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เอกสารอ้างอิง
อภิธานศัพท์
ภาคผนวก ก ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานใหม่ของประเทศ (FGDS 2.0)
ภาคผนวก ข สรุ ป รายการกฎหมาย และกฎระเบี ย บที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศตามยุทธศาสตร์

ภาคผนวก ค สรุปรายงานขั้นต้นและขั้นกลาง
ภาคผนวก ง สรุปการประชุมใหญ่เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
ภาคผนวก จ แผนงาน/โครงการทางด้านภูมิสารสนเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
เป็นที่ทราบกันดีว่าข้อมูลภูมิสารสนเทศ เช่น ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่เส้นทางคมนาคม เขต
การปกครอง ตําแหน่งสถานที่ตั้งของหน่วยงานต่าง ๆ ระดับความสูงภูมิประเทศ ฯลฯ เป็นข้อมูลที่มี
ความสําคัญและมีความต้องการใช้งานในสังคมเป็นอย่างสูง การศึกษาจํานวนมากในต่างประเทศ1แสดงให้
เห็นว่ าจํานวนภาคส่ วนที่ต้องการใช้ ประโยชน์ จากข้อมู ลภูมิส ารสนเทศมีมากกว่าข้อมู ลประเภทอื่น ๆ
อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทย พบว่าการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศอยู่ในระดับที่ต่ํามากเมื่อ
เทียบกับนานาชาติ อันเป็นผลจากการที่หน่วยงานรัฐผู้ผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศไม่เผยแพร่ข้อมูล ทําให้
เกิดสภาพ “ความยากจนทางข้อมูล” ขึ้นในสังคม ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ สูงสุดจากข้ อมู ลภูมิสารสนเทศที่ภ าครั ฐลงทุนไปแล้ว สภาพความ
ยากจนทางข้อมูลภูมิสารสนเทศของสังคมไทยเกิดจากอุปสรรคสําคัญสองประการคือ 1) กฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ถือว่าข้อมูลภูมิสารสนเทศเป็นสิ่งที่ต้องปกปิดรักษาเป็นความลับ และ 2) แนวคิด
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มุ่ ง เน้ น ผลประโยชน์ เ ฉพาะของหน่ ว ยงานตนเองเป็ น หลั ก เหนื อ มุ ม มองเพื่ อ
ผลประโยชน์โดยรวมของสังคม
อย่ า งไรก็ ต าม ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ไ ด้ ทํ า ให้ ก ฎระเบี ย บต่ า ง ๆ ที่ ถื อ ว่ า ข้ อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศเป็นสิ่งที่ผูกพันกับความมั่นคงของประเทศและควรต้องปกปิดรักษาเป็นความลับกลายเป็นสิ่งที่
ล้ า ส มั ย บ ริ ก า ร แ ผ น ที่ จ า ก
ต่างประเทศอย่างเช่น Google map,
Bing map, OpenStreetMap
ตลอดจนบริ การแผนที่ ของธุ รกิ จไทย
อย่ า งเช่ น Nostra และ Longdo
map ได้เปิดเผยข้อมูลพื้นที่ต่าง ๆ ทั่ว
ทั้ ง โ ลก ใ นลั ก ษ ณะ อ อน ไ ลน์ ข้ า ม
พ ร ม แ ด น ใ น ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น
ความก้ า วหน้ า ของโครชิ ป จี พี เ อสใน
โทรศั พ ท์ พ กติ ด ตั ว การบั น ทึ ก ภาพจากอากาศยานไร้ ค นขั บ การบั น ทึ กภาพรายละเอี ย ดสู ง จาก
ดาวเทียมที่มีขนาดเล็กและมีราคาถูก ตลอดจนอิทธิพลของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทําให้ประชาชนทั่วไป
สามารถร่วมมือกันคนละเล็กคนละน้อยในการผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศในลักษณะ Crowdsourcing ซึ่งทํา
ให้ข้อมูลภูมิสารสนเทศทวีจํานวนมากอย่างรวดเร็วเกิดเป็น Big Data
ทั้งหมดนี้ประกอบขึ้นเป็น

1
เช่น Deloitte LLP/ODI analysis, “Open growth: Stimulating demand for open data in the UK”, 2013 และ UN-GGIM,
“Future trends in geospatial information management: the five to ten years vision, 2nd edition”, 2015.
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ภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ ซึ่งทําให้การปกปิดข้อมูลภูมิสารสนเทศด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง
กลายเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลมากขึ้นเรื่อย ๆ
ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี ในช่วงประมาณสิบปีเศษที่ผ่านมานับ
จากต้นยุค Web 2.0 แนวคิด Open data ซึ่งเป็นแนวคิดสากลสมัยใหม่ที่ถูกพัฒนาบนพื้นฐานความคิด
ที่ว่าข้อมูลของภาครัฐเป็นทรัพยากรของประเทศที่ควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงและนําไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและข้อจํากัด ได้กลายเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับจากองค์กร
ระดับโลกอย่ างเช่ นองค์ การสหประชาชาติและธนาคารโลกตลอดจนได้รั บการนํ าไปใช้ในการกํ าหนด
นโยบายระดับชาติทางด้านข้อมูลของประเทศพัฒนาแล้ว การเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศของภาครัฐ
ตามแนวคิด Open data จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศโดยรวมโดยผ่านกลไกทางเศรษฐกิจทั้งในด้าน
การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ ที่ต่อยอดขึ้น
ไปจากข้อมูลที่ถูกเปิดเผย ในส่วนภาครัฐ การเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศจะช่วยขจัดการใช้งบประมาณ
ซ้ําซ้อนในการจัดทําข้อมูลเดียวกัน ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน
เองซึ่งจะทําให้ผู้บริหารมี ภาพ ที่ชัดเจนของพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศ และทําให้การตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูงในนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่หรือบริเวณใดก็ตามอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วน
แม่นยํา
ในส่ ว นของผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ที่
ประเทศไทยจะได้จากการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ
พบว่า หากเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศเพียงบางส่วน
ในระดับ Advanced beginner จะก่อให้เกิดยอด
สะสมของมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่มูลค่า (Value chain)
ภายในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 22,016 ล้านบาท
แต่หากประเทศไทยมีการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ
มากขี้นเป็นระดับ Trend setter2 มูลค่าเพิ่มสะสม
ภายในช่วงเวลาเดียวกันจะเป็น 69,521 ล้านบาท3
ซึ่งจะเห็นได้ว่า ประเทศจะได้ประโยชน์ดังกล่าวมาก
หรือน้อย ขึ้นอยู่กับระดับการเปิดเผยข้อมูล และหาก
การผลักดันให้เผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศสามารถทํา
ได้โดยเร็ว ประเทศไทยก็จะได้รับผลประโยชน์เร็วขึ้น
และเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณในภายหลัง
ความหมายของระดับการเปิดเผยข้อมูล Beginner, Trend setter ตาม http://blogs.worldbank.org/opendata/europeancountries-making-clear-progress-open-data
3
ประมาณจากวิธี International Benchmarking รายละเอียดในรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําแผนแม่บทภูมสิ ารสนเทศแห่งชาติ
2

3

ผลการศึกษาในแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติได้ชี้ให้เห็นว่า แม้ในปัจจุบันบทบาทระหว่าง
ภาครั ฐ -เอกชนจะมี ลั ก ษณะซ้ อ นทั บ กั น และสลั บ ซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น แต่ บ ทบาทที่ เ ป็ น ลั ก ษณะเฉพาะ
(Essential roles) ของทั้งสองภาคส่วนจะยังคงอยู่เหมือนเดิม กล่าวคือโฟกัสของภาครัฐอยู่ที่พลเมืองใน
ขณะที่ของภาคเอกชนอยู่ที่ลูกค้า ภาครัฐยังคงบทบาทสําคัญในการพิจารณาความต้องการทางด้านข้อมูล
ภู มิส ารสนเทศของสั งคมโดยรวมและจะยั งคงบทบาทสํ าคั ญในการเป็ น ผู้ พัฒ นาข้ อมู ล ภู มิส ารสนเทศ
ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางภูมิสารสนเทศส่วนอื่น เช่น มาตรฐานข้อมูล ระบบให้บริการข้อมูล เพื่อ
ประโยชน์ ส าธารณะโดยรวมของประเทศ โดยบทบาทที่ เ หมาะสมของภาครั ฐ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพการณ์ บ นภู มิ ทั ศ น์ ใ หม่ ท างภู มิ ส ารสนเทศคื อ การเปลี่ ย นจากการเป็ น ผู้ อ ารั ก ขาข้ อ มู ล (Data
custodian) ไปเป็นผู้ให้ข้อมูล (Data provider) แก่ทุกภาคส่วนเพื่อนําไปขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ
(ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาตินี้จึงกําหนดวิสัยทัศน์เป็น “โครงสร้างพื้นฐานทางภูมิสารสนเทศ
(NSDI) เป็นหนึ่งในกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน” และได้กําหนดเป้าหมาย
ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2560-2564 ตามกรอบเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12 เป็น “ประเทศไทยมีเครือข่ายระบบออนไลน์ให้ทุกภาคส่วนใช้สืบค้น เรียกดู และดาวน์โหลดข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพื้นฐานที่สมบูรณ์ ละเอียดถูกต้อง และทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อยอด
ได้ในเชิ งพาณิชย์ ของภาคธุรกิ จ ในกิจการของรั ฐ ในการศึกษาค้ นคว้ าวิจั ยสร้ างนวัตกรรม และใน
กิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยมีเงื่อนไขและข้อจํากัดน้อยที่สุด”
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาตินี้ได้กําหนดยุทธศาสตร์ 4
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศทุกภาคส่วน
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 พั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ แ ละส่ งเสริ มผลั ก ดั นให้ มี การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ มจาก
เทคโนโลยีและข้อมูลภูมิสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ของ (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติมีความสอดคล้องกับ
บริบทของการปฏิรูปประเทศทางด้านการเมืองและสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตามที่ถูกกําหนดไว้ใน (ร่าง)
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2559 และสอดคล้ องกั บทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในส่วนของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ของ (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติมีส่วน
สนับสนุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล รวมทั้งสนับสนุนมาตรการในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (2559-2561)
ในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง การนํ าข้อมูล ภูมิสารสนเทศมาใช้ตอบสนองมาตรการที่ สําคัญ เช่ น
การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลางการเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ
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การยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน การบูรณาการข้อมูลเพื่อป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ
การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต เป็นต้น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ปรั บ ปรุ ง กฎ ระเบี ย บให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภู มิ ทั ศ น์ ใ หม่ ท างภู มิ ส ารสนเทศ
ประกอบด้ว ย 3 แผนงานหลักที่มุ่งแก้ ปัญหาการที่หน่ วยงานรัฐ ไม่เผยแพร่ ข้อมูลด้ วยการสนั บสนุ นให้
Open data เป็นนโยบายหลักในการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศของรัฐบาล กําหนดให้มีการแก้ไข
ปรั บ ปรุ ง กฎหมายและกฎระเบี ย บที่ ล้ า สมั ย ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคขั ดขวางการเผยแพร่ ข้ อมู ล และจั ดทํ าชุ ด
ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้ข้อมูล (License agreement) ตามแนวทาง Open data เพื่อให้หน่วยงานของ
รัฐที่เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์นําไปใช้เผยแพร่ข้อมูลของตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของภาครัฐ ประกอบด้วย 6 แผนงาน
หลัก มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางภูมิสารสนเทศในส่วนของข้อมูลและระบบบริการกลาง
ของภาครั ฐ โดยการปรั บ ปรุ ง ชุ ด ข้ อ มู ล ภู มิส ารสนเทศพื้ น ฐาน
(Fundamental Geographic Data Set, FGDS) ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัย โดยนับเป็นเวอร์ชันที่ 2 (FGDS 2.0)
ถัดจากชุดที่มีอยู่ในปัจจุบันที่บางส่วนล้าสมัยไปแล้วและบางส่วนก็
ยั ง ไม่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การ ดํ า เนิ น การยกระดั บ ระบบกลางของการ
ให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศในภาครัฐให้มีสมรรถนะสูงขึ้นเพียง
พอที่จะเป็นแพลตฟอร์มสําหรับการเผยแพร่และบูรณาการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศระหว่ างหน่ ว ยงานภาครั ฐ ด้ ว ยกั น รวมทั้ งการจั ดทํ า
ข้อมูล Big data ทางภูมิสารสนเทศจากระบบงานที่มีอยู่แล้วใน
ภาครัฐเพื่อเผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการข้อมูล
ภูมิสารสนเทศทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 3 แผนงาน มุ่งเน้นไปที่
การพัฒนาระบบกลางของการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศสําหรับ
ทุกภาคส่วนของประเทศ โดยสิ่งสําคัญที่ระบบนี้แตกต่างจากระบบ
ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล แผนที่ ข องภาคเอกชนที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น คื อ ผู้ ใ ช้
สามารถดาวน์โหลด FGDS 2.0 สาธารณะที่ลดทอนส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิส่วนบุคคลหรือพื้นที่หวงห้ามออกไป เพื่อนําไปเป็นข้อมูลต้น
น้ําในการใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ตามต้องการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
การดําเนินการในยุทธศาสตร์นี้ยังรวมไปถึงการสร้างกลไกที่เหมาะสมเพื่อแสวงหาประโยชน์จากแนวทาง
Crowdsourcing ในการสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศชนิดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นตามความต้องการหรือความจําเป็น
เฉพาะพื้นที่หรือเฉพาะงาน ผลจากยุทธศาสตร์นี้จะทําให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้อมูลหรือระบบบริการ
ทางด้านภูมิสารสนเทศที่อยู่ปลายน้ํามีต้นทุนที่ลดลง เปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดเล็กและ Startups สามารถ
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ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศได้จากปัจจุบันที่จํากัดอยู่เฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ ยุทธศาสตร์นี้ยัง
สนั บ สนุ นให้ เกิ ด ภาคี ภู มิ ส ารสนเทศ ซึ่ ง เป็ น ตั ว แทนจากทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการให้
ความเห็นและร่วมดําเนินการกับภาครัฐในการพัฒนาทางด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 พั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ แ ละส่ งเสริ มผลั กดั น ให้ มีการสร้ า งมู ลค่ า เพิ่ มจาก
เทคโนโลยีและข้อมูลภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วย 4 แผนงาน เป็นการยกระดับสมรรถนะทางด้านภูมิ
สารสนเทศโดยรวมของประเทศเพื่อให้กําลังคนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนําภูมิสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน หรือการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ หรือสร้างวิธีการทํางาน/
ธุรกิจใหม่ ได้แก่ การฝึกอบรมระดับก้าวหน้า ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา สร้างองค์ความรู้แบบ Open
Knowledge การส่ ง เสริ มให้ มีก ารแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล ที่ ส ร้ างขึ้ นใหม่ ก ลั บ ขึ้ น ไปยั งระบบกลางเพื่ อ ให้ มีก าร
เผยแพร่ออกไปในวงกว้างเป็นวงจรใหม่ (Virtuous cycle) ของการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่
ส่วนรวม และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
ตารางที่ 1 สรุปงบประมาณรายยุทธศาสตร์และงบประมาณรวม (*งบประมาณในตารางนี้เป็นการประมาณขั้นต้น
เท่านั้น)
ยุทธศาสตร์
ประโยชน์ที่ได้รับ
งบประมาณ*
(ล้านบาท)
1. ปรั บ ปรุ ง กฎ ระเบี ย บให้ - สภาพการณ์ในภาครัฐที่เอื้อต่อการบูรณาการข้อมูลระหว่างกัน
15
สอดคล้ อ งกั บ ภู มิ ทั ศ น์ ใ หม่ และเอื้อต่อการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
ทางภูมิสารสนเทศ
2. ส ร้ า ง ร ะ บ บ ข้ อ มู ล ภู มิ - ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่ถูกต้อง ทันสมัย ทั่วทั้งประเทศ
3,768
ระบบข้
อ
มู
ล
กลางที
่
เ
ป็
น
แพลตฟอร์
ม
สํ
า
หรั
บ
การบริ
ก
ารและการ
สารสนเทศกลางของภาครัฐ
บูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศในภาครัฐ
3. พั ฒ นาเว็ บ ท่ า และระบบ - ระบบข้อมูลกลางสําหรับเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานไป
480
ยั
ง
ทุ
ก
ภาคส่
ว
น
ใ ห้ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล ภู มิ
- แพล็ตฟอร์มสําหรับภาคประชาชนในการร่วมสร้างข้อมูลภู มิ
สารสนเทศทุกภาคส่วน
สารสนเทศใหม่ ๆ ด้วย Crowdsourcing
- ข้อมูลภูมิสารสนเทศใหม่ ๆ ตามความต้องการเฉพาะพื้นที่หรือ
เฉพาะงาน
4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ - องค์ความรู้ทางภูมิสารสนเทศในประเทศทั้งในเชิงกว้างและเชิง
1,053
ลึ
ก
ส่ ง เสริ ม ผลั ก ดั น ให้ มี ก าร
ส ร้ า ง มู ล ค่ า เ พิ่ ม จ า ก - ขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้ นในการใช้ ประโยชน์จ ากข้อมูลและ
เทคโนโลยี แ ละข้ อ มู ล ภู มิ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน
- แนวคิดใหม่, นวัตกรรม, และธุรกิจใหม่ทางด้านภูมิสารสนเทศ
สารสนเทศ
รวม
5,316

การดําเนินงานทั้งสี่ยุทธศาสตร์ของ (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ กําหนดให้อยู่ภาย
ในช่วงปี พ.ศ.2560-2564 ตามกรอบเวลาเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ใช้
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งบประมาณรวม 5,316 ล้านบาท โดยงบประมาณรายยุทธศาสตร์และผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
ดําเนินงานสรุปดังตารางที่ 1 ข้างต้น
สําหรับแผนงานที่มีความเร่งด่วนในปีแรก (ปีงบประมาณ 2560) ประกอบด้วยทุกแผนงานใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ซึ่งเป็นการประกาศนโยบายและการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และแผนงานในยุทธศาสตร์
อื่น ๆ ที่เป็นการศึกษาทบทวนกําหนดแนวทาง หรือออกแบบ หรือจัดทําข้อมูล Basemap ซึ่งจะเป็น
ข้อมูลตั้งต้นในการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่น ๆ ในระยะเวลาถัดไปของแผน ดังสรุปตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปแผนงานเร่งด่วนในปีแรก (ปีงบประมาณ 2560) ของแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (ในช่อง
ยุท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน ตัว เลขหน้า วงเล็ บคื อ หมายเลขยุ ท ธศาสตร์ และตั ว เลขในวงเล็ บหมายถึ ง
หมายเลขแผนงาน ตามที่ระบุในรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ)
ยุทธศาสตร์ และแผนงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง
งบประมาณ
(ล้านบาท)
1(1) ผลั กดั นให้รั ฐบาลรับ หลั กการและประกาศใช้
กภช./สทอภ.
5
Open data เป็นนโยบายหลักในการเผยแพร่
FGDS ผ่ า นคณะกรรมการภู มิ ส ารสนเทศ
แห่งชาติ
1(2) ลดข้อจํากัดของกฎและระเบียบสําหรับการใช้
กภช./หน่วยงานผูผ้ ลิตข้อมูลภูมิ
5
ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
สารสนเทศพื้นฐาน
1(3) แก้ไ ข ปรั บปรุง จั ดทํ า กฎ ระเบี ยบให้ เป็ นไป กภช./สทอภ./หน่วยงานผู้ผลิตข้อมูลภูมิ
5
ตามนโยบายหลั ก ทางภู มิ ส ารสนเทศของ
สารสนเทศพื้นฐาน/หน่วยงานผู้ใช้
ประเทศ
2(1.1) ทบทวนและปรั บ ปรุ ง มาตรฐานข้ อ มู ล ภู มิ
สทอภ./หน่วยงานผู้ผลิตข้อมูลภูมิ
5
สารสนเทศพื้นฐาน
สารสนเทศพื้นฐาน
2(1.2) พัฒนาและส่งเสริมการใช้มาตรฐาน Metadata
สทอภ./หน่วยงานผู้ผลิตข้อมูลภูมิ
3
สารสนเทศพื้นฐาน
2(1.3) สร้าง Basemap 2.0
กรมที่ดิน
50
2(2.1) กํ า ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร ใ ช้ Crowdsourcing กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อ
สําหรับการสร้าง Core FGDS ของภาครัฐ
เศรษฐกิจและสังคม/สทอภ.
2(3.1) ออกแบบโครงสร้ า งข้ อ มู ล อรรถธิ บ ายของ กระทรวงมหาดไทย/สนง.สถิติแห่งชาติ/
Socio-economic FGDS
สทอภ.
2(4.1) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการใช้ประโยชน์ กรมที่ดิน/กรมการขนส่งทางบก/กรม
15
จาก Geospatial big data
อุตุนิยมวิทยา
3(1) จัดตั้งภาคีภูมิสารสนเทศ
สทอภ./ตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ
20
3(3.1) กํ า ห น ด ชั้ น ข้ อ มู ล ที่ เ ห ม า ะ ส ม สํ า ห รั บ
หน่วยงานผู้ผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศ
Crowdsourcing
พื้นฐาน/สทอภ./ภาคีภูมสิ ารสนเทศ
4(2.5) ศึกษาความเหมาะสมของการกําหนดตําแหน่ง
ก.พ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2
นักภูมิสารสนเทศและโครงสร้างอัตรากําลังใน
หน่วยราชการ
รวม
110
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บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเป็นมาของโครงการ
ประเทศไทยได้เริ่มมีการจัดทําแผนแม่บททางด้านภูมิสารสนเทศแห่งชาติเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.
2545 โดยแนวคิดหลักที่เสนอไว้ในร่างแผนแม่บทคือ เพื่อลดปัญหาการลงทุนซ้ําซ้อนของภาครัฐ และ
เพื่อให้การพัฒนาทางด้านภูมิสารสนเทศเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม การพัฒนาทางด้านภูมิสารสนเทศ
จําเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ร่างแผนแม่บทฉบับนี้จึงเสนอให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
ภูมิสารสนเทศ (National Spatial Data Infrastructure, NSDI) ขึ้น โดย NSDI มีองค์ประกอบหลัก 4
ส่ ว นได้ แ ก่ 1) กรอบนโยบายและโครงสร้ า ง (Policy) 2) ชุ ด ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศพื้ น ฐาน
(Fundamental Geographic Data Set, FGDS) 3) มาตรฐานทางด้านภูมิสารสนเทศ (Standards)
4) ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศแห่งชาต (Clearinghouse/Portal) และ 5) ความพร้อมด้าน
ภูมิสารสนเทศ (Capacity) อย่างไรก็ตาม แม้ในช่วงเวลาถัดมาจะได้มีการดําเนินการตามที่เสนอไว้ใน
แผนหลายประการ แต่ร่างแผนแม่บททางด้านภูมิสารสนเทศแห่งชาติฉบับนี้ไม่เคยประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการ
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน การพัฒนา NSDI ได้มีความก้าวหน้า
เกิ ดขึ้ น เป็ น รู ปธรรมพอสมควรในบางส่ ว นส่ ว น ไม่ ว่ าจะเป็ น การพั ฒ นามาตรฐานข้ อมู ล ทางด้ านภู มิ
สารสนเทศ การพั ฒนาชุดภูมิสารสนเทศพื้ นฐานหรือการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุ ษย์ ซึ่งได้เกิ ด
หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตทางด้านภูมิสารสนเทศขึ้นเพิ่มเติมในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง แต่เนื่องด้วย
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศด้านต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนทําให้
สภาพการณ์ในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้บทบาทของ
ภาคเอกชนมี ค วามสํ าคั ญ มากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ในฐานะทั้ ง ที่ เ ป็ น ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร และผู้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศไปพร้อม ๆ กัน สภาวะหลายบทบาทของภาคเอกชนที่ซ้อนทับกับบทบาทเดิมของภาครัฐ
เป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้ และยังไม่ได้มีความตระหนักในภาครัฐในการที่จะหาแนวทางการใช้
ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้
ในขณะเดี ย วกั นปั ญหาหลายส่ ว นในภาครั ฐ ตามที่ได้เคยระบุไว้ในการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2545
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศกลับ
พบว่ายังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือมีสัมฤทธิผล ส่งผลให้ยุทธศาสตร์หลายส่วนที่ระบุ
ไว้ในผลการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2545 ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง หากปล่อยให้สภาพการณ์
เป็นเช่นนี้ต่อไปก็จะทําให้ทิศทางการพัฒนาทางภูมิสารสนเทศเป็นไปในลักษณะที่ใช้ประโยชน์ได้ไม่
คุ้มค่าการลงทุน และแม้ว่าจะมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาบางส่วน (ตามรายละเอียดในหัวข้อ 1.3)
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เพื่ อ ให้ ไ ด้ ก รอบแนวทางและกลยุ ท ธ์ ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ประเทศในการพั ฒ นาทางด้ า นภู มิ
สารสนเทศ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.
จึงเล็งเห็นความจําเป็นที่จะต้องให้มีการศึกษาเพื่อจัดทําแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติขึ้นใหม่ให้
สอดคล้องตามสภาพการณ์ในยุคปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ได้แนวนโยบายและกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการ
ที่จะทําให้ทุกภาคส่วนในสังคมโดยรวมสามารถได้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศอย่างแท้จริง

1.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
โครงการจัดทําแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ศึกษาทบทวนสภาพการณ์ของ NSDI ของประเทศและจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายในการเร่งรัด
พัฒนา NSDI
2. ศึกษาทบทวนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทั้งในและนอกประเทศและ
ประเมินและทิศทางการพัฒนา เพื่อกําหนดข้อเสนอเชิงนโยบายสําหรับประเทศในการใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
3. จัดทําแนวทางและกลยุทธ์ ให้อยู่ในรูป (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติสําหรับเป็น
กรอบแนวทางของประเทศไทย
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยมี (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติปี พ.ศ. 2559 ที่
กําหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและเหมาะสมในการพัฒนางานด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทยสําหรับช่วงปี
2560-2564

1.3 กรอบแนวทางในการจัดทําแผนแม่บทภูมิสารสนเทศ
ที่ปรึกษาจะดําเนินการศึกษาและจัดทํา (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาตินี้ภายใต้กรอบ
แนวคิด 4 ประการ ได้แก่
1. คําว่าภูมิสารสนเทศในโครงการศึกษานี้ หมายถึงข้อมูลเชิงตําแหน่ง/เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลเชิงตําแหน่งตลอดจนระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงตําแหน่งทุกชนิด ไม่ว่า
จะอยู่ ในลั กษณะที่ เป็ น เอกสารหรื อเชิ งเลข (Digital) หรื อจะได้ มาจากกระบวนการหรื อ
กรรมวิ ธี ใ ด เช่ น แผนที่ ภาพถ่ า ยทางอากาศ ภาพจากดาวเที ย ม ข้ อ มู ล จากการสํ า รวจ
ระยะไกล แบบจํ าลองภู มิประเทศเชิ งเลข เทคโนโลยี ทางด้านการสํ ารวจจากระยะไกล
ระบบ Global Navigation Satellite System (GNSS) ระบบรังวัดภาคพื้นดิน ระบบ
Location Based Service (LBS) ระบบ Web Mapping เป็นต้น
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2. (ร่าง) แผนแม่บท ฯ และยุทธศาสตร์ที่จัดทําขึ้นสอดคล้องกับตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ตามที่ระบุในเอกสาร “ทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12” ตลอดจนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (2559-2561) (ซึ่งได้มีการสรุปไว้ใน
บทที่ 3 ของร่างรายงานฉบับสมบูรณ์นี้)
3. กลยุ ท ธ์ ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญหรือภูมิทัศน์ใหม่ทางด้านภูมิสารสนเทศ ได้แก่ Ubiquitous
computing, Ubiquitous Internet, Ubiquitous positioning และ Geospatial big data
การจั ดทํ า (ร่ า ง) แผนแม่ บ ทภู มิส ารสนเทศแห่ งชาติ อยู่ ภ ายใต้ แนวทางการดํ าเนิ น งานหลั ก
ดังต่อไปนี้
- ศึกษาทบทวนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่ การได้มาซึ่งข้อมูล (Data acquisition) การหาตําแหน่ง (Positioning)
การประมวลผล/จัดการข้อมูล และการให้บริการข้อมูล ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (สรุปเนื้อหาส่วนนี้อยู่ในบทที่ 2)
- ศึกษาทบทวน ร่างแผนแม่บทระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ พ.ศ.2557-2561
และจากเอกสาร/รายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามสรุปใน
หัวข้อ 1.4) เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตและไม่ให้การลงทุนต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์ที่จะจัดทําขึ้นซ้ําซ้อนกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งจะวิเคราะห์เพื่อหา
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของแนวทาง/ยุทธศาสตร์ที่กําหนดขึ้น (รายละเอียดในบทที่ 4)
- นําเอาผลของการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคาม หรือ SWOT ทางด้าน
ภูมิสารสนเทศประเทศไทย มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ (รายละเอียด
ในบทที่ 5)

1.4 สรุปการศึกษาทบทวนแผนงานทางด้านภูมิสารสนเทศในอดีตที่เกี่ยวข้อง
นอกจากร่างแผนแม่บททางด้านภูมิสารสนเทศฉบับปี 2545 ซึ่งล้าสมัยไปแล้ว ได้มีการจัดทํา
แผนงานทางด้านภูมิสารสนเทศในระยะหลังอีกหลายครั้ง ที่สําคัญได้แก่
1. แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของประเทศไทย (2555) ตามเอกสาร
สรุปผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของวุฒิสภา
2.ร่ า งแผนแม่ บ ทระบบข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศกลางของประเทศ (2558) ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น โดย
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
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1.4.1 สรุปแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของประเทศ (2555)
แนวทางการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของประเทศมีที่มาจากการประชุมคณะกรรมาธิการการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคมวุฒิสภา ครั้งที่ 27 (7/2555) เมื่อวันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information System : GIS) เพื่อดําเนินการพิจารณาศึกษาการใช้ระบบ GIS ในการ
กําหนดยุทธศาสตร์และวางแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการปัญหาวิกฤตของชาติ เช่นปัญหาภัย
พิบัติน้ําท่วม ฝนแล้ง ปัญหายาเสพติด ปัญหาความมั่นคงใน 3 จังหวัดภาคใต้ เป็นต้น
การศึกษาได้กล่าวถึงความสําคัญของข้อมูลภูมิสารสนเทศและระบบภูมิสารสนเทศว่ามีบทบาททั้ง
ในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และการดําเนินชีวิตประจําวัน ตลอดจนการบริหารและพัฒนาประเทศ แต่ในการ
ดําเนินงานจริงมีปัญหาเนื่องจากต่างคนต่างทํา ขาดการเชื่อมโยงในมิติที่เหมาะสม ขาดการแลกเปลี่ยน
และใช้ข้อมูลร่วมกันทําให้การใช้งบประมาณซ้ําซ้อน สิ้นเปลือง นอกจากนี้การศึกษายังกล่าวว่าทิศทาง
ในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทยที่ผ่านมา มักมุ่งเน้นไปที่ภาครัฐเป็นหลัก จึงมีผลให้
ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ โดยเฉพาะภาคธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมทั้งประชาชนทั่วไป หันไปใช้
บริ ก ารระบบภู มิ ส ารสนเทศที่ พั ฒ นาโดยผู้ ให้ บ ริ ก ารจากต่ า งประเทศ เพื่ อ ใช้ ข้ อ มู ล ในการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภ าพการดํ าเนิ น งานด้ านธุ ร กิ จ แต่ เนื่ อ งจากผู้ ให้ บ ริ การระบบข้ อมู ล ภู มิส ารสนเทศใน
ต่างประเทศอาจจะมิได้ให้บริการสอดคล้องกับประโยชน์ของประเทศไทย ดังนั้นการที่ประเทศไทยจะ
พึ่งพาการให้บริการด้านดังกล่าวจากต่างประเทศทั้งหมดจึงมีข้อเสียและมีความเสี่ยงหลายประการ
ข้อเสนอในการศึกษาถึงแนวทางการแก้ปัญหาข้างต้นแบ่งออกเป็น 2 แนวทางได้แก่
1. เพื่อแก้ปัญหาความซ้ําซ้อน มีความจําเป็นที่จะต้องกําหนดกรอบนโยบายและทิศทางของการ
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของประเทศเร่งด่วนเพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล
การใช้งานข้อมูลร่วมกันอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
2. จากนั้นระยะต่อไป ควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบให้บริการ (Services) ผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและระบบสื่อสารไร้สายให้กับประชาชนในวงกว้าง เพื่ออํานวยความสะดวก ลดความ
สูญเสียเพิ่ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการใช้ชีวิตประจําวัน อันจะส่งผลดีทางตรงต่อระบบ
เศรษฐกิจและทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
ผลการศึกษาได้กําหนดยุทธศาสตร์ออกมา 4 ประการได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์กลาง มีระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์กลาง
ทําให้แต่ ละหน่ว ยงานไม่ต้องจั ดหางบประมาณในการจัดซื้ อจั ดทําระบบข้ อมูล สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน แนวทางนี้จะช่วยให้แต่ละหน่วยงานไม่จําเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
ดูแลและจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
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2. ยุทธศาสตร์การจัดทําชั้นข้อมู ลและความร่วมมือในการจัด ทําข้อมูล จัดทําระบบข้อมู ล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ของประเทศ สามารถบูรณาการข้อมูลเป็นเนื้อเดียวกันได้มีแนวทางดังนี้
- มีแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 1 : 4,000
- มีการกําหนดมาตรฐานข้อมูลและการเชื่อมต่อข้อมูล
- มีการกําหนดชั้นข้อมูลพื้นฐาน
- มีการบูรณาการข้อมูลและการกํากับดูแล
- มีความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ให้งบประมาณสนับสนุนสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในการให้การศึกษาด้านระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมประยุกต์ การศึกษา
อบรมการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศ การศึกษาจัดทําระบบงาน รวมถึงการจัดทําโครงสร้าง
ทางมาตรฐานวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรมี ก ารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานเฉพาะด้ า นขึ้ น ในกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นองค์กรกลางรับผิดชอบเร่งรัดการดําเนินงาน
ด้านโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานด้านภูมิสารสนเทศที่ใช้งานร่วมกัน พัฒนาชุดข้อมูลภูมิศาสตร์
พื้นฐาน พัฒนาชุดคําสั่งประยุกต์ด้านภูมิสารสนเทศรหัสเปิดซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
จัดหา รวมถึงการสร้างมาตรการและกลไกเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาครัฐต้องผลักดันให้
อุตสาหกรรมในประเทศมีความสามารถในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของ
ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์กลาง ที่จะมีขึ้นในอนาคตอย่างพอเพียงและยั่งยืนโดยพึ่งพา
บริษัทต่างประเทศให้น้อยที่สุดเพื่อการบริหารจัดการ การเชื่อมโยงข้อมูล ให้สามารถสื่อสาร
กันได้อย่างทันกาล รัฐควรเร่งผลักดันให้มีหน่วยงานหลักทําการศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์กลางการบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถนําไปใช้
งานร่วมกันได้ทุกองค์กรต่อไป
แม้ในการศึกษาจะมีการกําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน แต่สิ่งที่ขาดหายไปคือ ไม่ได้มีการ
กล่าวถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ซึ่งทําให้ยากแก่การมองเห็นทิศทางที่ชัดเจน
ไม่มีการกําหนด
งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งทําให้ยากแก่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตลอดจนไม่มีการระบุ
ตัวชี้วัด ซึ่งทําให้เกิดอุปสรรคในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ทั้งหมดนี้ น่าจะเป็นเหตุผล
สําคัญที่ทําให้ผลการศึกษานี้ไม่ได้รับการนําไปใช้
1.4.2 สรุปร่างแผนแม่บทระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (2559-2563)
ร่างแผนแม่บทระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศดําเนินการเสร็จสิ้นในปี พ.ศ.2558
เป็นผลจากการศึกษาทบทวนเกี่ยวกับสถานภาพทางด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทยที่ผ่านมา และ
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เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
จากการพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักการของ SWOT Analysis
โดยในแผนนี้ได้กําหนดวิสัยทัศน์ว่า
“ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญาที่มีภูมิสารสนเทศเป็นพลังขับเคลื่อนที่สาคัญ”
ซึ่งได้มีคําอธิบายประกอบวิสัยทัศน์ว่าต้องการให้ประเทศไทยมีภูมิสารสนเทศที่ก้าวหน้าและ
ทั่วถึง โดยประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างภูมิปัญญา
และองค์ความรู้ที่ยั่งยืน รองรับการพัฒนาและเศรษฐกิจสังคม อย่างพอเพียงและมั่นคง
ร่างแผนแม่บทระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศได้กําหนดเป้าหมาย 2 ประการไว้
ดังนี้
1) ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชากรทั้งประเทศ มีความรอบรู้ สามารถเข้าถึง
สร้างสรรค์ และใช้ภูมิสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การทํางาน และการ
ดํารงชีวิตประจําวัน
2) เพิ่มบทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยมีสัดส่วนมูลค่าของอุตสาหกรรม GI (Geo – Information) ต่อ GDP ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10
ในส่ว นของยุทธศาสตร์ การดํ าเนิน งาน ร่างแผนแม่ บทระบบข้อมูล ภูมิสารสนเทศกลางของ
ประเทศได้กําหนดไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศกลาง
ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศ และส่งเสริมการประยุกต์ใช้งาน
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาต่อยอดระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อการบริการเชิงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความตระหนัก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาบุคลากรด้านภูมิ
สารสนเทศ (Outreaching Capacity Building) รวมทั้งเครื่องมือด้านภูมิ
สารสนเทศ
ในเชิ ง ของการนํ า ไปใช้ ผ ลั ก ดั น ในทางปฏิ บั ติ กล่ า วได้ ว่ า ร่ า งแผนแม่ บ ทระบบข้ อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศกลางของประเทศมีความสมบูรณ์ชัดเจนดีพอสมควร เนื่องจากได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์
และเป้ า หมายของแผนไว้ อ ย่ า งชั ด เจน โดยในส่ ว นวิ สั ย ทั ศ น์ ไ ด้ เ สนอลั ก ษณะสั ง คมที่ มี ภู มิ ปั ญ ญา

