่สามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขได้โดยง่าย 

3) การพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ตามข้อก าหนด ท าได้ยาก เพราะข้อจ ากัดหรือมีประเด็นที่ขัดแย้งกับทาง
กฏหมาย 
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4) บางรายการชั้นข้อมูลตามข้อก าหนดมาตรฐาน FGDS ยังไม่เปิดเผยโดยองค์กรหรือหน่วยงานผู้ผลิต 
5) ปัญหาความสะดวกในการกรอกแบบส ารวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานน้อย ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่

จะต้องน ามาใช้ประกอบในการประเมินความสอดคล้องของชั้นข้อมูล FGDS  
7.2 ข้อเสนอแนะการด าเนินการ 

7.2.1  ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาและจัดท าระบบ 

1) หน่วยงานผู้ประสาน ส่งเสริมการสร้างความตระหนัก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาบุคลากรด้านภูมิ
สารสนเทศ (Outreaching Capacity Building) รวมทั้งเครื่องมือด้านภูมิสารสนเทศ เช่นส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งการน าเสนอข่าวสาร สาร
คดี และรายการต่าง ๆ รวมไปถึงการสนับสนุนผลักดันให้เกิดมาตรฐานในการก าหนดต าแหน่งนักวิชาการภูมิ
สารสนเทศในภาครัฐ 

2) ประสานตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดหาเครื่องมือที่มีคุณภาพและมีความเป็นไปได้ในการจัดสรรให้
หน่วยงาน 

3) เสนอแนะให้หน่วยงาน จัดท า WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service) หรือ WCS 
(Web Coverage Service) และ Metadata เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสะดวกในการบริการข้อมูล  โดยมีการจัดท า
ข้อเสนอแนะ วิธีการใช้งานในรูปแบบของ Guideline และใช้ความสามารถของระบบในการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึ ง
ข้อมูลตามนโยบายของแต่ละหน่วยงาน 

7.2.2 ข้อเสนอแนะด้านการจัดอบรม 

1) ควรระบุความรู้พ้ืนฐานของผู้เข้าอบรมที่ต้องการหรือ ให้ผู้อบรมซักถาม ประเมิน และปรับการสอนตาม
กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม 

2) หากมีข้อมูลพื้นฐานหรือเครือข่ายอยู่ในพ้ืนที่ จะสามารถระบุตัวผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงได ้
3) สถานที่ที่ก าหนดให้มีการจัดอบรม ควรพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่จะท าให้สามารถมุ่งเป้า

ไปที่การได้รับความรู้อย่างเต็มที่และสามารถกลับไปใช้งานได้ 
4) เสนอให้มีผู้ประสานงานหรือกระบวนการแจ้งข่าวสารไปยังผู้เข้าร่วมอบรมให้ได้รับรู้ความก้าวหน้ าอย่าง

ต่อเนื่อง 
5) เสนอให้มีการตรวจสอบระบบเครือข่าย internet ของแต่ละจังหวัดทุกครั้งที่มีโอกาสและจัดท าเป็น

ฐานข้อมูลเบื้องต้นไว้ เพ่ือเตรียมความพร้อม และสามารถประเมินความเสี่ยงในการที่ระบบจะมีปัญหาทางด้าน
เครือข่าย internet ท าให้การอบรมมีประสิทธิภาพน้อยลง 

6) น าเสนอและแนะน าการประยุกต์ การวิเคราะห์ หรือการสร้างข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเปิด ทั้งในและ
ต่างประเทศ (Open Data หรือ OpenGeo) ได้อย่างเหมาะสม และการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาระดับท้องถิ่น หรือ
ระดับจังหวัด จะท าให้การเริ่มอบรมของเจ้าหน้าที่ ระดับจังหวัดได้ประโยชน์มากขึ้น 
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7.2.3 ข้อเสนอแนะด้านการรวมรวมข้อมูลและการประเมินความสอดคล้อง 

1) เสนอให้เพ่ิมเติมเนื้อหาการศึกษาถึงความต้องการใช้งานระบบ (User Requirement) ในระดับ
จังหวัด เพ่ือประโยชน์ในการสร้างความตระหนักในประโยชน์ของข้อมูลจาก FGDS ในการช่วยพัฒนาการท างานของ
หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ภายในจังหวัด 

2) เสนอให้ปรับปรุงรูปแบบของ “แบบส ารวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน” ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และค าอธิบายข้อมูล (metadata) 
ตามมาตรฐาน ISO 19115 ให้มีการลงรายละเอียดสอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS และควรจะท าเป็นรายการหรือ 
check list ที่หน่วยงานไม่ต้องกรอกค่าหรือสามารถท าเครื่องหมายในช่องที่ระบุรายการไว้ได้เลย รวมไปถึงบาง
รายการยังไม่ได้ระบุลงไปในแบบส ารวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน เช่น “ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า” 
เป็นต้น  

3) ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงข้อก าหนดของมาตรฐานอยู่ในบทที่ 6 
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8.1 ด้านการพัฒนาและจัดท าระบบ 

ข้อพิจารณา มีประเด็นสืบเนื่องจากการประเมินความสอดคล้องข้อมูลของหน่วยงานที่น ามาพัฒนาและจัดท า
ระบบ (รายละเอียดในบทที่ 5) พบว่ารายการที่ไม่สอดคล้องจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ  

 
(1) การประเมินคุณภาพข้อมูล หน่วยงานมักจะไม่มีกระบวนการในการประเมินคุณภาพข้อมูล สังเกตได้

จากการกรอกแบบฟอร์มส ารวจข้อมูลจะไม่ระบุวิธีการตรวจสอบ และจากที่ปรึกษาสุ่มตรวจประเมิน
คุณภาพข้อมูลด้วยวิธีการเทียบเคียงจากข้อมูลที่มีคุณภาพสูงกว่าหรือเทียบเท่า (การตรวจสอบความ
ถูกต้องทางต าแหน่ง) รวมถึงการตรวจข้อมูลอ่ืน เช่น ความครบถ้วน ความถูกต้องของข้อมูล
คุณลักษณะประจ า พบว่าส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ  

(2) รายละเอียดข้อมูล metadata เช่น กระบวณการจัดท าข้อมูล ปีที่ผลิต คุณภาพ และความครบถ้วน
ของข้อมูล จะไม่มีการระบุรายละเอียดแนบมากับข้อมูล หรือไม่กรอกข้อมูลในแบบส ารวจข้อมูล 

 
จากผลสรุปใน 2 ประเด็นดังกล่าวนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการตรวจสอบคุณภาพของชุด

ข้อมูล และข้อมูลที่น ามาจัดท าระบบนั้นยังไม่พร้อมที่จะสามารถท าให้เกิดความเชื่อมั่น และความเชื่อถือได้ของผู้ใช้
ข้อมูล (ผู้ใช้งานระดับจังหวัด) ในบางโอกาส ข้อมูลที่ประเมินครบถ้วนแต่ไม่ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในทุกหัวข้อ ก็ยัง
สามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานได้ เนื่องจากมีข้อมูลคุณภาพของข้อมูลที่จะท าให้ผู้ใช้สามารถพิจารณาว่าชุด
ข้อมูลนั้นมีความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งานเฉพาะของตนหรือไม่ (รวมถึงเพ่ิมความเชื่อมั่นในการน าไปใช้งาน) 
รวมถึงผู้ผลิตข้อมูลก็จะได้มีข้อมูลสนับสนุนในการควบคุมปรับปรุงกระบวนการจัดสร้างข้อมูลให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นด้วย 