1-7

(Knowledge society) ทางด้านภูมิสารสนเทศ รวมทั้งได้ดําเนินวิเคราะห์ SWOT เพื่อประเมินสิ่งที่มี
ผลต่อการดําเนินงานไปยังเป้าหมาย โดยจุดอ่อนของประเทศไทยที่สําคัญที่ปรากฏให้เห็นในการทํา
SWOT คือการขาดความชัดเจนและต่อเนื่องในการบูรณาการข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกันการศึกษาแนว
ทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และสอดคล้องกับสิ่งที่
ในส่วนของยุทธศาสตร์ได้มีการกําหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ แผนงานตามกลยุทธ์ และ
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ไว้ครบถ้วน แต่สิ่งที่ยังขาดอยู่คือหน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ และ
กรอบเวลาในการดําเนินแผนงาน อย่างไรก็ตาม (ร่าง) แผนแม่บทระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของ
ประเทศฉบับนี้ได้มีการสรุปกฎ ระเบียบ ข้อตกลงการใช้ข้อมูล ข้อห้าม/ข้อสงวนสิทธิในชุดข้อมูล ของ
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งไว้ อย่ า งสมบู ร ณ์ แ ละเป็ น ระบบ ซึ่ งจะเป็ น ประโยชน์ อย่ า งมากในการ
ดําเนินการเพื่อแก้ไขกฎหมายให้เอื้อต่อการเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศในวงกว้าง
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บทที่ 2 ภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
นับแต่ ได้มีการจัดทําแผนแม่ บททางด้านภูมิสารสนเทศแห่งชาติเป็น ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545
(2002) ได้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างการหาพิกัด
ตําแหน่ง และการบันทึกภาพจากอากาศยานและดาวเทียม ซึ่งทําได้ง่ายขึ้นและราคาถูกลงเป็นอย่างมาก
ประจวบกับการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เริ่มเข้าสู่ยุค Web 2.0 ในช่วง
ประมาณปี พ.ศ. 2547 (2004) ซึ่งผู้ใช้เข้าไปมีบทบาทในการสร้างเนื้อหา (Content) จากเดิมในยุค
Web 1.0 ที่ ผู้ใช้ เป็ นผู้ รั บข้ อมู ล เพี ยงอย่างเดี ยว นอกจากนี้ ความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี
ไมโครโปรเซสเซอร์ที่ทําให้ไมโครชิปทํางานได้เร็วขึ้นโดยมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ จนเข้าไปฝังอยู่ร่วมกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่กลายเป็นสมาร์ทโฟนที่ทําให้เสมือนมี
คอมพิวเตอร์ที่สามารถคํานวณประมวลผลติดตัวตลอดเวลา รวมทั้งไมโครชิปที่ทําหน้าที่ประมวลผล
ข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite System) ในสมาร์ทโฟนที่ทําให้การหา
พิกัดของทุกตําแหน่งในโลกที่ต้องการระดับความถูกต้องประมาณ 5 เมตรกลายเป็นกล่องดําที่ผู้ใช้ไม่
จําเป็นต้องมีความรู้ใด ๆ ทางด้านสํารวจรังวัด ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทําให้เกิด
สิ่ ง ใหม่ ๆ และทํ า ให้ รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งส่ ว นต่ า ง ๆ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั น บนระบบเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ตที่อาจเรียกว่าภูมิทัศน์ (Landscape) เปลี่ยนไปจากเดิม
เนื้อหาในบทนี้เป็นการสรุปให้เห็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตลอดจนภูมิทัศน์ใหม่ที่เกิดขึ้น
ได้แก่
- พัฒนาการทางด้ านการเก็บ ข้อมูลเชิงตํ าแหน่งในหั วข้ อ 2.1 ซึ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีการหา
ตําแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS และเทคโนโลยีการบันทึกภาพจากระยะไกลที่เกิดขึ้น
นับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21
- การถือกําเนิดขึ้นของยุคสมัย Web 2.0 ในหัวข้อ 2.2 ที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานระหว่างผู้ใช้กับระบบให้บริการต่าง ๆ
- ระบบให้บริการทางภูมิสารสนเทศ ในหัวข้อ 2.3 และ
- หั ว ข้ อ 2.4 สรุ ป ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลงภู มิทัศน์ ทางด้ านภู มิส ารสนเทศ
รวมทั้งข้อเสนอของที่ปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้

2.1 พัฒนาการทางด้านการเก็บข้อมูลเชิงตําแหน่ง
ในหัวข้อนี้จะเป็นการสรุปให้เห็นพัฒนาการทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสําคัญ 2 ส่วนคือ การหา
ตําแหน่ง และการบันทึกภาพจากอากาศ/อวกาศ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความก้าวหน้าทาง
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เทคโนโลยีอื่น ๆ กล่าวคือมีลั กษณะเป็น Democratization หรื อเปิ ดให้ป ระชาชนทั่ วไปเข้ าถึ งได้
เนื่องจากง่ายขึ้น และมีราคาถูกลงเรื่อย ๆ จนทําให้การได้พิกัดหรือภาพเพื่อใช้ในภารกิจที่ไม่ต้องการ
ความถูกต้องสูงมากนัก เช่น ในชีวิตประจําวัน เพื่อการเดินทาง ฯลฯ กลายเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่คนส่วน
ใหญ่สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานต่าง ๆ อีกต่อไป
2.1.1 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการหาตําแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียม
กล่าวได้ว่าเทคโนโลยีทางภูมิสารสนเทศที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ (Disruptive
technology) ในทางที่ ดีขึ้นต่ อการดําเนิ นชี วิตของผู้ คนทั่ว ทั้งโลกคื อเทคโนโลยีการหาตําแหน่งด้ว ย
สัญญาณดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite System) คําว่า GNSS ครอบคลุมไปถึง
ระบบดาวเทียมทุกระบบที่ใช้ในการหาพิกัดตําแหน่ง โดย GNSS ระบบแรกของโลกคือ ระบบ GPS
(Global Positioning System) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2521 (1978) เพื่อวัตถุประสงค์
ในการนําหนเครื่องบิน เรือรบ และภารกิจทางทหาร
ระบบ GPS ซึ่งควบคุมโดยกองทัพอากาศสหรัฐ ฯ เปิดเสรีข้อมูลสัญญาณดาวเทียม (ranging
code, satellite ephemeris, almanac data) ในช่องสัญญาณ L1 ให้กับพลเรือนทั่วโลกใช้ แต่
ในช่วงแรกได้มีการผนวกเอาสิ่งที่เรียกว่า S/A (Selective availability) เข้าไปเพื่อลดคุณภาพของข้อมูล
สัญญาณดาวเทียม ซึ่งทําให้พิกัดตําแหน่งที่ได้มีความถูกต้องเพียงในระดับ 50 เมตร อย่างไรก็ตาม ข้อ
เรียกร้องจากประชาคมผู้ใช้ GPS ซึ่งมีจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําให้มีการปิด S/A ในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2543 (2000) และในที่สุดได้มีการประกาศยกเลิก S/A อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2548 (2005)
การยกเลิก S/A ทําให้ความถูกต้องแม่นยําทางตําแหน่งที่ได้จากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS แบบ
มือถือที่ใช้สําหรับสันทนาการ (Recreational-grade GPS receiver) ดีขึ้นอยู่ในระดับประมาณ 3.5 –
8.0 เมตร ซึ่งเป็นระดับที่เพียงพอต่อการนําไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวัน
กล่าวได้ว่า ระบบ GPS คือ Open data ระบบแรกของโลก การที่ข้อมูลสัญญาณดาวเทียมถูก
เผยแพร่อย่างเสรีและสามารถนําไปใช้งานได้โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายทําให้เกิดการค้นคว้าวิจัยเพื่อใช้
ประโยชน์จากสัญญาณดาวเทียม GPS ส่งผลให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่นําไป
ประยุกต์ใช้ในกิจการต่าง ๆ ตามมาอย่างกว้างขวาง โดยในช่วงแรก การประยุกต์ใช้ส่วนใหญ่จํากัดอยู่
ที่การเดินเรือ/อากาศยาน การสํารวจ/การทําแผนที่ และงานทางด้านธรณีฟิสิกส์ แล้วค่อย ๆ ขยายวง
กว้างออกไปเมื่อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมมีขนาดเล็กลงและถูกลงเป็นอุปกรณ์ที่สามารถพกพาได้ เช่น
อุปกรณ์นําทางในรถยนต์ หรืออุปกรณ์นําทางแบบพกพาส่วนตัว จนในปัจจุบันกลายเป็นไมโครชิปใน
Convergent device อย่างเช่นสมาร์ทโฟน การศึกษาในปี พ.ศ. 2556 (2013) ได้แสดงให้เห็นว่า
ข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GPS ก่อให้เกิดผลประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเป็นมูลค่าถึง
ประมาณ 68,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GPS
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ของสหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นต้นแบบให้ระบบ GNSS ทุกระบบของโลกที่ตามมากําหนดนโยบายในการ
เผยแพร่ข้อมูลสัญญาณดาวเทียมของตนเองในลักษณะเช่นเดียวกัน
นอกจากระบบ GPS แล้ว ระบบ GNSS ที่สําคัญอีกสองระบบได้แก่ ระบบ GLONASS
ของรัสเซ๊ยและระบบ Galileo ของสหภาพยุโรป ระบบ GLONASS เริ่มพัฒนาขึ้นในปีพ.ศ. 2525
(1982) และมีดาวเทียมครบทุกดวง (Full constellation, 24 ดวง) ในปี พ.ศ. 2554 (2011)
ส่วน
ระบบ Galileo ส่งดาวเทียมดวงแรกขึ้นไปเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 (2005) ปัจจุบันเป็นระบบที่
พัฒนามีความก้าวหน้าจนอยู่ในขั้นใกล้เต็มรูปแล้วโดยมีดาวเทียมในวงโคจรจํานวน 14 ดวง
นอกจาก GPS, Glonass, Galileo แล้ว ประเทศจีนได้พัฒนาระบบ GNSS ชื่อ Beidou รวมทั้ง
ประเทศอินเดียและญี่ปุ่นก็กําลังพัฒนาระบบ GNSS ของตนเองขึ้นเช่นกัน
ในแง่ของผู้ใช้ การที่มี GNSS หลายระบบ ทําให้จํานวนดาวเทียม GNSS ที่สามารถเลือกใช้เพื่อหา
ตําแหน่งมีมากขึ้น ส่งผลให้การกําหนดตําแหน่งทําได้เร็วขึ้น มีความถูกต้องแม่นยําดีขึ้น และช่วยลดจุด
บอดที่ ไ ม่ ส ามารถรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มได้ ซึ่ ง มั ก เกิ ด ขึ้ น ในเขตเมื อ ง รวมทั้ ง ทํ า ให้ ค วามเสี่ ย งเชิ ง
ยุทธศาสตร์ที่จะพึ่งพาระบบ GNSS ลดลงเนื่องจากไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งผูกขาดการให้บริการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทําให้ไมโครชิปที่ประมวลผลสัญญาณดาวเทียม GNSS เพื่อหาพิกัด
ตําแหน่งมีขนาดเล็กลงและถูกลงจนสามารถผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งผลให้
ความสามารถในการระบุพิกัดตําแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS กลายเป็นคุณลักษณะมาตรฐาน
ของสมาร์ทโฟน โดยในปัจจุบัน ไมโครชิปทางด้าน GNSS ในสมาร์โฟนทั้งหมด (ตัวอย่างในกรณีของ
ไอโฟนคือตั้งแต่รุ่น 4S เป็นต้นมาหรือ Sumsung รุ่น S3 เป็นต้นมา) เป็นแบบที่เรียกว่า dualconstellation สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ทั้งจาก GPS และ GLONASS และให้พิกัดที่มีความ
ถูกต้องทางราบเฉลี่ยในระดับ 5.0 - 8.5 เมตร (Zandbergen and Barbeau, 2011) โดยแนวโน้มที่
กําลังเกิดขึ้นคือโมโครชิปแบบ quad-constellation ที่สามารถรับสัญญาณดาวเทียม Galileo และ
Beidou เพิ่มเติมจาก GPS และ GLONASS
พัฒนาการของ GNSS ที่มีจํานวนระบบและดาวเทียมมากขึ้นเรื่อย ๆ ผนวกกับความก้าวหน้า
ของสมาร์ทโฟน ทําให้เกิดสภาพที่เรียกว่า Ubiquitous positioning ตามจํานวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่
เพิ่มขี้นอย่างต่อเนื่อง GNSS-enabled smart phone สามารถบอกตําแหน่งที่เที่ยงตรงในระดับ
ประมาณ 5 เมตร ให้กับผู้ใช้ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดในโลก โดยที่ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องมีความรู้ใด ๆ ทางด้าน
สํารวจรังวัด และทํ าให้เกิ ดการประยุกต์ใช้ในงานที่ต้องการข้อมูล ตําแหน่ งของผู้ใช้ขึ้น มากมาย เช่ น
บริการเรียกรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันของ Uber การค้นหาเส้นทางเดินทางผ่าน Google map
การ Geotag ภาพถ่ายปกติจากมุมมองภาคพื้นดิน การแชร์ตําแหน่งของตนเองผ่าน Line
การ
Check-in ในเฟซบุ้ค การบันทึก (Mark) ตําแหน่งต่าง ๆ ที่สนใจ หรือแม้แต่ในเชิงสันทนาการ เช่น
เกม Pokemon Go ที่กําลังเป็นที่นิยมแพร่หลายอย่างรวดเร็วในขณะนี้ ทั้งหมดนี้เป็นผลกระทบที่
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เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคมจาก GNSS และเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สภาพการณ์ Geo-spatial big
data ที่ข้อมูลภูมิสารสนเทศมีปริมาณมากขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
2.1.2 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการบันทึกภาพจากอากาศ/อวกาศ
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ก ารถ่ า ยภาพจากทางอวกาศที่ ทํ า ให้ ภ าพถ่ า ยจากดาวเที ย มมี
รายละเอียดสูงขึ้นเรื่อย ๆ และพัฒนาไปจนถึงขั้นกลายเป็นสินค้าซื้อขายกันโดยทั่วไปเมื่อดาวเทียม
รายละเอียดสูงเชิงพาณิชย์ดวงแรกของโลก Ikonos รายละเอียดภาพ 1 เมตร ถูกส่งขึ้นในอวกาศเมื่อ
เดือนกันยายน พ.ศ. 2542 (1999) จนกระทั่งในปัจจุบัน ภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูงเชิง
พาณิขย์ เช่น Worldview 3 ซึ่งถูกส่งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 (2014) ให้ความละเอียดถึง
ประมาณ 30 ซม หรือขนาดประมาณป้ายทะเบียนรถยนต์ ซึ่งเป็นความละเอียดที่เทียบเคียงได้กับ
ภาพถ่ายทางอากาศ (ดีที่สุดในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 5 – 10 ซม ที่ความสูงประมาณ 1,000 ม)
รูปที่ 2.1 ตั ว อย่ า งภ าพด าว เ ที ย มร า ยล ะเ อี ยด สู ง
Worldview 3 รายละเอียดภาพ 40 ซม
(http://www.digitalglobeblog.com/2014/
08/26/worldview-3-first-images/)

ควบคู่ไปกับการพัฒนาภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นดาวเทียมขนาดใหญ่ที่
ยังมีราคาค่อนข้างสูง และผลิต/ให้บริการโดยบริษัทข้ามชาติทางด้าน Aerospace ความก้าวหน้าของ
ดาวเทียมขนาดเล็กที่เรียกว่า Micro หรือ Pico satellite system ทําให้การได้ภาพถ่ายจากดาวเทียม
ในเกือบทุกบริเวณของโลกกลายเป็นสิ่งที่ง่ายและมีราคาถูกลงจากในอดีตเป็นอย่างมาก พัฒนาการของ
Pico satellites ทําให้เกิดการขยายตัวของการบันทึกภาพถ่ายจากอวกาศจากเดิมที่เคยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของหน่วยงานรัฐเพียงไม่กี่หน่วยไปสู่ภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไป
Pico satellite system เป็นดาวเทียมขนาดเล็กมาก (Pico satellite) ที่มีน้ําหนักเบาประมาณ
1-2 กิโลกรัม สามารถติดตั้งระบบบันทึกภาพ/วีดีโอและทําหน้าที่คล้ายกับดาวเทียมสังเกตการณ์โลก
โดยสามารถส่งขึ้นไปในวงโคจรต่ําในอวกาศ (Low Earth Orbit) โดยฝากไปพร้อมกับการส่งดาวเทียม
ขนาดใหญ่ ทําให้ค่าใช้จ่ายในการสร้างและส่งขึ้นไปใช้งานมีราคาถูกกว่าดาวเทียมปกติมาก โดยใน
กรณีของระบบดาวเทียม Cubesat ซึ่งถือเป็นต้นแบบของ Pico satellite มีค่าใช้จ่ายในการสร้างและ
ส่ ง ขึ้ น ในในอวกาศที่ ว งโคจรต่ํ า เพี ย งประมาณ 100,000 – 200,000 เหรี ย ญสหรั ฐ เท่ า นั้ น
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(https://www.diyspaceexploration.com/what-are-cubesats/) เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ถูกลงเป็น
อย่างมากนี้เองทําให้หน่วยงานของรัฐบางหน่วยของสหรัฐอเมริกาเช่น NASA ส่งดาวเทียม Cubesat ให้
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหากดาวเทียมที่สร้างขึ้นมาจากโครงการที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ของ NASA (http://www.nasa.gov/directorates/heo/home/CubeSats_initiative)
ปั จ จุ บั น เริ่ ม มี บ ริ ษั ท เอกชนที่ ทํ า ธุ ร กิ จ รั บ สร้ า งและส่ ง ดาวเที ย มขนาดเล็ ก ในราคาที่ ถู ก กว่ า
Cubesat เช่น บริษัท Interorbital ที่ให้บริการระบบดาวเทียม Tubesat ในราคาประมาณ 8,000 –
10,000 เหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2557 (2014) มี Startup อย่างน้อย 9 บริษัทที่ส่งดาวเทียมหรืออยู่
ระหว่ า งการสร้ างดาวเที ย มเพื่ อธุ ร กิ จ จํ าหน่ ายภาพจากดาวเที ย ม (ข้ อ มู ล จาก IEEE Spectrum,
http://spectrum.ieee.org/aerospace/satellites/9-earthimaging-startups-to-watch)
ในขณะเดีย วกัน ระบบอากาศยานไร้ นั กบิ นขนาดเล็ กที่ เรี ยกว่ า UAV หรื อ Drone และ
Quadcopters, Multi-rotor Helicopters ก็เป็นอีกทางเลือกในการบันทึกภาพจากทางอากาศที่เริ่ม
แพร่หลายมากขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบัน GNSS-enabled Drone กล้องถ่ายภาพขนาดเล็ก และ Lidar
Sensor ซึ่งประกอบเป็น Drone mapping system เป็นสิ่งที่หาซื้อได้ทั่วไปในท้องตลาด และราคาทั้ง
ระบบอยู่ในหลักเพียงไม่กี่หมื่นบาทจนถึง 4 หรือ 5 แสนบาท การใช้ Drone mapping system เป็น
ทางเลื อกใหม่ สํ าหรั บ กิ จ การต่ าง ๆ ที่ ไ ม่ ต้องการความถู กต้ องสู ง มากนั ก จํ านวนมาก เช่ น การบิ น
ถ่ายภาพเพื่อตรวจการเติบโตของพืชในพื้นที่เกษตรขนาดใหญ่ การใช้ภาพถ่ายเพื่อทําแผนที่พื้นที่ไร่
สวนขนาดเล็กของตนเอง ตัวอย่างในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเกษตรกรสามารถซื้อ Drone mapping
system ขนาดเล็กที่บินได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ 5-10 นาที แต่ก็เพียงพอสําหรับบันทึกภาพทั่วทั้งบริเวณใน
ราคาเพียงประมาณ 1,000 เหรียญสหรัฐ เทียบกับในอดีตที่การจ้างบินถ่ายภาพโดยเครื่องบินขนาดเล็ก
ที่มีคนขับสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐต่อชั่วโมง (ข้อมูลจาก MIT Technology
Review, https://www.technologyreview.com/s/526491/agricultural-drones/)

2.2 Web 2.0
แนวโน้มของบริการใน world wide web มีการเปลี่ยนแปลงตามความเร็วอินเตอร์เน็ตและ
มาตรฐานเว็บที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเปลี่ยนแปลงตามอุปกรณ์ที่ขยายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลไปเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเบล็ตและอุปกรณ์อื่น ๆ เมื่อย้อนกลับไปดูการเปลี่ยนแปลงใน world
wide web นี้ จะเห็นว่าสามารถแบ่งได้เป็นยุคสมัยที่ค่อนข้างชัดเจนประมาณปี พ.ศ. 2547 (2004) จึงมี
คําเรียกยุคสมัยก่อนปี 2004 ว่า Web 1.0 และ ยุคหลังปี 2004 จนถึงปัจจุบันเรียกว่า Web 2.0
เว็บในช่วงที่เกิดขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2547 (2004) หรือเรียกได้ว่าเป็นยุค web 1.0 นั้น เป็นช่วงที่เว็บ
เน้นไปที่การแสดงเนื้อหาที่เกิดขึ้นจากผู้ให้บริการ หรือผู้ที่สร้างเว็บไซต์นั้น ๆ ขึ้นมา จะมีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ใช้น้อยมากเมื่อเทียบกับในยุคปัจจุบัน หรืออาจกล่าวได้ว่ าเป็นเว็บไซต์ที่อ่านได้อย่างเดีย ว
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ตัวอย่างเว็บไซต์ในยุคนั้นได้แก่ yahoo.com ซึ่งเป็นเว็บรายงานข่าวสารและให้บริการอีเมล geocities
ซึ่งเป็น portal สําหรับสร้างเว็บไซต์
ในปัจจุบันนี้เราอาจกล่าวได้ว่าเรากําลังอยู่ในช่วงของ web 2.0 ซึ่งเว็บไซต์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้น
ผู้พัฒนาเว็บมักจะไม่ได้สร้างเนื้อหาขึ้นเอง แต่ผู้ใช้เป็นผู้สร้างเนื้อหาขึ้นมา (User-generated content)
ซึ่งได้แก่ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ หรือไฟล์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น Youtube.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์แสดงวิดีโอที่
ผู้ใช้ใส่เข้ามาเพื่อให้ผู้ใช้อื่นได้เข้ามาดู หรือเว็บประเภท Social network ที่เว็บไซต์ดังกล่าวมีหน้าที่เป็น
เพียงตัวกลางระหว่างผู้ใช้หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นชุมชนเสมือน (Virtual community) เช่น Facebook,
Twitter, หรือ Instagram เป็นต้น เว็บไซต์อีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมมากในช่วง Web 2.0 นั้นคือ เว็บไซต์ที่
เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้ที่อาศัยมีการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน (User engagement) เป็นตัวหลักในการ
ดําเนินธุรกิจ อย่างเช่น eBay หรือ Amazon
ตัวอย่างเว็บไซต์ในยุค web 2.0 ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้
แตกต่างจากเว็บไซต์ในยุคก่อนหน้าที่ผู้ใช้สามารถดูได้เพียงอย่างเดียวอย่างชัดเจน
เนื่องจากความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้น ทําให้เว็บสามารถให้บริการเว็บไซต์ที่มีเนื้อหา
มาก ๆ ได้และสามารถมีส่วนโต้ตอบได้ในทันทีเหมือนกับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนเครื่องเดสก์ทอป ในยุค
Web 2.0 นี้จึงมีเว็บประเภท Web-based applications เกิดขึ้นมา เว็บประเภทนี้ให้บริการเว็บไซต์ที่มี
ลักษณะเป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้งานใช้ผ่านส่วนปฏิสัมพันธ์ (interface) บนบราวเซอร์ แต่มีการประมวลผล
อยู่ที่เครื่องแม่ข่าย ทําให้ผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องเลย มีเพียงบราวเซอร์ก็สามารถใช้งานได้
ทันที ซึ่งแตกต่างจากแอปพลิเคชันดั้งเดิมที่อยู่บนระบบปฏิบัติการเช่น Windows, Linux, หรือ Mac
OS ที่ ทั้ ง ส่ ว นปฏิ สั มพั น ธ์ แ ละส่ ว นประมวลผลอยู่ ที่ เครื่ อ งเดสก์ ท อปทั้ ง หมด และผู้ ใ ช้ จ ะต้ อ งติ ด ตั้ ง
ซอฟต์แวร์ที่เครื่อง
อิทธิพลของยุค Web 2.0 ได้ทําให้กระบวนการผลิตแผนที่ไปอย่างมาก จากเดิมที่ผู้เชี่ยวชาญ
เท่านั้นที่จะเป็ นผู้วิเคราะห์ภู มิสารสนเทศผ่ านซอฟต์แวร์ บนเครื่องเดสก์ทอปที่เน้นไปที่ความถูกต้อง
แม่ น ยํ า ของข้ อ มู ล กลายมาเป็ น ระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร์ ที่ ส นั บ สนุ น ผู้ ใ ช้ ทั่ ว ไปที่ มี ขี ด จํ า กั ด
ความสามารถในการผลิตแผนที่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า Neo-cartography หรือ Neogeograpy
(Tyner, 2015) ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของ Neo-cartography นั่นคือ Google Maps ซึ่งเป็นแผนที่บน
เว็บที่สนับสนุนการทํา Mashup หรือการนําแผนที่ที่ให้บริการโดย Google ไปผนวกกับข้อมูลเชิง
ตําแหน่งอื่น ๆ แล้วสร้างขึ้นเป็นแอปพลิเคชันใหม่ ทําให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเว็บแผนที่ได้เองโดยไม่ต้อง
สร้างแผนที่ฐานขึ้นมาเอง และยังมีการให้บริการฟังก์ชั่นพื้นฐานผ่านระบบ Application program
interface หรือ API ทําให้ผู้พัฒนาโปรแกรมไม่ต้องสร้างฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับแผนที่เช่นการหา
ระยะทาง หรือการค้นหาสถานที่อีกต่อไป ผลจาก Neo-cartography นั้นทําให้ความสําคัญของความ
ถูกต้ องแม่น ยํ าเชิ งตําแหน่ง และระบบพิกัด ถูกละเลยไปมาก ทําให้ ต้องมีการสร้ างกลไกขึ้ น มาเพื่ อ
ควบคุ ม ดู แ ลความถู ก ต้ อ งข้ อ มู ล สํ า หรั บ งานที่ ต้ อ งการความละเอี ย ดสู ง ดั ง จะเห็ น ได้ จ าก
Openstreetmap ที่มีกลไกการตรวจสอบและอภิปรายความถูกต้องของข้อมูล (เช่น MapRoulette
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http://maproulette.org/, http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Validator) รวมถึ ง
หน่วยงานรัฐที่ใช้ Openstreetmap หลายแห่งได้ออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/TIGER_fixup)
เช่น เดี ยวกับ แอปพลิเคชัน ประเภทอื่น ๆ แอปพลิ เคชัน ประเภท Geographic Information
System บนเดสก์ทอปได้เปลี่ยนมาเป็น web-based application มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยผู้ใช้สามารถทํา
การวิ เคราะห์ ข้อมูล เชิ งพื้ น ที่ ผ่านบราวเซอร์ ได้เหมื อนกั บ แอปพลิเคชั นบนเดสก์ ทอป ทํ าให้ ผู้ ใช้ งาน
สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเบล็ต และอุปกรณ์อื่น ๆ โดย
ไม่ต้องกังวลเรื่องความสามารถในการประมวลผลของฮาร์ดแวร์อีกต่อไป
นอกจากนี้ Web 2.0 ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้เก็บข้อมูลเชิงตําแหน่งและสร้างแผนที่ร่วมกันผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต ทําให้เนื้อหาของแผนที่ถูกสร้างขึ้นโดยประชาคมผู้ใช้จํานวนมากในลักษณะร่วมมือกัน
ทํางานหรือที่เรียกว่า Crowdsourcing ได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่มีหรือเกือบจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเก็บ
ข้อมูล เกิดขึ้นเป็นแผนที่ในเว็บประเภท Volunteer Geographic Information System (VGI) ซึ่งถือ
เป็น Web-based application ประเภทหนึ่งแตกต่างจากซอฟต์แวร์ GIS ดั้งเดิมที่ต้องใช้อยู่บน
ระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเท่านั้น
วิวัฒนาการของ Web 2.0 เป็นไปอย่างรวดเร็ว และเริ่มมีการกล่าวถึงว่ายุคสมัยของ Web 3.0
กํ า ลั ง เกิ ด ขึ้ น มา (https://lifeboat.com/ex/web.3.0) โดยมี ลั ก ษณะคื อ
เว็ บ จะมี ก ารอธิ บ าย
ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ งต่ า ง ๆ มากขึ้ น หรื อที่ เ รี ย กว่ า Semantic Web ซึ่ งจะทํ า ให้ การค้ น หามี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และมีการจัดระเบียบมากกว่าเดิม รวมถึงจะมีการใช้ Artificial Intelligence
(AI) Machine Learning และ Data Mining เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการมากขึ้น ซึ่งเราจะเห็น
ได้จากการที่ Social Network เช่น Facebook ได้นําเทคโนโลยี AI มาใช้ในการจัดการแสดงเนื้อหาและ
โฆษณาให้ตรงใจคนมากยิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์ที่ทําให้ไมโครชิปทํางานได้เร็วขึ้น
โดยมี ข นาดเล็ ก ลงเรื่ อ ย ๆ จนเข้ าไปฝั ง อยู่ ร่ ว มกั บ อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า/อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ต่ าง ๆ โดยเฉพาะ
โทรศัพท์เคลื่อนที่กลายเป็นสมาร์ทโฟนที่ทําให้เสมือนมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถคํานวณประมวลผลติดตัว
ตลอดเวลาหรือที่เรียกว่า Ubiquitous computing รวมทั้งการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเครือข่าย
โทรคมนาคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายทําให้เกิด Ubiquitous Internet ทํา
ให้การสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และให้การบริการต่าง ๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นได้ในเกือบทุกที่
และทุกเวลา ประกอบกับความก้าวหน้าของ GNSS-enabled smartphone ทําให้แนวโน้มของแอป
พลิเคชันในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงตําแหน่งให้เป็นประโยชน์มากขึ้น จะเห็นได้จากการที่
บริการ Social Network ต่าง ๆ เช่น Facebook Instagram Pinterest Twitter Line ต่างมี
feature ที่สามารถเก็บข้อมูลตําแหน่งของผู้ใช้เอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในภายหลัง เช่น Facebook
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สามารถกําหนดบริเวณที่จะทําโปรโมชั่นให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ต้องการได้ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทํา
ให้เกิดเนื้อหาหรือ Content ของ Web 2.0 ที่เกิดจากผู้ใช้ โดยที่ Content ที่มีลักษณะเชิงตําแหน่ง
จํานวนมากตามจํานวนผู้ใช้สมาร์ทโฟน ข้อมูลเชิงตําแหน่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเกิดขึ้น
ต่อเนื่องตลอดเวลาตามลักษณะการใช้งาน Social media ทําให้เกิด Big data ทางด้านตําแหน่งหรือ
ที่เรียก Geospatial big data ขึ้น และ Geospatial big data เหล่านี้ซึ่งสะท้อนพฤติกรรมทาง
ตําแหน่งและเวลาของผู้ใช้อยู่ในมือของบริษัทธุรกิจ ซึ่งเป็นสภาพการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่นาน
และเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้น พร้อม ๆ ไปกับเป็นประเด็นที่
ถกเถียงโต้แย้งถึงความเกี่ยวพันกับความเป็นส่วนบุคคล (Privacy)

2.3 ระบบให้บริการทางด้านภูมิสารสนเทศ
ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐของไทยได้พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศขึ้นมาถึงระดับ
หนึ่งแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางที่ได้เคยมีการระบุไว้ในร่างแผนแม่บทระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศ ปี พ.ศ. 2559-2563 (คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ, 2558) อย่างไรก็ตาม
ระบบให้บริการทางด้านภูมิสารสนเทศที่พัฒนาโดยหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองมากกว่าที่จะ
เป็นระบบให้บริการกับประชาชนทั่วไป ในขณะเดียวกันได้เกิดผู้เล่นในตลาดบริการภูมิสารสนเทศ เช่น
Google Earth และ Google Maps ของ Google แอปพลิเคชัน Maps ของ Apple แอปพลิเคชัน
Bing Map ของ Microsoft เป็นต้น บริการเหล่านี้ได้มีการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ของผู้ใช้บริการที่เป็น
ประชาขนทั่วไปในวงกว้างได้เป็นอย่างดี แพลตฟอร์มการให้บริการสําหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่จะอยู่ใน
รูปแบบของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจดิจิทัลยังสามารถเชื่อมต่อกับ API ไปยัง
แพลตฟอร์มการให้บริการเพื่อให้บริการต่อยอดกับผู้บริโภคต่อไปได้ด้วย
ในหัวข้อนี้ จะเป็นการสรุปให้เห็นระบบให้บริการทางภูมิสารสนเทศ 3 รูปแบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ได้แก่ Web Mapping Service, Open Geo Data Portal, และ API ตามรายละเอียดในหัวช้อ 2.3.12.3.3 ตามลําดับ
2.3.1 Web Mapping Service
Web Mapping Service (WMS) เป็นบริการแผนที่บนอินเตอร์เน็ตที่ให้ผู้สนใจใช้บริการสามารถ
เปิดดูแผนที่ด้วยเว็บบราวเซอร์หรือโปรแกรมเฉพาะอย่างอื่น ข้อมูลที่ให้บริการเป็นหลักคือแผนที่ และ
มักมีข้อมูลประกอบอื่น ๆ ที่อ้างอิงอยู่กับแผนที่เช่นตําแหน่งโรงเรียน ร้านอาหาร อาคาร ถนน และ
ข้อมูลอื่นๆ การให้บริการข้อมูลมักจะอยู่ในรูปแบบของ Slippy map หรือ แผนที่ที่สามารถย่อขยาย
และเลื่อนไปมาได้ โดยจะทําการแบ่งแผนที่ออกเป็นส่วนๆหรือที่เรียกว่า Tile แล้วส่งมาทีละส่วนใน
ลักษณะภาพราสเตอร์ เพื่อความรวดเร็วในการแสดงผลข้อมูล
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นอกจากการนําเสนอข้อมูลดังกล่าวแล้ว
WMS บางแห่งยังได้ให้บริการภาพสามมิติ
Streetview สภาพจราจร หรือข้อมูลพิเศษอื่น ๆ นําเสนอร่วมกับแผนที่ นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้บริการ
หลายรายให้ บ ริ ก ารฟั ง ก์ ชั่ น ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และเพิ่ ม ชั้ น ข้ อ มู ล ในรู ป แบบของ Application
Programming Interface (API) หรื อฟังก์ชั่นในการส่งออกข้อมู ลออกเป็น รูปแบบที่ สามารถนําไป
วิเคราะห์ต่อเองได้ (Machine readable format) ทําให้เกิดการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ร่วมกับ
แผนที่มากมาย ในปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่ให้บริการ Web Mapping ที่มีข้อมูลภูมิสารสนเทศครอบคลุม
ทั่วโลก หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น Global WMS อยู่จํานวนมาก เช่น
1) Google Maps (http://maps.google.com)
2) Yahoo Maps (http://maps.yahoo.com)
3) Bing Maps (http://maps.bing.com)
4) Mapquest (http://mapquest.com)
นอกจาก Global WMS ตามข้างต้นแล้ว ยังมี Local WMS ของไทยเองที่แพร่หลายอยู่ 2
บริการได้แก่
1) Longdo Map
2) Nostra Map
นอกจาก WMS ที่ให้บริการโดยหวังผลในเชิงพาณิชย์ (ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม) ข้างต้นแล้ว ยังมี
WMS ที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานทําการปรับปรุงได้ด้วยตัวเองในลักษณะ Crowdsourcing และใช้งานได้ฟรี
โดยไม่มีเงื่อนไข เช่น
1) OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org/)
2) Wikimapia (http://wikimapia.org)
ประโยชน์หลักของแผนที่เหล่านี้คือเป็นแผนที่ฐาน (Base Map) ที่ใช้ซ้อนทับกับข้อมูลชนิดอื่น
เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตําแหน่ง นอกจากนี้ แผนที่ที่ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงข้อมูลเองได้ยังมี
ประโยชน์ให้ผู้ใช้งานสามารถเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้งานสํารวจมาเองโดยไม่ต้องลงทุนทรัพยากรเองอีกด้วย
2.3.2 Open Geo Data Portal
ระบบ Open data portal เป็นระบบที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ใช้นําไปใช้ต่อได้โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ Open data portal ในแง่ของข้อมูล Geospatial data นั้นจะแตกต่างจาก Web
mapping เช่น Google Map หรือ Here ตรงที่ไม่ได้มุ่งเน้นการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบแผนที่ฐาน
เท่าไหร่นัก แต่เป็นการเน้นไปที่การแชร์ข้อมูลโดยอยู่ในรูปแบบที่สามารถดาวน์โหลดและนําไปใช้ได้โดย
ทันทีและมีการให้บริการ API เพื่อใช้ในการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านโปรแกรมด้วย ทั้งนี้อาจมีการแสดงผล
ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจลักษณะของข้อมูลโดยคร่าว ๆ ก่อนนําไปใช้
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Open Data Portal อาจเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลหลายชนิด ทั้งข้อมูล spatial และ ข้อมูลชนิด
อื่น เช่น Data.gov.uk ของอังกฤษ และ Data.gov ของสหรัฐอเมริกา โดยทุกคนสามารถแชร์ข้อมูลบน
อินเตอร์เน็ตเพื่อให้ผู้ใช้นําไปใช้ได้โดยสะดวกและไม่เสียค่าใช้จ่าย หรืออาจเน้นไปที่ข้อมูล spatial เพียง
อย่างเดียว เช่น Open geo data portal ของบริษัท ESRI (http://opendata.arcgis.com/) ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตซอฟต์แวร์/ข้อมูลภูมิสารสนเทศและผู้ให้บริการทางด้านภูมิสารสนเทศรายใหญ่ของโลก
ตัวอย่างที่ดีของ Open geo data portal สําหรับข้อมูลภูมิสารสนเทศมาตราส่วนเล็กคือ
Natural Earth (http://www.naturalearthdata.com/) ที่เกิดจากความร่วมมือของนักทําแผนที่
มหาวิทยาลัย หน่วยงานธุรกิจ (เช่น หนังสือพิมพ์ Washington Post ซึ่งอนุญาตให้ Natural Earth ใช้
ข้ อ มู ล ระดั บ 1:50,000,000 ของตนเองและเผยแพร่ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเป็ น แผนที่ ฐ าน) และ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วทั้งโลก และสนับสนุนโดย NACIS (North American Cartographic Association)
Natural Earth ให้บริการดาวน์โหลดข้อมูลระดับมาตราส่วน 1:10,000,000 1:50,000,000 และ
1:100,000,000 ล้ านทั่ ว ทั้งโลก ทั้ งข้อมู ลเวคเตอร์ ที่เป็ น Shapefile และข้ อมูล ราสเตอร์ ในรู ป
Tiff+world file โดยข้อมูลที่ดาวน์โหลดได้มีการระบุอย่างชัดเจนว่าอยู่ใน Public domain ซึ่งผู้ใช้
สามารถนําไปใช้งานต่อได้โดยไม่มีข้อจํากัดและเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
สําหรับในประเทศไทยมี Open Data Portal คือเว็บไซต์ https://data.go.th/ โดยสํานักงาน
รัฐบาลอิเลกทรอนิกส์ที่เปิดเผยข้อมูลของภาครัฐซึ่งสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ใน
ปัจจุบันยังมีข้อมูล Geospatial น้อยมากและอยู่ในรูปแบบตารางค่าพิกัดซึ่งยากต่อการนําไปวิเคราะห์
ต่อไป
2.3.3 Application Programming Interface (API)
API เป็นช่องทางการเชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล หรือการติดต่อกับเครื่องแม่
ข่ายผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านการเขียนโปรแกรม ที่ช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลหรือบริการต่าง ๆ ได้
โดยสะดวก โดยข้อมูลที่ดึงจากระบบ API นั้นอยู่ในรูปแบบดิจิตอลที่สามารถนําไปใช้งานได้โดยทันที
รูปแบบการให้บริการแบบ API กําลังเป็นที่นิยมมาก API มีการใช้งานแพร่หลาย ทั้งใน
โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์หลายชนิด เนื่องจากความสะดวกในการนําข้อมูลหรือฟังก์ชั่น
ไปพัฒนาต่อ นักพัฒนาโปรแกรมสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งได้แทนที่จะต้อง
คัดเลือกข้อมูลด้วยตัวเอง มากกว่านั้นโดยปกติแล้วระบบ API จะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอยู่ตลอดเวลา
หากข้อมูลมีการปรับปรุง ผู้นําข้อมูลไปใช้จะได้รับข้อมูลที่ใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ รวมทั้งการใช้ API ดึง
ฟังก์ชั่นในการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ทําให้นักพัฒนาโปรแกรมไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาฟังก์ชั่นนั้นขึ้นมาใหม่
ตลอดจนสนับสนุนการสร้างเว็บเพจหรือแอปพลิเคชันแบบ Mashup ซึ่งหมายถึงการนําเนื้อหาหรือ
ข้ อมู ล จากเว็ บ ต่ าง ๆ หลาย ๆ แห่ ง มารวมเข้ า ด้ ว ยกั น เป็ น บริ การใหม่ อย่ างไรก็ ดี อาจจะต้ องมี
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบให้เสถียรอยู่ตลอดเวลา
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ในปัจจุบัน API ได้กลายมาเป็นมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลของรัฐ ทั้งข้อมูล Real time และ
ข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ ตัวอย่างเช่น Transport for London ได้ให้บริการข้อมูล Real time ผ่านระบบ
API (https://api.tfl.gov.uk/) เพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถนําข้อมูลไปใช้ต่อได้ทันที
สําหรับ API ที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศ มีทั้ง API ที่ให้บริการข้อมูล geospatial และ API ที่
ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ระบบ API ที่ให้บริการแผนที่ที่นิยมมากในช่วงที่ผ่านมาคือ Google Map API
ซึ่งเริ่มให้บริการปรมาณปี 2005 (Official Google Blog, 2016) Google API ประกอบด้วยบริการ
แผนที่และบริการฟังก์ชั่นอื่น ๆ เช่น Geocoding API และการหาเส้นทางการเดินทางหรือ Directions
API ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการระบบ API ที่เกี่ยวข้องกับระบบ GIS เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่น Mapbox API,
ArcGIS API, FourSquare, Here, Yahoo BOSS, App GEO, CISCO CMX และ CartoDB เป็นต้น
Google API ทําให้เกิดความนิยมในการใช้แผนที่ Google เป็นแผนที่ฐานในแอพลิเคชั่นต่างๆทั้ง
ในเว็บไซต์และโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่างมาก ซึ่ง API เหล่านี้ไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์
แผนที่ต่อมากมาย รวมทั้งเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ-เอกชน
หรือเอกชน-เอกชน ดังตัวอย่างในรูปที่ 2.2 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ Google Map แนะนําในการเดินทางจาก
ตําแหน่งหนึ่งไปยังอีกตําแหน่งหนึ่งในลักษณะ Real time โดยที่ผู้ใช้ระบุตําแหน่งบน Google Map
ส่วนตารางเวลาเดินรถและหมายเลขรถ Google Map ส่ง request ไปยัง API ของ Metropolitan
Transportation Authority (MTA) ของนครนิวยอร์ค แล้วนําผลลัพธ์ที่ได้มาแสดงบนจอภาพ
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รูปที่ 2.2 ตัวอย่างแสดงให้เห็นการใช้บริการขนส่งสาธารณะ
ในนครนิวยอร์คเพื่อการเดินทางจากตําแหน่งเริ่มต้นของผู้ใช้ที่
ได้จากระบบ GNSS ในสมาร์โฟนไปยังจุดหมายปลายทางคือ
The Metropolitan Museum of Art โดยที่ Google
Map ทําหน้าที่เป็นทั้ง User-interface, Web mapping
และ Location-based service หมายเลขรถประจําทาง
เส้ น ทางรถไฟฟ้ า ใต้ ดิ น และเวลาที่ ร ถออกเป็ น ข้ อ มู ล ที่
Google Map ได้จาก API ของ MTA New York