ข้อเสนอแนะ จากข้อพิจารณาในเรื่องของคุณภาพข้อมูล ดังกล่าว การจัดท าระบบต้นแบบส าหรับเผยแพร่
การใช้งานข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS จึงควรปรับเน้นไปที่การสร้างต้นแบบที่สอดคล้องกับมาตรฐานเพ่ิมขึ้นดัง
ข้อเสนอแนะต่อไปนี้ 

 
(1) ปรับปรุงการแสดง metadata โดยให้หัวข้อที่แสดงผลสอดคล้องกับหัวข้อที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน

รายชั้นข้อมูล (เฉพาะในส่วนของชั้นข้อมูลมาตรฐาน) 

บทท่ี 8 

สรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะตอ่แนวทางการด าเนินงานต่อไป (26 จังหวัด) 
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(2) ควรเพ่ิมส่วนการแสดงผล และส่วนสืบค้น ที่ผู้ใช้งานสามารถใช้การสืบค้นตามรายละเอียดที่ก าหนด
ไว้ในมาตรฐานในเรื่องของคุณภาพ และที่มาของข้อมูล เช่น มาตราส่วนที่จัดท า ผู้จัดท า ความ
ครบถ้วน ความถูกต้องเชิงต าแหน่ง เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในความส าคัญของ
ข้อมูลการประเมินคุณภาพข้อมูล อันจะส่งผลให้เกิดการจัดท าข้อมูลที่มีคุณภาพมากขึ้นทั้ งในระดับ
จังหวัด และในระดับหน่วยงาน 

8.2 ด้านการจัดอบรม 

ประเด็นปัญหา การจัดท าระบบ GeoNode และ Font-End ตามที่ระบุในข้อก าหนดโครงการ (วัตถุประสงค์
ข้อ 2.3 พัฒนาและติดตั้งระบบให้บริการ และ 2.4 อบรมเผยแพร่การใช้งานในจังหวัด) เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนิน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องมากจากแนวนโยบาย
ของรัฐบาลผ่านคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ในลักษณะ top-down (การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของ
ชาติตามกรอบของระบบ NSDI โดยเน้นที่หน่วยงานหลักผู้จัดท าและบ ารุงรักษาข้อมูล) แต่การจัดอบรมและเผยแพร่
การใช้งานระดับจังหวัด เป็นการเริ่มต้นประยุกต์ใช้งานตามแนวทาง bottom-up ดังนั้นปัจจัยหลายอย่างของแต่ละ
จังหวัดจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของการอบรมเผยแพร่ด้วยเช่นเดียวกัน ดังเช่น ความพร้อมของจังหวัดในเรื่อง
ของ องค์ความรู้ บุคลากร และทรัพยากรที่เก่ียวข้องจะมีน้อยกว่า 

ข้อพิจารณา จากการอบรมรายจังหวัดพบข้อสรุปส าคัญ คือ สามารถแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบกรม (จังหวัด
เป็นผู้พิจารณารายชื่อและหน่วยงาน) ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มจังหวัดที่พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เมือง และ (2) กลุ่ม
จังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้และเกษตรกรรมค่อนข้างมาก ความแตกต่างระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินท าให้ผู้ที่มาเข้ารับการ
อบรมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ด้วยเช่นกัน คือ  

กลุ่มที่ (1) ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้ามารับการอบรมจะไม่มีพ้ืนฐานการใช้งาน GIS มาก่อน เช่น นักวิชาการสุขาภิบาล 
พนักงานนโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นต้น เนื่องจากภารกิจหลักจะเป็นการบริหารจัดการชุมชนเมือง 
แต่ก็มีประเด็นที่น่าสนใจ เช่น นักวิชาการสุขาภิบาล (หลายจังหวัดภาคตะวันออก) จากที่ผู้บรรยายได้พูดคุยสอบถาม 
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า แม้ว่าหน้าที่จะไม่มีส่วนต้องใช้งาน GIS มากนัก แต่ปัจจุบันทางกรมฯ มีการท างานบังคับให้ทาง
ท้องถิ่นส่งข้อมูลต าแหน่งจัดเก็บขยะ (ในรูปแบบระบบพิกัด UTM) เป็นรายงานเข้าส่วนกลาง และส่วนงานมีการ
พัฒนาเส้นทางการเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ (แต่ไม่ได้ใช้ GIS ในการวางแผน) เป็นต้น จึงท าให้หลายจังหวัดส่ง
เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลมา รับการอบรม 

กลุ่มท่ี (2) ส าหรับเจ้าหน้าที่ เช่น โครงการชลประทานจังหวัด ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด เกษตรจังหวัด ป่า
ไม้จังหวัด ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด เป็นต้น ผู้รับการอบรมส่วนใหญ่ที่มีพ้ืนฐานด้านการท างานเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์มาแล้ว และมีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยตรง เช่น การ
จัดแบ่งพ้ืนที่แจกจ่ายน้ าโครงการชลประทาน การตรวจสอบการลุกล้ าพ้ืนที่ สปก. การจัดแบ่งพ้ืนที่การใช้ประโยชน์
ที่ดินในเขตพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม เป็นต้น ผู้เข้ารับการอบรมมีชั้นข้อมูลของจังหวัดเก็บไว้ใช้งานเองระดับจังหวัด ทั้งที่อยู่
ในรูปแบบ shapefile และเก็บไว้ใน google my maps บางหน่วยงานมีการแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เช่น 
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เจ้าหน้าที่ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด ส่งข้อมูลแปลงที่ดิน สปก. ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตรจังหวัด ส าหรับชั้น
ข้อมูล FGDS ที่จัดท าขึ้นในโครงการเจ้าหน้าที่จังหวัดให้ความเชื่อมั่นในข้อมูลที่มาจากลักษณะระบบให้บริการ  (เช่น 
WMS) ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลให้บริการโดยตรงมากกว่า  เนื่องจากค่อนข้างมั่นใจว่าข้อมูลจะได้รับการอัพเดท
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

ข้อเสนอแนะ จากประเด็นปัญหาและข้อพิจารณาปัจจัยส าคัญด้านความพร้อมของหน่วยงานระดับจังหวัด ที่
มีผลกระทบโดยตรงกับผลสัมฤทธิ์ของโครงการในเรื่องของการเผยแพร่การใช้งานข้อมูล FGDS ระดับจังหวัด ที่ปรึกษา
มีข้อเสนอแนะให้ด าเนินการในประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการจัดอบรมดังต่อไปนี้ 

 
(1) เพ่ิมเนื้อหาการอบรมในลักษณะของการท า Workshop โดยที่ปรึกษาร่วมกับจังหวัดก าหนดประเด็น

หัวข้อที่ชัดเจนตรงกับการปฏิบัติงานที่ส าคัญของส่วนงาน เช่น การตรวจสอบขอบเขตพ้ืนที่ป่าไม้ด้วยชั้น
ข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้จากระบบฐานข้อมูล FGDS การออกแบบวิเคราะห์เส้นทางและจัดท าแผนที่เส้นทาง
จัดเก็บขยะ การติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เกษตรกรรมจากภาพถ่ายดาวเทียม เป็นต้น 

(2) จัดกลุ่มเนื้อหาในการอบรมออกเป็น 3 ระดับ (ในส่วนของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 

 กลุ่มจังหวัดที่พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุมชนเมือง 
เน้นพื้นฐานการใช้งานฟังก์ชั่น และประโยชน์ของฟังก์ชั่นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 กลุ่มจังหวัดที่พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม หรือการประมง 
เน้นฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการซ้อนทับ การสืบค้น การขอบริการข้อมูลจากแหล่ง
บริการข้อมูลมาตรฐาน เช่น WMS, WFS, WCS เป็นต้น ร่วมกับการประยุกต์ใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล FGDS และแหล่งข้อมูลสาธารณะอ่ืน  

 กลุ่มจังหวัดที่มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ เขตอุทยาน และพ้ืนที่ป่าสงวน 
เน้นพื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบการซ้อนทับ การอ้างอิงทางต าแหน่ง และความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับความละเอียด (precision) และความถูกต้อง (accuracy) ของผลลัพธ์ตามระดับ
คุณภาพของข้อมูลจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

(3) สร้างเนื้อหาการอบรมโดยเน้นการให้ความรู้ในการสร้างข้อมูลด้วยการดิจิไตซ์ จากการวิเคราะห์ด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการจัดเก็บแบ่งบันข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัด 

(4) เพ่ิมการใช้ความรู้พ้ืนฐานในการสร้างข้อมูลจากแหล่งข้อมูล open data เช่น Government open 
data of Thailand และการน าข้อมูลเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาระดับท้องถิ่น 
หรือระดับจังหวัด  
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8.3 ด้านการรวบรวมข้อมูล และการประเมินความสอดคล้อง 

ข้อพิจารณา ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานเพ่ือน าเข้าระบบ หน่วยงานค่อนข้างใช้เวลาในการเตรียม
ข้อมูล และเมื่อที่ปรึกษาได้รับข้อมูลจากหน่วยงานแล้ว ข้อมูลดังกล่าวไม่พร้อมส าหรับน าเข้าระบบฐานข้อมูล (FGDS) 
ที่ออกแบบไว้เนื่องจากมีองค์ประกอบไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน FGDS ดังรายละเอียดในบทที่ 5 สาเหตุส าคัญที่ได้รับ
จากการด าเนินการประเมินความสอดคล้องหน่วยงาน 13 หน่วยงานในโครงการ (โดยที่ปรึกษา) หลายหน่วยงานยังไม่
มีความเข้าใจในประเด็นส าคัญที่เก่ียวเนื่องกันดังนี้ 

 
(1) ความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องของวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน FGDS ซึ่งคณะกรรมการภูมิสารสนเทศ

แห่งชาติ (กภช.) มีมติให้พัฒนามาตรฐานชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน FGDS ขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และผู้ใช้ทั่วไป โดยหน่วยงานหลักเป็นผู้รับผิดชอบในการ
บ ารุงรักษาข้อมูล ในความหมายนี้มิได้หมายถึงหน่วยงานต้องแยกจัดท าข้อมูลขึ้น 2 ชุด (1) ส าหรับ
ใช้งานเฉพาะของหน่วย และ (2) ส าหรับใช้กับมาตรฐาน FGDS แต่ให้จัดท าเป็นชุดเดียว โดยตั้งต้น
โครงสร้างของข้อมูลตามที่ก าหนดในมาตรฐานและขยายขอบเขตให้ครอบคลุมการใช้งานของ
หน่วยงาน เพ่ือให้ได้ทั้งการเผยแพร่ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (ซึ่งศึกษาขอบเขตความ
เหมาะสมและความต้องการมาแล้วในตอนจัดท ามาตรฐาน) กับใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงานให้
สามารถด าเนินการไปได้พร้อม ๆ กัน 

(2) ความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลให้ได้มาตรฐาน ในหลาย ๆ หัวข้อในการประเมิน
ความสอดคล้องแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานยังไม่เข้าใจประเด็นหัวข้อต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสาร
มาตรฐาน เช่น ข้อมูลคุณลักษณะประจ าส าคัญที่ต้องมี (mandatory) ไม่ครบ หรือบางหน่วยงาน
แจ้งเป็น URL ระบบให้บริการ WMS แทนการส่งต้นฉบับข้อมูล หรือส่งรายละเอียดส าคัญที่แสดงว่า
ข้อมูลของหน่วยงานได้มาตรฐานแล้ว  

 
ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามมาตรฐานมากขึ้นในการด าเนินงานต่อไป จึงขอเสนอแนะการ

ด าเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน ไว้ดังนี้ 
 

(1) จัดประชุมชี้แจงผลการประเมิน และข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงาน (รายหน่วยงาน) เพ่ือร่วมหาแนว
ทางการปรับปรุงการจัดท าข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐานมากขึ้น ไปจนถึงประเด็นที่ ต้องท าการ
ปรับปรุงมาตรฐานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติมากขึ้นเช่นเดียวกัน 

(2) จัดท าเอกสาร Guideline ในการจัดเตรียมข้อมูล หรือเอกสาร check list ในการส่งมอบข้อมูล 
เพ่ือให้หน่วยงานสามารถเตรียมข้อมูลได้ถูกต้องมากข้ึน 



 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้าผนวก ก-1 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
คู่มือการประเมินความสอดคล้องชั้นข้อมูลภูมสิารสนเทศ 
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ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้าผนวก ก-2 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1. การประเมินความสอดคล้องรายการชั้นข้อมูล 
(จากหน่วยงานรับผิดชอบหลักหรือหน่วยงานรอง) 
1.1 มีไฟล์ข้อมูลทั้งสิ้น 3 ไฟล์  ผลการประเมินดังตารางผนวก ก-1 

ตารางผนวก ก-1 ผลการประเมินความสอดคล้องรายการชั้นข้อมูล 

ล าดับที่ รายการชั้นข้อมูล 
ผลการ
ประเมิน 

ชื่อไฟล์ตามหน่วยงาน หมายเหตุ/ข้อสังเกต 

รายการชั้นข้อมูลตาม FGDS 
1     
2     
3     
4     
5     

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ มี และ × ไม่มี
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ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์  หน้าผนวก ก-3 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2. การประเมินความสอดคล้องค านิยามศัพท์และอักษรย่อชั้นข้อมูล 
2.1 การประเมินความสอดคล้องค านิยามศัพท์ ดังตารางผนวก ก-2  

ตารางผนวก ก-2 ผลการประเมินความสอดคล้องนิยามค าศัพท์ 

ค าศัพท ์ นิยามศัพท์ตาม FGDS 
ผลการ
ประเมิน 

เงื่อนไขการส ารวจจัดเก็บข้อมูล 
ผลการ
ประเมิน 

นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้น
หรือแนวขอบเขตพื้นที่ 

ผลการ
ประเมิน 

       

       
       
       

       

       