2.4 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ
รายงานการศึกษาของ United Nations Committee of Experts on Global Geospatial
Information Management (UN-GGIM, 2015) ได้ชี้ให้เห็นว่า
การเปลี่ยนแปลงสําคัญทางด้าน
ภูมิสารสนเทศที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งเป็นหลัก หากเกิดจาก
เชื่อมโยงกันของเทคโนโลยีหลายด้านที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ต่าง ๆ เป็น
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มเร็วขึ้นเรื่อย ๆ
ผลของแรงผลักดันจากธุรกิจที่ต้องการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ประกอบกับการพัฒนา
ของเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารไร้สาย
และการกําหนดตําแหน่งที่ทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
ภูมิสารสนเทศได้อย่างสะดวกสบาย ก่อให้เกิดอุปสงค์ใหม่ที่ทําให้เกิดตลาดที่มีการแข่งขันทั้งในส่วน
ของการเก็บรวบรวมข้อมูล และการให้ บริ การทางด้ านภู มิส ารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ ที่ ก่อให้ เกิ ด
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ-สังคมออกไปในวงกว้างทั่วทั้งโลก การศึกษาของ Oxera (2012) ที่ดําเนินการ
ให้กับ Google ได้แบ่งผลกระทบของภูมิสารสนเทศเป็นสามประการ ได้แก่ 1) ผลกระทบโดยตรงกับ
อุตสาหกรรมบริการภูมิสารสนเทศ 2) ผลกระทบกับผู้บริโภค และ 3) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง
การศึกษาดังกล่าวประมาณรายได้ของอุตสาหกรรมบริการภูมิสารสนเทศทั่วโลกไว้ระหว่าง 1.5 ถึง 2.7
แสนล้ านดอลลาร์ ส หรั ฐ อเมริ กา ส่ว นผู้ บ ริ โ ภคจะได้ รั บผลกระทบจากการประหยั ดเวลาและค่ า
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เดินทางสูงถึง 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปี และได้รับประโยชน์ทางการศึกษาเท่ากับ 1.2
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปี รวมทั้งประโยชน์ในเชิงสวัสดิการสังคมยังเพิ่มขึ้นมากกว่า 4 หมื่น
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปีอีกด้วย นอกจากนี้ จากรายงานของ Boston Consulting Group
(2012) ได้แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมทางภูมิสารสนเทศของสหรัฐอเมริกาเองมีรายได้สูงถึง 73,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และก่อให้เกิดรายได้ต่อเนื่องถึง 1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และเกิดการประหยัด
ต้นทุนกว่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
สภาพปัจจุบัน ทั่วโลกมีการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศมีความหลากหลายมากขึ้น
และลักษณะการใช้งานไม่ได้จํากัดอยู่เพียงขอบเขตภาระหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ หรือระหว่างรัฐธุรกิจ หรือธุรกิจ-ธุรกิจ เป็นหลักดังเช่นในอดีตอีกต่อไป
แต่ขยายวงกว้างและลึกลงไปถึงขั้นการ
ตอบสนองอุปสงค์ในการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน เช่น การให้บริการของ Uber ที่ Google
Maps เป็นทั้ง User Interface และ Location based service ของการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ การ
ให้บริการ Check-in เพื่อค้นหาสถานที่สนใจในละแวกใกล้เคียงใน Facebook การบอกตําแหน่งให้
ผู้อื่นทราบโดยการ Share location ใน Line เป็นต้น
สําหรับประเทศไทย แนวโน้มของการใช้ระบบภูมิสารสนเทศก็อยู่ในแนวทางเช่นเดียวกับใน
ต่างประเทศ อิทธิพลของ Web 2.0 ทําให้แผนที่ถูกสร้างขึ้นได้โดยง่าย ดังได้กล่าวข้างต้นว่า
Google Map API ได้รับความนิยมอย่างสูง ส่งผลให้เกิดแอปพลิเคชันประเภท Mashup ที่มี
องค์ประกอบของแผนที่เกิดขึ้นมากมาย นักพัฒนาแอปพลิเคชันรายใหม่ในกลุ่ม Startup มีแนวโน้มที่จะ
ใช้ แ ผนที่ เ ป็ น ส่ ว นประกอบของแอปพลิ เ คชั น มากยิ่ ง ขึ้ น ตั ว อย่ า งเช่ น แอปพลิ เ คชั น Wongnai
(https://www.wongnai.com/) Eatigo และ QueQ ใช้แสดงตําแหน่งร้านอาหารในระบบทั้งหมด
Flush Toilet Finder แสดงตําแหน่งห้องน้ํา และแอปพลิเคชันให้บริการรถแท็กซี่อย่าง Grab และ
All Thai Taxi เป็นต้น ซึ่งระบบส่วนใหญ่ที่กล่าวไปนี้ใช้ Google Map เป็นแผนที่ฐาน ผนวกกับ
ข้อมูลที่ทําการเก็บรวบรวมมาเองซึ่งเป็นลักษณะของแผนที่แบบ Mashup
มากกว่านั้นข้อมูลเชิง
ตํ า แหน่ ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะถู ก สร้ า งโดยผู้ ใ ช้ เ องมากขึ้ น ในปั จ จุ บั น มี แ นวโน้ ม ที่ แ อปพลิ เ คชั น จะเป็ น
Crowdsourcing มากยิ่งขึ้นอีกด้วย เช่น เว็บไซต์ iTaam (https://www.itaam.co/hospital/map) ที่
เปิ ด ให้ ส มาชิ ก สามารถอั พ เดทตํ า แหน่ ง ข้ อ มู ล โรงพยาบาลสั ต ว์ ด้ ว ยตั ว เอง เว็ บ ไซต์ Kasettrade
(http://map.kasettrade.com) ที่เปิดให้เกษตรกรระบุตําแหน่งของตัวเอง
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดแนวทาง เทคนิค ระบบบริการ และความ
เป็นไปได้ต่าง ๆ มากมายในการผลิตและใช้ภูมิสารสนเทศที่แตกต่างไปจากเดิม ทั้งหมดนี้ประกอบกัน
ขึ้นเป็นภูมิทัศน์ใหม่ทางด้านภูมิสารสนเทศที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสังคมอย่างกว้างขวาง โดยอาจสรุป
ได้เป็น 3 ประเด็นหลักดังนี้ คือ
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1. การถือกํ าเนิ ดขึ้ น ของภาคธุ รกิ จ /เอกชนไม่ ว่ าจะเป็ น บริษัทข้ามชาติ อย่ างเช่น Google
Maps, Bing Maps, Apple maps, HERE หรือบริษัทในประเทศอย่างเช่น Nostra,
Longdo หรือองค์กรที่มีลักษณะเป็นสาธารณะไม่แสวงหากําไรอย่างเช่น OpenStreetMap
ที่ขยายบทบาทซ้อนทับและล้ําหน้าภาครัฐออกไปไม่ว่าจะเป็นในชั้นตอนการผลิต เผยแพร่
และให้บริการทางด้านภูมิสารสนเทศได้เองออกไปในวงกว้าง รวมทั้งข้ามพรมแดนออกไปทั่ว
โลกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้ลดบทบาทดั้งเดิมที่มีมาอย่างยาวนานของภาครัฐในฐานะที่
เป็นผู้ผูกขาดการผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศและผู้ให้บริการทางภูมิสารสนเทศลงจากเดิมเป็น
อย่างมาก ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคส่วนต่าง ๆ ที่ต้องการประยุกต์ใช้แผนที่หรือ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศมีทางเลือกใหม่ที่ไม่ใช่ภาครัฐ เช่น การใช้บริการจาก Google map
2. ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ-ภาคธุรกิจ/เอกชนที่เปลี่ยนไป จากบทบาทเดิมที่ภาครัฐเป็น
ผู้ผลิตและให้บริการภูมิสารสนเทศ เกิดความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างภาครัฐ-ภาคส่วนอื่นขึ้น
อีกในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่กลับทิศ กล่าวคือภาครัฐกลายเป็นผู้ใช้บริการทาง
ภูมิสารสนเทศที่ภาคธุรกิจหรือภาคส่วนอื่นพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจของตนเอง ดัง
ตัวอย่างทีกรณีของ USGS และ Geobase ของแคนาดา ที่ใช้แผนที่และ API ของ
OpenStreetMap หรือในกรณีที่ภาคธุรกิจ/เอกชนใช้บริการของตนเองเป็นแพลตฟอร์ม
หลักเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐผ่าน API ที่ภาครัฐจัดทําขี้นเพื่อให้บริการประชาชนทั่วไป
ดังเช่นในกรณีการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในนครนิวยอร์คตามหัวข้อ 2.3.3
3. ผลที่ตามมาอีกประการจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือ ภาครัฐสูญเสียความสามารถ
ในการควบคุมข้อมูลภูมิสารสนเทศที่เคยถือกันว่าเป็นข้อมูลปกปิด เช่น พิกัดของสถานที่ตั้ง
ต่าง ๆ/ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพดาวเทียม ข้อมูลที่เคยถือว่าเป็นข้อมูลปกปิดและเกี่ยวโยง
กับความมั่นคงเหล่านี้ ได้กลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ที่สามารถผลิตขึ้นหรือ
แสวงหาจากแหล่งจําหน่ายต่าง ๆ จํานวนมากได้โดยไม่ยาก รวมทั้งถูกเปิดเผยบนโลก
ออนไลน์ที่ผู้ใช้ทั่วโลกสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา สภาพการณ์นี้ทําให้การปกปิดข้อมูลภูมิ
สารสนเทศโดยถื อว่ าเป็น การช่ว ยรั กษาความมั่น คงให้ กับ ประเทศเป็น สิ่งที่ สมเหตุส มผล
น้อยลงเรื่อย ๆ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบนภูมิทัศน์ใหม่ทางด้านภูมิสารสนเทศนี้ บทบาทภาครัฐจะเปลี่ยนไปใน
ทิศทางที่มีอิทธิพลน้อยลง แต่ก็มิได้หมายความว่าภาครัฐจะหมดความสําคัญลงไปโดยสิ้นเชิง ในทาง
ตรงข้ามหากพิจารณาจากบริการทางภูมิสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นดังตัวอย่างในประเทศที่พัฒนาแล้ว
จะเห็นได้ว่าภาครัฐ ยังคงมีความสําคัญในหลายส่ วน เนื่องจากข้ อมูล ภูมิส ารสนเทศที่ จําเป็นและมี
ประโยชน์จํานวนหนึ่งยังเกิดขึ้นจากการดําเนินภารกิจตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของภาครัฐ และ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างได้หากมีการเผยแพร่อย่างเหมาะสม สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ โดย
ภาพรวมทั้งสังคมแล้ว ภาครัฐไม่ได้เป็นภาคส่วนหลักทางภูมิสารสนเทศเพียงลําพังอีกต่อไปดังเช่นในอดีต
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ขีดความสามารถของภาครัฐในการควบคุมหรือกําหนดทิศทางการพัฒนาทางด้านภูมิสารสนเทศของ
ประเทศลดลง ผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทําให้ต้นทุนของภูมิสารสนเทศในด้านต่าง ๆ
ต่ําลง ประกอบกับตลาดความต้องการบริการทางภูมิสารสนเทศที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความหลากหลาย
มากขึ้นจนทําให้มีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจมากขึ้น ทํ าให้ภาคธุ รกิจโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่
สามารถก้าวข้ามข้อจํากัดต่าง ๆ ที่เกิดจากการควบคุมของภาครัฐได้
ดังนั้ น การพัฒนาภู มิสารสนเทศในระยะต่อไปของประเทศไทยจะต้องดําเนิ นการบนพื้นฐาน
สภาพการณ์ และข้ อเท็ จจริงที่เป็น อยู่ ในปั จจุ บัน และแสวงหาหาบทบาทที่ เหมาะสมทั้งในส่ว นของ
ภาครั ฐ และภาคส่ ว นอื่ น รวมทั้ ง ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ -เอกชน (Public-Private
Partnership, PPP) ที่เหมาะสมที่จะเอื้อให้เกิดการร่วมมือกันในการพัฒนาทางภูมิสารสนเทศให้เกิดประ
โยขน์สูงสุดกับสังคมไทยโดยรวมต่อไป

2.5 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน
ดังได้แสดงในหัวข้อข้างต้นว่า ยุคสมัยของ Web 2.0 ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เป็นผู้สร้างเนื้อหาเอง
ประจวบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลลีภูมิสารสนเทศสําคัญสองประการ ได้แก่ เทคโนโลยีการหา
ตําแหน่ง ที่ทําให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถดําเนินการหาพิกัดตําแหน่ง (ที่มีความถูกต้องในระดับประมาณ 4-5
เมตร) ได้โดยง่ายจากสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์พกพาต่าง ๆ และเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลที่ทํา
ให้การได้ภ าพถ่ายทางอากาศจากการใช้อากาศยานไร้นั กบิ นขนาดเล็ก และภาพจากดาวเที ยมผ่าน
ช่องทางธุรกิจของบริษัทต่างชาติหรือบริษัทไทยที่เป็นตัวแทนจําหน่ายมีค่าใช้จ่ายที่ต่ําลงมากกว่าในอดีต
ทําให้เกิดสภาพการณ์ที่ข้อมูลที่มีเนื้อหาทางตําแหน่ง (Spatial content) ถูกผลิตขึ้นอย่างจํานวนมาก
อย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มที่จะทวีปริมาณอย่างต่อเนื่องจากจํานวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์พกพา
ที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา และจากการที่ข้อมูลจากการสํารวจระยะไกลเริ่มเปลี่ยนสภาพจากการเป็นสินค้า
เทคโนโลยีขั้นสูง กลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีผู้ผลิตจํานวนมากและมีราคาถูกลงเรื่อย ๆ
ภายใต้สภาพการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลเชิงตําแหน่งหรือข้อมูลภูมิสารสนเทศจํานวนมหาศาลที่ถูก
ผลิตขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ทําให้ในหลายกรณี ข้อมูลภูมิสารสนเทศกลายเป็น Big data ซึ่ง
หมายถึ ง ข้ อ มู ล ที่ มี ข นาดใหญ่ (Volume) เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว (Velocity) และมี ค วาม
หลากหลาย (Variety) (Jakadish, 2015)
ตัวอย่างของข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีลักษณะเป็น Big
data หรือที่เรียกว่า Geospatial big data เช่น ข้อมูลตําแหน่งและเวลาของรถยนต์จํานวนมากที่ใช้
บริการหาเส้นทางของ Google map ที่ส่งไปบันทึกยังเซิรฟ์เวอร์ของบริษัท Google (โดยที่ผู้ใช้บริการ
ของ Google map เองอาจไม่ตระหนักในเรื่องนี้) ข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GNSS ของสถานีฐานที่
รังวัดต่อเนื่องที่บันทึกข้อมูลในระดับ 50-60 MB/วัน/สถานี หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเชิงตําแหน่ง
(Spatial content) และได้จากเซ็นเซอร์ที่บันทึกข้อมูลตลอดเวลา เช่น ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูล
สถานีวัดระดับน้ํา เป็นต้น
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ปัจจุบัน Big data เริ่มมีบทบาทสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากการวิเคราะห์ Big data ทําให้เกิด
ข้อมูลเชิงลึก (Insight) หรือเปิดเผยรูปแบบบางประการสามารถนําไปใช้ต่อได้อย่างกว้างขวาง และเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผน/ดําเนินการในกิจการต่าง ๆ ในวงกว้าง ตัวอย่างเช่น Big data ของตําแหน่ง
และเวลาของผู้ขับขี่รถยนตร์จํานวนมากที่ใช้ Google map ในการนําทาง ทําให้สามารถคํานวณ
ความเร็วและความหนาแน่นของจราจรได้ตลอดเวลาในลักษณะ Real-time และทําให้สามารถแนะนํา
เส้นทางเดินทางที่หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีสภาพการจราจรคับคั่งได้ ในช่วงไม่กี่ปีหลังนี้ Big data ได้
กลายเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากไม่ว่าในแวดวงธุรกิจหรือหน่วยงานภาครัฐ แม้แต่ในที่ประชุม
World Economic Forum ที่เมือง Davos เมื่อเดือนมกราคม 2016 ที่ผ่านมา ก็ได้มีการพูดคุยกัน
อย่ างกว้ า งขวางถึ ง เศรษฐกิ จ โลกที่ กํา ลั งเข้ าสู่ การปฏิ วั ติ อุตสาหกรรมครั้ งที่ 4 ที่ ถูก ขั บ เคลื่ อ นโดย
หลากหลายปั จ จั ย รวมทั้ ง นวั ต กรรมต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการใช้ ง าน Big
data
(http://blogs.worldbank.org/category/tags/big-data) ด้วยเหตุนี้ Geospatial big data ที่อยู่
ในมือของภาครัฐ จึงควรได้รับความสนใจในการนํ ามาใช้ประโยชน์และยกฐานะขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงสร้างพื้นฐานทางภูมิสารสนเทศของประเทศ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุด
ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ
ในขณะเดียวกัน นอกจากการเกิดขึ้นของ Big data แล้ว ในยุคสมัยของ Web 2.0 ที่ผู้ใช้
สามารถเป็นผู้ผลิตเนื้ อหาและข้อมูลได้เอง ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงเพื่ อแลกเปลี่ยนข้อมูลกั บ
แพล็ตฟอร์มที่ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา (Ubiquitous Internet) ก็ทําให้ผู้ใช้
จํานวนมากสามารถร่วมมือกันดําเนินการสร้างหรือปรับปรุงแก้ไขแผนที่/ข้อมูลภูมิสารสนเทศได้ หรือที่
เรียกว่า Crowdsourcing ดังกรณีของ OpenStreetMap ที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ในหัวข้อ 2.3.1 ใน
กรณีที่แพล็ตฟอร์มให้บริการเป็นของภาครัฐ การทํา Crowdsourcing ก็เป็นการที่ประชาชนเข้า
มาร่วมสร้าง ร่วมปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโดยที่ภาครัฐไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย (ยกเว้นค่าใช้จ่ายใน
การจัดตั้งและบริหารจัดการแพล็ตฟอร์มและแบนด์วิทช์ให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว
และมีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า โดยทั่วไปแล้วค่าใช้จ่ายส่วนนี้ต่ํากว่าค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลมาก) Crowdsourcing จึงถือได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งของแนวทาง Public-private
partnership ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง สําหรับการนํามาใช้พัฒนาหรือปรับปรุงชั้นข้อมูลบางชั้นในชุดข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ นอกจากนี้ ยังอาจกล่าวได้ว่า Crowdsourcing เป็นแนวทางที่
เป็นไปได้มากที่สุดในการตอบสนองความต้องการใช้แผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศสําหรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน (Crisis mapping) เช่น เมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ ที่ต้องการความรวดเร็วในการสร้างแผนที่
และแอพพลิเคชั่นเฉพาะเหตุการณ์และสถานที่ ดังตัวอย่างการรายงานสถานการณ์น้ําท่วมใหญ่ ปีพ.ศ.
2554 ซึ่งใช้ Crowdsourcing เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบและรายงานสถานการณ์น้ําท่วม ในช่วง
กลางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 ระบบดังกล่าวเปิดใช้งาน 1 เดือน โดยในแต่ละสัปดาห์มีผู้เข้ามาดู

2 - 17

กว่า 200,000 ครั้ง และมีรายงานตําแหน่งสถานการณ์น้ําท่วมหลายพันจุด ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์
สําหรับชาวกรุงเทพในช่วงเวลานั้นอย่างมาก

รูปที่ 2.3 ระบบรายงานสถานการณ์น้ําท่วมใหญ่ในปี พ.ศ.2554 โดยใช้แนวทาง Crowdsourcing

การศึกษานี้เสนอให้ใช้แนวทาง Crowdsourcing ในการสร้างและปรับปรุงชั้นข้อมูล FGDS
บางชั้นข้อมูลที่มีความเหมาะสมที่จะดําเนินการตามแนวทางนี้ตามที่ได้นําเสนอไปในรายงานขั้นกลาง
และได้สรุปชั้นข้อมูลเหล่านี้ไว้ในภาคผนวก ก รวมทั้งเสนอให้มีการนําเอาชุดข้อมูล Geospatial big
data 3 ชุด ที่จะมีประโยชน์ต่อสังคมได้แก่ ข้อมูลตําแหน่ง/เวลาของยานพาหนะ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
และข้อมูลสัญญาณดาวเทียมจาก GNSS base station เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ FGDS ด้วย
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บทที่ 3 ทิศทางการพัฒนาประเทศ
แนวคิดในการจัดทํา (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติคือ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ที่
จัดทําขึ้นต้องเป็นไปตามทิศทางหลักของการพัฒนาประเทศ ซึ่งกําหนดโดยกฎหมาย แผนพัฒนา และ
นโยบายในการปฏิรูปประเทศต่าง ๆ ดังนี้
1. ร่างรัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2559
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
3. Thailand 4.0
4. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
5. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (2559-2561)
หัวข้อ 3.1 – 3.5 เป็นการสรุปประเด็นหรือแนวคิดต่าง ๆ ของกฎหมายหรือแผนพัฒนาข้างต้น
เฉพาะในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศ ตลอดจนแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงระหว่าง (ร่าง)
แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติที่กําลังดําเนินการจัดทํานี้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนแผนหลัก
ของประเทศในประการใด

3.1 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2559)
กล่าวได้ว่าเป็นครั้งแรกที่เนื้อหาในกฎหมายสูงสุดได้แก่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(2559) ที่เพิ่งผ่านการลงประชามติให้การยอมรับได้มีการระบุอย่างชัดเจนถึงการปฏิรูปประเทศ และ
แนวทางในการดําเนินการของภาครัฐให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และคํานึงถึง
ประโยชน์ทั้งของภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม โดยในมาตรา 258 การปฏิรูปประเทศ หมวด ข
ด้านการบริหารราชการ มีการระบุไว้ว่า
1. ให้มีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทํา
บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน
2. ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการ
บริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน
นอกจากนี้ในหมวด ค ด้านกฎหมาย ข้อ (1) ยังได้มีการระบุให้
1. มีกลไกให้ดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อน
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 และพัฒนาให้สอดคล้อง
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กับหลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการดําเนินการโดยคณะกรรมการ
เพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อให้การทํางานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่
สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจําเป็น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยมาตรา 77 ที่อ้างถึงข้างต้น ใน วรรค 1 ระบุไว้ว่า
รัฐ พึ งจั ดให้ มีกฎหมายเพีย งเท่ าที่ จํ าเป็น และยกเลิ กหรื อปรั บปรุ งกฎหมายที่ หมดความ
จํ า เป็ น หรื อไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพการณ์ หรื อ ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การดํ า รงชี วิ ต หรื อการ
ประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และดําเนินการให้ประชาชน
เข้าถึงตัวบทกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
จากข้างต้น จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ที่ 1, 2 และ 3 ในร่างแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาตินี้
เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในร่างรัฐธรมนูญ (พ.ศ.2559) อย่างชัดเจนดังนี้
-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรัปปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ ซึ่งมี
กลยุ ท ธ์ แ ละแผนงานการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมายที่ ล้ า สมั ย ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ
สภาพการณ์ปัจจุบันที่ส่งเสริมให้เปิดเผยข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ตามแนวคิด
Open data ซึ่งเป็นแนวคิดสากลที่ยอมรับกันโดยทั่วไป สอดคล้องกับมาตรา 77 วรรค 1
และมาตรา 258 หมวด ค (1)

-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของภาครัฐ ที่มีเป้าหมายให้มีชุดข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่มีความทันสมัย และให้มีแพล็ตฟอร์มสําหรับบูรณาการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศของภาครัฐ สอดคล้องกับมาตรา 258 หมวด ข (1) และ (2)

-

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 พั ฒ นาเว็ บ ท่ า และระบบให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศทุ ก ภาคส่ ว น
สอดคล้องกับมาตรา 258 หมวด ข (1) และ (2)

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ถึง 11 ประเทศได้มีการพัฒนาในหลาย
ด้ า น ทั้ ง เศรษฐกิ จ โครงสร้ า งพื้ น ฐาน วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
สิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้ํา ทําให้เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถฟื้นตัวจากวิกฤติ
ต่ า ง ๆ มาได้ แต่ ใ นปั จ จุ บั น ประเทศไทยกํ า ลั ง เผชิ ญ ความท้ า ทายใหม่ แ ละต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ
สถานการณ์ภายในประเทศและบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายด้าน ได้แก่
1) ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มจะขยายตัวช้าลง
รูปแบบการค้าระหว่างประเทศที่จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นการค้าเสรีมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการ
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รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับพหุภาคี และบทบาทของประเทศมหาอํานาจที่มากขึ้นใน
ระดับภูมิภาคผ่านทางเศรษฐกิจการค้า
2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจําวันของคนมากขึ้นเรื่อย ๆ จน
กล่าวได้ว่าเป็นยุคสมัยของ Internet of Things หรือการมีอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง
รอบตัว ประกอบกับการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีในสายการผลิต
ทั้งหมด
3) การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมในด้านการเข้าสู่สังคมสูงวัย ความขาดแคลนแรงงานเฉพาะทาง
และภาวะว่างงานของแรงงานทักษะต่ํา ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูงขึ้น
และการแพร่กระจายของวัฒนธรรมอย่างรวดเร็วผ่านสื่อดิจิตอล
4) การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบอย่างมาก
5) สถานการณ์ภายในประเทศที่ ยังไม่มีเสถียรภาพ และความมั่น คงกั บประเทศเพื่อนบ้าน
รวมถึงการก่อการร้าย และอาชญากรรมไซเบอร์
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาต่อไปได้ ประเทศไทยได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2560 – 2579) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) ได้มีการจัดทําขึ้นให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยแปลงยุทธศาสตร์
20 ปีไปเป็นแผนปฏิบัติการในช่วง 5 ปีแรกเพื่อให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อ ๆ ไป
สามารถต่อยอดต่อไปได้ดังที่แสดงในรูปที่ 3.1

รูปที่ 3.1 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) (รู ปคั ดลอกจากเอกสารการระดมความคิ ดเห็ นแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ระดับภาค, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, เมษายน 2559)
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3.2.1 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
10 ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เนื่องจากโครงสร้างประชากร
จะเข้าสู่สังคมสูงวัย แต่ประชากรทุกวัยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพในหลายด้าน
เช่น สุขภาพของคนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งมีภาระของโรค
สูง การศึกษาและการเรีย นรู้ยังอยู่ในระดับที่ต่ํา ความหลากหลายของ
ครอบครั ว ไทยที่ จ ะส่ ง ผลกั บ บทบาทในการพั ฒ นาคน และค่ า นิ ย มที่
เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก เป้าหมายของยุทธศาสตร์นี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนา
ทั ก ษะและความรู้ ค วามสามารถเพื่ อ เป็ น ฐานในการพั ฒ นาประเทศ
เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรม
เสี่ยงทางสุขภาพน้อยลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างจิตสํานึกพลเมือง
และมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ปัญหาด้านความ
เหลื่ อมล้ํ ามี ห ลายประการ เช่ น การกระจายรายได้ ในประเทศไทยแย่ ล ง
ประกอบกับโครงสร้างภาษีที่ไม่สนับสนุนการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
การเข้ าถึงการศึกษา สาธารณสุขและแหล่ งทุนยั งไม่ทั่ว ถึง เป็นต้น ดังนั้ น
ยุทธศาสตร์นี้จะมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ําและแก้ไขปัญหา
ความยากจน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยลดลงอย่างมาก ซึ่งเกิดจากความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศไทยที่ลดลง ทําให้ประเทศไทยยังติดกับดักรายได้
ปานกลางระหว่างกลุ่มประเทศที่ได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตและประเทศที่
ผู้สร้างและส่งออกนวัตกรรม ยุทธศาสตร์นี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาให้เศรษฐกิจ
ขยายตัว อย่ างมี เสถีย รภาพและยั่ งยื น ส่งเสริ มและสร้างความเข้ มแข็ งให้
เศรษฐกิจรายสาขา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทําให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็ว
และส่งผลให้ทุนธรรมชาติของประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง เกิดการขยายตัว
ของเมืองซึ่งนํามาซึ่งปัญหามลภาวะต่าง ๆ ยุทธศาสตร์นี้จะเน้นการเพิ่มพื้นที่
ป่ า ไม้ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หาการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ ส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์
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ทรัพยากรน้ําในพื้นที่ 25 ลุ่มน้ํา สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและ
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และเพิ่ มขี ดความสามารถในการปรั บตั ว ต่อการเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง ปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศมีหลายด้าน เช่น การล่วง
ละเมิ ด สถาบั น หลั ก ของชาติ ความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า งกั น ของคนในชาติ
สถานการณ์ ใ นจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ภั ย จากการก่ อ การร้ า ยข้ า มชาติ
ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ ความมั่ นคงทางพลังงานและทางอาหาร
ยุทธศาสตร์นี้จึงพยายามจะแก้ปัญหาดังกล่าวโดยกําหนดเป้าหมายหลาย
ประการได้แก่ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความมั่นคงและ
ความสมานฉันท์ ขจัดความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ลดความเสี่ยง
ของการก่อการร้ายและอาชญากรรมไซเบอร์ เตรียมการรับมือกับภัยคุกคาม
ต่าง ๆ จากนอกประเทศและสาธารณภัยต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ของภาครัฐ ซึ่งมีปัญหาหลายด้าน เช่น ประสิทธิภาพในการให้บริการ การ
จัดสรรงบประมาณ ประสิทธภาพของรัฐวิสาหกิจ กระบวนการยุติธรรม การ
ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น เป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ คื อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ กระจายอํานาจให้กับท้องถิ่นเพื่อ
ความคล่ อ งตั ว ในการบริ ห ารจั ด การ แก้ ไ ขปั ญ หาคอร์ รั ป ชั น และลดข้ อ
ร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ปัจจุบัน โครงข่ายถนน
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่การพัฒนาการขนส่งทางรางยังไม่มีความ
คืบหน้าและการใช้งานท่าเรือและท่าอากาศยานยังไม่ดีเท่าที่ควร การเข้าถึง
อิน เทอร์ เน็ ตเพิ่ มขึ้น อย่ างต่ อเนื่ องแต่ยั งเกิดปั ญหาความเหลื่อมล้ํ าในการ
เข้าถึง ยุทธศาสตร์นี้จึงมุ่งเป้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ได้แก่
ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ระบบคมนาคม ด้ า นพลั ง งาน เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล และ
สาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประเทศไทยมีความสามารถ
ด้านนวัตกรรมในระดับที่ไม่สูง เนื่องจากเม็ดเงินด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ
GDP ยังไม่สูง โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่พร้อม
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ประกอบกับความขาดแคลนบุคคากรด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งส่งผลให้ผล
งานตีพิมพ์และการจดสิทธิบัตรยังน้อยมาก ยุทธศาสตร์นี้จะมุ่งเน้นการเพิ่ม
สัดส่วนค่าใช้จ่ ายในการวิจัย และพัฒ นา พัฒ นาบุคลากรด้านการวิ จัยและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีปัญหา
การกระจายรายได้ ร ะหว่ า งภู มิภ าค และการกระจุ กตั ว ในเขตเมื อง การ
เปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองที่รวดเร็วทําให้โครงสร้างพื้นฐานมีการพัฒนาไม่
ทันและมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่จะสามารถฟื้นฟู
ได้ทัน ยุทธศาสตร์นี้จะแก้ไขปัญหาด้านการกระจายรายได้ของประชาชน
พั ฒ นาเมื อ งให้ ผู้ อ ยู่ อ าศั ย มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แก้ ไ ขปั ญ หามลพิ ษ และ
สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้าง
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค ในระดับภูมิภาค ประเทศ
ไทยยังมีข้อได้เปรี ยบในเชิ งภู มิศาสตร์ ซึ่ งยุ ทธศาสตร์นี้ มีเป้าหมายในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศไทยในระดับภูมิภาคดังนี้ พัฒนาความ
เชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมเพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็น
ผู้นําด้านโลจิสติกส์ การค้า การบริการและการลงทุน เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่า
และเป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญในระดับภูมิภาค สร้างความเป็น
หุ้นส่วนในการพัฒนากับประเทศในระดับภูมิภาค สร้างภาพลักษณ์และความ
เชื่ อ มั่ น ของประเทศ และส่ ง เสริ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ภาคเอกชนเพื่อขยายตลาดเดิมและตลาดใหม่
3.2.2 ความเชื่อมโยงระหว่าง (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติจะช่วยในการพัฒนาภูมิสารสนเทศ ซึ่งสามารถช่วยให้บรรลุ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้หลายประการดังนี้
1) ภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจที่สําคัญตั้งแต่ระดับนโยบายของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการบรรลุยุทธศาสตร์ที่ 1 2 4 และ 9 เช่น การนําข้อมูล
ภูมิสารสนเทศไปใช้เพื่อกําหนดพื้นที่ที่ทุนมนุษย์มีการพัฒนาช้าหรือมีความเหลื่อมล้ํา การ
บ่งชี้พื้นที่ที่มีการบุกรุกที่ดินของรัฐหรือพื้นที่ที่ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนแม่บทซึ่งเป็นการสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศและระบบให้บริการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศสําหรับหน่วยงานภาครัฐจะเป็นจักรกลสําคัญในการสนับสนุน
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2) ภู มิ ส ารสนเทศเป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง จะช่ ว ยสนั บ สนุ น การบรรลุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 9 เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ําที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าขนาด
มหาศาลของประเทศ การพัฒนาภูมิสารสนเทศจะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ยิ่งไปกว่า
นั้น ภูมิสารสนเทศจะช่วยในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทําให้เกิดการ
พั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น นอกจากนี้ ภู มิ ส ารสนเทศยั ง จะช่ ว ยให้ เกิ ด นวั ต กรรมใหม่ ๆ ที่ ต่ อ
ยอดจากภูมิสารสนเทศได้อีกด้วย
3) ภูมิสารสนเทศจะช่ วยในการพั ฒนาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ทั้ งระบบโลจิ ส ติ กส์ คมนาคม
โทรคมนาคมตามยุ ทธศาสตร์ ที่ 7 เนื่ องจากโครงสร้างพื้ นฐานเหล่ านี้จํ าเป็น ต้ องมีการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่สําคัญ
4) ภูมิสารสนเทศจะช่วยให้การบริหารจัดการในภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
มากขึ้น เนื่องจากมีการตัดสินภายใต้พื้นฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วนและ
ตรวจสอบได้ตามยุทธศาสตร์ที่ 6

3.3 Thailand 4.0
ประเด็น Thailand 4.0 เป็นคําที่ผู้บริหารระดับสูงของประเทศกล่าวถึงบ่อยครั้งว่าเป็นโมเดลหรือ
ทิ ศทางเศรษฐกิ จ ใหม่ และปรากฏในสื่ อ มวลชนจํ านวนมาก แต่ จ ากการสื บ ค้ น ไม่ พบเอกสารที่ เป็ น
ทางการและเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม จากแหล่งข้อมูลหรือเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เช่น Presentation ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูง หรือคําให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรี
หรือผู้บริหารระดับสูง พบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิตัล
รูปที่ 3.2 เป็นการอธิบายความหมายของ Thailand 4.0 โดยแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของระบบ
เศรษฐกิ จ ของประเทศไทยนั บ ตั้ งแต่ อดี ตจนถึ งปั จ จุ บั นโดยแบ่ งออกเป็ น สามช่ ว ง ช่ ว งที่ ห นึ่ งได้ แ ก่
Thailand 1.0 ประเทศไทยอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจการเกษตร ช่วงที่สอง Thailand 2.0
เศรษฐกิจไทยพึ่งพาอุตสาหกรรมเบาและอาศัยค่าแรงราคาถูกเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ช่วงที่สามซึ่งเป็น
ยุคปัจจุบันคือ Thailand 3.0 เศรษฐกิจไทยอยู่บนพื้นฐานของอุตสาหกรรมหนักและเครื่องจักรสมัยใหม่
สําหรับช่วงถัดไปในอนาคตหรือ Thailand 4.0 เป็นสิ่งที่รัฐบาลมีนโยบายว่าระบบเศรษฐกิจ-สังคมของ
ประเทศไทยมีพลังขับเคลื่อนหลักที่มาจากนวัตกรรมและการสรรค์สร้างต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อ
ทําให้หลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่ประชากรมีรายได้สูง
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รูปที่ 3.2 วิสัยทัศน์ของ Thailand 4.0 เน้นนวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อสร้างลักษณะที่
ชาญฉลาด (Smart) ให้กับธุรกิจอุตสาหกรรม เมือง และประชาชน (รูปคัดลอกจาก
เอกสารประกอบการบรรยาย Digital Park for SMEs โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559)

อาจสรุปได้ว่า Thailand 4.0 คือคําที่มีความหมายเดียวกับ Digital Thailand ที่ปรากฎใน
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือเป็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มคือการนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตและขีด
ความสามารถในการแข่งขันตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมา

3.4 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลประกาศนโยบายการปฏิรูปครั้ง
ใหญ่ของประเทศ โดยเล็งเห็นความจําเป็นเร่งด่วนของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสําคัญใน
การปฏิรูปประเทศไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยคณะรัฐมนตรีได้ มอบหมายให้กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นเพื่อแทนแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ของประเทศ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมได้รับความเห็นขอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559
3.4.1 วิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคือ ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล
ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

3-9

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการ ดังนี้
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมการผลิต การบริการ
2. ส ร้า ง โ อ ก า ส ท าง สัง ค ม อ ย่าง เ ท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่าน
สื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
4. ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทํางานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
ลั กษณะพิ เ ศษประการหนึ่ ง ของแผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคมคื อ ไม่ ได้ กํา หนด
ระยะเวลาสิ้นสุดของแผนไว้อย่างแน่ชัด แต่ได้มีการเชื่อมโยงแผน ฯ เข้ากับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย
การจัดทําเป็นภูมิทัศน์ทางดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี ตามรูปที่ 3.3