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง, × ไม่สอดคล้อง และ - ไม่มีข้อมูลส าหรับการประเมิน
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ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้าผนวก ก-4 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.2 การประเมินความสอดคล้องอักษรย่อ ดังตารางผนวก ก-3 
ตารางผนวก ก-3 ผลการประเมินความสอดคล้องอักษรย่อ 

อักษรย่อ 
ความหมายตาม FGDS 

(อังกฤษ/ไทย) 
อักษรย่อของ
หน่วยงาน 

ความหมายของหน่วยงาน 
ที่จัดท าข้อมูล 

ผลการ
ประเมิน 

     
     
     
     
     

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง และ × ไม่สอดคล้อง 

3. การประเมินความสอดคล้องประเภทรูปลักษณ์ 
3.1 การประเมินความสอดคล้องประเภทรูปลักษณ์ ดังตารางผนวก ก-4 

ตารางผนวก ก-4 ผลการประเมินความสอดคล้องประเภทรูปลกัษณ์ 

รายการชั้นข้อมูล 

ประเภทรูปลักษณ์ 

ผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

1:
4,0

00
 

1:
10

,00
0 

1:
25

,00
0 

1:
50

,00
0 

1:2
50

,0
00

 

     

 
     

  
     

 
     

  
     

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง, × ไม่สอดคล้อง, N/A ไม่ระบุ และ – ไม่มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 
 
4. การประเมินความสอดคล้องพจนานุกรม (Data dictionary)  

4.1 ประเมินความสอดคล้องการจัดท าเอกสารพจนานุกรมข้อมูล ดังตารางผนวก ก-5 

ตารางผนวก ก-5 ผลการความสอดคล้องการจัดท าเอกสารพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary)  
รายการชั้นข้อมลู เอกสารพจนานุกรมข้อมลู หมายเหตุ 

   
   
   

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ มี และ × ไม่มี 
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ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้าผนวก ก-5 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4.2 การประเมินความสอดคล้องชื่อฟิลล์ (Field Name) ค าจ ากัดความ (Definition) รูปแบบ
การจัดเก็บข้อมูล (Data Type) และค่าโดเมน (Domain Value)  

ตารางผนวก ก-6 ผลการประเมินความสอดคล้องข้อมูลลักษณะประจ า 
 

Field Name Definition 
Data 
Type 

Domain (Value) 
Obligation/
Condition 

ผลการ
ประเมิน 

FGDS       

หน่วยงาน       
ผลการ
ประเมิน 

      

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง, × ไม่สอดคล้อง และ - ไม่มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 
  

5. การประเมินความสอดคล้อง Feature catalogue  
ตารางผนวก ก-7 ผลการประเมินความสอดคล้อง Feature Catalogue  

รายการชั้นข้อมลู ผลการประเมิน 

  
  
  
  
  

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง, × ไม่สอดคล้อง และ – ไม่มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 
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ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้าผนวก ก-6 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

รายการชั้นข้อมลู 
พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี  รูปแบบระบบพิกัด 

ผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 
WGS 84 

Indian 
1975 

ระบบพิกัด
ฉากยึดติดโลก 

ระบบพิกัด
ทางยีออเดซี 

ระบบพิกัด
แผนที่ UTM 

        
        
        

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง และ × ไม่สอดคล้อง 

7. การประเมินความสอดคล้องคุณภาพข้อมูล (Data quality)  
7.1 ความถูกต้องเชิงต าแหน่ง (Positional accuracy)  

ตารางผนวก ก-9 ผลการประเมินความสอดคล้องความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบด้วยค่า AccuracyH (CE95) ของ
ข้อมูล FGDS  

รายการชั้นข้อมูล 
เกณฑ์ CE95 หรือ AccuracyH (95%) (เมตร) คลาส 1 

ผลการประเมิน 
1:4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000 1:250,000 

 ≤ 1.73 N/A N/A ≤ 21.64 N/A  

ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประเมิน 

      

 ≤ 1.73 N/A N/A ≤ 21.64 N/A  

ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประเมิน 

      

 ≤ 1.73 N/A N/A ≤ 21.64 N/A  

ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประเมิน 

      

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง, × ไม่สอดคล้องและ N/A ไม่ระบุ 
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ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้าผนวก ก-7 
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ตารางผนวก ก-10 ผลการประเมินความสอดคล้องความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบด้วยค่า RMSEHของข้อมูล 
FGDS  

รายการชั้นข้อมูล 
เกณฑ์ RMSEH(ตาม ASPRS) (เมตร) คลาส 1 

ผลการประเมิน 
1:4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000 1:250,000 

 ≤ 1.0 N/A N/A ≤ 12.5 N/A  

ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประเมิน 

      

 ≤ 1.0 N/A N/A ≤ 12.5 N/A  

ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประเมิน 

      

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

7.2 ความครบถ้วนของข้อมูล (Completeness) 
1) ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์  

ตารางผนวก ก-11 ผลการประเมินความสอดคล้องความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ ในชุดข้อมูล FGDS  

รายการชั้นข้อมลู 
จ านวนข้อมูล

ที่เกินมา 
เปอร์เซ็นต์ข้อมูล

ที่เกินมา 
จ านวนข้อมูล 

ที่ขาดไป 
เปอร์เซ็นต์

ข้อมูลทีข่าดไป 
ผลการ
ประเมิน 

 0 0  0 0  

ผลการประเมิน      

 0 0  0 0  

ผลการประเมิน      

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง และ × ไม่สอดคล้อง 
 

2) ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ า  
ตารางผนวก ก-12 ผลการประเมินความสอดคล้องความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ า 

Field Name 

จ านวนข้อมูลทีข่าดไป เปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่ขาดไป 

ผลการประเมิน 
FGDS ผลการค านวณ FGDS ผลการค านวณ 

 
      
      
      

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง, × ไม่สอดคล้อง, N/A ไม่ระบุ และ – ไม่มีข้อมูลส าหรับการประเมิน 
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7.3 ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า (Thematic accuracy)  
Rate of incorrect attribute values ขึ้นอยู่กับแต่ละชั้นข้อมูลที่ก าหนดในมาตรฐาน FGDS 

ตารางผนวก ก-13 ผลการประเมินความสอดคล้องความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า  
Field Name Rate of incorrect attribute values ผลการประเมิน 

 
   
   
   

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง และ × ไม่สอดคล้อง 
 

7.4 ความสอดคล้องทางตรรกะ (Logical consistency) 
1) ข้อก าหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล 

รายการความสอดคล้องเชิงแนวคิดและเกณฑ์จ านวนข้อผิดพลาดที่ยอมให้ตรวจพบ
ขึ้นอยู่กับแต่ละชั้นข้อมูลที่ก าหนดในมาตรฐาน FGDS 

ตารางผนวก ก-14 ผลการประเมินความสอดคล้องเชิงแนวคิด 
รายการความสอดคล้องเชิงแนวคิด เกณฑ์จ านวนข้อผิดพลาดที่ยอมให้ตรวจพบ จ านวนที่พบ ผลการประเมิน 
    

    

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง และ × ไม่สอดคล้อง 
 

2) ข้อก าหนดความสอดคล้องกับค่าโดเมนของข้อมูล 
รายการข้อมูลลักษณะประจ าและ Value domain non-conformance rate 
ขึ้นอยู่กับแต่ละชั้นข้อมูลที่ก าหนดในมาตรฐาน FGDS 