รูปที่ 3.3 ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในเวลา 20 ปี แสดงให้เห็นการแบ่งช่วงของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกเป็น 4 ระยะ รวม 20 ปีนับจากต้นปีงบประมาณ 2559 (รูปคัดลอกจาก
เอกสารแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, พิมพ์
ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2559 )
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3.4.2 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
และเป้าหมายไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงที่มีความเสถียรภาพให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานอิน เทอร์เน็ ต
ความเร็ ว สู งที่ มี ความเร็ ว พอเพี ย งกั บ ความต้ อ งการใช้ งานและให้ มี ร าคา
ค่ า บริ ก ารที่ ไ ม่ เ ป็ น อุ ป สรรคในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารของประชาชน รวมทั้ ง
ดําเนินการให้มีนโยบาย แผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนปรับ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ โทรคมนาคมให้ ส อดคล้ อ งเหมาะสมกั บ สถานการณ์ แ ละ
ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล การดํ า เนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์นี้คือการผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลด
ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ สร้างระบบนิเวศน์สําหรับธุรกิจดิจิทัล เร่ง
สร้าง Digital technology startup เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล พัฒนา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้า
ขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยดําเนินการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้ า งสั งคมคุ ณ ภาพที่ ทั่วถึ งเท่ า เที ยมด้ วยเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล มุ่ งสร้ า ง
ประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ใน
ชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ จ ากบริ การต่ าง ๆ ของรั ฐ ผ่ า นเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล มี ข้ อ มู ล องค์
ความรู้ ทั้ งระดั บ ประเทศและระดั บ ท้ องถิ่ นในรู ป แบบดิ จิ ทัล ที่ ป ระชาชน
สามารถเข้ าถึ งและนํ าไปใช้ ประโยชน์ ได้ โ ดยง่ ายและสะดวก ตลอดจนใช้
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสการได้ รั บ การศึ ก ษาที่ มี ม าตรฐานของ
นักเรียนและประชาชน และการรับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทั่วถึง
ทันสมัยและเท่าเทียม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยุทธศาสตร์นี้มุ่งใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐให้
เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยมี
ข้อจํากัดน้อยที่สุด เน้นบูรณาการการลงทุนในทรัพยากรการเชื่อมโยงข้อมูล
และการทํ างานของหน่ ว ยงานรั ฐ เข้ าด้ ว ยกั น สนั บ สนุ นให้ มีการเปิ ดเผย
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ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน Open data และพัฒนาแพลตฟอร์ม
บริการพื้นฐานภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พั ฒ นากํ า ลั ง คนให้ พ ร้ อ มเข้ า สู่ ยุ ค เศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล ให้
ความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนวัยทํางานทุกสาขาอาชีพในทุกภาคส่วนให้
มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดใน
การประกอบอาชีพ และพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงให้
มี ค วามรู้ ความสามารถ และความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นในระดั บ
มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถวาง
แผนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่า
จากข้อมูลขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการมี
กฎหมาย กฎระเบียบ กติกา และมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล เพื่ออํานวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและการทําธุรกรรมออนไลน์ สร้าง
ความมั่นคง ปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน
3.4.3 ความเชื่อมโยงระหว่าง (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติกับแผนพัฒนาดิจิทัล ฯ
(ร่ าง) แผนแม่บ ทภู มิสารสนเทศแห่ งชาติ มีส่ วนเชื่ อมโยงและสนั บ สนุ น แผนพั ฒ นาดิจิ ทัล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม 2 ประการได้แก่
1. (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ซึ่งได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ในการให้ NSDI หรือ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางภู มิ ส ารสนเทศเป็ น กลไกในการช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ มี ส่ ว น
สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการให้บริการข้อมูล
ภูมิสารสนเทศจากภาครัฐออกไปในภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งภาคธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นที่
ผู้ใช้จะสามารถนําไปต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูล
ใหม่ หรือไปใช้ในการพัฒนาบริการ (Services)
จากการประมาณการของที่ปรึกษา
พบว่าข้อมูลภูมิสารสนเทศที่เผยแพร่ออกไปจากภาครัฐจะทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่มูลค่า
ถึงประมาณ 8,392 – 27,069 ล้านบาทในระเวลา 5 ปี
2. ความเชื่ อ มโยงอี ก ประการหนึ่ ง ระหว่ า ง (ร่ า ง) แผนแม่ บ ทภู มิ ส ารสนเทศแห่ ง ชาติ กั บ
แผนพัฒนาดิจิทัล ฯ คือ แนวคิด Open data ซึ่งใช้เป็นกรอบความคิดในการออกแบบ
ยุ ท ธศาสตร์ ต่า ง ๆ ของ (ร่ า ง) แผนแม่ บ ท เป็ น สิ่ ง ที่ ส อดคล้ องกั บ ทิ ศ ทางที่ กํ าหนดไว้ ใ น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งสนับสนุนให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลของภาครัฐตามมาตรฐาน Open data

3.5 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)
การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลัก (ยุทธศาสตร์ที่ 4)
ของแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเป็นส่วนสําคัญในการยกระดับงานบริการภาครัฐสู่ความ
เป็นเลิศ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (2559-2561) มีการกําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า
“ใน 3 ปีข้างหน้า ภาครัฐไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มี
การดํ า เนิ น งานแบบอั จ ฉริ ย ะ ให้ บ ริ ก ารโดยมี ป ระชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง และขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง”
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (2559-2561) ได้รับความเห็นขอบจาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 พร้อมกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3.5.1 องค์ประกอบหลักของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ฯ
การยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐานขององค์ประกอบหลักสําคัญ 4 ประการ ได้แก่
1. การบูรณาการภาครัฐ (Government integration) เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูลไปจนถึงการดําเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถ
- เห็นข้อมูลประชาชนเป็นภาพเดียวที่สมบูรณ์
- ใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน
- ให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว
2. การดําเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart operations) คือการนําเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล
มาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อให้สามารถดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง
แม่นยํา รวดเร็ว และตรงจุดมากขึ้น โดยที่
- มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์ (Internet of Things) ซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่
สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- มีระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) มาช่วยจัดระเบียบข้อมูลที่เกิดขึ้นจํานวนมาก
จาก Internet of Things
- มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) เพื่อช่วยทําความเข้าใจข้อมูลอย่างลึกซึ้ง
ช่วยคาดการณ์ล่วงหน้า และให้คําแนะนําเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
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3. การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric services) เป็นการยกระดับ
งานบริการภาครัฐให้มีการดําเนินการบริการแบบเฉพาะเจาะจงตามความต้องการรายบุคคล
บนความสมดุลระหว่างการอํานวยความสะดวกกับความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และ
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยการกําหนดระดับการรักษาความปลอดภัยและระดับการเข้มงวดของ
การพิสูจน์อัตลักษณ์ให้เหมาะกับลักษณะประเภทของงานและกลุ่มผู้รับบริการ
4. การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) เป็น
การปรั บ เปลี่ ย นองค์ กรทั้ งในด้านทรั พยากรมนุ ษย์ ขั้ น ตอนการทํ างาน เทคโนโลยี และ
กฎระเบียบ รวมทั้งมีการขับเคลื่อนโดยมีการบริหารจัดการและการกํากับดูแลที่ชัดเจน
3.5.2 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ฯ
บนพื้นฐานขององค์ประกอบทั้ง 4 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ฯ ได้กําหนดยุทธศาสตร์ของการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถรองรับเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน มุ่งเน้น
การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศภาครั ฐ เพื่ อเชื่ อมโยงข้ อมู ลระหว่ าง
หน่วยงานให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะนําไปสู่การ
ยกระดับการให้บริการภาครัฐที่สะดวก รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการรายบุคคลยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบถึงงานบริการภาครัฐต่างๆ ผ่านจุดเดียวและสามารถขอรับ
บริการได้ตามสิทธิ จนถึงการทําความเข้าใจปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน เพื่อนําไปสู่การแก้ไขเมื่อมีการร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้ความ
ช่วยเหลือที่ เหมาะสมและตรงกั บความต้องการรายบุ คคลของผู้ ด้อยโอกาส
รวมทั้งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานของผู้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ให้
มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับขี ดความสามารถในการแข่งขั นของภาคธุร กิ จ มุ่ งเน้ นการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคธุรกิจในด้านต่างๆ ตั้งแต่การเพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรให้มีรายได้พอเพียงต่อการดํารงชีวิต มีมาตรฐานผลผลิตทาง
การเกษตรที่ตรงกับความต้องการของตลาด
ยกระดับประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลอย่างครบวงจรเพื่อรักษามาตรฐานให้ประเทศไทย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนําของโลก เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ
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โดยสร้ างปั จ จั ย แวดล้ อมให้ เอื้ อต่ อการดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ ในทุ กขั้ น ตอน เพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกันยกระดับ
ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดเก็บภาษีให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้
ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลามากขึ้นโดยไม่เพิ่มภาระให้กับผู้เสียภาษี ซึ่ง
ทั้งหมดนี้จะนําไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน มุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการ
รักษาความปลอดภัยจากทั้งภัยภายในประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัย
ธรรมชาติ โดยเปลี่ยนจากการแก้ไขสถานการณ์มาเป็นการป้องกันก่อนเกิด
เหตุมากขึ้น รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ในภาวะวิกฤต ให้สามารถให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ
อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
3.5.3 ความเชื่อมโยงระหว่าง (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ฯ
(ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติมีส่วนเชื่อมโยงและสนับสนุนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใน
หลายด้าน โดยการเชื่ อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ และมาตรการของแผนพั ฒนารัฐ บาลดิจิทัล ฯ กั บ
ยุทธศาสตร์ในแผนแม่บ ทภูมิสารสนเทศแห่ งชาติ พิ จารณาจากความจําเป็น ของการใช้ ข้อมูล ภู มิ
สารสนเทศ สรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการที่ 1 การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบกลางโดยใช้เลข 13 หลัก
เพื่ อ ให้ ส ามารถแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ของทุ ก หน่ ว ยงานได้ ใ นวงกว้ า ง ข้ อ มู ล
สารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้องคือ แปลงที่ดิน และตําแหน่งสถานที่ตั้งทางธุรกิจ
ในชั้นข้อมูล PoI
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มาตรการที่ 9 การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ ซึ่ง
จํ าเป็ น ต้ องมี ก ารบู ร ณาการข้ อมู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องและนํ ามา
วิ เ คราะห์ เ พื่ อ สามารถให้ ข้ อ มู ล แก่ เ กษตรกรผ่ า นช่ อ งทางที่ เ หมาะสม
มาตรการนี้ จําเป็น ต้องใช้ ข้อมู ลภู มิสารสนเทศหลายชั้นข้ อมู ล ได้แก่ แปลง
ข้อมูล แหล่งน้ํา แบบจําลองความสูงภูมิประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตรการที่ 15 การยกระดั บ ความมั่ น คงปลอดภั ย ของประชาชน ซึ่ ง
กําหนดให้นําเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) มาสนับสนุนการ
ตัดสินใจแบบ Real-time และแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุ จําเป็นต้องใช้แผนที่
และข้อมูลภูมิสารสนเทศมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เชิงตําแหน่ง หรือแสดงผล
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การวิ เคราะห์ ในรู ป แผนที่อย่ างหลี กเลี่ย งไม่ ได้ รวมทั้ งจํ าเป็ นต้ องใช้ ข้อมู ล
Geospatial big data อย่างเช่น พิกัดตําแหน่งของยานพาหนะ ซึ่งในแผน
แม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติกําหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของ FGDS
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตรการที่ 17 การบูรณาการข้อมูลเพื่อป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ มุ่งเน้น
การแชร์ข้อมูลสภาพแวดล้อมเพื่อใช้ในการติดตามและบริหารจัดการภัยพิบัติ
เช่น ข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลน้ํา หรือข้อมูลดิบจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เพื่อลด
ความซ้ําซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล โดยคํานึงถึงแหล่งที่มาของข้อมูล คุณภาพ
ของข้อมูลที่ทําการจัดเก็บ และมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถ
นําไปเชื่อมโยงและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการ
ดําเนินงานตามมาตรการนี้ จําเป็นต้องอาศัยข้อมูลภูมิสารสนเทศเป็นอย่าง
มากเพื่อนําไปวิเคราะห์ประมวลผลให้ได้คําตอบเชิงพื้นที่ โดยที่ระบบ NGIS ที่
จะดําเนินการยกระดับในแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติจะทําหน้าที่เป็น
Gateway ในการแชร์ข้อมูลภูมิสารสนเทศออกไป
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตรการที่ 18 การบู ร ณาการข้ อมู ลระหว่ า งหน่ วยงานเพื่ อการบริ หาร
จัดการในภาวะวิกฤต บูรณาการข้อมูลใช้ประโยชน์ในการติดตามและบริหาร
จัดการในภาวะวิกฤต เช่น ข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลสถานพยาบาล ข้อมูลแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ข้อมูลที่ตั้งหน่วยกู้ภัยหรือหน่วยบรรเทาภัย การ
บริหารจัดการภาวะวิกฤตเป็นภารกิจที่เกี่ยวพันกับแผนที่/ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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บทที่ 4 มู ล ค่ า ตลาดภู มิ ส ารสนเทศและการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศ
ตลาดภูมิสารสนเทศเป็นตลาดที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากภูมิ
สารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งในการให้บริการและ
การจัดการกับทรัพยากรต่าง ๆ ไปจนถึงการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ที่ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการผลิต
สินค้าหรือบริการ ในปัจจุบัน ภูมิสารสนเทศได้ถูกในไปประยุกต์ใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยี
สารสนเทศ การเกษตร การขนส่ง การท่องเทียว ฯลฯ และได้ผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่า
(value chain) ขนาดมหาศาลของประเทศแล้ว พัฒนาการของอุตสาหกรรมภูมิสารสนเทศจึงมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง แนวโน้มดังกล่าวได้สอดคล้องกับบทบาทของภูมิสารสนเทศ
ทั่วโลก Oxera (2013) ได้ประเมินมูลค่าขนาดของตลาดบริการภูมิสารสนเทศทั่วโลกไว้สูงถึง 1.5 ถึง 2.7
แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปี และสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกถึงหนึ่งแสนล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อ
ปี
ในด้านผู้บริโภค ประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจากภูมิสารสนเทศนั้นมีมากมายมหาศาล Boston
Consulting Group (2012) ได้ประเมินไว้ว่าผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาจะได้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศ
เป็นตัวเงินสูงถึง 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปี ในประเทศไทยเอง ตัวขับเคลื่อนที่สําคัญคือ
จํานวนผู้บริโภคเข้าถึงสมาร์ทโฟนและบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เนื่องจาก
อุปกรณ์สื่อสารไร้สายเหล่านี้จะมีระบบกําหนดตําแหน่งบนพื้นโลกซึ่งทําให้ผู้บริโภคสามารถใช้บริการภูมิ
สารสนเทศได้จากทุกหนทุกแห่ง ทําให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้งานบริการภูมิสารสนเทศได้
อย่างดี
การเปิ ดเผยข้ อมู ล ภู มิ ส ารสนเทศจะยิ่ งทํ า ให้ ผ ลประโยชน์ ของภู มิ ส ารสนเทศต่ อธุ ร กิ จ และ
ผู้ บ ริ โ ภคมี มู ล ค่ า เพิ่ ม มากขึ้ น ไปอี ก โดยผ่ า นกลไกทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในด้ า นการลดต้ น ทุ น และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ และการกระตุ้นให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ ที่ประยุกต์ใช้การเปิดเผยข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ นอกจากนี้ ยังเกิดการสร้างงาน ลดเวลาในการเดินทาง ลดภาระต้นทุนภาครัฐในการ
ทํางานซ้ําซ้อน ทําให้การตัดสินใจมีข้อมูลที่ครบถ้วนและแม่นยํามากขึ้นอีกด้วย ซึ่งสุดท้ายแล้วผู้บริโภคก็
จะได้รับประโยชน์จากความมีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจเหล่านี้
บทนี้ จ ะอธิ บ ายโครงสร้ างของห่ ว งโซ่ มูล ค่าภู มิสารสนเทศในหัว ข้ อที่ 4.1 จากนั้ น จะทํ าการ
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของภูมิสารสนเทศและการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศไทยใน
หัวข้อที่ 4.2 หัวข้อที่ 4.3 จะสรุปผลการศึกษาในบทนี้

4- 2

4.1 ตลาดและห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศ
ผู้ บ ริ โ ภคในปั จ จุ บั น ได้ มีโ อกาสเข้ าถึ งภู มิส ารสนเทศจากอุ ป กรณ์ ต่า ง ๆ เช่ น คอมพิ ว เตอร์
สมาร์ทโฟน แทบเล็ท ฯลฯ ผ่านบริการภูมิสารสนเทศทั้งทางตรงจากผู้ให้บริการภูมิสารสนเทศ และ
ทางอ้ อมจากผู้ผ ลิ ตสิ นค้ าและบริ การอื่ น ๆ ที่ ใช้ ภูมิส ารสนเทศเป็ น ส่ วนหนึ่ งในการตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค ธุรกิจต่าง ๆ อีกมากมายได้ผนวกภูมิสารสนเทศเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ ทั้ง
ด้านโลจิสติกส์ การตลาดและกลยุทธรูปแบบอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศจึง
ครอบคลุมเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้าง
รูปที่ 4.1 แสดงห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศ องค์ประกอบหลักของห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศคือ
ธุรกิจภูมิสารสนเทศซึ่งทําให้ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการภูมิสารสนเทศเพื่อส่งต่อไปยังธุรกิจอื่น ๆ ใน
ห่วงโซ่มูลค่าหรือขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ในธุรกิจภูมิสารสนเทศ ธุรกิจต้นน้ําคือธุรกิจเกี่ยวกับการ
รับรู้ระยะไกล (Remote Sensing หรือ RS) ซึ่งทําการสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับพื้นผิวโลกโดยใช้เทคโนโลยี
ต่าง ๆ เช่น ดาวเทียม อากาศยานไร้คนขับ เรดาร์ ฯลฯ เพื่อผลิตข้อมูลเกี่ยวกับพื้นผิวโลก จากนั้นธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System หรือ GPS) จะประมวล
ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นผิวโลกเพื่อผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศซึ่งจะเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ รวมทั้งสร้างและผนวก
ชั้นข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกองค์ประกอบที่สําคัญคือธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบกําหนดตําแหน่งบนพื้นโลก
GNSS ซึ่งให้บริการบอกพิกัดบนพื้นโลกโดยใช้ดาวเทียม
สินค้าและบริการภูมิสารสนเทศจะอาศัยระบบการรับรู้ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ระบบกําหนดตําแหน่งบนพื้นโลกเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญ สินค้าหรือบริการภูมิสารสนเทศจะเป็น
สิน ค้ากลางน้ําสําหรั บธุ รกิ จอื่ น ๆ ในห่ว งโซ่มูลค่ า ตั วอย่างเช่น เกษตรกรสามารถใช้ ภูมิสารสนเทศ
เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศเพื่อจัดการผลิตผลทางการเกษตร บริษัทจัดการอสังหาริมทรัพย์สามารถใช้ภูมิ
สารสนเทศเพื่อช่วยในตอบโจทย์ของลูกค้าในการหาที่อยู่อาศัยหรือลงทุน ธุรกิจอาจจะใช้ภูมิสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ เป็นต้น นอกจากนี้ สินค้าหรือบริการภูมิสารสนเทศจะเป็น
สินค้าปลายน้ําที่ส่งต่อไปยังผู้บริโภคโดยตรงก็ได้ ตัวอย่างบริการปลายน้ําเช่น บริการนําทาง บริการสืบ
หาข้อมูลร้านค้า บริการข้อมูลสภาพอากาศ เป็นต้น
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ธุรกิจภูมิสารสนเทศ
การรับรู้ระยะไกล (RS)
ข้อมูลพื้นผิวโลก
ระบบกําหนดตําแหน่งบน
พื้นโลก (GPS)
ข้อมูลเชิงตําแหน่ง

ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS)

ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
สินค้าหรือบริการภูมิสารสนเทศ

ธุรกิจอื่นที่ใช้ภูมิสารสนเทศ

ผู้บริโภค
รูปที่ 4.1 ห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศ

การเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศจะเป็นตัวผลักดันห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศให้เติบโตขึ้น โดย
การลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ในห่วงโซ่มูลค่า เนื่องจากข้อมูลที่เป็นทางการจากภาครัฐจะมี
ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และลดความซ้ําซ้อนของต้นทุนในการประกอบธุรกิจ นอกจาก การเปิดเผย
ข้อมูลยังจะกระตุ้นให้เกิดธุรกิจใหม่ที่ต่อยอดจากการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอีกด้วย สุดท้ายผู้บริโภคก็จะ
ใช้สินค้าหรือบริการภูมิสารสนเทศที่มีคุณภาพขึ้นในราคาที่ถูกลง

4.2 การประเมินมูลค่าภูมิสารสนเทศและการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ
การประเมินมูลค่าในหัวข้อนี้จะเริ่มด้วยการประเมินขนาดและแนวโน้มของตลาดภูมิสารสนเทศ
และห่วงโซ่มูลค่าก่อนเพื่อให้เป็นค่าตั้งต้นของการคํานวณมูลค่าจากการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ต่อไป จากนั้น การศึกษาจะวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ การศึกษานี้จะใช้วิธีการประเมิน
ด้วยการเทียบเคียง (Benchmarking Approach) ประกอบกับการคาดการณ์แนวโน้มตั้งแต่ปี 2560 ถึง
2564 ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลระดับต่าง ๆ ตั้งแต่กรณีที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มขึ้น จนถึงกรณีที่
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มีการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างเต็มรูปแบบ การศึกษานี้มิได้มีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากตลาด
เนื่องจากมิได้เคยมีการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศมาก่อน ซึ่งเป็นที่มาของการใช้วิธีการเทียบเคียงกับ
ต่างประเทศที่เคยดําเนินการเปิดเผยข้อมูล การศึกษานี้ต้องการคาดการณ์แนวโน้มในอีก 5 ปีข้างหน้าซึ่ง
ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความคาดเคลื่อนในผลการศึกษาจึง
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การศึกษาจะตั้งสมมติฐานอย่างระมัดระวังที่สุดเพื่อให้ผลการประเมินเป็น
มูลค่าขั้นต่ําของการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ
4.2.1 มูลค่าทางเศรษฐกิจของภูมิสารสนเทศ
ภูมิสารสนเทศจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสองด้าน ได้แก่
1) มู ล ค่ าทางตรง หมายถึ ง มู ล ค่ าของธุ ร กิ จ ที่ ผ ลิ ตสิ น ค้ าและบริ การภู มิส ารสนเทศ
ผลกระทบทางตรง สามารถวัดได้จากรายได้ของธุรกิจในตลาดภูมิสารสนเทศ
2) มูลค่าทางอ้อม หมายถึงมูลค่าของธุรกิจที่นําภูมิสารสนเทศไปต่อยอดเพื่อผลิตสินค้า
หรือให้บริการอื่น ๆ นอกเหนือจากภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่มูลค่า
ภูมิสารสนเทศทั้งหมด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557) ได้ประเมินขนาดของตลาดภูมิสารสนเทศในปี 2556 ไว้ โดย
คํ า นวณรายได้ ข องธุ ร กิ จ ภู มิ ส ารสนเทศ ซึ่ ง จํ า แนกเป็ น สามประเภท ได้ แ ก่ ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System หรือ GIS) และระบบกําหนดตําแหน่งบนพื้นโลก
(Global Positioning System หรือ GPS) จากการประมาณการ รายได้รวมของภาคเอกชนและ
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเท่ากับ 4,383 ล้านบาท และรายได้รวมของบริษัท
ที่มีการดําเนิน ธุร กิ จเกี่ ยวกับ ภู มิส ารสนเทศในห่ว งโซ่ มูล ค่ าเท่ ากั บ 117,196 ล้ านบาทในปี 2556
นอกจากนี้ แนวโน้มของตลาดภูมิสารสนเทศจะมีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 9.3 ต่อปี
การศึกษานี้จะใช้มูลค่าและอัตราการเติบโตจากรายงานดังกล่าวในการประเมินมูลค่าตลาดภูมิ
สารสนเทศและห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศ รูปที่ 4.2 แสดงประมาณการของมูลค่าตลาดภูมิสารสนเทศ
และห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2564 โดยสมมุติให้อัตราการเติบโตของห่วงโซ่มูลค่า
เท่ากับตลาดภูมิสารสนเทศ มูลค่าตลาดภูมิสารสนเทศและห่วงโซ่มูลค่าจะสูงถึง 8,928 ล้านบาทและ
238,712 ล้ า นบาทในปี 2564 สั ง เกตว่ า ขนาดของห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า ภู มิ ส ารสนเทศใหญ่ ก ว่ า ตลาดภู มิ
สารสนเทศมากกว่า 26 เท่า ซึ่งแสดงถึงศั กยภาพของภู มิสารสนเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศในวงกว้าง
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รูปที่ 4.2 ประมาณการของมูลค่าตลาดภูมสิ ารสนเทศและห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2564

เนื่องจากการศึ กษาเกี่ย วกับ การเปิ ดเผยข้อมูล ภูมิส ารสนเทศในเชิ งปริ มาณมีอยู่อย่ างจํ ากั ด
การศึกษานี้จึงใช้วิธีการเทียบเคียงจากงานศึกษาการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐโดยทั่วไปก่อน แล้วค่อยแตก
เป็นประโยชน์ของการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ
European Commission (2015) พบว่าตลาดทางตรงของการเปิดเผยข้อมูล (Direct Open
Data Market) ของ EU28+ ในปี 2548 มีขนาดเท่ากับ 28,000 ล้านยูโร หรือประมาณร้อยละ 0.23
ของ GDP เนื่องจากประเทศไทยเพิ่งมีการสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลในไม่กี่ปีที่ผ่านมา การศึกษานี้จึง
ตั้งสมมติฐานว่าขนาดตลาดทางตรงของการเปิดเผยข้อมูลในประเทศไทยเท่ากับร้อยละ 0.23 ของ GDP
ในปี 2559 สมมติให้ GDP ของประเทศไทยมีการเติบโตเท่ากับร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งจะทําให้ GDP ในปี
2559 เท่ากับ 13.9 ล้านล้านบาท ดังนั้น ขนาดตลาดทางตรงของการเปิดเผยข้อมูลในประเทศไทยจะ
เท่ากับ 30,573 ล้านบาทในปี 2559 Vickrey (2011) ประเมินไว้ว่าขนาดตลาดทางตรงและทางอ้อมจะ
เท่ากับ 3.5 เท่าของขนาดตลาดทางตรง เมื่อใช้อัตราส่วน 3.5 เดียวกัน ขนาดตลาดของการเปิดเผย
ข้อมูลทั้งหมดในประเทศไทยจะเท่ากับ 107,004 ล้านบาท
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รูปที่ 4.3 จํานวนอุตสาหกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลภาครัฐประเภทต่าง ๆ ได้

รูปที่ 4.3 แสดงจํานวนอุตสาหกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลภาครัฐประเภทต่าง ๆ ได้ใน
สหราชอาณาจักรที่ศึกษาโดย Deloitte (2013) สังเกตว่าข้อมูลภูมิสารสนเทศภาครัฐสามารถนําไปการ
ประยุกต์ใช้ได้มากที่สุดถึง 15 อุตสาหกรรม การคํานวณขนาดของห่วงโซ่มูลค่าการเปิดเผยข้อมูลภูมิ
สารสนเทศจะอ้างอิงตัวเลขจากรายงานของ Capgemini Consulting (2013) ซึ่งได้ศึกษาตลาดการ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐในประเทศสเปนและพบว่าธุรกิจจํานวนร้อยละ 51.1 สามารถต่อยอดจากการ
เปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศภาครัฐ ดังนั้น เมื่อใช้อัตราส่วนดังกล่าวมาเทียบเคียงกับประเทศไทย ห่วงโซ่
มูลค่าของธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศจะมีขนาด 54,679 ล้านบาทจาก
ขนาดของห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดที่ได้ประเมินไว้ในหัวข้อย่อยที่แล้วหรือร้อยละ 36 ในปี 2559 ดังที่แสดง
ในรูปที่ 4.4
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รูปที่ 4.4 ขนาดห่วงโซ่มูลค่าภูมสิ ารสนเทศทีต่ ่อยอดจากการเปิดเผยข้อมูลของประเทศไทยในปี 2559

4.2.2 ผลทางเศรษฐกิจจากการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ
จากบทที่แล้ว การเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่มูลค่าถึงร้อยละ 36
ผลกระทบดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับระดับการเปิดเผยข้ อมูล (Maturity Level) รายงาน European
Commission (2015) ได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของมูลค่าการเปิดเผยข้อมูลสําหรับการ
เปิดเผยข้อมูลระดับต่าง ๆ 4 ระดับ ดังที่แสดงในรูปที่ 4.5 ระดับต่าง ๆ จะมีอัตราการเติบโตต่างกันไป
เช่น Beginner จะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 1 ต่อปี ระดับ Advanced Beginner จะอัตราการเติบโต
ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นต้น

รูปที่ 4.5 การเติบโตของธุรกิจที่ใช้การเปิดเผยข้อมูล
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รูปที่ 4.6 Global Open Data Index ของประเทศไทยในปี 2558

จากหัวข้อที่แล้ว การเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่มูลค่าถึงร้อยละ 36
ผลกระทบดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับระดับการเปิดเผยข้ อมูล (Maturity Level) รายงาน European
Commission (2015) ได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของมูลค่าการเปิดเผยข้อมูลสําหรับการ
เปิดเผยข้อมูลระดับต่าง ๆ 4 ระดับ ดังที่แสดงในรูปที่ 4.5 ระดับต่าง ๆ จะมีอัตราการเติบโตต่างกันไป
เช่น Beginners จะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 1 ต่อปี ระดับ Advanced Beginners จะอัตราการเติบโต
ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นต้น
สําหรับประเทศไทย ระดับการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศถือว่าน้อยมาก Global Open Data
Index ได้ป ระเมิน คะแนนการเปิ ดเผยข้อมูล เกี่ ยวกับ พิกัด (Locations) กรรมสิทธิ์ที่ดิน (Land
Ownership) และแผนที่ป ระเทศ (National Map) ไว้ที่ร้ อยละ 10 ร้อยละ 5 และร้ อยละ 15
ตามลําดับดังที่แสดงในรูปที่ 4.6 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การจําแนกระดับการเปิดเผยข้อมูลข้างต้ น
ประเทศไทยจะอยู่ ในระดั บ Beginners เนื่ องจากภาครั ฐ ยั งมิ ได้ เริ่ มดํ าเนิ นการเปิ ดเผยข้ อมู ล ภู มิ
สารสนเทศและยังไม่มีความชัดเจนในระดับนโยบาย การศึกษานี้จึงกําหนดให้มูลค่าของการเปิดเผย
ข้อมูลภูมิสารสนเทศจะเติบโตเท่ากับร้อยละ 1 ต่อปีเป็นกรณีฐาน อัตราการเติบโตนี้จะถูกนําไปรวมกับ
อัตราการเติบโตฐานของห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศร้อยละ 9.3 ต่อปีเพื่อคํานวณอัตราการเติบโตสุทธิ
ของห่วงโซ่มูลค่าส่วนที่พึ่งการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ ห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศส่วนที่เหลือจะ
เติบโตเท่ากับร้อยละ 9.3 เช่นเดิม
รูปที่ 4.7 แสดงขนาดของห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศที่พึงการเปิดเผยข้อมูลภายใต้ระดับการ
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ การเปิดเผยข้อมูลในกรณีฐานจะทําให้ขนาดของห่วงโซ่มูลค่าเท่ากับ 89,269 ล้าน
บาทในปี 2564 แต่ถ้ามีการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลเป็น Trend Setter แล้ว มูลค่าจะเพิ่มขึ้น 3,281
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ขนาดของห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศที่พึงการเปิดเผยข้อมูล
(ล้านบาท)

ล้านบาทในปีแรก แต่มูลค่าจะสูงขึ้นอีกถึง 27,069 ล้านบาทในปี 2564 ทําให้ขนาดของห่วงโซ่มูลค่า
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศสูงถึง 116,337 ล้านบาท
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รูปที่ 4.7 ขนาดของห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศที่พึงการเปิดเผยข้อมูล

4.2.3 มูลค่าของภูมิสารสนเทศต่อผู้บริโภค
มูลค่าต่อผู้บริโภคเกิดจากการใช้งานบริการภูมิสารสนเทศต่าง ๆ เช่น บริการนําทาง บริการ
ค้นหาสถานที่ บริการส่งสินค้า ฯลฯ บริการเหล่านี้ทําให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากภูมิสารสนเทศใน
ชีวิตประจําวันอย่างมาก การศึกษาของ Boston Consulting Group (2012) ได้วิเคราะห์ประโยชน์ของ
ผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาไว้ถึง 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในปี 2554 เนื่องจากผู้ที่จะได้รับ
ประโยชน์โดยส่วนมากจะเป็นประชากรผู้ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งมีจํานวน 217.2 ล้านคน
ดังนั้น ประโยชน์ต่อผู้บริโภคต่อคนจะเท่ากับ 170.3 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในปี 2554
เมื่อเทียบเคียงกับประเทศไทยโดยคํานึงถึงค่าครองชีพโดยใช้ PPP conversion factor เท่ากับ
12.34 ในปี 2010 – 2015 จะได้ประโยชน์ของภูมิสารสนเทศผู้บริโภคในไทยเท่ากับ 2,102 บาทต่อคน
กําหนดให้ประโยชน์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามขนาดของห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศทั้งหมด สมมติให้อัตราการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีการเติบโตแบบ S-curve ซึ่งฟังก์ชันแบบโลจิสติกส์โดยปรับค่าความชันเพื่อให้ค่า
ของฟังก์ชันเท่ากับข้อมูลอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในอดีตดังที่แสดงในรูปที่ 4.8 และประชากรไทยมี
อัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 0.5 ต่อปี ดังนั้น มูลค่าของภูมิสารสนเทศต่อผู้บริโภคสําหรับในกรณีฐาน
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จะเท่ากับ 177,858 ล้านบาท แต่ถ้ามีการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศในระดับ Trend Setter มูลค่า
ดังกล่าวจะสูงถึง 197,696 ล้านบาทในปี 2564 ดังที่แสดงในรูปที่ 4.9
80%

อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
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รูปที่ 4.8 ประมาณการอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย
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รูปที่ 4.9 มูลค่าของภูมิสารสนเทศต่อผู้บริโภคภายใต้การเปิดเผยข้อมูลภูมสิ ารสนเทศระดับต่าง ๆ

2564
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4.3 สรุปมูลค่าของการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ
การเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศก่อให้เกิดประโยชน์กับห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศซึ่งมีมูลค่า
มหาศาลแล้ว ยังจะทําให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากบริการภูมิสารสนเทศมากขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม
ประโยชน์ดังกล่าวจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับระดับการเปิดเผยข้อมูล ประโยชน์ดังกล่าวจะส่งผลกับ
เศรษฐกิจในวงกว้างหากมีการเปิดเผยข้อมูลในระดับที่สูง นอกจากนี้ ประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์
ดังกล่าวได้เร็วขึ้นและผลดังกล่าวจะทบต้นทําให้มูลค่าที่ได้เพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ
ตารางที่ 4.1 ผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศเมื่อเทียบกับกรณีฐาน (Beginners)

ระดับการเปิดเผยข้อมูล
มูลค่าเพิ่มสะสมจากการเปิดเผยข้อมูล (ล้านบาท)
ภูมิสารสนเทศ
2560
2561
2562
2563
ผลกระทบต่อห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศ
Advanced Beginner
1,094
3,528
7,592
13,624
Follower
2,187
7,099
15,375
27,769
Trend Setter
3,281
10,715
23,352
42,452
ผลกระทบต่อผู้บริโภค
Advanced Beginner
Follower
Trend Setter

553
1,106
1,658

1,928
3,881
5,857

4,461
9,039
13,734

8,561
17,463
26,716

2564
22,016
45,173
69,521
14,711
30,218
46,554

ตารางที่ 4.1 สรุปผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศต่อห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศ
และต่อผู้บริโภคภายใต้ระดับการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ในอีก 5 ปีข้างหน้าเมื่อเทียบกับกรณีฐาน หากมี
การเปิดเผยข้อมูลในระดับ Trend Setter มูลค่าสะสมเมื่อเทียบกับกรณีฐานจะสูงถึง 69,521 ล้านบาท
ภายในระยะเวลาเพียง 5 ปี (โดยมูลค่าเพิ่มเฉพาะในปี 2564 มีขนาด 26,699 ล้านบาทหรือร้อยละ
0.17 ของ GDP) นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังจะได้ประโยชน์โดยตีเป็นตัวเงินมูลค่าสูงถึง 46,554 ล้านบาท
อีกด้วย
การเปิดเผยข้อมูลระดับ Trend Setter ภาครัฐจําเป็นต้องมีการกําหนดนโยบายเรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลให้ชัดเจน และต้องพัฒนากลไกพร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เอื้อกับการเปิดเผย
ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์อันมีมูลค่ามหาศาลเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยหากภาครัฐมิได้ริเริ่ม
ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างเต็มที่ ในปัจจุบัน ภาครัฐได้เริ่มมีความตื่นตัวในการเปิดเผย
ข้อมูลแล้ว แต่การเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศยังถือว่ามีอยู่อย่างจํากัด ดังนั้น ภาครัฐจําเป็นต้องผลักดัน
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ให้ เกิ ด การเปิ ดเผยข้ อมู ล เหล่ านี้ อย่ างรวดเร็ ว เพื่ อให้ ป ระเทศไทยสามารถตั กตวงประโยชน์ จ ากภู มิ
สารสนเทศให้ได้มากที่สุด
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บทที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT
ขั้นตอนอันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเป็นขั้นตอนมาตรฐานหนึ่งในการจัดทํายุทธศาสตร์คือการ
ทํา SWOT Analysis
SWOT (คําย่อของ Strength, Weakness, Opportunity, Threat)
Analysis เป็นการรวบรวมและจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยภายใน ซึ่งได้แก่ จุดแข็ง (Strength) และ
จุ ด อ่ อ น (Weakness) ของหน่ ว ยงาน/องค์ กร/ประเทศในการดํ าเนิ น การสิ่ งใดสิ่ ง หนึ่ ง และปั จ จั ย
ภายนอกซึ่ งประกอบด้ ว ยโอกาส (Opportunity) และภาวะคุ กคาม (Threat) ที่มีห รือเชื่อว่ าจะมี
อิทธิพล/ผลกระทบกับความพยายามที่จะดําเนินการสิ่งนั้น
เมื่อได้ Profile หรือรายการของปัจจัยภายในและภายนอกที่เรียงลําดับความสําคัญแล้วจะทําให้
เห็นภาพที่ชัดเจนของจุดอ่อนจุดแข็ง (ซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมหรือบริหารจัดการได้) ของหน่วยงาน/องค์กร/
ประเทศในการที่จะดําเนินการหรือผลักดันสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอกที่กําหนดโดย
โอกาสและภาวะคุกคาม (ซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยงาน/ประเทศไม่สามารถควบคุมหรือจัดการได้)
ภาพ
หรือ SWOT Profile ที่ได้นี้เมื่อนํามาวิเคราะห์ในลําดับถัดไป เช่น การจับคู่ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส
หรือการเปรียบเทียบจุดอ่อนกับภาวะคุกคาม ก็จะเป็นข้อมูลเชิงลึกและทางเลือกที่ใช้ในการกําหนด
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการที่จะให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