ตารางผนวก ก-15 ผลการประเมินความสอดคล้องกับค่าโดเมน ของข้อมูลในชุดข้อมูล FGDS  
รายการข้อมูลลักษณะประจ า Value domain non-conformance rate ผลการประเมิน 

   

   

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง และ × ไม่สอดคล้อง 
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3) ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูล 

รายการความสอดคล้องทางโทโปโลยี ขึ้นอยู่กับแต่ละชั้นข้อมูลที่ก าหนดในมาตรฐาน 
FGDS 

ตารางผนวก ก-16 ผลการประเมินความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูล ในชุดข้อมูลFGDS  

รายการความสอดคล้องทางโทโปโลยี มาก ปานกลาง น้อย 
จ านวนข้อผิดพลาด 

ที่ตรวจพบ 
ผลการประเมิน 

 
      

 
      

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง × ไม่สอดคล้องและ N/A ไม่มีข้อมูล 

8. การประเมินความสอดคล้องรูปแบบของข้อมูล (Data format)  
8.1 ไฟล์เอกสารข้อมูลที่ส่งมอบ 

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

รายการชั้นข้อมลู 
รูปแบบการจัดเก็บ 

หมายเหตุ รูปแบบไฟล์ข้อมูล 
(File Based) 

ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่  
(Spatial Data Base) 

    

    

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง และ × ไม่สอดคล้อง 
ตารางผนวก ก-18 ผลการประเมินความสอดคล้องรูปแบบการจัดเก็บ PDF file หรือ Text file  

รายการชั้นข้อมูล 
รูปแบบการจัดเก็บ 

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 
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9.  การประเมินความสอดคล้องค าอธิบายข้อมูล (Metadata)  
ตารางผนวก ก-19 ผลการประเมินความสอดคล้องรูปแบบการจัดเก็บไฟล์แบบส ารวจ หรือ XML File  

รายการชั้นข้อมลู 
รูปแบบการจัดเก็บ 

ไฟล์แบบส ารวจ XML File 

พ้ืนที่ขอบเขตจังหวัด    
พ้ืนที่ขอบเขตอ าเภอ   
พ้ืนที่ขอบเขตต าบล    

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ มี และ × ไม่มี 
 

9.1 รายการค าอธิบายข้อมูลหลัก (Core metadata) 
ตารางผนวก ก-20 ผลการประเมินความสอดคล้องค าอธิบายข้อมูล (Metadata)  

ล าดับที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ผลการประเมิน 
1 Dataset title  ชื่อชุดข้อมูล Mandatory  

2 Dataset reference date วันที่อ้างอิงของชุดข้อมูล Mandatory  

3 Dataset responsible 
party 

ผู้รับผิดชอบชุดข้อมูล Optional  

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

พ้ืนที่ครอบคลุมของข้อมูล 
(โดยค่าพิกัดมุมล่างซ้าย และ
ค่าพิกัดมุมบนขวาของพ้ืนที่
ครอบคลุม) 

Conditional  

5 Dataset language ภาษาของชุดข้อมูล Mandatory  

6 Dataset character set รหัสอักษรของชุดข้อมูล Conditional  

7 Dataset topic category ประเภทหัวข้อของชุดข้อมูล Mandatory  

8 Scale of the dataset มาตราส่วนชุดข้อมูล Optional  

9 Abstract describing the 
dataset 

บทคัดย่อซึ่งอธิบายชุดข้อมูล Mandatory  

10 Dataset format name ชื่อรูปแบบของชุดข้อมูล Optional  

11 Dataset format version เวอร์ชั่นของรูปแบบของชุด
ข้อมูล 

Optional  
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ตารางผนวก ก-20 ผลการประเมินความสอดคล้องค าอธิบายข้อมูล (Metadata) (ต่อ) 
ล าดับที่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ผลการประเมิน 

12 Additional extent 
information (vertical 
and temporal) 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ขอบเขตของข้อมูล (ทางดิ่ง 
ทางเวลา) 

Optional  

13 Spatial representation 
type 

ชนิดการบันทึกข้อมูลเชิงพ้ืนที่ Optional  

14 Reference system ระบบอ้างอิง (ระบบพิกัด
อ้างอิง) 

Optional  

15 Lineage statement ข้อความบอกความเป็นมาและ
กระบวนการจัดท าข้อมูล 

Optional  

16 On-line resource URL ที่เชื่อมโยงไปสู่ข้อมูล Optional  

17 Metadata file identifier รหัสหมายเลข metadata Optional  

18 Metadata standard 
name 

ชื่อมาตรฐาน metadata Optional  

19 Metadata standard 
version 

เวอร์ชั่นมาตรฐาน metadata Optional  

20 Metadata language ภาษาข้อมูลใน metadata Conditional  

21 Metadata character set รหัสตัวอักษรของข้อมูลใน 
metadata 

Conditional  

22 Metadata point of 
contact 

การติดต่อเกี่ยวกับ metadata Mandatory  

23 Metadata date stamp วันที่ของ metadata Mandatory  

24 Data content [0..*] เนื้อหาข้อมูล Mandatory  

25 Data quality [0..*] คุณภาพข้อมูล  Mandatory  

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง และ × ไม่สอดคล้อง 
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9.2 รายการค าอธิบายเนื้อหาข้อมูล (MD_ContentInformation) 
ตารางผนวก ก-21 ผลการประเมินความสอดคล้องค าอธิบายข้อมูลส าหรับอธิบายเนื้อหาข้อมูล (MD_ContentInformation)  

ล าดับที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล ผลการประเมิน 

1 
MD_FeatureCatalogue 
Description 

ข้อมูลอธิบายสารบัญ
แฟ้มของรูปลักษณ์ 
(กรณีข้อมูลแบบ
เวคเตอร์) 

Conditional รายการที่ 1.1 ถึง 1.5 

 

1.1 complianceCode [0..1]  

รหัสที่บอกถึงการได้ตาม 
ISO19110 ของสารบัญ
แฟ้มฯ 

Optional Boolean 

 

1.2 language [0..*] 
ภาษาที่ใช้ในสารบัญ
แฟ้มฯ 

Optional CharacterString 
 

1.3 includeWithDataset 

รหัสที่บอกว่าสารบญั
แฟ้มฯ ได้ถูกใสร่วมไว้ใน
ชุดข้อมูล 

Mandatory Boolean 

 

1.4 featureTypes [0..*] 

รายการรูปลักษณ์ข้อมลู
ในสารบัญแฟม้ฯ ท่ี
ปรากฎในชุดข้อมูล 

Optional GenericName 

 

1.5 
featureCatalogueCitation 
[1..*] 

ข้อมูลอ้างอิงของสารบัญ
แฟ้มฯ ภายนอก 

Mandatory CI_Citation 
 

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง และ × ไม่สอดคล้อง 
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9.3  รายการค าอธิบายข้อมูลส าหรับอธิบายคุณภาพข้อมูล (DQ_DataQuality) 
ตารางผนวก ก-22 การประเมินความสอดคล้องค าอธิบายข้อมูลส าหรับอธิบายคุณภาพข้อมูล (DQ_DataQuality)  

ล าดับที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล ผลการประเมิน 
1 Data Quality Scope  ขอบเขตของคุณภาพ Mandatory DQ_Scope  

2 DQ_Element [0..*] องค์ประกอบคุณภาพ
ข้อมูล (รายงานได้หลาย
องค์ประกอบฯ) 

Mandatory รายการที่ 2.1 – 2.7  

2.1 nameOfMeasure [0..*] ช่ือตัวช้ีวัดคุณภาพข้อมลู Optional Char (Free text)  

2.2 measuredIdentificatio
n [0..1] 

ข้อมูลบ่งช้ีตัวช้ีวัดฯ Optional MD_Identifier  

2.3 measureDescription 
[0..1] 

ค าอธิบายตัวชี้วัดฯ Optional Char (Free text)  

2.4 evaluationMethodTyp
e [0..1] 

ชนิดของวิธีการประเมิน
คุณภาพข้อมลู 

Optional DQ_EvaluationMet
hodTypeCode 

 

2.5 evaluationProcedure 
[0..1] 

กระบวนการประเมิน
คุณภาพฯ 

Optional CI_Citation  

2.6 dateTime [0..*] วันท่ีของคุณภาพข้อมูล Optional DateTime  

2.7 result [1..2] ผลการประเมินคณุภาพ
ข้อมูล 

Mandatory DQ_Result  

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง และ × ไม่สอดคล้อง 

10. การส ารวจน าเข้าข้อมูล (Data capture)  
 วิธีการส ารวจและน าเข้าของแต่ละชั้นข้อมูลขึ้นอยู่กับการก าหนดแนวทางตามมาตรฐาน FGDS 

ตารางผนวก ก-23 ผลการประเมินความสอดคล้องการส ารวจการน าเข้าข้อมูล  

รายการชั้นข้อมูล วิธีการส ารวจและน าเข้าข้อมูล ผลการประเมิน 

   
   
   

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง และ × ไม่สอดคล้อง 
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11. การบ ารุงรักษาข้อมูล (Data maintenance)  
ตารางผนวก ก-24 ผลการประเมินความสอดคล้องการบ ารุงรักษาข้อมูล  

รายการชั้นข้อมูล 
ปรับปรุงข้อมูล 
ให้เป็นปัจจุบัน 

ปีท่ีปรับปรุง
ข้อมูล 

ผลการประเมิน 

    
    
    

หมายเหตุ : ให้ระบุ √ สอดคล้อง และ × ไม่สอดคล้อง 
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ภาคผนวก ข 
แนวทางการจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
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ที่ปรึกษามีแนวทางการประเมิน การปรับปรุง และการจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS ดังนี้ 

1. ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการชั้นข้อมูลที่ได้รับให้สอดคล้องกับรายการชั้นข้อมูลตาม 
FGDS  

2. ตรวจสอบค านิยามศัพท์และอักษรย่อตามเอกสารมาตรฐานข้อก าหนด FGDS จากเอกสาร
พจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) หรือรายละเอียดในค าอธิบายลักษณะประจ า 
(Attribute) 

3. ตรวจสอบรายการข้อมูลตามประเภทรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ของแต่ละชั้นข้อมูลตาม
มาตรฐานข้อก าหนด FGDS โดยดูจาก Shapefile Properties 

4. พจนานุกรมข้อมูล ท าการประเมินความสอดคล้องใน 2 ส่วน ได้แก่ 
1) ตรวจสอบโครงสร้างข้อมูลให้ตรงตาม FGDS โครงสร้างรายการและข้อมูลลักษณะประจ า

ส าหรับรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ที่มีการก าหนดไว้ในรูปแบบจุด เส้น พ้ืนที่ และกริด  
2) เอกสารพจนานุกรมข้อมูล โดยการประเมินความสอดคล้องจากเอกสารแนบ 

5. ตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหาของชั้นข้อมูลในลักษณะของ Feature Catalogue ตาม
มาตรฐาน ISO19110 โดยประเมินความสอดคล้องจากเอกสารพจนานุกรม (Data 
Dictionary) 

6. ตรวจสอบระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference system) ประเมินความสอดคล้อง 
พ้ืนฐานทางยีออเดซีประเทศไทย หรือพ้ืนหลักฐานแผนที่ คือ พ้ืนหลักฐาน WGS 84 และพ้ืน
หลักฐาน Indian 1975 และรูปแบบระบบพิกัด โดยดูจาก Shapefile Properties 

7. ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Data Quality)  
1) ความถูกต้องเชิงต าแหน่ง (Positional accuracy) ต้องมีความถูกต้องทางต าแหน่งตาม

เกณฑ์มาตรฐาน CE95 และมาตรฐาน ASPRS 
แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องเชิงต าแหน่ง 

ที่ปรึกษาจะด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมินพร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้องทางต าแหน่งเทียบกับต าแหน่งบนภาพถ่ายทางอากาศ (ตามเล่มมาตรฐาน FGDS) 
1:4,000 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจัดกลุ่มของการตรวจสอบออกเป็นกลุ่ม 
(Grouping Data for Validation) จุดตรวจสอบ (GCP) มีการกระจายตัว และระยะห่าง
ที่เหมาะสมและครอบคลุมทั่วถึงทั้งพ้ืนที่ตามมาตรฐาน FGDS และยอมให้มีความ
คลาดเคลื่อนจากจุดตรวจสอบอิสระบนภาพถ่ายทางอากาศ (ตามเล่มมาตรฐาน FGDS) 
1:4,000 ได้ไม่เกิน 3 เมตร (ตามเล่มมาตรฐาน FGDS) เมื่อคิดจากรากท่ีสองของค่าเฉลี่ย
ของผลต่างยกก าลังสอง (Root Mean Square : RMS) โดยแบ่งผลการตรวจสอบข้อมูล
มีรายละเอียดของการตรวจสอบแบ่งเป็นกลุ่ม 
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รูปผนวก ข-1 แสดงต าแหน่งของจุดตรวจสอบเทียบกับต าแหน่งบนภาพถ่ายทางอากาศ  

(ตามเล่มมาตรฐาน FGDS) 1:4,000 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตารางผนวก ข-1 แสดงตัวอย่างจุดตรวจสอบบล็อกใน 1 บล็อก 

Point 
X Y X Y 

∆X ∆Y ∆X2 ∆Y2 
(Test) (Test) (Independent) (Independent) 

LOX08-01 563724.625 1378607.731 563721.468 1378607.731 -3.157 0.000 9.967 0.000 

LOX08-02 581124.392 1375839.973 581126.856 1375838.433 2.464 -1.540 6.071 2.372 

LOX08-03 575979.632 1357444.104 575978.092 1357444.207 -1.540 0.103 2.372 0.011 

LOX08-04 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)  1.320 

      RMS 2.842 
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ตารางผนวก ข-2 จ านวนจุดตรวจสอบส าหรับแต่ละชั้นข้อมูลหรืออนุภูมิภาค 

 
 

2) ความครบถ้วนของข้อมูล (Completeness) ท าการประเมินใน 2 ลักษณะ ประกอบด้วย 
 ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์  