5.1 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายของการพัฒนาทางภูมิสารสนเทศ
เนื่องจากการทํา SWOT Analysis ต้องพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกควบคู่กันไป
การที่จะให้ได้ SWOT Profile ที่มีรายการของปัจจัยภายในภายนอกที่รอบด้านและถูกกําหนดลําดับ
ความสําคัญมาอย่างเหมาะสมจึงเป็นการยากที่จะดําเนินการโดยผู้ใดผู้หนึ่งเพียงลําพัง โดยทั่วไป การทํา
SWOT Profile จึงนิยมใช้วิธีการระดมความคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้รายการปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่สมบูรณ์พอสมควรขึ้นมาก่อน แล้วจึงทําการคัดกรอง จัดหมวดหมู่ และจัดลําดับความสําคัญ
โดยในโครงการจั ดทํา (ร่าง) แผนแม่บท ฯ นี้ก็จะใช้ แนวทางที่ว่านี้ตามที่เสนอไว้ใน Coman and
Ronen (2009) ในการทํา SWOT Analysis เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจํานวนและความหลากหลายของผู้ที่จะเข้าร่วมระดมความคิดในการทํา
SWOT Profile จึงจําเป็นต้องมีความชัดเจนว่าการจัดทํา (ร่าง) แผนแม่บท ฯ นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็น
แผนแม่บ ทของประเทศ ดั งนั้ น การพิจ ารณาจุ ดอ่อน/จุดแข็ งในที่ นี้ จึงหมายถึ งจุดอ่ อน/จุ ดแข็ งของ
ประเทศไทยในการที่จะดําเนินการ “พัฒนาทางภูมิสารสนเทศ” ที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาครัฐ
ส่วนโอกาสและภาวะคุกคามหมายถึงสิ่งหรือสภาวการณ์ที่ประเทศ
ไทยไม่ สามารถควบคุ ม กําหนดหรือจัดการได้
สําหรั บในส่ว นการดํ าเนิน การ “พั ฒนาทางภู มิ
สารสนเทศ” อย่างไรในเรื่องใดบ้างจะถูกกําหนดโดยวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบ
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ใหญ่และทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาประเทศ โดยจากการศึกษาทบทวนที่ได้รายงานไว้ในรายงาน
ขั้นต้น และคณะที่ปรึกษาได้นําเสนอในที่ประชุม Focus group แล้วว่ากรอบทิศทางการพัฒนา
ประเทศที่รัฐบาลประกาศไว้ในช่วง 4-5 ปีข้างหน้า (2560-2564) ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่สุดคือการ
ผลักดันพัฒนา/เศรษฐกิจดิจิตอล การสร้างเครื่องจักรทางเศรษฐกิจใหม่เพื่อยกระดับประเทศให้หลุดพ้น
จากกับดักรายได้ปานกลาง โดยภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนและภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนและอํานวยความ
สะดวก โครงสร้างพื้นฐานทางภูมิสารสนเทศ (National Spatial Data Infrastructure, NSDI) ยังคง
มีความจําเป็นแต่บทบาทที่สําคัญที่สุดของ NSDI ที่สอดคล้องกับทิศทางนี้ กําหนดเป็นวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาทางภูมิสารสนเทศ คือ
“NSDI เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”
ภายใต้วิสัยทัศน์ข้างต้น บนภูมิทัศน์ทางภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน เป้าหมายของการพัฒนาทาง
ภูมิสารสนเทศในช่วงปี 2560-2564 คือ
“ประเทศไทยมีเครือข่ายระบบออนไลน์ให้ทุกภาคส่วนใช้สืบค้น เรียกดู และดาวน์โหลดข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพื้นฐานที่สมบูรณ์ ละเอียดถูกต้อง และทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อ
ยอดได้ในเชิงพาณิชย์ของภาคธุรกิจ ในกิจการของรัฐ ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างนวัตกรรม และใน
กิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยมีเงื่อนไขและข้อจํากัดน้อยที่สุด”

5.2 ความหมายของคําสําคัญในเป้าหมายการพัฒนาทางภูมิสารสนเทศ
เพื่ อประโยชน์ ในความเข้าใจที่ตรงกัน ความหมายของคํ าสํ าคัญ (Keywords) ที่ป รากฏใน
เป้าหมายของการพัฒนาทางภูมิสารสนเทศข้างต้น ได้สรุปไว้ในตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 ความหมายของคําสําคัญ (Keywords) ในเป้าหมายการพัฒนาทางภูมิสารสนเทศ
คําสําคัญ (Keywords) ในเป้าหมาย
ความหมาย/นิยาม
- เครือข่ายระบบออนไลน์
- Spatial data clearinghouse ซึ่งประกอบด้วย Gateway และ
Node servers ต่าง ๆ
- ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐาน
- FGDS 13 ชั้นข้อมูลตามทีร่ ะบุไว้ใน (ร่าง) แผนแม่บทระบบข้อมูล
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ฉบับแก้ไขวันที่ 7 ตุลาคม 2558
จัดทําโดยคณะกรรมการภูมสิ ารสนเทศแห่งชาติ และหมายรวมถึง
ชั้นข้อมูล PoI (Point of Interest) ที่เสนอเป็นชั้นข้อมูลใหม่ที่ 14,
กลุ่มข้อมูล Extended attribute ได้แก่ ข้อมูลประชากร, ข้อมูล
เชิงเศรษฐกิจ-สังคม และกลุม่ ข้อมูล Geospatial big data ของ
ภาครัฐ ที่เสนอเพิ่มเติมให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลภูมิสารสนเทศ
พื้นฐานของประเทศ (ดูภาคผนวก ค ของรายงานฉบับนี้)
- สมบูรณ์ ละเอียดถูกต้อง ทันสมัย
- สมบูรณ์ หมายถึง 1) มีครบถ้วนทั้งประเทศ 2) มีโครงสร้าง
Attribute table ตามที่กําหนดในเอกสาร “ร่างมาตรฐาน
ข้อกําหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพืน้ ฐาน (FGDS) 13 ชั้นข้อมูล”
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ตารางที่ 5.1 ความหมายของคําสําคัญ (Keywords) ในเป้าหมายการพัฒนาทางภูมิสารสนเทศ
คําสําคัญ (Keywords) ในเป้าหมาย
ความหมาย/นิยาม
เวอร์ชั่น 4.1 และ 3) มี Metadata อย่างน้อยที่สุดตามที่กําหนด
โดยคณะอนุกรรมการ Metadata
- ละเอียด (Granularity) ความหมายขึ้นกับชั้นข้อมูล เช่น เขตการ
ปกครอง คําว่าละเอียดหมายถึงระดับจังหวัดหรืออําเภอหรือตําบล/
หมู่บ้าน หรือในกรณีของภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพดาวเทียม คํา
ว่าละเอียดหมายถึง Ground sample distance เช่น 1.25 ม
เป้าหมายของความละเอียดคือต้องเพียงพอต่อการนําไปใช้
ประโยชน์ตามเป้าหมาย
- ถูกต้อง (Accuracy) หมายถึงความถูกต้องเชิงตําแหน่ง เช่น ± 5 ม
เป้าหมายของความถูกต้องเชิงตําแหน่งคือระดับมาตราส่วน
1:4,000 ตามที่ระบุในเอกสาร “ร่างมาตรฐานข้อกําหนดข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) 13 ชั้นข้อมูล” เวอร์ชั่น 4.1
- ทันสมัย (Currency) ตามความเหมาะสม ขึ้นกับความเร็วในการ
เปลี่ยนแปลงของแต่ละชั้นข้อมูล
- ในรูปแบบที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ - หมายถึงข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Machine-readable form เช่น
ต่อยอดได้
Shapefile, .xml, .tif, .xls ที่ผู้ใช้สามารถนําไปเชื่อมต่อกับข้อมูล
อื่น หรือวิเคราะห์ประมวลผลต่อได้ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่เป็น
ภาพ เช่น .jpg หรือเอกสาร .pdf ไม่ถือว่าอยู่ในรูปแบบที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้
- ตัวอย่างบางส่วนของ Machine-readable form ดูได้ในเว็บไซต์
ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
https://data.go.th/Faq.aspx
- โดยมีเงื่อนไขและข้อจํากัดน้อยที่สดุ
- หมายถึงให้เป็นไปตามหลักการ Open data ตามเอกสาร Open
data handbook ที่จัดทําโดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) ตราบเท่าที่ไม่สง่ ผลเสียต่อความมั่นคง และ/หรือ
สิทธิส่วนบุคคล
- ข้อเสนอขั้นต้นของที่ปรึกษาในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลแต่ละชั้น
ข้อมูลในชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพืน้ ฐาน แสดงไว้ในภาคผนวก ค

5.3 สรุปผลการจัดทํา SWOT
ผลของการระดมความคิ ด ของผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ง านข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศ ใน Focus
Group ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 จากผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้แทนจากภาครัฐ
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน โดยใช้รายการ SWOT ตั้งต้นที่ที่ปรึกษาได้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มใน
การระดมควมคิด ได้ข้อสรุปของ SWOT เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามทางด้านภูมิ
สารสนเทศของประเทศไทยสรุปได้ตามตารางที่ 5.2 - 5.5
ตารางที่ 5.2 จุดแช็ง (Strength) ทางภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและเหตุผล/ข้อเท็จจริง
จุดแข็ง
เหตุผล/ข้อเท็จจริง
S1. รัฐบาลให้ความสําคัญในการผลักดันให้ใช้เทคโนโลยี - รัฐบาลได้มีการประกาศนโยบายเศรษฐกิจดิจิทลั มา
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ตารางที่ 5.2 จุดแช็ง (Strength) ทางภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและเหตุผล/ข้อเท็จจริง
จุดแข็ง
เหตุผล/ข้อเท็จจริง
โดยตลอด ได้มีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ดิจิทัลในการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจของ
สังคมดิจิทลั (2559-2563) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
ประเทศ
เห็นชอบร่างแผนนี้เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
- โครงข่ายบรอดแบนด์ทําให้ระบบออนไลน์ที่จะ
S2. มีโครงข่ายบรอดแบนด์ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ
พัฒนาขึ้นสามารถให้บริการข้อมูลออกไปถึงทุกภาค
ส่วนโดยสะดวก
- การมีข้อมูลภูมสิ ารสนเทศอยู่แล้วทําให้มีความเป็นได้
S3. มีระบบภูมสิ ารสนเทศและข้อมูลภูมิสารสนเทศที่
ที่จะเกิดระบบออนไลน์ตามเป้าหมายได้ภายในเวลา
พัฒนาขึ้นแล้วในภาครัฐเป็นจํานวนมาก
อันสั้น
- ประเทศไทยมีการใช้งานระบบภูมสิ ารสนเทศมานาน
S4. ภาครัฐและธุรกิจไทยมีความเชี่ยวชาญและ
กว่า 30 ปีและใช้ประโยขน์จากภาพดาวเทียมมาเป็น
ประสบการณ์ทางด้านภูมิสารสนเทศมายาวนาน
เวลายาวนานเช่นกัน มีบุคลากรทั้งภาครัฐและภาค
ธุรกิจที่ตระหนักถึงคุณค่าของภูมสิ ารสนเทศและมี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ภมู ิสารสนเทศเพื่อ
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี

W1.

W2.

W3.

W4.

W5.

ตารางที่ 5.3 จุดอ่อน (Weakness) ทางภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและเหตุผล/ข้อเท็จจริง
จุดอ่อน
เหตุผล/ข้อเท็จจริง
นโยบายระดับประเทศไม่มีความชัดเจนและต่อเนื่อง - การขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐในกิจการใดต้องอาศัย
นโยบายจากรัฐบาลเป็นสําคัญ
การไม่มีนโยบาย
เพียงพอในการผลักดันให้เกิดการเผยแพร่และการใช้
ระดับชาติที่ชัดเจนให้หน่วยงานภาครัฐเผยแพร่ข้อมูล
ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศร่วมกัน
ทําให้การดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลไม่ได้รับ
ความสําคัญ และไม่เป็นเอกภาพ
มีกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ - นอกจากไม่มีแรงผลักดันในการเผยแพร่ข้อมูล จาก
การที่ไม่มีนโยบายระดับชาติแล้ว หน่วยงานภาครัฐ
การเผยแพร่ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
ยังประสบอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูล เนื่องจากข้อ
ห้ามต่าง ๆ ในกฎหมายทีล่ ้าสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พรบ.คุ้มครองความลับของราชการ (2478) และมีกฎ
ระเบียบทีไ่ ม่สอดคล้องกับสังคมยุคใหม่เป็นอุปสรรค
ต่อการนําข้อมูลภูมสิ ารสนเทศไปใช้ประโยชน์ต่อยอด
เช่น การห้ามเผยแพร่ต่อ หรือห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์
ระบบให้บริการข้อมูลภูมสิ ารสนเทศของภาครัฐที่มีอยู่ - ระบบให้บริการที่ไม่ User-friendly และกระจัด
ในปัจจุบันมีลักษณะกระจัดกระจาย ไม่ User- กระจายเป็นอุปสรรคทําให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ยาก
friendly
และไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เป็น การไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลทีม่ ีลักษณะเป็น
Machine-readable
ไปใช้งานทําให้ไม่สามารถ
Machine-readable ไปใช้งานได้
นําไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้
ภาครัฐยังไม่เป็น
e-government
ที่แท้จริง - ขั้นข้อมูลใน FGDS หลายชั้น เช่น ถนน อาคาร หาก
workflow ไม่เป็นดิจติ อลทั้งหมดทําให้เกิดคอขวดที่ มี workflow ที่เป็นดิจิทัลตั้งแต่การออกแบบ
จนกระทั่งถึงการอนุญาตก่อสร้างจะทําให้ค่าใช้จ่ายใน
เป็นอุปสรรคต่อการไหลของข้อมูลดิจิตอลไปยัง
การปรับปรุงข้อมูลลดลง
Geoportal
ข้อมูลจํานวนมากที่มี Spatial content และมี - นิยามเดิมของข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานมี 13 ชั้น
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ตารางที่ 5.3 จุดอ่อน (Weakness) ทางภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและเหตุผล/ข้อเท็จจริง
จุดอ่อน
เหตุผล/ข้อเท็จจริง
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ/สังคม ไม่ถือเป็นข้อมูลภูมิ ข้อมูลเกิดขึ้นจากการสํารวจความคิดเห็นของ
จึงไม่ได้ผนวกเอา
สารสนเทศพื้นฐาน และไม่มีกลไกที่จะเชื่อมโยงข้อมูล หน่วยงานของภาครัฐเป็นหลัก
ข้อมูลที่มี Spatial content เช่น ข้อมูลประชากร
เหล่านีร้ วมทั้ง Big data เข้ากับ FGDS
ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม ข้อมูลสภาพอากาศ ฯลฯ ซึ่ง
เป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ หน่วยงานศึกษาวิจัย
และหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งข้อมูล
พื้นฐาน
W6. มีกรอบพิกัดอ้างอิง (Reference frame) หลายกรอบ - กรอบพิกัดอ้างอิงที่ต่างกันทั้งที่เกิดจากพื้นหลักฐาน
อ้างอิงและทั้งที่เกิดจากจุดกําเนิดที่ต่างกัน ทําให้เกิด
ปัญหาในการบูรณาการข้อมูลเข้าด้วยกันในเชิง
ตําแหน่ง
W7. ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศที่จดั ทําขึ้น
ส่วนใหญ่ขาด - การขาด Metadata ทําให้การสืบค้นข้อมูลทําได้
ลําบาก และสร้างปัญหาให้กับการใช้ข้อมูลร่วมกัน
Metadata
หรือการบูรณาการข้อมูลเนื่องจากไม่มีคําอธิบาย
เกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลและคุณลักษณะต่าง ๆ
ของข้อมูล
ตลอดจนแหล่งกําเนิดหรือวิธีการผลิต
ข้อมูล
W8. ขาดกลไกความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ประชาชน ในการดําเนินงาน
ร่วมกันทางด้านภูมิสารสนเทศ
W9. ขาดตัวชี้วัดในระบบงานภาครัฐที่เชื่อมโยงกับภูมิ
สารสนเทศ
W10. หน่วยงานของรัฐมีทรัพยากรไม่เพียงพอในการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
W11. บุคลากรภาครัฐขาดความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้
การวิเคราะห์ทางภูมสิ ารสนเทศเพือ่ งานทางเทคนิค
หรืองานในสถานการณ์เฉพาะ/ฉุกเฉิน
ตารางที่ 5.4 โอกาส (Opportunity) ทางภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและเหตุผล/ข้อเท็จจริง
โอกาส
เหตุผล/ข้อเท็จจริง
O1. ความต้องการใช้ภูมสิ ารสนเทศในสังคมมีมากขึ้น และ - แอพพลิเคชั่นที่ให้บริการภูมิสารสนเทศและ
เกี่ยวพันกับธุรกิจ/ชีวิตประจําวันมากขึ้น
Location-based service มีอยู่เป็นจํานวนมาก
เช่น Google Map, HERE, Check-in ของ
Facebook, Share Location ของ Line,
แอพพลิเคชั่นเรียกรถแท็กซี่ ฯลฯ
O2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น GNSS-enabled - การทํา Crowdsourcing ช่วยในการปรับปรุงแก้ไข
smart
phone
เปิดโอกาสให้กับการใช้
ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศของภาครัฐให้ถูกต้องทันสมัย
Crowdsourcing เพื่อรายงานตําแหน่งพิกัดได้สะดวก
โดยง่ายด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ํามากหรือไม่มีค่าใช้จ่ายเลย
ยิ่งขึ้น
O3. ซอฟต์แวร์ GIS และ Tools ต่าง ๆ ที่เป็น Open - http://techcrunch.com/2016/02/09/the-
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ตารางที่ 5.4 โอกาส (Opportunity) ทางภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและเหตุผล/ข้อเท็จจริง
โอกาส
เหตุผล/ข้อเท็จจริง
source ที่สามารถใช้ในการพัฒนาแอพลิเคชั่นมีอยู่
money-in-open-source-software/
จํานวนมากและมีขึดความสามารถสูง ทําให้ผู้ใช้ทั่วไป - http://inside.envato.com/envato-openสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศได้
source/
หากมีข้อมูลภูมสิ ารสนเทศใช้งาน
- http://gisgeography.com/free-gis-software/
O4. มีระบบให้บริการทางด้านภูมสิ ารสนเทศทั้งของ
ต่างประเทศและในประเทศให้ใช้บริการได้ฟรี
ตารางที่ 5.5 ภาวะคุกคาม (Threat) ทางด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและเหตุผล/ข้อเท็จจริง
ภาวะคุกคาม
เหตุผล/ข้อเท็จจริง
T1. Service ทางด้านภูมสิ ารสนเทศหรือเกี่ยวข้องในเชิง - ผลประโยชน์ของบริษัทต่างประเทศไม่จําเป็นต้อง
ตําแหน่งต่าง ๆ ของภาคธุรกิจในไทยพึ่งพาระบบ
สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทย และ
บริการของต่างประเทศเป็นหลัก
บริษัทต่างประเทศต้องปฏิบัตติ ามกฎหมายและ
นโยบายของประเทศอื่น
การพึ่งพาบริษัท
ต่างประเทศเป็นหลักโดยไม่มีทางเลือกอื่นเป็นความ
เสี่ยงในเชิงยุทธศาสตร์ (ดูกรณีตัวอย่างของอิหร่านที่
http://www.cnet.com/news/how-u-ssanctions-hurt-iranian-internet-activists/)

5.4 การกําหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
ในการจัดทําทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Options) ดําเนินการโดยการสร้าง TOWS
matrix ซึ่งเป็นการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายนอก (โอกาส/ภาวะคุกคาม) และปัจจัยภายใน (จุดแข็ง/
จุดอ่อน) เพื่อพิจารณาในแต่ละคู่ เพื่อกําหนดกลยุทธ์ด้านต่างทั้งสี่ด้าน ประกอบด้วย
• ทางเลือกเชิงรุก เป็นการจับคู่ระหว่างจุดแข็งและโอกาส
• ทางเลือกเชิงป้องกัน เป็นการจับคู่ระหว่างจุดแข็งและภาวะคุกคาม
• ทางเลือกเชิงแก้ไข เป็นการจับคู่ระหว่างจุดอ่อนและโอกาส
• ทางเลือกเชิงรับ เป็นการจับคู่ระหว่างจุดอ่อนและภาวะคุกคาม
ตารางที่ 5.6 – 5.9 ข้างล่างเป็นการสรุปทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ตารางที่ 5.6 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์จากจุดแข็งและโอกาส
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
จุดแข็ง
• จัดตั้งภาคีภูมสิ ารสนเทศ จากเครือข่ายสถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ ภาคเอกชน S1, S2,
และภาครัฐ เพื่อให้คําปรึกษา/แนะนํา การพัฒนาระบบ NSDI ระบบให้บริการข้อมูล S4
ภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานจากเครื่องมือ/ซอฟต์แวร์เปิดทั้งที่มีอยู่ในประเทศ
และต่างประเทศ และการให้ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

โอกาส
O1, O3,
O4
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ตารางที่ 5.6 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์จากจุดแข็งและโอกาส
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
จุดแข็ง
• สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานสาธารณะและเอกชน
ในการแบ่งปันและร่วมสร้างฐานข้อมูลภูมสิ ารสนเทศเฉพาะเรื่อง
• จัดทําฐานข้อมูลทางด้านภูมสิ ารสนเทศของประเทศไทยให้กว้างขวางและครอบคลุม S1, S2,
S3
ความต้องการใช้ในสังคมให้มากขึน้ โดยใช้ประโยชน์จาก Crowdsourcing
ตารางที่ 5.7 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์จากจุดแข็งและภาวะคุกคาม
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
จุดแข็ง
• ให้บริการข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐานที่ภาครัฐมี ให้กับประชาชนทุกภาคส่วน ได้ใช้
งานฟรีในรูปแบบ Open data
• จัดทําฐานข้อมูลทางด้านภูมสิ ารสนเทศของประเทศไทยให้กว้างขวางและครอบคลุม
ความต้องการใช้ในสังคมให้มากขึน้ โดยใช้ประโยชน์จาก Crowdsouring
• สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานสาธารณะและเอกชน
ในการแบ่งปันและร่วมสร้างฐานข้อมูลภูมสิ ารสนเทศเฉพาะเรื่อง

•

•
•
•
•

•

•
•
•

ตารางที่ 5.8 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์จากจุดอ่อนและโอกาส
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
ให้กภช. เสนอนายกรัฐมนตรี กําหนดเป็นวาระเร่งด่วน/แห่งชาติ ในการกําหนด
แนวทางและแนวปฏิบัตเิ พื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพื้นฐาน FGDS ต้องเผยแพร่และแชร์ข้อมูลในรูปแบบ Open data และ
การใช้ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศร่วมกันทุกภาคส่วนในประเทศ
ยกเลิก/แก้ไข กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดทํา NSDI
มอบหมายให้กระทรวง ICT เป็นผู้ดูแล/จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและ platform
สําหรับการให้บริการข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ FGDS
ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสถาบันการศึกษา ในการจัดสร้าง/ดูแล/ให้คําปรึกษา ใน
ส่วนระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
พัฒนาคุณลักษณะข้อมูลภูมสิ ารสนเทศและรูปแบบการให้บริการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ ให้มีคณ
ุ สมบัติแบบ Open data เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูล
ของสังคม
ขยายกรอบรายการข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศจาก FGDS เดิม ให้ครอบคลุม
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็น Spatial Content โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการใช้
งานจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงพิจารณาความเกี่ยวพันกับการใช้งานในธุรกิจ/
ชีวิตประจําวัน
ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสถาบันการศึกษา ในการจัดการ Big Data ที่เกิดขึ้น
สร้างฐานข้อมูลที่เป็น Spatial Content อื่น ๆ นอกเหนือจาก FGDS เดิม ด้วยวิธี
Crowdsourcing
สร้างเครือข่ายผูเ้ ชี่ยวชาญภูมิสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ
ภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อร่วมเป็นที่ปรึกษาในเรื่อง NSDI และให้ความรู้ด้านแผนที่
และภูมิสารสนเทศ

S1, S2
S1, S2,
S3
S1, S3,
S4

โอกาส
O1, O2,
O3, O4

ภาวะ
คุกคาม
T1
T1
T1

จุดอ่อน
W1

โอกาส
O1

W2
W3, W4

O1, O3
O1, O3

W5

O1

W5

O2

W6, W7

O1, O3
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ตารางที่ 5.8 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์จากจุดอ่อนและโอกาส
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
จุดอ่อน
โอกาส
W8, W10 O1
• สร้างเครือข่ายผูเ้ ชี่ยวชาญภูมิสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ
ภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อเป็นทีป่ รึกษา ในการกําหนดกลยุทธ์และแนวทางการ
พัฒนา NSDI
W9
O1, O3,
• กําหนดภารกิจในการสนับสนุนการพัฒนา NSDI เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด
O4
O1, O2,
• พึ่งพาเครือข่ายสถาบันการศึกษาในการให้ความรูด้ ้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี W10
O3, O4
และมาตรฐานเปิด ทางด้านภูมิสารสนเทศ
• กําหนดให้การใช้เทคโนโลยีและมาตรฐานเปิดทางด้านภูมิสารสนเทศ เป็นหนึ่งใน
ตัวชี้วัด
• สร้างเครือข่ายผูเ้ ชี่ยวชาญภูมิสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ
ภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อเป็นทีป่ รึกษาและให้คาํ แนะนําการใช้ประโยชน์/
วิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ตารางที่ 5.9 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์จากจุดอ่อนและภาวะคุกคาม
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
จุดอ่อน
• กําหนดนโยบายระดับประเทศให้มีความชัดเจน ต่อเนื่อง ร่วมถึงการประเมินผล ใน
อันที่จะส่งเสริมให้เกิดการจัดทํา NSDI ประเทศ รวมถึงการใช้ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
ร่วมกันทุกภาคส่วนในประเทศ
• ยกเลิกกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ
• พัฒนาคุณลักษณะข้อมูลภูมสิ ารสนเทศและรูปแบบการให้บริการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ ให้มีคณ
ุ สมบัติแบบ Open data
• พึ่งพาเครือข่ายสถาบันการศึกษาในการให้ความรูด้ ้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และมาตรฐานเปิด ทางด้านภูมิสารสนเทศ
• สร้างเครือข่ายผูเ้ ชี่ยวชาญภูมิสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ
ภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อเป็นทีป่ รึกษาและให้คาํ แนะนําการใช้ประโยชน์/
วิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ

W1

ภาวะ
คุกคาม
T1

W2

T1

W3

T1

W10,
W11

T1

จากทางเลื อกเชิ งยุ ทธศาสตร์ ต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้ น ได้มีการนํ ามาจําแนกประเภท สรุ ป ยุ บ รวม
ทางเลือกที่ใกล้เคียงกันหรือซ้ําซ้อนกัน เพื่อให้เป็นต้นร่างของแผนงานที่จําเป็น ก่อนที่จะจัดกลุ่มสิ่งที่
สอดคล้องใกล้เคียงกันประกอบขึ้นเป็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 4 ยุทธศาสตร์ตามรายละเอียดในบทถัดไป
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บทที่ 6 ยุทธศาสตร์ทางด้านภูมิสารสนเทศ
6.1 วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ในการจัดทํายุทธศาสตร์ประกอบแผนแม่บทภูมิสารสนเทศ ปี 2560-2564 มีกระบวนการ
ตั้งแต่การศึกษาภูมิทัศน์ทางภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน การศึกษากรอบนโยบายและแผนพัฒนาประเทศ
ในช่วงปัจจุบันและอนาคต การกําหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของการพัฒนาภูมิสารสนเทศในช่วงปี
2560-2564 และทําการประเมินความพร้อมด้วยการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะ
คุกคามต่อทิศทางที่ต้องการพัฒนาภูมิสารสนเทศตามวิสัยทัศน์ เพื่อกําหนดเป็นกรอบยุทธศาสตร์สําหรับ
ดําเนินการแผนแม่บทในช่วงระยะเวลาพ.ศ. 2560-2564
วิสัยทัศน์
“โครงสร้างพื้นฐานทางภูมิสารสนเทศ (NSDI) เป็นหนึ่งในกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศอย่าง
สมดุลและยั่งยืน”
เป้าหมายของแผนแม่บทภูมิสารสนเทศในช่วงปี 2560-2564
“ประเทศไทยมีเครือข่ายระบบออนไลน์ให้ทุกภาคส่วนใช้สืบค้น เรียกดู และดาวน์โหลดข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพื้นฐานที่สมบูรณ์ ละเอียดถูกต้อง และทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อ
ยอดได้ในเชิงพาณิชย์ของภาคธุรกิจ ในกิจการของรัฐ ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างนวัตกรรม และใน
กิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยมีเงื่อนไขและข้อจํากัดน้อยที่สุด”

6.2 ยุทธศาสตร์
แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบข้อมูลเพื่อให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมผลักดันให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
เทคโนโลยีและข้อมูลภูมิสารสนเทศ
กลยุ ทธ์ ที่ป รากฏในบทนี้ เป็ น แนวทางการดํ าเนิ นงานของยุ ทธศาสตร์ ต่างๆ เพื่ อให้ บังเกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ ในทางปฏิบัติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึงหน่วยงานที่ควรมีบทบาทในการร่วมรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ตามแผนงานต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
ระยะเวลาดําเนินการของแผนแม่บทนี้ นับแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับภูมทิ ัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ
เป้าหมาย
1. มี Open data เป็นนโยบายระดับชาติทางภูมิสารสนเทศ
2. มี ก ฎ ระเบี ย บที่ เ อื้ อ ต่ อ การใช้ ข้ อ มู ล ร่ ว มกั น ของภาครั ฐ ผ่ า นระบบสื บ ค้ น และบริ ก ารภู มิ
สารสนเทศกลางของประเทศ (National Geo-Informatics infrastructure System,
NGIS)
3. มีกฎ ระเบียบที่สร้างความมั่นใจต่อภาคราชการในการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และเอื้อ
ต่อการที่ผู้ใช้ภาคส่วนอื่นนําข้อมูลภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ต่อยอด
กลยุทธ์
1. ดํ า เนิ น การเพื่ อ ลดข้ อ จํ า กั ด ของกฎและระเบี ย บสํ า หรั บ การใช้ ข้ อ มู ล ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกัน
2. ผลักดันให้รัฐบาลรับหลักการและประกาศใช้ Open data เป็นนโยบายหลักในการเผยแพร่
ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ (Fundamental Geographic Data Set,
FGDS) ผ่านคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.)
3. แก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง จั ดทํ า กฎ ระเบี ย บให้ เป็ นไปตามนโยบายหลั ก ทางภู มิ ส ารสนเทศของ
ประเทศ
แผนงานตามกลยุทธ์
แผนงานตามกลยุทธ์
1. ผลั ก ดั น ให้ รั ฐ บาลรั บ หลั ก การและ
ประกาศใช้ Open data เป็นนโยบายหลัก
ในการเผยแพร่ FGDS ผ่านคณะกรรมการ
ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
1.1 จัดทําเอกสารหลักการเหตุผลและร่าง
ประกาศนโยบายในการเผยแพร่ FGDS
1.2 นําเสนอต่อ กภช.
1.3 ดําเนินการให้รัฐบาลประกาศนโยบาย
เผยแพร่ FGDS ตามหลักการ Open data
2. ลดข้อจํากัดของกฎและระเบียบสําหรับ
การใช้ ข้ อ มู ล ร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ภาครัฐด้วยกัน
2.1 จั ด ป ร ะ ชุ ม ผู้ บ ริ ห า ร ห น่ ว ย งา น ที่
เกี่ยวข้อง
2.2 ดําเนินการให้ รมว.มหาดไทย ประกาศ
ให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ได้รับอนุญาตที่มี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปีงบประมาณ)
2560

5.0

สทอภ.

-

สทอภ.
กภช.

5.0

กภช.

-

กภช.

-

2561

2562

2563

2664
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แผนงานตามกลยุทธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง

อํ า นาจโดยชอบด้ ว ยกฎหมายตาม พรบ.
คุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ. 2483
2.3 ดํ า เนิ น การให้ ย กเว้ น การเรี ย กเก็ บ กภช./หน่วยงาน
ค่าบริการข้อมูล FGDS ระหว่างหน่วยงาน เจ้าของข้อมูล
ภาครัฐด้วยกัน
3. แก้ไข ปรับปรุง จัดทํา กฎ ระเบียบให้
เป็นไปตามนโยบายหลักทางภูมิสารสนเทศ
ของประเทศ
3.1 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข พรบ.คุ้มครอง
กภช.
ความลับในราชการ พ.ศ. 2483
3.2 ดําเนินการจัดทํา License
สทอภ./
agreement สําหรับข้อมูลที่เผยแพร่บน
หน่วยงานผู้ผลิด
NGIS-G และ NGIS-P โดยอาศัยต้นแบบ
FGDS,
จาก Open license ที่เหมาะสม
หน่วยงานผู้ใช้,
ภาคีภูมิ
สารสนเทศ
3.3 ดําเนินการให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
กภช.
ประกาศใช้ License agreement ที่จัดทํา
ขึ้นแทนกฎ ระเบียบเดิมที่มีอยู่

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปีงบประมาณ)
2560

5.0
-

-

2561

2562

2563

2664
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของภาครัฐ
เป้าหมาย
1. มีชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานใหม่ FGDS 2.0* ที่สนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐ
2. ยกระดับ NGIS-G ให้เป็นแพล็ตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศและ Gateway
หลักของภาครัฐ
กลยุทธ์
1. จัดทํา FGDS 2.0 พร้อม Metadata ตามมาตรฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศเพื่อ
เผยแพร่ใน NGIS-G
2. สร้าง Core FGDS 2.0 ประกอบด้วย ชั้นข้อมูลเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน, โครงข่าย
ถนน, แม่น้ําลําธารและแหล่งน้ํา และ PoI โดยใช้แนวทาง Crowdsourcing ร่วมกับองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
3. สร้าง Socio-economic FGDS โดยการดัดแปลงข้อมูลประชากรและข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม
ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมในการเชื่อมโยงกับแนวเขตการปกครอง
4. ศึกษาหาแนวทางการใช้ประโยชน์จาก Geospatial big data และพัฒนา Geospatial big
data
5. จัดทําแผนที่ภาพถ่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา FGDS เวอร์
ชั่นถัดไป
6. ปรับปรุงสมรรถนะระบบ NGIS-G
แผนงานตามกลยุทธ์
แผนงานตามกลยุทธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง

1. จัดทํา FGDS 2.0 พร้อม Metadata
ตามมาตรฐาน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ
1.1 ทบทวนและปรับปรุง ร่างมาตรฐาน
สทอภ./
FGDS ให้มีความทันสมัย
หน่วยงานผู้ผลิต
FGDS/ภาคีภูมิ
สารสนเทศ
1.2 พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การใช้ ม าตรฐาน สทอภ./ภาคีภมู ิ
Metadata
สารสนเทศ
1.3 นํ า แผนที่ ภ าพถ่ า ยทางอากาศออโธ
กรมที่ดิน
รายละเอี ย ดสู ง ที่ ผ ลิ ต จากภาพถ่ า ยทาง
อากาศ DMC มาเป็น Basemap 2.0
1.4 จัดทําข้อมูลแบบจําลองความสูงเชิงเลข
สทอภ.
ด้วย LiDAR เพิ่มเติมจากพื้นที่ที่เคยจัดทํา
ช่วงปี 2555 ของกระทรวงวิทย์ฯ และ JICA

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปีงบประมาณ)
2560

5.0

3.0
50.0
2,000.0

2561

2562

2563

2564
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แผนงานตามกลยุทธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง

ให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ประเทศ รวมทั้ ง จั ด ทํ า
ระบบบริหารจัดการข้อมูลที่เกิดขึ้น
1.5 หลอมรวมโครงข่ายหมุดหลักฐานของ กรมที่ ดิ น /กรม
ประเทศให้เป็นเอกภาพ
แผนที่ทหาร,
ห น่ ว ย ง า น ที่ มี
สถานี GNSS ที่
เข้าร่วมโครงการ
รวมโครงข่าย
1.6 ปรับปรุงชั้นข้อมูลอื่น ๆ ใน FGDS ให้ หน่วยงานผู้ผลิต
เหมาะสมสําหรับการเผยแพร่ (ยกเว้นกลุ่ม
FGDS
Core FGDS ตามแผนงานที่ 2) และจัดตั้ง/
ปรับปรุง Node server
2. สร้าง Core FGDS 2.0 ประกอบด้วย ชั้น
ข้ อ มู ล เขตการปกครองระดั บ หมู่ บ้ า น,
แม่น้ําลํ าธารและแหล่งน้ํ า, โครงข่ ายถนน
และ PoI โดยใช้แนวทาง Crowdsourcing
ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
2.1 กําหนดแนวทางการจัดทําระบบ
กระทรวงมหาด
Crowdsourcing สําหรับการนําเข้า/
ไทย, กระทรวง
ปรับปรุง Core FGDS ส่วนภาครัฐ
ICT, สทอภ.
2.2 ประสานงานร่วมกับเครือข่ายองค์กร
กระทรวงมหาด
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เข้า
ไทย/กระทรวง
ร่วมการปรับปรุงข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ
ICT, สทอภ
ร่วมกําหนดแนวทางใช้งานและติดตามผล
การใช้ระบบ Crowdsourcing
2.3 จัดทําระบบ Crowdsourcing บน
สทอภ.
NGIS
2.4 สร้าง Core FGDS 2.0 บน Base Map กระทรวงมหาด
2.0 ประกอบด้วย ชั้นข้อมูลเขตการ
ไทย/สทอภ.
ปกครองระดับหมู่บ้าน, เขตเทศบาล,
โครงข่ายถนน, แม่น้ําลําธาร/แหล่งน้ํา และ
PoI
3. สร้าง Socio-economic FGDS 2.0 โดย
การดั ด แปลงข้ อ มู ล ประชากรและข้ อ มู ล
เศรษฐกิจ-สังคมให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม
ในการเชื่อมโยงกับแนวเขตการปกครอง
3.1 ออกแบบโครงสร้ า ง Attribute ที่ กระทรวงมหาด
เหมาะสมของข้ อ มู ล เชิ ง ประชากรและ ไทย/ สนง.สถิติ
เศรษฐกิจ-สังคม
แห่งชาติ/สทอภ.