ใช้วิธีการตรวจสอบความครบถ้วนด้วย 2 วิธี ได้แก่ 
- สุ่มสอบเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศ (ตามเล่มมาตรฐาน FGDS) 1:4,000 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น ข้อมูลแหล่งน้ า  
- ตรวจสอบกับทะเบียนข้อมูลของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลเป็น

จ านวนนับได้ เช่น ข้อมูลขอบเขตการปกครอง 
 ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ า ตรวจสอบจากข้อมูลในตารางข้อมูล

ลักษณะประจ า (Attribute Data) ของแต่ละชั้นข้อมูล ท าการประเมินจ านวน
ข้อมูลที่ขาดไป ให้ไม่เกินมาตรฐานเกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ า
ในชุดข้อมูล FGDS  

3) ข้อก าหนดความถูกต้องของลักษณะประจ า (Thematic accuracy) ตรวจสอบจากข้อมูล
ในตารางข้อมูลลักษณะประจ า (Attribute Data) ของแต่ละชั้นข้อมูล ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดความถูกต้องชั้นข้อมูล FGDS 

4) ข้อก าหนดความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล (Logical consistency) มีเกณฑ์การ
ประเมินความสอดคล้อง ดังนี้ 
 ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล  

ใช้โปรแกรมทางด้าน GIS ประเมินความสอดคล้องทางโทโปโลยี ตัวอย่างเช่น 
ข้อมูลเส้นทางคมนาคม พิจารณาจาก Must Not Overlap, Must Not Self-
Overlap, Must Not Self-Intersect, Must Not Have Dangles และ  Must 
Not Intersect  
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 ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของข้อมูล 
ประเมินความสอดคล้องกับค่าโดเมนของข้อมูลจากข้อก าหนดข้อมูล FGDS จาก
รายละเอียดในค าอธิบายลักษณะประจ า (Attribute)  

 ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูล 
ใช้โปรแกรมทางด้าน GIS ประเมินความสอดคล้องทางโทโปโลยีของชั้นข้อมูล 
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
วัดความผิดพลาดที่เกิดจากจ านวนการเชื่อม Node ที่
ผิดพลาดเมื่อเทียบกับจ านวนการเ ช่ือม node ที่
ถูกต้อง (หรือที่ควรจะเป็น) หรือการสัมผัสกันของเส้น
ที่มาแตะที่จุดเดียวกัน (curves) ควรแสดงให้เห็นถึง
ความเช่ือมโยงที่เป็นกลุ่มเดียวกัน เช่น จ านวนของ
การเช่ือมต่อจุดของถนนที่มีความคดเคี้ยว รวมทั้ง
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก node ของเส้นสองเส้นท่ี
ไม่ต้องเช่ือมต่อกันที่จุดสี่แยก  การตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อมูลจะนับจ านวน errors ของข้อมูลที่มีลักษณะ
เช่นนี ้  
2. Number of missing connection due to 
undershoots 
 การวัดความผิดพลาดที่เกิดจากการเชื่อมต่อ
ของเส้นที่ไม่สัมผัสต่อเนื่องกัน (Undershoots)   ถ้า
โดยสภาพความเป็นจริงแล้วเส้นต้องลากเชื่อมต่อกัน 

 
3. Number of missing connection due to 
overshoots 
 การวัดความผิดพลาดที่เกิดจากการเชื่อมต่อ
ของเส้นท่ีเกินออกไป (overshoots) 
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ตารางผนวก ข-3 ประเภทข้อมูลทางโทโปโลยี (ต่อ) 
4. Number of invalid slivers 
 การวัดความผิดพลาดที่เกิดจากข้อมูลที่มี
ช่องว่าง (gap) หรือพื้นที่ที่เกิดการทับซ้อน (overlap) 
โดยมีขนาดของพื้นที่เล็ก ๆ (slivers) 

 

5. Number of invalid self-intersect errors 
(Loops) 
 การวัดความผิดพลาดที่เกดิจากการลากเส้น
ที่จะต้องไม่ข้าม (not cross themselves) หรือไม่
ทับซ้อน (not cross or overlap themselves) 

 
6. Number of invalid self overlap errors 
(Kickbacks) 
 การวัดความผิดพลาดที่เกดิจากการลากเส้น
ซ้อนทับกันเอง (self overlap) 
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การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลภาพ (Raster) 
การตรวจสอบคุณภาพความคมชัดของข้อมูลภาพ สามารถตรวจสอบได้จาก

กราฟ Histogram ของข้อมูลภาพ ซึ่งผลที่ได้รับควรจะเป็นมีลักษณะเป็นรูประฆังคว่ า ดัง
ตัวอย่างรูปผนวก ข-2 

 
 
  
 

 
 
 

 
รูปผนวก ข-2 แสดงผลความคมชัดของข้อมูลภาพด้วย Histogram รูประฆังคว่ า 
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ที่ปรึกษาจะด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลระบบ ในจังหวัดที ่ด าเนินการติดตั้งระบบ

บริการ จ านวน 15 จังหวัด จังหวัดละอย่างน้อย 5 คน ระยะด าเนินการฝึกอบรมอย่างน้อย 3 วัน ตาม

หนังสือที่ วร 176/2560 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้  

 

ภาคผนวก ค 
การพิจารณาและอนุมัติแผนการฝึกอบรม 
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รายละเอียดการฝึกอบรม 

โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS (15 จังหวัด) 

“หลักสตูรผู้ดูแลระบบ” 

 

 

1. วัตถุประสงคก์ารฝึกอบรม 
 เพ่ือแนะน าถึงเหตุผลความส าคัญในการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ และส่งเสริมการใช้งานในวง
กว้าง เกิดความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานโดยเฉพาะเรื่อง การรวบรวม การให้บริการข้อมูล/แผนที่ของ
ประเทศ 
2. เป้าหมายการฝึกอบรม 

(1) อธิบายภาพรวมของระบบ 
(2) อธิบายสิทธิ์ในการเข้าถึง 
(3) อธิบายถึงหลักการอย่างง่ายของ Service (WMS, WMTS, WFS, WCS), Metadata และ FGDS 
(4) แนะน าวิธีติดตั้งระบบงาน 
(5) น าเสนอวิธีการใช้งานระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ 
(6) จัด workshop การใช้งานระบบทั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่ ระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์ และ

โปรแกรม GIS Desktop 

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

4. การประเมินผลการฝึกอบรม 
 ทดสอบการจัดท าข้อมูล และแสดงตัวอย่างผลการด าเนินของเจ้าหน้าที่ โดยมีการตรวจสอบประเมิน
ความสอดคล้องของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน 

5. อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม 
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์  
(2) ระบบอินเตอร์เน็ต  

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้าผนวก ค-3 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ก าหนดการฝึกอบรม 

โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS (15 จังหวัด) 

“หลักสตูรผู้ดูแลระบบ” 

 

 

วันท่ี 1 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.45 น. การน าเสนอภาพรวม “โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล 

   FGDS) ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS (15 จังหวัด)”  
 

09.45 – 10.00 น. - พักรับประทานอาหารว่าง - 

10.00 – 12.00 น. การบรรยายเรื่อง "การจัดท าข้อมูลแผนที่ (Digital Mapping) ตามก าหนดชั้นข้อมูล

ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศ Fundamental Geographic Data Set 

(FGDS)" 
  

12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน - 

13.00 – 14.30 น. การบรรยายเรื่อง "ข้อก าหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศบน
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 

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



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้าผนวก ค-4 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ก าหนดการฝึกอบรม 

โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS (15 จังหวัด) 

“หลักสตูรผู้ดูแลระบบ” 

 

 

วันท่ี 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

จากหน่วยงานของภาครัฐ และองค์กรต่างระหว่างประเทศโดยใช้โปรแกรม GIS 

Desktop"  

12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน - 

13.00 – 14.30 น. การบรรยายและปฏิบัติ "การติดตั้งระบบบริการแผนที่ออนไลน์ GeoServer และ
ทดสอบการน าเข้าข้อมูลภูมิสารนเทศ" 

 

14.30 – 15.00 น. - พักรับประทานอาหารว่าง - 
 

15.00 – 16.00 น. การบรรยายและปฏิบัติ "การตั้งค่าระบบบริการข้อมูลแผนที่บนเครือข่าย และการ

บ ารุงรักษา" 

16.00 น. ปิดการสัมมนา 

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

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้าผนวก ค-5 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ก าหนดการฝึกอบรม 

โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS (15 จังหวัด) 

“หลักสตูรผู้ดูแลระบบ” 

 

 

วันท่ี 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 ส าหรับงานบริหาร

จัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ภายในจังหวัด" 
  

12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน - 

13.00 – 14.30 น. การบรรยายและปฏิบัติ "เทคโนโลยีการส ารวจและจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือ
น าเข้าข้อมูลลงในระบบให้บริการแผนที่ Geoserver และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม 
Quantum GIS"  

 

14.30 – 15.00 น. - พักรับประทานอาหารว่าง - 
 

15.00 – 16.00 น. การบรรยายสรุป 

16.00 น. ปิดการสัมมนา 

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

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้าผนวก ค-6 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ตารางผนวก ค-1 แผนการจัดฝึกอบรมรายจังหวัด 

ครั้งที ่ จังหวัดเป้าหมาย ระหว่างวันที่ 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

สถานที่ฝึกอบรม หมายเหตุ 

1 

แม่ฮ่องสอน 
(พ) 13 ธ.ค. 60 ถึง 
(ศ) 15 ธ.ค. 60 

5 
ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์  
ณ. ส านักงาน 
ภายในจังหวัด 

ขอส่งแบบตอบ
รับภายในวนัที่ 
3 ธ.ค. 60 

สระแก้ว 5 
ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์  
ณ. ส านักงาน 
ภายในจังหวัด 

ขอส่งแบบตอบ
รับภายในวนัที่ 
3 ธ.ค. 60 

2 

เชียงใหม่ 
(จ) 18 ธ.ค. 60 ถึง 
(พ) 20 ธ.ค. 60 

5 
ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์  
ณ. ส านักงาน 
ภายในจังหวัด 

ขอส่งแบบตอบ
รับภายในวนัที่ 
8 ธ.ค. 60 

ปราจีนบุร ี 5 
ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์  
ณ. ส านักงาน 
ภายในจังหวัด 

ขอส่งแบบตอบ
รับภายในวนัที่ 
8 ธ.ค. 60 

3 

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

5 
ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์  
ณ. ส านักงาน 
ภายในจังหวัด 

ขอส่งแบบตอบ
รับภายในวนัที่ 
11 ธ.ค. 60 

ฉะเชิงเทรา 5 
ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์  
ณ. ส านักงาน 
ภายในจังหวัด 

ขอส่งแบบตอบ
รับภายในวนัที่ 
11 ธ.ค. 60 

4 

เชียงราย 
(อ) 26 ธ.ค. 60 ถึง 
(พฤ) 28 ธ.ค. 60 

5 
ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์  
ณ. ส านักงาน 
ภายในจังหวัด 

ขอส่งแบบตอบ
รับภายในวนัที่ 
16 ธ.ค. 60 

ชลบุร ี 5 
ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์  
ณ. ส านักงาน 
ภายในจังหวัด 

ขอส่งแบบตอบ
รับภายในวนัที่ 
16 ธ.ค. 60 

5 

พะเยา 

(พ) 3 ม.ค. 61 ถึง 
(ศ) 5 ม.ค. 61 

5 
ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์  
ณ. ส านักงาน 
ภายในจังหวัด 

ขอส่งแบบ
ตอบรับภายใน
วันที่ 19 ธ.ค. 
60 

ระยอง 5 
ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์  
ณ. ส านักงาน 
ภายในจังหวัด 

ขอส่งแบบ
ตอบรับภายใน
วันที่ 19 ธ.ค. 
60 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้าผนวก ค-7 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ตารางผนวก ค-1 แผนการจัดฝึกอบรมรายจังหวัด (ต่อ) 

ครั้งที ่ จังหวัดเป้าหมาย ระหว่างวันที่ 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

สถานที่ฝึกอบรม หมายเหตุ 

6 

น่าน 

(จ) 8 ม.ค. 61 ถึง 
(พ) 10 ม.ค. 61 

5 
ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์  
ณ. ส านักงาน 
ภายในจังหวัด 

ขอส่งแบบ
ตอบรับภายใน
วันที่ 25 ธ.ค. 
60 

นครนายก 5 
ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์  
ณ. ส านักงาน 
ภายในจังหวัด 

ขอส่งแบบ
ตอบรับภายใน
วันที่ 25 ธ.ค. 
60 

7 

อุตรดิตถ์ 
(พฤ) 11 ม.ค. 61 ถึง 
(จ) 15 ม.ค. 61 
(เว้นวนัหยุดราชการ) 

5 
ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์  
ณ. ส านักงาน 
ภายในจังหวัด 

ขอส่งแบบ
ตอบรับภายใน
วันที่ 28 ธ.ค. 
60 

ปทุมธานี 5 
ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์  
ณ. ส านักงาน 
ภายในจังหวัด 

ขอส่งแบบ
ตอบรับภายใน
วันที่ 28 ธ.ค. 
60 

8 กรุงเทพมหานคร (อ) 16 ม.ค. 61 ถึง 
(พฤ) 18 ม.ค. 61 

5 ห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์  
ณ. สทอภ. 

ขอส่งแบบ
ตอบรับภายใน
วันที่ 8 ม.ค. 
61 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้าผนวก ค-8 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดย ที่ปรึกษาได้ด าการจัดฝึกอบรมแล้วทั้งสิ้น 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าปาง 

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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รูปที่ ค-4 การจัดอบรมจังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ค-5 การจัดอบรมจังหวัดสระแก้ว 
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รูปที่ ค-7 การจัดอบรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ค-8 การจัดอบรมจังหวัดชลบุรี 
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รูปที่ ค-10 การจัดอบรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

รูปที่ ค-11 การจัดอบรมจังหวัดระยอง 
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รูปที่ ค-12 การจัดอบรมจังหวัดน่าน

 

รูปที่ ค-13 การจัดอบรมจังหวัดนครนายก 

 

รูปที่ ค-14 การจัดอบรมจังหวัดพะเยา 



รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดงานที่ 3 ฉบับแก้ไข (Final Report) 
โครงการปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด 
 

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หน้าผนวก ค-13 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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