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปีงบประมาณ)
2560

20.0

450.0

-

30.0
375.0

-

2561

2562

2563

2564

6- 6

แผนงานตามกลยุทธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง
ภาคีภูมิ
สารสนเทศ
3.2 พัฒนา Attribute table ทางด้าน กระทรวงมหาด
ข้อมูลประชากรและเศรษฐกิจ-สังคม
ไทย/สนง.สถิติ
แห่งชาติ
4. ศึ กษาหาแนวทางการใช้ป ระโยชน์ จาก
Geospatial big data 2.0 และพัฒนา
Geospatial big data
4.1 ศึกษาวิเคราะห์เพื่อกําหนดแนวทางการ
กรมที่ดิน,
ใช้ประโยชน์จาก Geospatial big data กรมการขนส่ง
และการเชื่อมโยง Geospatial big data ทางบก, กรม
เข้ากับกลุ่มข้อมูลอื่น ๆ ใน FGDS
อุตุนิยมวิทยา
4.2 จัดทําชุดข้อมูล Geospatial big data
กรมที่ดิน,
และระบบปรับปรุงชุดข้อมูล (GNSS base กรมการขนส่ง
station กรมที่ ดิ น , ข้ อ มู ล ยานพาหนะ ทางบก, กรม
ก ร ม ก า ร ข น ส่ ง ท า ง บ ก , ข้ อ มู ล ก ร ม อุตุนิยมวิทยา
อุตุนิยมวิทยา)
5. จัดทําแผนที่ภาพถ่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้ง
กรมที่ดิน
ประเทศโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพ
ดาวเทียมรายละเอียดสูง เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การทํา FGDS เวอร์ชั่นถัดไป
6. ปรับปรุงสมรรถนะระบบ NGIS-G ใน
สทอภ.
ปั จ จุ บั น ให้ มี ขี ด ความสามารถในการเป็ น
Gateway ทางด้านข้อมูลสารสนเทศของ
ภาครัฐและเป็นแพล็ตฟอร์มหลักในการบูร
ณาการข้อมูล

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปีงบประมาณ)
2560

20.0

15.0

300.0

300.0

200.0

* รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มข้อมูลและชั้นข้อมูลใน FGDS 2.0 ดูในภาคผนวก ก ของรายงานฉบับนี้

2561

2562

2563

2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศทุกภาคส่วน
เป้าหมาย
1. มีภาคีภูมิสารสนเทศประเทศไทยจากตัวแทนทุกภาคส่วน
2. มี FGDS 2.0P* เผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนตามแนวทาง Open data
3. มีระบบเว็บท่าให้บริการเรียกดู สืบค้น ดาวน์โหลด ปรับปรุง FGDS 2.0P ตลอดจนสนับสนุน
การสร้างกลุ่มข้อมูลภูมิสารสนเทศเพิ่มเติม
กลยุทธ์
1. จัดตั้งภาคีภูมิสารสนเทศเพื่อประสานภาครัฐในการดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
และใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศ
2. สร้าง FGDS 2.0P โดยการดัดแปลงจาก FGDS 2.0G
3. สร้างระบบ NGIS-P ใช้แนวทาง Crowdsourcing ในการนําเข้าและปรับปรุงข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ
แผนงานตามกลยุทธ์
แผนงานตามกลยุทธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง

1. จั ด ตั้ ง ภาคี ภู มิ ส ารสนเทศเพื่ อ ประสาน
ภาครัฐในการดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศและใช้ ป ระโยชน์ จ ากภู มิ
สารสนเทศ
1.1 จัดตั้งภาคีภูมิสารสนเทศ โดยมีสมาชิก
สทอภ.,
ก่ อ ตั้ ง จากสมาคมวิ ช าชี พ ทางด้ า นภู มิ ตัวแทนจากภาค
สารสนเทศ สมาคมวิ ศ วกรที่ ป รึ ก ษา
ส่วนต่าง ๆ
สมาคมธุรกิจ SME
สมาคม Startup
เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ความก้า วหน้ าและประเด็ นต่า ง ๆ ในการ
พัฒนาระบบ NGIS-P, การจัดทํา License
agreement และกิจกรรมอื่น ๆ
1.2 ร่างบทบัญญัติของภาคีภูมิสารสนเทศ สมาชิกก่อตั้ง
และจดทะเบียนนิติบุคคล
ภาคีภมู ิ
สารสนเทศ
1.3 ดําเนินการตามบทบัญญัติของภาคี
ภาคีภูมิ
สารสนเทศ
2. สร้าง FGDS 2.0P โดยการดัดแปลงจาก
FGDS 2.0G
2.1 กํ า หนดกรรมวิ ธี ใ นการดั ด แปลงชั้ น
สทอภ./
ข้อมูลที่เปิดเผยโดยมีเงื่อนไขให้เหมาะสม
ภาคีภูมิ
สําหรับเผยแพร่ใน NGIS-P
สารสนเทศ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปีงบประมาณ)
2560

-

-

20.0**

-

2561

2562

2563

2664
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แผนงานตามกลยุทธ์

หน่วยงาน
งบประมาณ
รับผิดชอบ/
(ล้านบาท)
เกี่ยวข้อง
2.2 ดําเนินการดัดแปลง FGDS 2.0G ให้ หน่วยงานผู้ผลิต
140.0
เป็น FGDS 2.0P เพื่อเผยแพร่ในวงกว้าง
FGDS/สทอภ.
3. ใช้ แนวทาง Crowdsourcing ในการ
นําเข้าและปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศ
3.1 กําหนดชั้นข้อมูลที่มีความเหมาะสมใน หน่วยงานผู้ผลิต
การนําเข้าและปรับปรุงโดยวิธี
FGDS, สทอภ.,
Crowdsourcing
ภาคีภูมิ
สารสนเทศ
3.2 ออกแบบ พัฒนาระบบ เรียกดู สืบค้น สทอภ., ภาคีภูมิ
300.0
และปรับปรุงข้อมูลภูมสิ ารสนเทศด้วย
สารสนเทศ
Crowdsourcing
3.3 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการ สทอภ., ภาคีภูมิ
20.0
ใช้งาน NGIS-P
สารสนเทศ
3.4 จั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยการทํ า งานระหว่ า ง
สทอภ.,
สถาบั น การศึ ก ษาที่ มี ค วามพร้ อ มด้ า น
เครือข่าย
โครงสร้ า งพื้ น ฐานสํ า หรั บ การเผยแพร่ สถาบันศึกษา
ให้บริการข้อมูล FGDS 2.0P
3.5 จัดทํา Virtual Machine สําหรับ
สทอภ.,
โคลนและให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล เพื่ อ กระจาย
เครือข่าย
โหลดการใช้ ง านทั่ ว ประเทศ จากกลุ่ ม สถาบันศึกษา
ผู้ใช้งานสถาบันการศึกษา

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปีงบประมาณ)
2560

2561

2562

2563

2664

* FGDS 2.0P คือ FGDS 2.0G ที่บางชั้นข้อมูล (ที่ระบุด้วย ‘with condition’ ในภาคผนวก ก) ผ่านการดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมสําหรับ
เผยแพร่ในวงกว้าง
** งบประมาณการดําเนินงานของภาคีภูมิสารสนเทศให้ขอรับการสนับสนุนกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นตาม
(ร่าง) พรบ.กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมผลักดันให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
เทคโนโลยีและข้อมูลภูมิสารสนเทศ
เป้าหมาย
1. เพิ่มสมรรถนะทางด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ
2. มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วน
กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.

สร้างองค์ความรู้แบบเปิด (Open knowledge) ทางด้านภูมิสารสนเทศ
ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทางด้านภูมิสารสนเทศในภาครัฐ
ส่งเสริมให้เกิด Virtuous cycle ของการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของการใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศ

แผนงานตามกลยุทธ์
แผนงานตามกลยุทธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง

1. สร้ า งองค์ ค วามรู้ แ บบเปิ ด (Open
knowledge) ทางด้านภูมิสารสนเทศ
1.1 สร้างหลักสูตรทางด้านภูมิสารสนเทศ สทอภ./ภาคีภมู ิ
สํ า หรั บ ประชาชนทั่ ว ไปและปรั บ ปรุ ง สารสนเทศ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
1.2 คัดเลือกซอฟต์แวร์ Open source ที่ สทอภ./ภาคีภมู ิ
เหมาะสมสํ า หรั บ ใช้ ใ นการดํ า เนิ น ตาม สารสนเทศ
แผนงานในยุทธศาสตร์
1.3 จัดอบรมตามหลักสูตรที่สร้างขึ้น
สทอภ./
ภาคีภูมิ
สารสนเทศ
1.4 พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รออนไลน์
สทอภ./
ทางด้านภูมิสารสนเทศที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย
ภาคีภูมิ
สารสนเทศ
1.5 จั ด ทํ า เอกสารภาษาไทยของคู่ มื อ
สทอภ./
ซอฟต์แวร์, Tutorial, User-guide เผยแพร่
ภาคีภูมิ
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
สารสนเทศ
2. ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร
ทางด้านภูมิสารสนเทศในภาครัฐ
2.1 สร้างหลักสูตรการประยุกต์ใช้งานภูมิ สทอภ./ภาคีภมู ิ
สารสนเทศขั้ น พื้ น ฐาน/ขั้ น ก้ า วหน้ า และ สารสนเทศ
หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร สําหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้สอดคล้องกับความต้องการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปีงบประมาณ)
2560

10.0
1.0
40.0
40.0
10.0

5.0

2561

2562

2563

2664
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แผนงานตามกลยุทธ์

หน่วยงาน
งบประมาณ
รับผิดชอบ/
(ล้านบาท)
เกี่ยวข้อง
2.2 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักสูตร สทอภ./ภาคีภมู ิ
40.0
ที่สร้างขึ้นด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
สารสนเทศ
2.3 จั ด อบรมผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และ CIO สทอภ./ภาคีภมู ิ
10.0
ของภาครัฐ
สารสนเทศ
2.4 ผลั ก ดั น ให้ มี KPI ความรู้ ท างด้ า นภู มิ กพร./สทอภ.
5.0
สารสนเทศประจําตําแหน่งที่เกี่ยวข้อง
2.5 ศึกษาความเหมาะสมของการกําหนด กพ./หน่วยงานที่
2.0
ตํา แหน่ง นัก ภูมิ สารสนเทศและโครงสร้า ง
เกี่ยวข้อง
อัตรากําลังในหน่วยราชการ
3. ส่งเสริมให้เกิด Virtuous cycle ของการ
เผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
3.1 ดําเนินการ Outreach ประโยชน์ของ
สทอภ.
20.0
ภู มิ ส ารสนเทศในวงกว้ า งผ่ า นช่ อ งทาง
สื่อสารมวลชนและ Social media
3.2 สร้างกลไก/เงื่อนไข/แรงจูงใจให้เกิดการ
สทอภ.,
20.0
ข ย า ย ตั ว ข อ ง ก า ร เ ผ ย แ พร่ ข้ อมู ล ภู มิ
ภาคีภูมิ
สารสนเทศ
สารสนเทศ
3.3 ส่งเสริมให้ประชาชน, องค์กรสาธารณะ สทอภ., ภาคีภูมิ
100.0
ประโยชน์ แ ละท้ อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ ว มในการ สารสนเทศ
ต ร ว จ ส อ บ FGDS, ส ร้ า ง ข้ อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศใหม่, และเผยแพร่ข้อมูล
4. ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของการใช้
ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศ
4.1 จัด Mapathon เพื่อให้ได้ Proof of สทอภ./สรอ.,
80.0
concept หรือ Application prototype
ภาคึภูมิ
สําหรับใช้ในทางธุรกิจ
สารสนเทศ
4 . 2 จั ด ก า ร แ ข่ ง ขั น Government สทอภ./สรอ.,
80.0
solution, Local solution
ภาคึภูมิ
สารสนเทศ
4.3 มี โ ครงการวิ จั ย และพั ฒ นาร่ ว มกั บ
สภาวิจัย
500.0
สถาบันการศึกษาโดยใช้โจทย์ปัญหาจริงของ แห่งชาติ/สทอภ.
ประเทศ เพื่ อ หาแบบจํ า ลองหรื อ วิ ธี ก าร
แก้ปัญหาที่เหมาะสม
4.4 จัดการแช่งขัน Geo-challenge เพื่อ สทอภ./สรอ.,
80.0
สร้ า งความเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งงานวิ จั ย กั บ
ภาคึภูมิ
ธุรกิจทางภูมิสารสนเทศ
สารสนเทศ
4.5 ศึกษา,พัฒนาระบบ Geocoding ที่ กระทรวงมหาด
10.0
เหมาะสมสําหรับประเทศไทย
ไทย, ภาคีภูมิ
สารสนเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปีงบประมาณ)
2560

2561

2562

2563

2664

6- 11

6.3 งบประมาณดําเนินการ
ตารางที่ 6.1 สรุปให้เห็นเงินลงทุนในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ตลอดช่วงเวลา 5 ปี
ตามกรอบเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ตารางที่ 6.1 สรุปงบประมาณรายยุทธศาสตร์และงบประมาณรวม (*งบประมาณในตารางนี้เป็นการประมาณขั้นต้น
เท่านั้น)
ยุทธศาสตร์
งบประมาณ* (ล้านบาท)
1. ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ
15
2. สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของภาครัฐ
3,768
3. พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศทุกภาคส่วน
480
4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมผลักดันให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
1,053
เทคโนโลยีและข้อมูลภูมิสารสนเทศ
รวม
5,316

6.4 ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์
การติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานเป็นส่วนสําคัญของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือที่
ช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์สามารถประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรมว่าผลลัพธ์จากการ
ดําเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ก่อให้เกิดเป้าหมายที่ตั้งไว้
ตัวชี้วัดที่ในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของ (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 3
ระดับ ได้แก่
1. ตัวชี้วัดผลงาน (Output indicator) เป็นตัวชี้วัดระยะสั้นที่แสดงให้เห็นว่าได้มีดําเนินการ
ตามแผนงานจนเสร็ จ สิ้ น หรื อ ไม่ ตั ว ชี้ วั ด ในกลุ่ ม นี้ อ าจทํ า ให้ ล ะเอี ย ดขึ้ น โดยแสดง
ความก้าวหน้าในลักษณะเชิงปริมาณให้เห็นเป็นไมล์สโตนหรือร้อยละของความก้าวหน้า
2. ตัวชี้วัดประสิทธิผล (Outcome indicator) เป็นตัวชี้วัดระยะกลางที่แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามแผนงาน ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่มุ่งไปสู่
เป้าหมาย (Targets) ของยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้
3. ตั ว ชี้ วั ด ผลกระทบ (Impact indicator) เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ระยะยาวที่ แสดงให้ เห็ น ว่ า การ
เปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดขึ้ น จากแต่ ล ะยุ ทธศาสตร์ ก่ อให้ เกิดผลกระทบในเชิงที่ ส่งผลให้ บรรลุ
เป้าหมาย (Goal) ของแผนแม่บท
ตัวชี้วัดทั้งสามระดับของยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4 ของ (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
แสดงไว้ในตารางที่ 6.2 – 6.5 ตามลําดับ
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ตารางที่ 6.2 ตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ที่ 1
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดผลงาน
(Output)
ตัวชี้วัดประสิทธิผล
(Outcome)

-

ตัวชี้วัดผลกระทบ
(Impact)

-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ
มีการแก้ไขปรับปรุงพรบ.คุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ.2483
มีการจัดทํา License agreement การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
มีการจัดทํา License agreement เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบน NGIS-P ตาม
หลักการ Open license
หน่วยงานเจ้าของข้อมูลใน FGDS ประกาศใช้ License agreement ที่จัดทําขึ้นเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐบน NGIS-G
หน่วยงานเจ้าของข้อมูลใน FGDS ประกาศใช้ License agreement ที่จัดทําขึ้นเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศสู่วงกว้างบน NGIS-P
หน่วยงานของรัฐสามารถดาวน์โหลด FGDS 2.0G ไปใช้งานผ่าน NGIS-G
ภาคส่วนอื่น ๆ สามารถดาวน์โหลด FGDS 2.0P ไปใช้งานผ่าน NGIS-P

ตารางที่ 6.3 ตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ที่ 2
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดผลงาน
(Output)

ตัวชี้วัดประสิทธิผล
(Outcome)
ตัวชี้วัดผลกระทบ
(Impact)

-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงพัฒนาข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐานสําหรับภารกิจภาครัฐ
มี FGDS 2.0G ที่เกิดจากการจัดทําใหม่/ปรับปรุง/เพิ่มเติมชั้นข้อมูลต่าง ๆ และ Metadata
ตามมาตรฐานของประเทศ
มี Socio-economic FGDS เป็นส่วนหนึ่งของ FGDS 2.0G
มีผลการศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จาก Big data
มีการจัดทํา Geospatial Big data เป็นส่วนหนึ่งของ FGDS 2.0G
ปริมาณข้อมูลแต่ละชั้นข้อมูลที่ถูกดาวน์โหลดโดยหน่วยงานของรัฐผ่าน NGIS
จํานวนหน่วยงานของรัฐที่ใช้บริการของ NGIS
ความถี่การใช้บริการ NGIS
เกิดชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่น ๆ ตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ FGDS จาก NGIS
เป็นข้อมูลตั้งต้นในการผลิต
จํานวนชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศที่เผยแพร่ใน NGIS เพิ่มมากขึ้น
เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลภูมิสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูลใน FGDS

ตารางที่ 6.4 ตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ที่ 3
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดผลงาน
(Output)
ตัวชี้วัดประสิทธิผล
(Outcome)

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบเว็บท่าเพื่อให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
มีภาคีภูมิสารสนเทศ
มี FGDS 2.0 P
มีระบบเว็บท่า NGIS-P
มีชั้นข้อมูลที่สร้าง/ปรับปรุงโดย Crowdsourcing
ปริมาณข้อมูลแต่ละชั้นข้อมูลที่ถูกดาวน์โหลดโดยผ่าน NGIS-P
จํานวนผู้ใช้บริการ (สืบค้น, เรียกดู, crowdsource) ของ NGIS-P
ความถี่การใช้บริการ NGIS-P
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ตารางที่ 6.4 ตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ที่ 3
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดผลกระทบ
(Impact)

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบเว็บท่าเพื่อให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
อันดับของประเทศไทยทางด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศใน Global open data index ดีขึ้น
เกิดข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่น ๆ ที่ใช้ FGDS จาก NGIS-P เป็นข้อมูลตั้งต้นในการผลิต
จํานวนชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศที่เผยแพร่ใน NGIS-P เพิ่มมากขึ้น
เกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศมากขึ้น
เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลภูมิสารสนเทศในภาคส่วนต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง

ตารางที่ 6.5 ตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ที่ 4
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดผลงาน
(Output)

ตัวชี้วัดประสิทธิผล
(Outcome)

ตัวชี้วัดผลกระทบ
(Impact)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลภูมิสารสนเทศ
- มีหลักสูตรฝึกอบรม, หลักสูตรออนไลน์, Certificiation
- มี KPI ความรู้/ความสามารถทางภูมิสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.)
- มีเอกสารคู่มือ, Tutorial, User-guide ของ Open soruce ซอฟต์แวร์ภาษาไทยเผยแพร่
บนอินเตอร์เน็ต
- มีการจัด Mapathon
- มีการจัดแข่งขัน Solutions
- จํานวนครั้ง/คนของการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร
- จํานวนดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ, Tutorial, User-guide ของ Open soruce ซอฟต์แวร์
ภาษาไทยที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต
- จํานวนผู้เข้าร่วม Mapathon
- จํานวน Solutions ที่เข้าแข่งขัน
- จํานวน open script/function/api
- จํานวนผลลัพธ์จาก Mapathon ที่ได้รับการนําไปพัฒนาต่อในเชิงธุรกิจ
- จํานวน Solutions ที่มีการนําเอาไปใช้ต่อโดยหน่วยงานอื่น

6.5 การบริหารจัดการแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
เป้าหมายของการบริหารจัดการแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติคือ การดําเนินการเพื่อให้เกิด
แผนงานตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ออกแบบไว้โดยเร็วและต่อเนื่องจนเกิดสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ
จากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งขาติ พ.ศ. 2558 ซึ่ง
กําหนดให้คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบายในการบริหาร
จัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (ข้อ 10(1)), ดําเนินการบูรณาการแผนงานหรือ
โครงการที่เกี่ยวกับการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศ (ข้อ 10 (4)), เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มี
หรือปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (ข้อ 10 (5)),
ตลอดจนประสานงาน ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานในการบริ ห ารจั ดการด้ านข้ อมู ล ภู มิ
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สารสนเทศ (ข้อ 10 (6)) คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติจึงมีหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการแผน
แม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาตินี้ โดยแบ่งมิติของการบริหารจัดการแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1. การผลักดัน (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติให้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
2. การส่งเสริม/สนับสนุน
3. การกํากับดูแล/ติดตามประเมินผล
6.5.1 การผลักดันให้มีการประกาศใช้ (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งขาติ
การดําเนินงานในส่วนนี้ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกและสําคัญที่สุดที่จะเปิดทางให้เกิดการดําเนินงานทุก
ส่ว นที่ เหลื อในแผนแม่บ ท ฯ คื อ การดําเนิน การให้คณะรั ฐมนตรี เห็น ชอบ (ร่ าง) แผนแม่ บทภู มิ
สารสนเทศแห่งชาติอย่างเป็นทางการ เนื่องจากแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติประกอบด้วยหลาย
ยุทธศาสตร์และแผนงานและมีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วย การดําเนินการตามแผนงานให้มีความ
เอกภาพ สอดคล้ อ งกั น ตามจั ง หวะเวลาที่ กํ า หนดไว้ ตลอดจนการได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ/
ทรัพยากรที่เพียงพอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีความจําเป็นที่จะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็ น
ทางการจากคณะรัฐมนตรีให้ประกาศใช้เป็นแผนแม่บทสําหรับเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานด้าน
ภูมิสารสนเทศของประเทศ ในช่วงเวลาปีงบประมาณ 2560 - 2564
แนวทางการผลักดัน (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติให้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
คือ
1. การเชื่อมโยงแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติเข้ากับแผนพัฒนาดิจิทัล ฯ และแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี ฯ เพื่อทําให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่า (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศ
แห่ งชาติ มีส่ วนสนั บ สนุ น อย่างไรในการดํ าเนิ นงานแผนพั ฒ นาดิ จิ ทัล ฯ และแผนพั ฒ นา
รั ฐ บาลดิ จิ ทัล ระยะ 3 ปี ฯ (ที่ คณะรั ฐ มนตรี ได้ อนุ มัติไปเมื่ อวั น ที่ 5 มี น าคม 2559) ซึ่ ง
รั ฐ บาลให้ ความสํ า คั ญอย่ า งสู ง และมี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการดํ า เนิ น งานตามแผนการปฏิ รู ป
ประเทศทั้งสองฉบับนี้
โดยสทอภ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ กภช. เป็นผู้เสนอ (ร่าง)
แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาตินี้ เพื่อเป็นกรอบแผนงานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ใน
แผนพั ฒนาดิ จิทัลทั้ งสองข้างต้น รวมทั้ งแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสั งคมฉบับที่ 12 (ตาม
ตารางที่ 6.6 ซึ่งสรุปขึ้นจากหัว ข้อ 3.1.2, 3.3.3 และ3.4.3 ในรายงานฉบับนี้) ให้ กภช.
พิจารณาเห็นชอบก่อนที่จะดําเนินการให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป
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ตารางที่ 6.6 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติที่มีส่วนสนับสนุนหรือทําให้เกิด
ความเป็นไปได้ในการดําเนินงานของยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.25602564), แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2559-2561)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. ยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ - ยุทธศาสตร์ที่ 4 พั ฒนาทรั พยากรมนุษย์ และ
ส่ ง เสริ ม ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จาก
เทคโนโลยีและข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําใน - ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ปรั บ ปรุ ง กฎ ระเบี ย บให้
สังคม
สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การสร้า งความเข้ม แข็ง ทางเศรษฐกิจ และ - ยุทธศาสตร์ที่ 4 พั ฒนาทรั พยากรมนุษย์ และ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ส่ ง เสริ ม ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จาก
เทคโนโลยีและข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ - ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
กลางของภาครัฐ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน - ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
กลางของภาครัฐ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 7 การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบ - ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
โลจิสติกส์
กลางของภาครัฐ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ - ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
กลางของภาครัฐ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศทุกภาคส่วน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พั ฒนาทรั พยากรมนุษย์ และ
ส่ ง เสริ ม ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จาก
เทคโนโลยีและข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ปรั บ ปรุ ง กฎ ระเบี ย บให้
สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
กลางของภาครัฐ
แผนพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ของประเทศไทย (พ.ศ.2559- แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
2561)
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ตารางที่ 6.6 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติที่มีส่วนสนับสนุนหรือทําให้เกิด
ความเป็นไปได้ในการดําเนินงานของยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.25602564), แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการที่ 1 การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบ - ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ปรั บ ปรุ ง กฎ ระเบี ย บให้
เชื่อมโยงข้อมูลกลาง
สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
กลางของภาครัฐ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 มาตรการที่ 9 การเกษตรแบบครบวงจร - ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการ
รายบุคคลผ่านการบูรณาการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศทุกภาคส่วน
ยุท ธศาสตร์ ที่ 4 มาตรการที่ 15 การยกระดั บ ความมั่ น คง - ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ปลอดภัยของประชาชน
กลางของภาครัฐ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศทุกภาคส่วน
ยุท ธศาสตร์ ที่ 4 มาตรการที่ 17 การบู ร ณาการข้ อ มู ล เพื่ อ - ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
กลางของภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตรการที่ 18 การบูรณาการข้อมูลระหว่าง - ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
หน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
กลางของภาครัฐ

2. ชี้ให้เห็นถึงมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่มูลค่าถึงประมาณ 69,521 ล้านบาท (สะสม 5 ปีในช่วงปี
2560-2564 ตามตารางที่ 4.1) หากมีการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ในแผนแม่บท ซึ่งใช้เงิน
ลงทุนประมาณ (5,400 ล้านบาท ภายในระยะเวลาเดียวกัน) และชี้ให้เห็นผลเสียหากไม่มี
การประกาศใช้ (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติอย่างเป็นทางการว่าจะทําให้ขาด
ทิ ศ ทางในการพั ฒ นาทางด้ า นภู มิ ส ารสนเทศ และทํ า ให้ มี ค วามเป็ น ไปได้ น้ อ ยมากที่
หน่วยงานภาครัฐจะนําเอายุทธศาสตร์/แผนงานที่ได้กําหนดไว้ในการศึกษานี้ไปดําเนินการ
ต่อ ทําให้เสียโอกาสที่ จะได้ป ระโยชน์ในเชิ งเศรษฐกิจจากขนาดของห่วงโซ่มูลค่ าทางภู มิ
สารสนเทศที่ควรจะเพิ่มขึ้นอีก 69,521 ล้านบาท
3. แสวงหาแนวร่วมนอกภาครัฐในการช่วยผลักดันให้การดําเนินการทางด้านภูมิสารสนเทศ
เป็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง สทอภ.ควรพิจารณาสนับสนุนให้เกิด
ภาคี ภู มิส ารสนเทศโดยเร็ ว (แผนงานที่ 1 ในยุ ทธศาสตร์ ที่ 3) และประสานกั บ ภาคี ภู มิ
สารสนเทศเพื่ อ พิ จ ารณาจั ด ทํ า เอกสารสรุ ป (White paper) ของประโยชน์ ของภู มิ
สารสนเทศ ความจําเป็นของการลงทุนในภูมิสารสนเทศ และการสร้างประโยชน์สูงสุด
ให้กับประเทศจากสิ่งที่ลงทุนไปแล้วโดยการเปิดเผยข้อมูลตามแนวคิด Open data เพื่อ
เสนอต่อ กภช. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และสํานักงบประมาณ
6.5.2 การส่งเสริม/สนับสนุนหน่วยงานให้ดําเนินการตามแผนแม่บท
เป้าหมายของ (ร่าง) แผนแม่บทฉบับนี้คือการมีระบบออนไลน์ที่เผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ออกไปในวงกว้าง เพื่อให้สามารถนําไปบูรณาการและใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ แต่เป็นที่ประจักษ์และ
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ยอมรับโดยทั่วไปว่าอุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางการบูรณาการช้อมูลภูมิสารสนเทศและการให้บริการข้อมูล
ภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยี หรือกําลังคน แต่เป็นผลพวงของการ
คงกฎหมายที่ล้าสมัยและผลกระทบต่อเนื่องของการที่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐออกกฎ ระเบียบ หลัก
ปฏิบัติต่าง ๆ มากมาย จึงจําเป็นต้องมีการดําเนินการทางด้านนโยบายและแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบ
ต่าง ๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางนิติ-รัฐศาสตร์ใหม่ในภาครัฐที่เอื้อต่อการเผยแพร่ข้อมูลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศได้อย่างกว้างขวางโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ใน (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ นี้เป็นการดําเนิ นการเพื่อสร้าง
สภาพแวดล้ อ มใหม่ นี้ ใ นภาครั ฐ ทั้ ง ระบบเพื่ อ สนั บ สนุ น การเปิ ด เผยและใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศ อย่างไรก็ตาม แม้กรอบเวลาที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ในการแก้ไขกฎหมายและกฎ
ระเบียบต่าง ๆ คือ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าเนื่องด้วยขั้นตอนการ
แก้ ไ ข/ยกเลิ ก กฎหมายระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ และยกเลิ ก กฎระเบี ย บต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลาย
หน่ ว ยงาน อาจใช้ เ วลานานกว่ า ที่ ตั้ ง ไว้ ทํ า ให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า และส่ ง ผลกระทบในเชิ ง ลบต่ อ การ
ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลในยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3
ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อยุทธศาสตร์ทั้งหมดโดยภาพรวมนี้ จึงควรมี
การดําเนินการคู่ขนาน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลสามารถ
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องรอการแก้ไขทั้งระบบตามยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการดําเนินการคู่ขนานอาจ
แบ่งออกได้เป็น 3 แนวทาง คือ
1. ให้ สทอภ. ประสานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลใน FGDS ให้ประกาศใช้ Open license
agreement ที่ จัดทําขึ้น ตามแผนงาน 3.2 ในยุทธศาสตร์ ที่ 1 แทนระเบีย บเดิมของ
หน่วยงาน หากหน่วยงานใดประกาศใช้ Open license agreement แล้วก็สามารถ
ประสานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล (ที่เสนอให้ตั้งขึ้นตามหัวข้อ 6.5.3) เพื่อ
เสนอให้ความเห็นชอบต่อสํานักงบประมาณอนุมัติงบประมาณดําเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่ 2 และ 3 ได้ เ ลย สํ า หรั บ หน่ ว ยงานที่ ยั ง ไม่ พ ร้ อ มในการประกาศใช้ License
agreement ใหม่สามารถรอให้การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เสร็จสิ้นก่อนจึงเริ่ม
ดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3 ต่อไป
2. ในขณะเดียวกัน เป็นที่ทราบกันดีว่า ข้อมูลภูมิสารสนเทศในภาครัฐที่ผ่านมาถูกผลิตด้วย
เทคนิค กรรมวิธี และมาตรฐานที่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อนําไปบูรณาการร่วมกับข้อมูลของ
หน่วยงานอื่น มักจะทําให้เห็นภาพที่ขัดแย้งกัน เช่น การซ้อนทับข้อมูลแนวเขตที่ดินเข้ากับ
ข้อมูลแนวเขตถนนแล้วพบว่ามีแนวถนนผ่านเข้าไปในแปลงที่ดิน เป็นต้น ความกังวลต่อ
ภาพความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานตนเอง
เข้ากับหน่วยงานอื่น ก่อให้เกิดแรงเฉื่อยในหน่วยงานภาครัฐที่จะไม่พยายามเผยแพร่ข้อมูล
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จึงต้องได้รับการจัดการแก้ไข ซึ่งในระยะสั้น เพื่อลดแรงเฉื่อยที่เกิดจากความกังวลของ
หน่วยงานในปัญหานี้ รัฐบาลควรสร้างความชัดเจนว่า จะไม่นําภาพความขัดแย้งกันของ
ข้ อมู ล ปั จ จุ บั น ระหว่ างหน่ ว ยงานมาพิ จ ารณาเพื่ อ หาว่ าเป็ น ความผิ ดของหน่ ว ยงานใด
(ตราบเท่าที่ภาพความขัดแย้งกันของข้อมูลที่เกิดขึ้นไม่ได้บ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเกิดจาก
เจตนาทุจริตหรือความบกพร่องอย่างร้ายแรงในการปฏิบัติงาน)
3. นอกจากนี้ เพื่อเป็น การสนับ สนุนหน่วยงานที่ได้ ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทาง
Open data ควรให้มีการนําตัวชี้วัดประสิทธิผลตามตารางที่ 6.2 และ 6.3 ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน มาเป็นส่วนหนึ่งของ KPI เพื่อให้สํานักงบประมาณ
จั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การบํ า รุ ง รั ก ษา/ขยาย/ปรั บ ปรุ ง ระบบและข้ อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
6.5.3 การกํากับดูแล/ติดตามประเมินผล
กภช. มีหน้าที่บริหารจัดการ/กํากับดูแลข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ ตลอดจนบูรณาการ
แผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศ แต่จากที่ผ่านมา กภช. มีการประชุม
น้อยมาก ส่งผลเสีย ต่อการดําเนิ นงานต่าง ๆ ที่ ต้องรอการตั ดสิ นใจจากผู้ บริ หารระดับ สูง ดั งนั้ น
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์หลังจากที่แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
ผ่านความเห็นชอบอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จึงควรดําเนินการเพื่อสร้างกลไกสนับสนุน กภช. ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ดังนี้
1. อาศัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 ที่ให้ทุกหน่วยงานของรัฐจัดทําแผนพัฒนา
ดิ จิ ทั ล ระยะ 3 ปี ร วมทั้ ง ให้ จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการและคํ า ของงบประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีของหน่วยงานควบคู่ไปกับการของบประมาณ
ให้ กภช. เสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อมอบหมายให้ สทอภ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารแผนแม่บทภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติ (2560-2564) นี้ให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัล ฯ
ของรัฐบาลทั้งสองฉบับ โดยมีอํานาจหน้าที่ในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประชุ ม กํ า หนดโครงการตามแผนงานต่ า ง ๆ ของแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ ใ นแผนแม่ บ ทภู มิ
สารสนเทศให้ อ ยู่ ใ นแผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล ระยะ 3 ปี ข องหน่ ว ยงาน รวมทั้ งสรุ ป ข้ อ มู ล
ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อปรับแผนงานของแผนแม่บทภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติให้เหมาะสมหากจําเป็น ตลอดจนแต่งตั้งคณะทํางานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ กภช. ในส่วนของการบริหารจัดการแผนแม่บท
2. กภช. ตั้งคณะอนุกรรมขับเคลื่อน และติดตามการดําเนินงานตามแผนแม่บทภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติ ทําหน้าที่ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของแผนงานและยุทธศาสตร์ และ
จัดทํารายงานความก้าวหน้าเสนอประธาน กภช. คณะอนุกรรมการชุดนี้ควรประกอบด้วย
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ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้ที่ประธาน กภช. มอบหมายให้เป็น
ประธาน
ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของข้อมูลใน FGDS
ผู้แทนภาคีภูมิสารสนเทศจํานวน 3 ท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ท่าน
ผู้แทนสํานักงบประมาณ
ผู้แทน สทอภ. เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการ ฯ

ทั้ ง นี้ ในช่ ว งปี แ รกของแผนแม่ บ ท (ปี ง บประมาณ 2560) คณะอนุ ก รรมการ ฯ ควรจะ
ดําเนินการประชุมอย่างน้อยทุก 2 เดือน และดําเนินการประชุมอย่างน้อยทุกไตรมาสในช่วงปีถัดไป
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Application Programming
Interface (API)

ส่วนต่อประสานโปรแกรม เป็นส่วนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ประยุกต์ (เอพีไอ)
ระหว่างโปรแกรม

Attribute data

ข้อมูลลักษณะประจํา

ข้อมูลแอตทริบิวท์ หรือข้อมูลลักษณะ
ประจํา เป็นข้อมูลตัวเลข ตัวหนังสือ ที่
แสดงคุณสมบัติของข้อมูลเชิงตําแหน่ง
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สามารถมีได้หลายแบบและสามารถ
สร้างเพิ่มหรือลบออกได้ เช่น ข้อมูลรูป
ถนนจะมีชื่อถนนและชนิดถนน เป็น
ข้อมูลอรรถาธิบาย

Big data

ข้อมูลขนาดใหญ่

เป็นคําที่ใช้อธิบายปริมาณข้อมูลที่มี
ขนาดใหญ่มาก (ระดับ tera byte
หรอ peta byte) เกินกว่าขีด
ความสามารถในการประมวลผลของ
ระบบฐานข้อมูลธรรมดาจะรองรับได้
นอกจากนี้ข้อมูลขนาดใหญ่มักจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Velocity)
และมีความหลากหลาย (Variety) ใน
แง่ของลักษณะของรูปแบบข้อมูล เช่น
ข้อมูลรูปภาพ ตัวหนังสือ ไฟล์ ผสมกัน
หรือข้อมูลหลาย ๆ แบบ

Crowdsourcing

คราวด์ซอร์สซิง

การกระจายปัญหา งาน หรือ
วัตถุประสงค์บางอย่างไปยังกลุ่มคน
หรือชุมชนออนไลน์ มาร่วมแก้ปัญหา
ร่วมทํางาน ระดมทุน หรือทําสิ่งใดๆ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

CubeSat

คิวบ์แซด

ดาวเทียมขนาดเล็กมากสําหรับใช้ใน
งานวิจัยที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์
หน่วยเล็กๆขนาด
10×10×11.35 เซ็นติเมตร โดยมี
แนวคิดเริ่มมาจากนักวิจัยที่

ความหมาย

ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ สํานักงานราชบัณฑิตยสภา (http://www.royin.go.th/?page_id=617) และศัพท์บัญญัติสาขาต่าง ๆ
ของราชบัณฑิตยสถาน (http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php)
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ความหมาย
มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคแห่งรัฐ
แคลิฟอร์เนียและมหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด

Data specification

ข้อกําหนดของข้อมูล

ข้อกําหนดหรือคุณลักษณะของข้อมูล

Democratization

การทําให้เป็น
ประชาธิปไตย

การเปลี่ยนแปลงระบบใดๆให้
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและ
เข้าใจข้อมูลรวมไปถึงสามารถเข้าถึง
บริการต่างๆได้โดยสะดวกโดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ

Disruptive technology

ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี

เป็นคําอธิบายเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่
อย่างเช่นการแทนที่เทคโนโลยีดั้งเดิม
หรือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินชีวิตอย่างเห็นได้ชัด
ตัวอย่างเช่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เข้า
มาแทนที่โทรศัพท์มือถือและพีดีเอ
และสื่อสังคม (Social Media) ที่
เปลี่ยนการติดต่อสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันอย่างสิ้นเชิง

Drone mapping system

ระบบแผนที่โดรน

ระบบสร้างแผนที่ที่มีข้อมูลมาจาก
อากาศยานไร้คนขับ

Dual-constellation

ดูอัล คอนสเทลเลชัน

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบุพิกัดที่
สามารถรับได้สองระบบคือ GPS และ
GLONASS

Galileo

กาลิเลโอ

ระบบดาวเทียมระบุพิกัดตําแหน่งบน
โลกที่สร้างขึ้นโดยสหภาพยุโรป มีแผน
จะใช้งานเต็มประสิทธิภาพด้วย
ดาวเทียม 30 ดวงในปี 2020

geospatial data

จีโอสเปเชียล ดาต้า

ข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่ใช้ในการอธิบาย
ตําแหน่ง ขนาด และรูปร่างของสิ่งที่
เป็นกายภาพบนผิวโลก

Geotag

จีโอแท็ก

ป้ายระบุข้อมูลเชิงตําแหน่งสําหรับ
นําไปผูกติดกับข้อมูลอื่นๆเช่นข้อความ
รูปภาพ วีดีโอเว็บไซต์ หรือข้อมูลอื่นๆ
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Global Navigation Satellite
System (GNSS)

ระบบกําหนดตําแหน่งบน ระบบดาวเทียมระบุพิกัดตําแหน่งบน
โลก
โลก ที่ประกอบไปด้วยดาวเทียมหลาย
ดวงที่ส่งสัญญาณมายังเครื่องรับบน
โลก ทําให้สามารถระบุตําแหน่งที่
เครื่องรับได้ ในโลกนี้มีหลายระบบ
ด้วยกันเช่นระบบ GPS, GLONASS,
BeiDou และระบบ Galileo เป็นต้น

GLONASS

โกลนาส

GNSS-enabled Drone

โดรนที่มีระบบนําทางด้วย อากาศยานไร้คนขับที่ติดอุปกรณ์รับ
ระบบดาวเทียมกําหนด
สัญญาณดาวเทียมเพื่อระบุตําแหน่ง
ตําแหน่ง

Internet penetration

อินเทอร์เน็ต เพเนเทรชัน

ความแพร่หลายของการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต

Location-based service

บริการเชิงตําแหน่ง

ระบบซอฟต์แวร์หรือบริการที่อาศัย
ข้อมูลเชิงตําแหน่งในการดําเนินงาน
หรือให้บริการใดๆ เช่น ระบบส่ง
โฆษณาไปยังโทรศัพท์มือถือเมื่อผู้ใช้
เข้าไปถึงบริเวณที่กําหนดไว้

Mashup

แมชอัพ

การรวมเนื้อหาหรือบริการจากเว็บไซต์
หลายๆแห่งเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็น
บริการออนไลน์รูปแบบใหม่

Metadata

เมตะเดต้า

ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล ตัวอย่างเช่น
รูปภาพหนึ่งๆมีวันที่ถ่ายภาพ ชนาด
ไฟล์ เวลาที่เข้าถึงครั้งสุดท้าย และ
ตําแหน่งที่ถ่ายภาพ เป็น ข้อมูลที่

ความหมาย
เพื่ออธิบายลักษณะทางตําแหน่งของ
ข้อมูลนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลเชิง
ตําแหน่งนั้นมักจะอยู่ในรูปแบบของค่า
พิกัดละติจูด ลองจิจูด

ระบบ Globalnaya
Navigazionnaya Sputnikovaya
Sistema เป็นดาวเทียมระบุพิกัด
ตําแหน่งบนโลกของประเทศรัสเซีย
เริ่มทํางานเต็มระบบเมื่อปี ค.ศ. 2010
ประกอบด้วยดาวเทียม 24 ดวงที่กําลัง
ทํางานอยู่ในปัจจุบัน
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ความหมาย
อธิบายข้อมูลรูปภาพ

Mobile computing technology

โมบาย คอมพิวติง
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุปกรณ์มือถือ

Mobile penetration

โมบาย เพเนเทรชั่น

ความแพร่หลายของการใช้งาน
โทรศัพท์มือถือ

Mobile platform

โมบาย แพลตฟอร์ม

แพลตฟอร์มซึ่งประกอบไปด้วย
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สําหรับมือถือ

Open Geospatial Consortium

กลุ่มบริษัท โอเพน
จีโอสเปเชียล

เป็นกลุ่มบริษัทที่เกิดจากการรวมกัน
ของบริษัทเอกชน หน่วยงานรัฐ และ
มหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้าง
มาตรฐานและสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลเชิงตําแหน่ง
ผ่านระบบเว็บ ระบบไร้สาย หรือ
ระบบสารสนเทศอื่นๆ

Open Government

รัฐเปิด

นโยบายรัฐที่สนับสนุนให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงเอกสารและข้อมูลของ
รัฐได้ ทําให้รัฐมีความโปร่งใส
ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ทํางานของรัฐ เพื่อช่วยป้องกันการ
คอรัปชั่น

OpenStreetMap

โอเพนสตรีทแมพ

เป็นโครงการแผนที่ที่ประชาชนทั่วไป
สามารถเพิ่มแก้ไขและปรับปรุงข้อมูล
เชิงตําแหน่งได้ และสามารถใช้งาน
แผนที่ดังกล่าวได้โดยเสรี ไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ

Open source

โอเพนซอร์ซ

ลักษณะของซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยรหัส
คําสั่ง สามารถนําไปใช้และกระจายต่อ
ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และทําให้
โปรแกรมเมอร์สามารถนําไป
ปรับเปลี่ยนได้โดยไม่มีเงื่อนไข มักจะ
สร้างจากความร่วมมือจากหลายๆคน
ไม่เฉพาะเจาะจงกลุ่ม จึงถึงว่าเป็น
สาธารณะ

OpenTraffic Initiative

โอเพน ทราฟฟิก อินิเชีย

การริเริ่มแบ่งปันของจราจรแบบเสรี
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ทีฟ

ความหมาย
โดยความร่วมมือของบริษัท Grab
ธนาคารโลก และ Department of
Transportation and
Communications ของประเทศ
ฟิลิปปินส์

Oracle Big Data

ออราเคิล บิก ดาต้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของบริษัทออ
ราเคิล ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลขนาด
ใหญ่

Pico satellite system

ระบบดาวเทียมขนาดเล็ก
มาก

ระบบดาวเทียมขนาดเล็กมากที่มี
น้ําหนักต่ํากว่า 500 กิโลกรัม โคจรอยู่
ในระดับต่ํา

Place-based solution

การแก้ปัญหาเชิงพื้นที่

คําตอบที่ขึ้นกับตําแหน่งหรือสถานที่
หรือมีความเฉพาะเจาะจงกับพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่ง

Public-private partnership (PPP) พับบลิก ไพรเวท พาร์ท
เนอร์ชิพ

โครงการหรือบริการสาธารณะที่เกิด
จากการร่วมทุนกันระหว่างภาครัฐและ
เอกชน โดยมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่ามากกว่าที่ภาครัฐ
ดําเนินการหรือเป็นเจ้าของเอง
ตัวอย่างเช่น โครงการรถไฟฟ้า
กรุงเทพมหานคร และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน เป็นต้น

Recreational-grade GPS
receiver

เครื่องรับสัญญาณจีพีเอ
สแบบสันทนาการ

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบุพิกัด
แบบมือถือที่ใช้สําหรับสันทนาการที่มี
การระบุตําแหน่งได้อย่างรวดเร็วแต่มี
ความแม่นยําในการระบุตําแหน่งใน
ระดับต่ํา ประมาณ 10 เมตรขึ้นไป มัก
ใช้กับงานที่ไม่ต้องการความละเอียด
แม่นยําสูง เช่น เครื่องรับสัญญาณใน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน เป็นต้น

Selective availability (S/A)

ซีเลกทีฟ อแวเลบิลิตี

การเพิ่มความคลาดเคลื่อนเข้าไปใน
ระบบเพื่อลดคุณภาพของข้อมูล
สัญญาณดาวเทียมในระบบ GPS ของ
สหรัฐอเมริกา ถูกยกเลิกไปในปี พ.ศ.
2543 (ค.ศ. 2000)

คําศัพท์

ภาษาไทย1

ความหมาย

Shapefile

เชปไฟล์

รูปแบบไฟล์ข้อมูลเชิงตําแหน่งที่
พัฒนาขึ้นโดยบริษัท ESRI มีลักษณะ
เวกเตอร์ มีความนิยมสูง รองรับโดย
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์หลาย
ยี่ห้อ

Slippy map

สลิปปี แมพ

แผนที่ที่ให้บริการทางออนไลน์ มี
ลักษณะคือสามารถเลื่อนและขยายได้
เช่น Google Map, Bing, Nostra,
Here เป็นต้น

Spatial Indexing

ดัชนีเชิงพื้นที่

ดัชนี้เชิงพื้นที่เป็นดัชนีที่ใช้ในการเพิ่ม
ความเร็วในการสืบค้นข้อมูลเชิงพื้นที่
โดยมักจะเป็นการแบ่งพื้นที่ออกเป็น
ส่วนๆแล้วทําหมายเลขเฉพาะไว้เพื่อ
ระบุพื้นที่นั้นๆ ทําให้การสืบค้นง่าย
ยิ่งขึ้น

Tiff+world file

ไฟล์ชนิดทิฟและเวิร์ลด

รูปแบบไฟล์ข้อมูลภาพชนิดหนึ่ง
พร้อมกับข้อมูลพารามิเตอร์สําหรับ
แปลงค่าพิกัดภาพให้เป็นพิกัด
ภูมิศาสตร์หรือพิกัดฉากแผนที่

Ubiquitous computing

ยูบิควิทัส คอมพิวติง

แนวคิดที่คอมพิวเตอร์จะอยู่ที่ใด ที่
อุปกรณ์ใด สถานที่ใดก็ได้ ทําให้
สามารถประมวลผลที่ใดก็ได้ ซึ่ง
เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถทําได้
แล้ว เช่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มี
ประสิทธิภาพสูงเหมือนคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลเครื่องหนึ่ง

Ubiquitous Internet

ยูบิควิทัส อินเทอร์เน็ต

แนวคิดที่ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถ
เข้าถึงได้ในทุกๆที่ โดยอุปกรณ์ใดและ
สถานที่ใดก็ได้ ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบัน
สามารถทําได้แล้ว

Ubiquitous positioning

ยูบิควิทัส โพสิชันนิง

สภาวะที่ข้อมูลเชิงตําแหน่งเกิดขึ้นมา
มากมายจากผู้ใช้สมาร์ทโฟนและ
อุปกรณ์ GNSS อื่นๆที่เพิ่มขึ้นอย่าง
มาก
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Volunteer Geographic
Information System (VGI)

ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่
ภูมิศาสตร์แบบอาสาสมัคร สนับสนุนการรวบรวมข้อมูลเชิง
ตําแหน่งหรือสารเทศภูมิศาสตร์ที่จาก
ผู้ใช้งาน

web 1.0

เว็บ 1.0

ช่วงแรกของเวิลด์ไวด์เว็บระหว่างปี
ค.ศ. 1996 ถึงประมาณปีค.ศ. 2004
เป็นช่วงที่เว็บไซต์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น static web
หรืออ่านได้อย่างเดียว เช่น geocities

web 2.0

เว็บ 2.0

ช่วงที่สองของเวิลด์ไวด์เว็บระหว่าง
ประมาณปีค.ศ. 2004 ถึงปัจจุบัน เป็น
ช่วงที่เนื้อหาเว็บไซต์ส่วนใหญ่ถูกสร้าง
ขึ้นโดยผู้ใช้งาน และสามารถโต้ตอบได้
โดยทันที

Web-based application

แอปพลิเคชันบนเว็บ

ซอฟต์แวร์ที่สามารถเข้าใช้ได้ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตโดยการใช้เว็บ
เบราว์เซอร์ โดยที่ตัวซอฟต์แวร์จะอยู่ที่
เครื่องแม่ข่ายและสามารถใช้ได้เลย
โดยไม่ต้องลงโปรแกรมที่เครื่องลูกข่าย
หรือเครื่องเดสก์ทอป

User Interface

ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้

ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ มีหน้าที่เป็น
ตัวกลางระหว่างคนและระบบ
คอมพิวเตอร์

ความหมาย

ก-1

ภาคผนวก ก ชุ ด ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศพื้ น ฐานใหม่ ข องประเทศ
(FGDS 2.0)
ตารางที่ ก.1 ข้างล่างเป็นการกําหนดกลุ่มข้อมูล/ชั้นข้อมูลต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นชุดข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS)
ประกอบด้วยชั้นข้อมูล 13 ชั้นข้อมูลใน FGDS ที่ได้เคยมีการ
ประกาศไว้แต่เดิม และชั้นข้อมูลใหม่ 1 ชั้น คือ PoI (Point of Interest) ซึ่งเป็นชั้นข้อมูลที่มีความ
ต้องการใช้งานสูงมากในชีวิตประจําวันเพิ่มเติมเป็ นชั้นข้อมูลที่ 14 โดยทั้งหมดนี้เสนอให้จัดแบ่ ง
ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงและพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ/ความเร่งด่วนใน
การพัฒนา ได้แก่
1) กลุ่ม Base (2 ชั้นข้อมูล)
2) กลุ่ม Core (5 ชั้นข้อมูล)
3) กลุ่ม Cadastral (2 ชั้นข้อมูล)
4) กลุ่ม Technical (5 ชั้นข้อมูล)
นอกเหนือไปจากทั้ง 4 กลุ่มข้อมูล 14 ชั้นข้อมูลเดิมแล้ว ใน FGDS 2.0 ยังมีกลุ่มข้อมูลใหม่ที่
พิจาณาแล้วเห็นว่ามีความสําคัญต่อการทําให้ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานมีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อ
การนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ และ/หรือเพื่อประโยชน์ในมิติอื่น ๆ ของสังคม เช่น การศึกษา
ค้นคว้าวิจัย การให้ท้องถิ่น/องค์กรสาธารณะนําไปสร้างเป็น Place-based solution เป็นต้น จึงได้
เสนอเพิ่มเติมให้เป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ กลุ่มข้อมูลใหม่ นี้
ประกอบด้วย
1) กลุ่ มข้ อ มู ล Socio-economic attribute เป็ น ข้ อมู ล ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงเข้ า ไปเป็ น
attribute เพิ่มเติมจาก attribute ตามมาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลเขตการปกครอง
2) กลุ่มข้อมูล Geospatial big data ที่อาจถือได้ว่าเป็น attribute เพิ่มเติมของชั้นข้อมูลอื่น
ใน FGDS เช่นกัน เพียงแต่มีลักษณะเป็นอนุกรมเวลา (Time series) ที่ต่อเนื่อง ข้อมูลมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีขนาดของข้อมูลใหญ่มาก
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ในขั้นถัดไป ในแต่ละชั้นข้อมูล ได้
มีการแสดงให้เห็นถึงลักษณะความเร็วในการเปลี่ยนแปลง ความเหมาะสมในการทํา crowdsourcing
และเงื่อนไขในการเผยแพร่ข้อมูลตามหลักการ Open data
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ชั้นข้อมูล*

ตารางที่ ก.1 กลุ่มข้อมูล/ชั้นข้อมูลใน FGDS 2.0 ของประเทศ
หน่วยงานรับผิดชอบ Open dataa ความถี่ในการ
เปลี่ยนแปลงb

ความเหมาะสม
ในการ
crowdsourcec

Base
1. แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
2. แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม
Core
5. เขตการปกครอง
6. โครงข่ายคมนาคม (ถนน,
ระบบราง, เส้นทางน้ํา/ทาง
อากาศ)
7. แม่น้ํา ลําธาร แหล่งน้ํา
8. เขตชุมชน/อาคาร

14. PoI (Point of Interest)
Cadastral
10. ป่าไม้
12. แปลงที่ดิน
Technical
3. หมุดหลักฐานแผนที่และ
สถานีฐาน GNSS
4. ความสูงภูมิประเทศเชิงเลข
(DEM)
9. การใช้ที่ดิน
11. แผนที่ภมู ิประเทศ
13. อุทกศาสตร์ทางทะเล
Socio-economic**
ข้อมูลประชากร (5)
ข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม (5)
Geospatial big data**
ข้อมูลสภาพอากาศ (5)

กรมทีดิน, กรมแผนที่
ทหาร
กรมที่ดิน, สทอภ.

w condition

2

1

w condition

3

1

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงคมนาคม,
หน่วยงานท้องถิ่น

by default
by default

1
2

1
2

หน่วยงานท้องถิ่น
กรมโยธาธิการและผัง
เมือง, สํานักผังเมือง
กทม
หน่วยงานท้องถิ่น

by default
by default

1
2

3
3

by default

3

3

กระทรวงทรัพยากร ฯ
กรมที่ดิน, สปก.

by default
w condition

1
3

1
1

กรมแผนที่ทหาร, กรม
ที่ดิน, กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
กรมผนที่ทหาร, กรม
พัฒนาที่ดิน, สทอภ.,
กรมชลประทาน
กรมพัฒนาที่ดิน, กรม
โยธาธิการและผังเมือง
กรมแผนที่ทหาร
กรมอุทกศาสตร์

by default

2

1

w condition

1

1

by default

2

1

by default
w condition

1
2

1
1

กระทรวงมหาดไทย,
สนง.สถิติแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย,
สนง.สถิติแห่งชาติ

by default

1

1

by default

1

1

กรมอุตุนิยมวิทยา

by default

3

1
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ชั้นข้อมูล*

ตารางที่ ก.1 กลุ่มข้อมูล/ชั้นข้อมูลใน FGDS 2.0 ของประเทศ
หน่วยงานรับผิดชอบ Open dataa ความถี่ในการ
เปลี่ยนแปลงb

ข้อมูลตําแหน่ง/เวลารถ
สาธารณะ/รถบรรทุก (6)
ข้อมูลจาก GNSS base
stations (3)

กรมการขนส่งทางบก

by default

3

ความเหมาะสม
ในการ
crowdsourcec
1

กรมที่ดิน, กรมโยธาธิ
การและผังเมือง

by default

3

1

หมายเหตุ
a

b

c

by default
w(ith) condition

หมายถึงให้เผยแพร่โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
หมายถึ งให้ มีการพิ จ ารณาเกณฑ์ เรื่ อ งความเหมาะสมทางด้ านความมั่ น คง
และ/หรือสิทธิส่วนบุคคล ก่อนที่จะมีการเผยแพร่

1 เปลี่ยนแปลงช้า
2 เปลี่ยนแปลงเร็วปานกลาง
3 เปลี่ยนแปลงเร็ว
1 ไม่เหมาะสม
2 เหมาะสมปานกลาง
3 เหมาะสม

* ตัวเลขหน้าชื่อชั้นข้อมูลคือหมายเลขชั้นข้อมูล FGDS (ตามข้อสรุปจากการประชุมคณะกรรมการภูมิ
สารสนเทศแห่งชาติครั้งที่ 2/2553) โดยมีชั้นข้อมูล PoI เสนอเพิ่มเติมเป็นชั้นข้อมูลที่ 14
** ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง หมายเลขชั้นข้อมูล FGDS ตัวอย่างเช่น ตัวเลข (5) หลังข้อมูลประชากร
หมายถึง ข้อมูลประชากรเป็น attribute เพิ่มเติมจากโครงสร้างที่กําหนดไว้ในมาตรฐานของชั้น
ข้อมูลหมายเลข 5 เขตการปกครอง
ในการพัฒนา FGDS 2.0 ได้มีการเสนอให้ใช้ประโยชน์จากเทคนิค Crowdsourcing เพื่อสร้าง
และปรับปรุงข้อมูลบางชั้นข้อมูลที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้แก่ชั้นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว (เช่น POI)
หรือชั้นข้อมูลที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถจัดทํา/ปรับปรุงได้โดยง่าย โดยไม่จําเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง (เช่น ถนน แนวแม่น้ําลําธาร) แนวทางหลักของการทํา Crowdsourcing คือ “ผู้ใช้ช่วยกัน
สร้าง/ปรับปรุง และตรวจสอบกันเอง” อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ใช้สามารถสร้าง/ปรับปรุงข้อมูลภูมิ
สารสนเทศได้ก็เป็นจุดอ่อนหนึ่งของแนวทาง Crowdsourcing เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อมูล
ที่ผิดพลาดไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม
แนวทางการป้องกันข้อมูลที่ผิดพลาดหรือเป็นเท็จเข้าสู่ฐานข้อมูลทําได้หลายแนวทาง ในที่นี้จะ
สรุปแนวทางที่ Google map (โดยบริการที่เรียกว่า Map maker) ใช้ในประเมินและตรวจสอบว่าข้อมูล
ที่ผู้ใช้เพิ่มเติมหรือปรับปรุงสมควรที่จะยอมรับหรือไม่ เนื่องจาก Google map เป็นบริการแผนที่ที่มีผู้
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นิยมใช้มากที่สุดในโลก แนวทางของ Google map จึงน่าจะเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดีของการ
ตรวจสอบข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ได้จากการ Crowdsourcing ทางด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทย
การตรวจสอบหรือ Validate ข้อมูลของ Google map มีขั้นตอนหลักดังนี้
- ผู้ใช้ (ที่จะต้องลงทะเบียนกับ Map maker ก่อน) เพิ่มเติมหรือปรับปรุงข้อมูล ข้อมูลที่
เพิ่ มเติ มหรือถู กปรั บ ปรุ งจะยั งไม่ถูกบัน ทึ กลงในฐานข้อมู ล โดยทั นที และจะยั งไม่มีการ
แสดงผลให้เห็นจนกว่าจะผ่านกระบวนการตรวจสอบ
- กระบวนการตรวจสอบเริ่มโดย Map maker จะทําการ notify หรือแจ้งให้ผู้ใช้อื่นที่อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกิดขึ้นทราบ โดยใช้ Location ของผู้ใช้เมื่อ
ลงทะเบียน ในแต่ละครั้ง ผู้ใช้ที่ได้รับการแจ้งสามารถตอบตกลงหรือปฏิเสธการเป็นผู้
ตรวจสอบ
- ผู้ใช้ที่ตกลงเป็นผู้ตรวจสอบทําการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกเพิ่มเติม/ปรับปรุง และแจ้งผลการ
ตรวจสอบโดยแบ่งออกเป็น 4 ทางเลือกคือ
1. ยอมรับ (Accept) ผู้ตรวจสอบให้ผลลัพธ์นี้เมื่อทราบหรือมั่นใจว่าตําแหน่งและชื่อของ
ข้อมูลที่เพิ่มเติม/ปรับปรุงสอดคล้องกับความเป็นจริง
2. ปฏิเสธ (Deny) ผู้ตรวจสอบให้ผลลัพธ์นี้เมื่อทราบหรือมั่นใจว่าตําแหน่งหรือชื่อของ
ข้อมูลที่เพิ่มเติม/ปรับปรุงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
3. ไม่มีความเห็น (No action) เมื่อผู้ตรวจสอบไม่ทราบแน่ชัดหรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ที่
ผู้ใช้เสนอเพิ่มเติม/ปรับปรุง สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
4. แจ้งเตือนข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงหรือผิดเงื่อนไขของการใช้งาน (Report abuse)
เมื่อเห็นได้ชัดเจนว่าข้อมูลที่ผู้ใช้เสนอเพิ่มเติม/ปรับปรุงมีลักษณะเป็นข้อมูลเท็จโดยจง
ใจ หรือเพิ่มเติม/ปรับปรุงข้อมูลที่ขัดกับนโยบายการให้บริการของ Google map
- ข้อมูลที่ผู้ใช้เพิ่มเติม/ปรับปรุง จะได้รับการยอมรับหรือไม่ขึ้นอยู่กับคะแนน ซึ่งคํานวณจาก
ความน่าเชื่อถือของผู้ใช้เอง (พิจารณาจากผลงานในอดีต) ความน่าเชื่อถือของผู้ตรวจสอบ
(พิจารณาจากผลงานในอดีตเช่นกัน) และจํานวนของผู้ตรวจสอบที่ยอมรับการเพิ่มเติม/
ปรับปรุง
- นอกจากคะแนนที่ได้จากผู้ตรวจสอบแล้ว Google map ยังมีกลุ่มผู้ใช้พิเศษที่เรียกว่า
Regional Leads ที่ทําหน้าที่ดูแลการเพิ่มเติม/ปรับปรุงข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูลใน
แต่ละพื้นที่ กลุ่ม Regional Leads เป็นผู้ใช้ที่ช่วย Google map ในการเพิ่มเติม/
ปรับปรุง/ตรวจสอบข้อมูลมาต่อเนื่องเป็นเวลานานและผ่านการรับรองจากโปรแกรม Map
maker ของ Google map
- เฉพาะข้อมู ลที่ ผ่านการตรวจสอบเท่านั้น จึ งจะนําไปเพิ่มเติมหรื อปรั บ ปรุ งในฐานข้อมู ล
(ภายใน 2-3 ชั่วโมง)
- เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบข้ อมูล อาจใช้เวลานานหลายสัป ดาห์ และผู้ที่เพิ่มเติม/
ปรั บ ปรุงข้ อมู ลอาจเป็น เจ้ าของธุ ร กิจ ใหม่ ที่ต้องการให้ ข้อมู ล ตํ าแหน่ งและชื่ อธุ รกิ จ ของ
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ตนเองปรากฎใน Google map โดยเร็วที่สุด Map maker จะมีช่องทางให้ผู้ใช้ติดต่อ
Regional leads ได้เพื่อเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบข้อมูลให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
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ภาคผนวก ข สรุปรายการกฎหมาย และกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
ต่อการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศตามยุทธศาสตร์
เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขกฎ ระเบียบที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการที่สังคมส่วนใหญ่จะใช้
ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศ ตารางที่ ข.1 ข้างล่าง เป็นการสรุปรายการของกฎหมายในระดับ
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและมีเนื้อหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศตามแนวทาง
Open data ที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ซึ่งมีด้วยกัน 3 ประเด็น
หลักได้แก่
1) การคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการข้อมูล
2) มีเงื่อนไขที่ห้ามดัดแปลง/ต่อยอด หรือทําซ้ํา หรือนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
3) มีเงื่อนไขที่ห้ามการเผยแพร่ต่อ ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะเชิงพาณิชย์หรือไม่
ตารางที่ ข.1 สรุปกฎหมายและกฎ-ระเบียบของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานทางภูมิ
สารสนเทศ
กฎหมาย/กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค*
หน่วยงาน
ประเด็นที่เป็น
ชั้นข้อมูลที่ได้รับ
อุปสรรค
ผลกระทบ
พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ กรมแผนที่ทหาร,
2
แผนที่ภาพถ่าย
พ.ศ.2483
กรมพัฒนาที่ดิน,
กรมที่ดิน
ระเบียบกรมแผนที่ทหารว่าด้วยการบริการ
กรมแผนที่ทหาร
1
รูปถ่ายทางอากาศ,
แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ พ.ศ.2557
ข้อมูลทางแผนที่, แผนที่
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา กระทรวงกลาโหม
2, 3
ภาพถ่ายทางอากาศ,
ความปลอดภัยในการจ้างเอกชนทําการสํารวจ
ข้อมูลทางแผนที่, ข้อมูล
และทําแผนที่ พ.ศ.2544
อุทกศาสตร์
ระเบียบว่าด้วยการบริการแผนที่และข้อมูล
กรมพัฒนาที่ดิน
1, 2, 3
แผนที่ภาพถ่าย, DEM
ทางแผนที่ พ.ศ.2551
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่องการให้บริการ
กรมพัฒนาที่ดิน
1
แผนที่ภาพถ่าย, DEM
ข้อมูลช่าวสารเอกสารสิ่งพิมพ์และข้อมูล
ดิจิตอล
ประกาศกรมพัฒนาที่ดินเรื่อง อัตราค่าบริการ กรมพัฒนาที่ดิน
1
แผนที่ภาพถ่าย, DEM
แผนที่ภาพออร์โธสี และข้อมูลทางแผนที่
ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดนิ ว่าด้วย
กรมพัฒนาที่ดิน
1
แผนที่ภาพถ่าย, DEM
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับคําขอใน
การบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการ
เฉพาะราย พ.ศ.2553
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธกี ารและ
กรมพัฒนาที่ดิน
1, 2, 3
แผนที่ภาพถ่าย, DEM
เงื่อนไขและอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผน
ที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย
พ.ศ.2555
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ตารางที่ ข.1 สรุปกฎหมายและกฎ-ระเบียบของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานทางภูมิ
สารสนเทศ
กฎหมาย/กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค*
หน่วยงาน
ประเด็นที่เป็น
ชั้นข้อมูลที่ได้รับ
อุปสรรค
ผลกระทบ
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง การเรียกเก็บ
กรมที่ดิน
1
แผนที่ภาพถ่าย
ค่าธรรมเนียมการขอสําเนาระวางแผนที่รูป
ถ่ายทางอากาศและระวางรูปถ่ายทางอากาศ
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2546
ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าด้วย
กรมโยธาธิการ
1, 2
แผนที่ภาพถ่าย, อาคาร,
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้บริแผนที่
และผังเมือง
ถนน
ดิจิตอล พ.ศ.2547
ข้อตกลงการใช้งาน (User License
สํานักงาน
1, 2, 3
ถนน
Agreement : ULA) ชั้นข้อมูลพื้นฐานเชิง
ปลัดกระทรวง
พื้นที่ด้านเส้นทางคมนาคมของกระทรวง
คมนาคม
คมนาคม (TRANSPORT FUNDAMENT
GEOGRAPHIC DATA SET : TRANSPORT
FGDS)
ข้อตกลงการใช้แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
กรมอุทกศาสตร์
1, 2, 3
อุทกศาสตร์
(ENC) กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

หมายเหตุ
*

สรุปจากตารางที่ 2-5 ใน (ร่าง) แผนแม่บทระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (พ.ศ.25592563)
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ภาคผนวก ค สรุปรายงานขั้นต้นและขั้นกลาง
ค.1 สรุปรายงานขั้นต้น
รายงานขั้นต้นประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 4 ส่วนหลักได้แก่
1) บทนําซึ่งกล่าวถึงที่มา/วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย แนวคิดหลักของที่ปรึกษา
และแนวทางการดําเนินงาน
2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
3) การศึกษาทบทวนสภาพการณ์ของ NSDI
4) ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเร่งรัดพัฒนา NSDI
ค.1.1 สรุปบทนํา รายงานขั้นต้น
ในส่วนของบทนํา ที่ปรึกษาได้เสนอแนวคิดหลักในการจัดทํา (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติไว้ 4 ประการได้แก่ 1) ความหมายของของคําว่า “ภูมิสารสนเทศ” ในโครงการนี้ ซึ่งหมายถึง
ข้ อมู ล เชิ งตํ าแหน่ งและเทคโนโลยี ที่เกี่ ย วข้ องกั บ ข้ อมู ล เชิ งตํ าแหน่ ง 2) (ร่ าง) แผนแม่ บ ทและ
ยุทธศาสตร์ที่จัดทําขึ้นสอดคล้องกับตําแหน่งทางยุ ทธศาสตร์ของประเทศ สนับสนุนเป้าหมายการ
พัฒ นาประเทศ 3) ยุทธศาสตร์ ที่จั ดทํ าขึ้ น สอดคล้องกั บ บริ บ ทการเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยี ภู มิ
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ และ 4) ยุทธศาสตร์ที่จัดทําขึ้นคํานึงถึงการพัฒนาต่อยอด
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านภูมิสารสนเทศที่มีอยู่แล้วใน
ปัจจุบัน ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการลงทุนพัฒนาในอนาคต บทบาทที่เหมาะสมของแต่ละภาค
ส่วน ตลอดจนมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย
สําหรับแนวทางการดําเนินงานหลัก
ประกอบด้วยการศึกษาทบทวนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การศึกษาทบทวนร่างแผน
แม่บททางด้านภูมิสารสนเทศฉบับเดิมและเอกสารรายงานสําคัญที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการวิเคราะห์
SWOT โดยที่ปรึกษาร่วมกับกลุ่ม Focus group ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากทั้งภาครัฐและเอกชน
ค.1.2 สรุปความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เนื้ อหาในส่ ว นนี้ เ ป็ น การศึ กษาทบทวนขั้ น ต้ น ถึ งความก้ าวหน้ า ทางด้ านภู มิส ารสนเทศและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นภูมิทัศน์ทางด้านภูมิสารสนเทศในปัจจุบันสําหรับเป็นพื้นฐานในการ
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา NSDI ที่อยู่ในลําดับถัดไป รวมทั้งเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาในขั้นตอน
ถัดไปของโครงการ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลานับตั้งแต่ประมาณต้นศตวรรษที่ 21 ได้เกิด
การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศหลายประการ อันเกิดจากการที่เซ็นเซอร์
และอุปกรณ์ประมวลผลมีขนาดเล็กและมีน้ําหนักเบาลง (Miniaturization) ในขณะที่มีขีดความสามารถ
ที่สูงขึ้น ทําให้เกิดอุปกรณ์ชิ้นเดียวที่สามารถทํางานได้หลายหน้าที่ (Convergent devices) เช่น สมาร์ท
โฟน ซึ่งเป็นทั้งอุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ และเครื่องรังวัดพิกัดตําแหน่งด้วยสัญญาณ
ดาวเทีย มไปในตัว ส่งผลให้เกิ ดการใช้งานที่ แพร่ หลายมากขึ้ นและก่ อให้ เกิดการประหยั ดจากขนาด
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(Economy of scale) ที่ทําให้อุปกรณ์เหล่านี้มีราคาต่อขีดความสามารถถูกลงและทําให้เกิดการใช้งาน
แพร่หลายมากขึ้น เป็นวงจรที่ก่อให้เกิดการขยายตัวของการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศออกไปยังผู้ใช้ใน
สังคมจํานวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน การที่เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ประมวลผลมีขนาดและน้ําหนัก
น้อยลง ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเดลทางธุรกิจที่เกี่ยวกับภูมิสารสนเทศไปจากเดิม อาทิเช่น การที่
ดาวเทียมบันทึกภาพรายละเอียดสูงมีขนาดเล็กลงและสามารถส่งขึ้นในอวกาศด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกลง ทํา
ให้เกิดบริษัทขนาดเล็กหรือ Startup ขึ้นมาสร้างดาวเทียมและขายข้อมูลภาพให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ทั่วไป
ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ธุรกิจลักษณะนี้จํากัดอยู่เพียงบริษัทผู้ผลิตดาวเทียมคือบริษัทแอโรสเปซราย
ใหญ่ของโลกไม่กี่รายและลูกค้าเกือบทั้งหมดคือหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานความมั่นคง หรือธุรกิจขนาด
ใหญ่ เช่นเดียวกัน การที่อากาศยานไร้นักบินมีขนาดเล็กลงและราคารวมทั้งตัวอากาศยาน ระบบ
ควบคุมและระบบบันทึกภาพ (Drone mapping system) ถูกลงจนเหลือเพียงระดับไม่กี่หมื่น/แสนบาท
ทําให้การบันทึกภาพทางอากาศเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ทั่วไปหรือบริษัทขนาดเล็กสามารถดําเนินการได้เอง รวมทั้ง
ก่อให้เกิดธุรกิจขนาดเล็กที่รับจ้างบินถ่ายภาพทางอากาศที่ให้รายละเอียดภาพสูงมากถึงระดับประมาณ
สิบเซ็นติเมตร ต่างไปจากเดิมที่การถ่ายภาพทางอากาศอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานแผนที่แห่งชาติ
หรือหน่วยงานความมั่นคงเท่านั้น
ในขณะเดียวกัน การเกิดขึ้นของระบบให้บริการแผนที่และบริการเชิงตําแหน่ง (Locationbased service เช่น การค้นหาสถานที่สนใจที่ใกล้เคียงที่สุด หรือการหาเส้นทางที่สั้นที่สุดจากจุดหนึ่งไป
ยั ง อี ก จุ ด หนึ่ ง ) แก่ ส าธารณชนในลั ก ษณะออนไลน์ ผ่ า นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ทั้ ง ที่ เ ป็ น เชิ ง ธุ ร กิ จ ทั้ ง ของ
ต่างประเทศและของไทย เช่น Google Map, Bing Map, Mapque, Nostra, Longdo หรือเป็น
ลักษณะสาธารณะไม่แสวงหากําไรอย่างเช่น OpenStreetMap ก็ทําให้ประชาชนและผู้ใช้ทั่วไปในสังคม
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งโลกได้อย่างกว้างขวาง
โดยไม่มีพรมแดน
ทั้งความก้าวหน้างทางเทคโนโลยีและการเกิดขึ้นของบริการแผนที่ออนไลน์ก่อให้เกิดสภาพที่
เรียกว่าภูมิทัศน์ (Landscape) ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ และก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับการดําเนินงานของภาครัฐ ซึ่งควรต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงของทัศนคติ และวิธีการ
ดํ า เนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความเป็ น จริ ง ที่ ภ าครั ฐ สู ญ เสี ย ความสามารถในการควบคุ ม ข้ อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศ เช่น พิกัดของสถานที่ตั้งต่าง ๆ/ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพดาวเทียม ที่ยึดถือกันมาโดยตลอด
ว่าเป็นข้อมูลปกปิดและเกี่ยวโยงกับความมั่นคง ข้อมูลเหล่านี้ได้กลายเป็นข้อมูลที่สามารถผลิตขึ้นได้ไม่
ยาก ถูกเปิดเผยบนโลกออนไลน์ที่ผู้ใช้ทั่วโลกสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา รวมทั้งการที่ภาคธุรกิจ/
เอกชนได้ขยายบทบาทซ้อนทั บและล้ํ าหน้าภาครั ฐออกไปในการเผยแพร่ และให้บ ริการทางด้ านภู มิ
สารสนเทศได้เองออกไปในวงกว้าง และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศไม่ได้จํากัดอยู่เพียง
ขอบเขตภาระหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ หรือระหว่างรัฐ-ธุรกิจ เป็นหลักอีกต่อไป แต่ขยายวงกว้างและ
ลึกลงไปถึงขั้นการตอบสนองอุปสงค์ในการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน เช่น การให้บริการของ
Uber ที่ Google Maps เป็นทั้ง User Interface และ Location based service ของการเรียกใช้
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บริการรถแท็กซี่ การให้บริการ Check-in เพื่อค้นหาสถานที่สนใจในละแวกใกล้เคียงใน Facebook
การบอกตําแหน่งให้ผู้อื่นทราบโดยการ Share location ใน Line เป็นต้น
ค.1.3 สรุปการศึกษาทบทวนสภาพการณ์ของ NSDI
แนวคิ ด โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางภู มิ ส ารสนเทศแห่ ง ชาติ (National Spatial Data
Infrastructure, NSDI) เป็นแนวคิดสากลที่ให้ความสําคัญกับภูมิสารสนเทศ ตลอดจนองค์ประกอบอื่นๆ
ที่เกี่ ย วข้ องกั บ ภู มิส ารสนเทศว่ าเป็ นโครงสร้ างพื้ นฐานที่ สํ าคั ญอย่ างหนึ่ งของประเทศ เปรี ย บได้ กับ
โครงสร้างพื้นฐานประเภทอื่น เช่น โครงข่ายถนน ระบบโทรคมนาคม ฯลฯ ดังนั้น แต่ละประเทศจึงต้อง
มี การพั ฒ นาและบํ า รุ ง รั ก ษาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางภู มิ ส ารสนเทศให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ เ หมาะสมเพื่ อ
เอื้ อ อํ า นวยต่ อ การพั ฒ นาทางด้ า นเศรษฐกิ จ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ การรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง
สําหรับประเทศไทยได้มีการกําหนดว่า NSDI ประกอบด้วย
องค์ประกอบ ต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (Fundamental geographic data set: FGDS)
ระบบเครือข่ายเพื่อการบริการข้อมูล (Spatial data clearinghouse)
มาตรฐานทางเทคนิค (Technical standards)
กรอบนโยบายและการบริหารจัดการ (Policy and institutional framework)

ผลการศึกษาทบทวนสภาพการณ์ของ FGDS ของประเทศไทยพบว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้า
มากพอสมควรแล้ ว โดยหลายชั้ น ข้ อมู ล เช่ น แผนที่ ภ าพถ่ า ยทางอากาศ/ดาวเที ย ม, เขตป่ าไม้ มี
ครอบคลุมทั้งประเทศ และหลายชั้นข้อมูลก็มีการดําเนินการต่อเนื่องจนคืบหน้าไปมากแล้ว อย่างไรก็
ตามปัญหาหลักที่พบคือ
-

-

การให้บริการข้อมูลยังจํากัดอยู่เพียงการให้บริการข้อมูลเพียงบางส่วนของหน่วยงานตัวเอง
ในลักษณะแผนที่บนจอภาพ โดยที่ผู้ใช้ยังไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลออกไปใช้งานได้
ยังไม่มีการบูรณาการชั้นข้อมูลใน FGDS เข้าด้วยกัน

สาเหตุของปัญหาประการแรกเกิดจากความไม่ชัดเจนในนโยบายการเผยแพร่ว่าให้เผยแพร่ในวง
กว้างเพียงไร คิดค่าใช้จ่ายอย่างไร หรือบางหน่วยงานมีกฎระเบียบที่เคร่งครัดทําให้การนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ต่อยอดกระทําได้ลําบาก รวมทั้งมีประเด็นข้อห้ามการเผยแพร่และทําสําเนาข้อมูลที่กําหนดไว้
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ. 2483 ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขหรือยกเลิกเพื่อ
ไม่ให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย สําหรับสาเหตุของปัญหาประการที่สองที่ยังไม่มีการบูร
ณาการชั้นข้อมูลเข้าด้วยกัน เกิดจากปัญหาระบบพิกัดและความถูกต้องเชิงตําแหน่งของแต่ละชั้นข้อมูล
ที่ไม่เท่ ากั น (แม้ แต่ที่มาตราส่ วนเดี ย วกั น ก็ตาม) เนื่ องจากข้อมู ลจํ านวนมากเป็น ข้ อมู ล ที่ดําเนิ นการ
ต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีต (Legacy data) ที่ยังไม่มีมีมาตรฐานกลางข้อมูล แต่ละหน่วยงานดําเนินการตาม
ระเบี ย บปฏิ บั ติ / มาตรฐานของตนเอง ซึ่ ง ทํ า ให้ ลั ก ษณะข้ อ มู ล ไม่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ท าง
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติกําหนดขึ้น ดังนั้นหากนําข้อมูลมาบูรณาการเข้าด้วยกันจะเกิด
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ปัญหาความไม่ลงรอยกันซึ่งอาจจะสร้างความสับสนและปัญหาอื่น ๆ ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากชั้น
ข้อมูลที่ไม่ลงรอยกันเป็นชั้นข้อมูลที่เกี่ยวพันกับกรรมสิทธิ์หรือกฎหมาย (Authoritative data) เช่น ชั้น
ข้อมูลแปลงที่ดินของเอกชนนํามาแสดงผลร่วมกับเขตป่าไม้ของรัฐแล้วพบว่าล้ําเข้าไปในเขตป่าไม้ หรือ
แนวเขตที่ดินของรัฐที่อยู่ในความดูแลของหลายหน่วยงานมีการเหลื่อมกันหรือแหว่งเมื่อนํามาซ้อนทับกัน
เป็ น ต้น ทํ าให้ หน่ ว ยงานของรัฐ หลายหน่ว ยยังไม่พร้ อมที่ จ ะบู ร ณาการชั้ นข้ อมู ลของตนเองเข้ ากั บ
หน่วยงานอื่นจนกว่าจะได้มีการตกลงแก้ไขให้แน่ชัด ซึ่งการปรับปรุง แก้ไข หรือจัดทําใหม่ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดขึ้นใหม่นี้จําเป็นต้องใช้ทั้งงบประมาณและเวลาในการดําเนินการ รวมทั้งยังอาจต้องมี
การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติภายในหน่วยงานที่ยึดถือกันมานาน
ในส่วนของ Spatial data clearinghouse ผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานในประเทศไทยได้
พัฒนา Spatial Data Clearinghouse ในระดับ Node Server ขึ้นมาแล้วจํานวนหนึ่ง ได้แก่ สทอภ.
กรมแผนที่ทหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริม
การเกษตร และกรมประมง โดยทุกระบบที่พัฒนาขึ้นมีระดับการให้บริการอยู่ที่การสืบค้นและเรียกดู
โดยภาพรวม ปัญหาของการพัฒนา Spatial data clearinghouse อยู่ที่
- ประเทศไทยยั ง ไม่ มี ก ารกํ า หนด Gateway server ที่ แ น่ ชั ด Spatial data
clearinghouse ที่จัดตั้งขึ้นแล้วไม่มีการเชื่อมโยงกัน การเชื่อมโยง Node server ระหว่าง
หน่วยงานยังไม่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีระบบสืบค้นข้อมูลได้ทั้งหมด ซึ่งเกิด
จากขาดความชํานาญและขาดบุคลากรทางเทคนิคที่จะบํารุงรักษา Node server ได้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานอาจแก้ปัญหานี้ได้โดยการใช้บริการ Cloud computing
ในระดับ SaaS (Software as a service) ของภาคธุรกิจหรือของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะทําให้หน่วยงานสามารถให้บริการข้อมูลและแอปพลิเคชั่น
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการจัดตั้งและดูแลระบบ Server
- ชั้นข้อมูลใน FGDS เกือบทั้งหมดขาด Metadata ทําให้ไม่สามารถจัดสร้าง node เพื่อ
เชื่อมโยงระบบการสืบค้นข้อมูลได้ Metadata ที่เผยแพร่ ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา
ข้อมูลและคุณภาพข้อมูล รวมทั้ง Metadata จํานวนมากยังอยู่ในมาตรฐานของ FGDC ซึ่ง
ไม่ใช่มาตรฐาน ISO/TC211 ชุด ISO 19115 ที่คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
กําหนดให้ใช้
- ขาด API Service สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
การดําเนินงานในส่วนของมาตรฐานทางเทคนิคถือได้ว่ามีความก้าวหน้ามากที่สุดเมื่อเทียบกับ
องค์ประกอบอื่น ๆ ใน NSDI โดยในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการจัดทํามาตรฐานภูมิสารสนเทศ ใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกาศโดยสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้มีการจัดทํามาตรฐานการอธิบายข้อมูล (มอก. 191152548) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กําหนดขึ้นโดยรับ ISO 19115 : 2003
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Geographic information – Metadata มาใช้ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical)
โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
2. มาตรฐานภูมิสารสนเทศ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้มีการออก
ประกาศคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานส่งเสริมภูมิสารสนเทศ พ.ศ.
2555 เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ นให้ มีก ารศึ กษาและนํ า มาตรฐานส่ ง เสริ มภู มิ
สารสนเทศไปใช้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากล ทั้งหมดจํานวน 14
เรื่อง นอกจากนี้ ยังมีร่างมาตรฐานชั้นข้อมูลใน FGDS 13 เรื่องที่ สทอภ. ได้ดําเนินการไป
แล้วอยู่ในระหว่างดําเนินการส่งให้ กภช. ประกาศใช้เป็นมาตรฐาน
3. มาตรฐานการปฏิบัติงานที่จัดทําโดยหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในภาครัฐที่มีภารกิจโดยตรงในการ
ผลิตข้อมูลแผนที่และสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานวิชาชีพด้านงานสํารวจ
และแผนที่ เช่ น ชุ ดมาตรฐานระวางแผนที่ และแผนที่ รู ป แปลงที่ ดินในที่ ของรัฐ (กมร.)
จํานวน 12 มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติการด้านงานสํารวจของกรมชลประทาน เกณฑ์
การตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทําข้อมูลกายภาพเพื่อการวางผังเมือง ซึ่งเกี่ยวข้อง
การตรวจสอบความถู กต้ องของงานแผนที่ และการจัดทํ าข้ อมู ล ภู มิส ารสนเทศของกรม
โยธาธิการและผังเมือง
สํ า หรั บ ในส่ ว นของกรอบนโยบายและการบริ ห ารจั ด การ ประเทศไทยได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ขึ้ นตามประกาศระเบีย บสํานั กนายกรัฐมนตรีว่ าด้ว ย
คณะกรรมการภู มิส ารสนเทศแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2546 ลงวั น ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2546 และได้ มี การแก้ ไ ข
ระเบียบนี้เป็นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2556
และครั้ งล่ า สุ ด ได้ มี การปรั บ ปรุ ง อี ก ครั้ ง เป็ น ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการภู มิ
สารสนเทศแห่ ง ชาติ พ.ศ.2558 โดย กภช. มี อํ า นาจหน้ า ที่ ดํ าเนิ น นโยบายเกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า ภู มิ
สารสนเทศ การจัดทําแผนที่ และการสํารวจข้อมูลระยะไกล เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ลดความซ้ําซ้อน
บูรณาการข้อมูลให้สามารถแลกเปลี่ยน ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างเป็นระบบ
สามารถตอบสนองความต้ องการใช้ งานภู มิ ส ารสนเทศในการบริ ห ารราชการอย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาคือ กภช. มีการประชุมค่อนข้างน้อย ทําให้ประเด็น
ปัญหาที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการ เช่น การแก้ไขกฎ ระเบียบที่ล้าสมัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ทางภูมิสารสนเทศ หรือการกําหนดนโยบายที่เหมาะสมกับสภาพการณ์/ภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ
ดําเนินไปอย่างล่าช้ามาก
ค.1.3 สรุปข้อเสนอเชิงนโยบายในการเร่งรัดพัฒนา NSDI
เนื้อหาในรายงานส่วนนี้เริ่มต้นโดยชี้ให้เห็นว่า ยังมีความสมเหตุสมผลหรือความจําเป็นที่ภาครัฐ
จะต้องลงทุนพัฒนา NSDI ต่อไปหรือไม่ ในเมื่อในปัจจุบัน ผู้ใช้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป
ภาคธุรกิจ หรือแม้แต่ภาครัฐเองมีทางเลือกอื่นจากภาคเอกชน เช่น Google Maps ที่ให้บริการข้อมูล
หลายชั้นข้อมูลใน FGDS ที่มีความเสถียร รวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งาน มีฟังก์ชันการใช้งานที่
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หลากหลายมากขึ้นเรื่อย ๆ และในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ข้อมูลที่ได้จาก Google Maps มี
ความทันสมัยกว่าที่ผู้ใช้ได้รับจากภาครัฐ ซึ่งการศึกษาได้สรุปให้เห็นว่า แม้ภูมิทัศน์ทางภูมิสารสนเทศ
ในปัจจุบันจะเปลี่ยนไปจากเดิมเกือบจะโดยสิ้นเชิงและบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ-เอกชนที่มี
ลักษณะซ้อนทับกันและความซับซ้อนมากขึ้น แต่บทบาทที่เป็นลักษณะเฉพาะ (Essential roles) ของ
ภาครัฐและภาคเอกชนจะยังคงอยู่เหมือนเดิม กล่าวคือโฟกัสของภาครัฐอยู่ที่พลเมืองในขณะที่แนวทาง
ของภาคเอกชนอยู่ ที่ ก ลุ่ ม ผู้ ใ ช้ (User-centric) หรื อ ลู ก ค้ า ภาครั ฐ ยั ง คงบทบาทที่ ไ ม่ มี ใ ครแทนได้
(Unique position) ที่จะพิจารณาความต้องการทางด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศของสังคมโดยรวมและ
ยังคงบทบาทสําคัญในการเป็นผู้ให้บริการข้อมูลที่เชื่อถือได้ น่าไว้วางใจ และทันสมัย
อย่างไรก็ตาม บทบาทที่แน่ชัดของภาครัฐในการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศและปัญหา
อุปสรรคที่เผชิญหน้าขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ของแต่ละประเทศ ซึ่งสําหรับประเทศไทยปัญหาของการ
พึ่งพาภาคธุรกิจต่างประเทศอย่างเช่น Google Maps, Microsoft Bing, HERE คือ ผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจของบริษัทข้ามชาติเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทย การพึ่งพา
ข้อมูลและบริการต่างๆ ของบริษัทเหล่านี้มาเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งใน
เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ นอกจากนี้ ข้อจํากัดสําคัญของภาคธุรกิจในการพัฒนาข้อมูลที่ดูเสมือน
เป็น FGDS และระบบให้บริการที่ดูเหมือน Spatial data clearinghouse คือการลงทุนเหล่านี้ไม่ได้เพื่อ
เป็นประโยชน์สาธารณะ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญที่สุดของภาคธุรกิจคือผู้ถือหุ้น และพันธกิจสําคัญ
ที่สุดของภาคธุรกิจคือการสร้างผลตอบแทนการลงทุนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น การให้กลไกตลาดเป็นตัว
กําหนดการพัฒนาทางภูมิสารสนเทศเพียงลําพังจะก่อให้เกิดการกระจุกตัวของการพัฒนาเฉพาะพื้นที่
หรือกลุ่มผู้ใช้ที่สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนทางธุรกิจเท่านั้น ในขณะที่การจัดทําข้อมูลหรือ
บริการให้กับกลุ่มผู้ใช้ที่รายได้น้อย หรือพื้นที่ที่ห่างไกลทุรกันดาร จะถูกละเลย ดังนั้น ภาครัฐจึงยังคง
บทบาทสํ าคัญในการผลั กดัน จัดทํา สนั บสนุน ส่งเสริม และร่ วมมือกั บภาคส่ว นต่างๆ ในการเร่งรั ด
พัฒนา NSDI ให้เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อยอดต่อไป การศึกษานี้ได้เสนอ
ว่ าบนภู มิทั ศน์ ใ หม่ ทางภู มิส ารสนเทศ บทบาทของภาครั ฐ ที่ เหมาะสมที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ดประโยชน์ แ ก่
ประเทศโดยรวมคือการเปลี่ยนจากการเป็นผู้ควบคุมหรืออารักขาข้อมูล (Data custodian) เป็นผู้
เผยแพร่ข้อมูล (Data provider)
ในส่วนของการเผยแพร่ข้อมูล การศึกษาเสนอให้ประเทศไทยรับเอาแนวคิด Open data ซึ่ง
การศึกษาของธนาคารโลกได้แสดงให้เห็นว่ามีส่วนในการส่งเสริมอุปถัมภ์การเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การสร้างงาน เพิ่มประสิทธิภาพและขอบเขตการให้บริการของบริการสาธารณะ และอํานวยความ
สะดวกให้กับการใช้ข้อมูลร่วมกันของหน่วยงานรัฐบาลมาเป็นนโยบายหลักทางด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ของประเทศ และการพัฒนา NSDI ที่จะเกิดขึ้นในลําดับถัดไป ควรจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิด
การเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศของภาครัฐออกไปยังสังคมในวงกว้าง โดยการดําเนินการเร่งรัดพัฒนา
NSDI ที่ปรึกษามีข้อเสนอโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่
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1) ข้อเสนอทางด้านนโยบายและกฎระเบียบ ประกอบด้วยการเสนอให้ กภช. รับหลักการ
Open data มาเป็นนโยบายในการเผยแพร่ FGDS โดยเร็วที่สุดและเสนอให้ยกเลิก พรบ.
คุ้มครองความลับทางราชการ พ.ศ. 2483 และกฎหมายลูกทุกฉบับที่สืบเนื่องหรืออ้างอิง
จาก พรบ. ฉบับนี้
2) ข้อเสนอในการพัฒนา FGDS ประกอบด้วยการเสนอให้ประกาศชั้นข้อมูล POI (Point
of Interest) ซึ่งเป็นชั้นข้อมูลที่เป็นที่ต้องการและเป็นประโยชน์กับชีวิตประจําวันของ
ประชาชนเป็นชั้นข้อมูลเพิ่มเติมใน FGDS รวมทั้งเสนอให้มีการจัดกลุ่มชั้นมูลใน FGDS
เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ และใช้เทคนิคใหม่ ๆ เช่น Crowdsourcing ใน
การสร้าง/ปรับปรุงข้อมูลตามความเหมาะสม
3) ข้อเสนอในการพัฒนาระบบ Spatial data clearinghouse ประกอบด้วยการเสนอให้ทุก
หน่วยงานที่เป็น Node server ใช้ Cloud service ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และจัดทําระบบนําเข้าข้อมูลและ Metadata ตามมาตรฐาน

ค.2 สรุปรายงานระยะกลาง
เนื้อหาในรายงานระยะกลางแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักได้แก่
1) ภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ
2) แนวทางการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางภูมิสารสนเทศ
3) การทํา SWOT analysis
ค.2.1 สรุปภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ
เทคโนโลยีทางภูมิสารสนเทศที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่คือเทคโนโลยีการหา
ตําแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS โดย GNSS ระบบแรกของโลกคือ ระบบ GPS (Global
Positioning System) ของสหรัฐอเมริกา การเปิดเผยข้อมูลสัญญาณดาวเทียม (ranging code,
satellite ephemeris, almanac data) ในช่องสัญญาณ L1 ให้กับพลเรือนทั่วโลกใช้ได้อย่างเสรีสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกทําให้การหาตําแหน่งมีความถูกต้องในระดับ 5 – 8 เมตร ซึ่งเพียงพอสําหรับการใช้
งานในชีวิตประจําวัน นอกจาก GPS แล้ว ยังมีระบบ GNSS อีกหลายระบบ เช่น ระบบ Glonass ของ
รัสเซีย ระบบ Galileo ของสหภาพยุโรป และระบบ Beidou ของจีน รวมทั้งประเทศอินเดีย และ
ญี่ปุ่นก็กําลังพัฒนาระบบ GNSS ของตนเองขึ้นเช่นกัน พัฒนาการของ GNSS ที่มีจํานวนระบบและ
ดาวเทียมมากขึ้นเรื่อย ๆ ผนวกกับความก้าวหน้าของไมโครชิป GNSS ที่เล็กลงและราคาถูกลงจน
กลายเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์มาตรฐานในสมาร์ทโฟน ทําให้เกิดสภาพที่เรียกว่า Ubiquitous positioning
ทําให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั่วโลกซึ่งมีอยู่จํานวนมากสามารถบันทึก (Mark) ตําแหน่งต่าง ๆ ที่สนใจได้อย่าง
ง่ายดาย ทําให้เกิดสภาพการณ์ Geo-spatial big data ที่ข้อมูลภูมิสารสนเทศทวีปริมาณมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าของ UAV และ pico satellite system ทําให้การได้ภาพถ่าย
ทางอากาศหรือภาพจากดาวเทียมในเกือบทุกบริเวณของโลกกลายเป็นสิ่งที่ง่ายและมีราคาถูกลงเรื่อย ๆ

ค-8

พัฒนาการของ UAV และ pico satellites ทําให้เกิดการขยายตัวของการบันทึกภาพถ่ายจากทาง
อากาศและอวกาศ เกิดธุรกิจรับสร้างและส่งดาวเทียมขนาดเล็ก หรือธุรกิจรับถ่ายภาพทางอากาศด้วย
UAV สําหรับพื้นที่ขนาดเล็ก
นับตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมาเป็นยุคสมัยของ Web 2.0 ซึ่งแตกต่างจากเดิมโดยที่เว็บมีเนื้อหาหลัก
เกิ ดขึ้ น จากผู้ ใช้ (User-generated content) ไม่ ใช่ นั กพั ฒ นาเว็ บไซต์ อย่ างเช่ น Facebook
YouTube หรือ Twitter
เว็บไซต์ดังกล่าวมีหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางระหว่างผู้ใช้และทําให้ผู้ใช้
สามารถเข้ามาทําการโพสต์ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ หรือเนื้อหาต่าง ๆ ลงบนเว็บเพื่อเผยแพร่ต่อไปยังผู้ใช้
อื่น ๆ ทางด้านภูมิสารสนเทศ Web 2.0 ได้เปลี่ยนกระบวนการผลิตแผนที่ไปอย่างมาก จากเดิมที่ผู้ผลิต
แผนที่จํากัดอยู่ที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น Web 2.0 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้เก็บข้อมูลปริภูมิและสร้างแผนที่
ร่ว มกั นผ่ านระบบอิ นเทอร์เน็ต ทํ าให้ เนื้ อหาของแผนที่ถูกสร้างขึ้ นโดยประชาคมผู้ ใช้ จํานวนมากใน
ลักษณะร่วมมือกันทํางานหรือที่เรียกว่า Crowdsourcing ซึ่งทําให้ได้ข้อมูลโดยที่ไม่มีหรือเกือบจะไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลเลย
ในยุคสมัยของ Web 2.0 ในปัจจุบันซึ่งกําลังก้าวเข้าสู่ Web 3.0 หรือ IoT (Internet of Things)
การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศมีความหลากหลายมากขึ้นและขยายวงกว้างและลึกลงไปถึง
ขั้นการตอบสนองอุปสงค์ในการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน เช่น การให้บริการของ Uber ที่
Google Maps เป็นทั้ง User Interface และ Location based service ของการเรียกใช้บริการรถ
แท็กซี่ การให้บริการ Check-in เพื่อค้นหาสถานที่สนใจในละแวกใกล้เคียงใน Facebook เป็นต้น
สําหรับประเทศไทย ก็มีแนวโน้มเช่นเดียวกับต่างประเทศ อิทธิพลของ Web 2.0 ทําให้แผนที่ถูก
สร้างขึ้นได้โดยง่าย และการที่บริการทางด้านแผนที่และภูมิสารสนเทศเปิดให้ใช้ api ส่งผลให้เกิด
แอปพลิเคชันประเภท mashup ที่มีองค์ประกอบของแผนที่เกิดขึ้นมากมาย นักพัฒนาแอปพลิเคชันราย
ใหม่ในกลุ่ม Startup มีแนวโน้มที่จะใช้แผนที่เป็นส่วนประกอบของแอปพลิเคชันมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น
แอปพลิเคชัน Wongnai (https://www.wongnai.com/) Eatigo และ QueQ ใช้แสดงตําแหน่ง
ร้านอาหารในระบบทั้งหมด Flush Toilet Finder แสดงตําแหน่งห้องน้ํา และแอปพลิเคชัน
ให้บริการรถแท็กซี่อย่าง Grab และ All Thai Taxi เป็นต้น และมีแนวโน้มที่แอปพลิเคชันจะเป็น
Crowdsourcing มากยิ่งขึ้นอีกด้วย เช่น เว็บไซต์ iTaam (https://www.itaam.co/hospital/map) ที่
เปิ ด ให้ ส มาชิ ก สามารถอั พ เดทตํ า แหน่ ง ข้ อ มู ล โรงพยาบาลสั ต ว์ ด้ ว ยตั ว เอง เว็ บ ไซต์ Kasettrade
(http://map.kasettrade.com) ที่เปิดให้เกษตรกรระบุตําแหน่งของตัวเอง
ทั้งหมดก่อให้เกิดเป็นภูมิทัศน์ใหม่ทางด้านภูมิสารสนเทศที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสังคมอย่าง
กว้างขวาง โดยอาจสรุปได้เป็น 3 ประเด็นหลักดังนี้ คือ
1. ภาคธุ ร กิ จ /เอกชนทั้ ง ที่ เ ป็ น บริ ษั ท ข้ า มชาติ หรื อ บริ ษั ท ในประเทศอย่ า งเช่ น Nostra,
Longdo หรือองค์กรที่มีลักษณะเป็นสาธารณะไม่แสวงหากําไร ได้ขยายบทบาทซ้อนทับ
และล้ําหน้าภาครัฐออกไปไม่ว่าจะเป็นในชั้นตอนการผลิต เผยแพร่ และให้บริการทางด้าน
ภูมิส ารสนเทศได้ เองออกไปในวงกว้ าง รวมทั้ งข้ ามพรมแดนออกไปทั่ ว โลกผ่ านระบบ
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อินเทอร์เน็ต ได้ลดบทบาทของภาครัฐในฐานะผู้ให้บริการทางภูมิสารสนเทศต่อสังคมเป็น
อย่างมาก
2. ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ-ภาคธุรกิจ/เอกชนที่ซับซ้อนขึ้น จากบทบาทเดิมที่ภาครัฐเป็น
ผู้ผลิตและให้บริการภูมิสารสนเทศ ส่วนภาคเอกชนเป็นผู้รับบริการ เกิดความสัมพันธ์
ใหม่ ร ะหว่ า งภาครั ฐ -ภาคส่ ว นอื่ น ขึ้ น อี กในหลายรู ป แบบ ไม่ ว่ าจะเป็ น กรณี ที่ ก ลั บ ทิ ศ
กล่าวคือภาครัฐกลับกลายเป็นผู้ใช้บริการทางภูมิสารสนเทศที่ภาคธุรกิจหรือภาคส่วนอื่น
พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจของตนเอง ดังตัวอย่างกรณีของนครนิวยอร์ค, USGS,
Geobase ของแคนาดา ที่ใช้แผนที่และ api ของ OpenStreetMap หรือในกรณีที่ภาค
ธุรกิจ/เอกชนใช้บริการของตนเองเป็นแพลตฟอร์มหลักเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐผ่าน
api ที่ ภ าครั ฐ จั ด ทํ า ขี้ น เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารประชาชนทั่ ว ไปดั งเช่ นในกรณี แ อปพลิ เ คชั่ น การ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในนครนิวยอร์ค
3. ผลที่ตามมาอีกประการจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือ ภาครัฐสูญเสียความสามารถ
ในการควบคุมข้อมูลภูมิสารสนเทศที่เคยถือกันว่าเป็นข้อมูลปกปิด เช่น พิกัดของสถาน
ที่ตั้งต่าง ๆ/ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพดาวเทียม ข้อมูลที่เคยถือว่าเป็นข้อมูลปกปิดและ
เกี่ยวโยงกับความมั่นคงเหล่านี้มีแนวน้าที่จะกลายเป็นสินค้า (Commodity) ที่สามารถ
ผลิตขึ้นหรือแสวงหาจากแหล่งจําหน่ายต่าง ๆ ได้ไม่ยาก
รวมทั้งถูกเปิดเผยบนโลก
ออนไลน์ที่ผู้ใช้ทั่วโลกสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา
ค.2.2 สรุปแนวทางการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางภูมิสารสนเทศ
บนภูมิทัศน์ใหม่ทางด้านภูมิสารสนเทศนี้ แม้ว่าบทบาทภาครัฐจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่มีอิทธิพล
น้อยลง แต่ ก็มิได้ หมายความว่าจะหมดความสําคั ญลงโดยสิ้ น เชิ ง ในทางตรงข้ามภาครั ฐ ยังคงมี
ความสําคัญเนื่องจากข้อมูลภูมิสารสนเทศที่จําเป็นและมีประโยชน์จํานวนหนึ่งยังเกิดขึ้นจากการดําเนิน
ภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ และข้อมูลเหล่านี้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในวง
กว้างได้หากมีการเผยแพร่อย่างเหมาะสม สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ ภาครัฐไม่ได้เป็นภาคส่วนหลักทางภูมิ
สารสนเทศเพียงลําพังอีกต่อไปดังเช่นในอดีต การพัฒนาภูมิสารสนเทศในระยะต่อไปของประเทศบน
พื้นฐานสภาพการณ์ และข้ อเท็ จ จริ งที่ เป็ น อยู่ ในปั จ จุ บั น จึ งควรแสวงหาบทบาทและความสั มพั น ธ์ ที่
เหมาะสมทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคส่วนอื่น ที่จะเอื้อให้เกิดการร่วมมือกันในการนําความก้าวหน้า
ทางภูมิสารสนเทศมาใช้เพื่อให้เกิดประโยขน์สูงสุดกับสังคมไทยโดยรวมต่อไป โดยในการศึกษานี้เห็น
ว่าแนวทางการใช้ประโยขน์จากความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นนี้ อาจแบ่งออกได้เป็นสองส่วนหลักได้แก่
1. Geospatial big data ข้อมูล Big data คือข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ (Volume) เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว (Velocity) และมีความหลากหลาย (Variety) ข้อมูล Geospatial big data
คือภูมิสารสนเทศที่มีลักษณะเป็น Big data เช่น ข้อมูลภาพจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากร
โลก ข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GNSS ของสถานีฐานที่รังวัดต่อเนื่อง หรือเป็นข้อมูล Big
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data ที่มีเนื้อหาเชิงตําแหน่ง (Spatial content) เช่น ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลการจราจร
เป็นต้น
2. Crowdsourcing ซึ่งเป็นการที่ผู้ใช้จํานวนมากช่วยกันสร้าง/ปรับปรุงข้อมูล ตัวอย่างของ
crowdsourcing ที่ถูกอ้างอิงถึงเสมอคือ การร่วมมือกันของประชาชนทั่วโลกในการผลิต
สารานุกรม Wikipedia ในทางภูมิสารสนเทศ Crowdsourcing เป็นการที่ผู้ใช้ช่วยกันสร้าง
หรือปรับปรุงแผนที่ และประสบความสําเร็จมาแล้วอย่างสูงในกรณีของ OpenStreetMap
Crowdsourcing เป็นแนวทาง Public-private partnership ที่น่าสนใจอย่างยิ่งสําหรับการ
นํามาใช้พัฒนาหรือปรับปรุงบางชั้นข้อมูลใน FGDS ของประเทศ
ข้อเสนอของการศึกษานี้ถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จาก Big data คือหากพิจารณาจากลักษณะ
ของ Geospatial big data ที่ได้จากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลของภาครัฐซึ่งมีลักษณะเป็น
อนุกรมเวลา ข้อมูล Geospatial big data เหล่านี้เปรียบเสมือนกับ Attribute data ของชั้นข้อมูล
FGDS ตัวอย่างเช่น ข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GNSS ที่รังวัดและบันทึกต่อเนื่องที่สถานีฐานอาจถือได้ว่า
เป็นข้อมูล Attribute ของตําแหน่งสถานีฐานนั้น จึงควรถือเป็นส่วนหนึ่งของ FGDS รวมทั้งควรเปิดเผย
ให้เป็น Open data สําหรับทุกภาคส่วนในการใช้ประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ ต่อไปในภายหลัง ตัวอย่าง
ประโยชน์ของข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GNSS ของสถานีฐานนอกจากจะใช้ประโยชน์ในการรังวัดหา
พิกัดที่มีความถูกต้องสูงของตําแหน่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบสถานีฐานแล้ว ยังใช้ประโยชน์ในเรื่องการหาการ
เคลื่อนตัวทั้งทางราบและทางดิ่งของสถานีฐาน หรือใช้ในการศึกษาสภาพความชื้นในอากาศซึ่งจะช่วย
ในงานทางด้านอุตุนิยมวิทยา ศึกษาลักษณะความแปรปรวนของชั้นไอโอโนสเฟียร์ของโลก ฯลฯ โดย
ทํานองเดียวกัน ข้อมูลของสภาพบรรยากาศที่วัดได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาก็ถือได้ว่าเป็นข้อมูล Attribute
ของตําแหน่งสถานีนั้นหรือเขตตําบล/หมู่บ้านที่สถานีนั้นตั้งอยู่ เช่นเดียวกับข้อมูลตําแหน่ง/เวลาของ
รถบรรทุกและรถขนส่งที่ปัจจุบันมีกฎหมายบังคับให้ส่งข้อมูลแบบ Real-time เข้ามายังกรมการขนส่ง
ทางบก การศึกษานี้จึงเสนอให้ 1) ข้อมูลสภาพอากาศ จากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 2)
ข้อมูลตําแหน่ง/เวลาของรถบรรทุก ของกรมการขนส่งทางบก และ 3) ข้อมูลจาก GNSS base station
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมที่ดิน ซึ่งเรียกรวมว่าเป็นกลุ่ม Geospatial big data เป็นส่วน
หนึ่งของ FGDS และเผยแพร่ในวงกว้าง
สํ า หรั บ การใช้ ป ระโยชน์ จ าก Crowdsourcing จากการศึ ก ษาทบทวนชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
Crowdsourcing มีตัวอย่างความสําเร็จในการนํามาใช้กับกิจการทางด้านภูมิสารสนเทศจํานวนมาก
ดังเช่น OpenStreetMap ที่เป็นบริการทางด้านภูมิสารสนเทศที่สร้างผลกระทบในวงกว้างทั่วโลกระบบ
หนึ่ง ในการใช้ crowdsourcing บนหลักการ Open data กล่าวคือ ผู้ใช้ทั่วโลกช่วยกันสร้างแผนที่
แผนที่ที่ได้สามารถดาวน์โหลดและนําไปเผยแพร่ต่อได้โดยไม่จํากัดว่าจะเป็นเชิงธุรกิจหรือไม่ และข้อมูล
ที่บันทึกไว้ใน OpenStreetMap จะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมทั้งตัวอย่างจากการที่ธุรกิจต่าง ๆ
รวมทั้งธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ระดับโลกอย่างเช่น Google, Microsoft, Nokia ต่างยอมรับเอาแนวทาง
Crowdsourcing มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตและปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อประหยัด
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ต้นทุน และเวลา ดังเช่นโครงการ Map maker ของ Google Map ทําให้เชื่อได้ ว่าการใช้
Crowdsourcing เพื่อการสร้าง/และปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศมีความเป็นไปได้ และน่าสนใจอย่างยิ่ง
ที่จะนํามาใช้ในการจัดทําชั้นข้อมูลบางชั้นใน FGDS ที่มีลักษณะเหมาะสมกับแนวทางนี้ เช่น ชั้นข้อมูล
PoI ชั้นข้อมูลโครงข่ายถนน เป็นต้น และได้จัดทําข้อสรุปเบื้องต้นว่าชั้นข้อมูลใดใน FGDS ที่มีลักษณะ
เหมาะสมในการใช้ Crowdsourcing
ค.2.3 สรุปการทํา SWOT analaysis
ขั้นตอนที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเป็นขั้นตอนมาตรฐานหนึ่งในการจัดทํายุทธศาสตร์คือการทํา
SWOT Analysis ซึ่งเริ่มต้นด้วยการรวบรวมและจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยภายใน ซึ่งได้แก่ จุด
แข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของหน่วยงาน/องค์กร/ประเทศในการดําเนินการพัฒนา
ทางด้านภูมิสารสนเทศ และปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมหรือจัดการได้ ประกอบด้วย
โอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) ที่มีอิทธิพล/ผลกระทบกับการพัฒนาทางด้านภูมิ
สารสนเทศ ซึ่งในส่วนการดําเนินการ “พัฒนาทางภูมิสารสนเทศ” อย่างไรในเรื่องใดบ้างจะถูกกําหนด
โดยวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ที่แนวทางการศึกษากําหนดให้ต้องอยู่ภายใต้กรอบใหญ่และทิศทางเดียวกับ
แผนหลักของการพัฒนาประเทศ
จากการศึกษาทบทวนความก้าวหน้าทางภูมิสารสนเทศ ประกอบกับการศึกษาทบทวนกรอบทิศ
ทางการพัฒ นาประเทศที่รั ฐบาลประกาศไว้ในช่ วง 4-5 ปีข้างหน้ า (2560-2564) ที่ชั ดเจนและเป็ น
รู ป ธรรมที่ สุ ดคื อการผลั กดั น พั ฒ นา/เศรษฐกิ จ ดิ จิ ตอล การสร้ างเครื่ องจั กรทางเศรษฐกิ จ ใหม่ เพื่ อ
ยกระดับประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง โดยภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนและภาครัฐเป็น
ผู้สนับสนุนและอํานวยความสะดวก โดยที่ NSDI ยังคงมีความจําเป็นแต่บทบาทที่สําคัญที่สุดของ
NSDI ที่สอดคล้องกับทิศทางนี้ และนํามากําหนดเป็นวิสัยทัศน์ของการพัฒนาทางภูมิสารสนเทศ คือ
“NSDI เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”
ภายใต้วิสัยทัศน์ข้างต้น บนภูมิทัศน์ทางภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน เป้าหมายของการพัฒนา
ทางภูมิสารสนเทศในช่วงปี 2560-2564 คือ
“ประเทศไทยมี เครื อข่ ายระบบออนไลน์ ให้ ทุ กภาคส่ ว นใช้ สื บ ค้ น เรี ย กดู และดาวน์ โ หลดข้ อมู ล ภู มิ
สารสนเทศพื้นฐานที่สมบูรณ์ ละเอียดถูกต้อง และทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อ
ยอดได้ในเชิงพาณิชย์ของภาคธุรกิจ ในกิจการของรัฐ ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างนวัตกรรม และใน
กิจการเพื่อประโยขน์สาธารณะ โดยมีเงื่อนไขและข้อจํากัดน้อยที่สุด”
เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทํา SWOT Profile
ที่ปรึกษาได้
ดําเนินการในชั้นแรกเพื่อกําหนดจุดแข็ง/จุดอ่อนของประเทศไทย และโอกาส/ภาวะคุกคาม ซึ่งเกิดขึ้น
จากหลายสาเหตุทั้งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์และจากสิ่งอื่นที่อยู่นอกเหนือความสามารถในการควบคุม
หรือบริหารจัดการของประเทศไทย รายการจุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกาส/ภาวะคุกคามที่กําหนดขึ้นนี้

ค - 12

ประกอบกันขึ้นเป็น SWOT profile ตั้งต้น โดยตัวอย่างปัจจัยที่นํามาพิจารณาเพื่อกําหนดจุดอ่อน/จุด
แข็ง ได้แก่
-

ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทย เช่น ข้อมูล, กําลังคน, งบประมาณ
ความเชี่ยวชาญ, ประสบการณ์, ความรู้ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
กฎ ระเบียบ
โครงสร้างระบบราชการ
ระบบสาธารณูปโภค, โครงสร้างพื้นฐาน

สํ า หรั บ การพิ จ ารณาโอกาสและภาวะคุ ก คาม ตั ว อย่ า งปั จ จั ย ที่ นํ า มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ
พิจารณาเพื่อกําหนดรายการโอกาส/ภาวะคุกคามของประเทศไทย ได้แก่
-

สภาพทางการเมือง, เศรษฐกิจโลก
การก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการหาตําแหน่ง, เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สภาพโลกาภิวัตน์, การกําเนิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ขั้นตอนถัดจากการสร้าง SWOT Profile คือการกําหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic
options) โดยใช้วิธีการสร้าง TOWS matrix
TOWS matrix เป็นการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายนอก
(Opportunity/Threat) กับปัจจัยภายใน (Strength/Weakness) เพื่อพิจารณาว่าในแต่ละคู่ เช่น
โอกาสและจุดแข็งที่มีอยู่ มีทางเลือกในการดําเนินการสิ่งใดบ้าง ทางเลือกเหล่านี้จะได้รับการนําไป
วิเคราะห์อีกครั้งเพื่อกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ในภายหลัง เนื่องจากโดยลักษณะการใช้วิธีระดมความคิด
เพื่อจัดทํา SWOT Profile ทําให้มีความเป็นไปได้ที่รายการใน SWOT Profile จะมีจํานวนมาก
ส่งผลให้ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นไปได้ใน TOWS matrix มีจํานวนมากตามไปด้วย ซึ่งโดยความ
เป็นจริงในทางปฏิบัติ ภายใต้ทรัพยากรที่มีจํากัด เป็นไปไม่ได้ที่จะทําทุกทางเลือก
ดังนั้น เฉพาะ
รายการของจุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกาส/ภาวะคุ กคามที่ มีลําดับความสําคั ญสู ง (พิจารณาจากคะแนนที่
กําหนดโดยที่ประชุม Focus grroup โดยทั่วไปไม่เกิน 4-5 รายการสําหรับแต่ละประเด็น) เท่านั้นที่จะ
นํามาใช้สร้าง TOWS matrix เพื่อกําหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
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ภาคผนวก ง สรุปการประชุมใหญ่เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง)
แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
การประชุมใหญ่เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ จัดขึ้นเมื่อ
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ห้อง
ประชุมวายุภักษ์ 5 ชั้น 5 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
- เพื่อนําเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

ภูมิสารสนเทศ ผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ และร่างยุทธศาสตร์ทาง
ภูมิสารสนเทศของประเทศ
- เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากส่วนราชการที่เป็นผู้ผลิตข้อมูล
ส่ ว นราชการผู้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ภาคธุ ร กิ จ สถาบั น การศึ ก ษา สมาคมวิ ช าชี พ องค์ ก ร
สาธารณประโยชน์ และภาคประชาชนให้ความเห็นเพื่อให้ที่ปรึกษานําไปปรับปรุง (ร่าง)
ยุทธศาสตร์ที่ได้จัดทําขึ้นให้มีความสมบูรณ์ขึ้นต่อไป

ง.1 หน่วยงานและจํานวนตัวแทนเข้าร่วมประชุมใหญ่
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐจํานวน
111 คน ตามรายละเอียดดังนี้ ดังนี้
- หน่วยงานของภาครัฐ ที่เป็นผู้ผลิตภูมิสารสนเทศ 22 หน่วยงาน 47 คน
- หน่วยงานของภาครัฐเป็นผู้ใช้ภูมิสารสนเทศ 13 หน่วยงาน 20 คน
- คณะทํางานแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 14 หน่วยงาน 15 คน
- คณะทํางาน Metadata และอนุกรรมการ NSDI 5 คน
- ภาคธุรกิจที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศหรือรับจ้างจัดทําระบบภูมิสารสนเทศ เช่ น
บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา บริษัทผู้รับจ้างผลิตภูมิสารสนเทศ บริษัทขนาดเล็ก/Startup ที่ใช้
ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศ 6 หน่วยงาน 8 คน
- สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนการวิจัยเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ/สมาคมวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศ/องค์กรเอกชน/องค์กรสาธารณประโยชน์/นักวิชาการอิสระ 11
หน่วยงาน 13 คน
- สื่อมวลชน 3 คน

ง.2
ง.2 สรุปความเห็นต่อยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแม่บทภูมสิ ารสนเทศแห่งชาติ
การให้ความเห็นต่อยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติแบ่งออกเป็นสอง
ส่วน คือในช่วงเช้าเป็นความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ และในช่วงบ่ายเป็นการให้
ความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
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ในส่วนของการให้ความเห็นโดยผู้ทรงคุณวุฒิในช่วงเช้า ทางโครงการศึกษา ฯ ได้รับเกียรติจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 6 ท่าน ดังนี้
-

ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
คุณณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร (กรมที่ดิน)
คุณพุทธิพงศ์ สุรพฤกษ์ (สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
คุณสุรศักดิ์ เธียรวณิชพันธุ์ (บริษัท เมอร์เคเตอร์ จํากัด)
คุณภัทระ เกียรติเสวี (บริษัท เมตามีเดียเทคโนโลยี จํากัด)
คุณสุรชัย คุ้มสิน (นักวิชาการอิสระ)

ข้อคิดเห็นที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีต่อยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ สรุปได้
ตามตารางที่ ง.1
ตารางที่ ง.1 สรุปความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิที่มีต่อยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแม่บทภูมสิ ารสนเทศแห่งชาติ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.สัญญา
สราภิรมย์
(มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี)

-

-

คุณณรงค์ศักดิ์
โอสถธนากร
(กรมที่ดิน)

-

-

สรุปความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ
โดยภาพรวมเห็นด้วยกับแนวทางการจัดทําแผนแม่บท และเนื้อหาหลักของแผนแม่บท
รวมทั้งการใช้วิธี
แสดงความกังวลต่อข้อมูลที่ผู้ใช้สร้าง/ปรับปรุงขึ้นโดยผู้ใช้จากวิธี Crowdsourcing ว่า
อาจไม่ได้มาตรฐาน บางชั้นข้อมูลที่มีลักษณะเป็น Line หรือ Polygon เช่น เส้นทางน้ํา
ขอบเขตหมู่บ้าน อาจทําได้ยาก รวมทั้งเรื่องของ Attribute data จําเป็นต้องมีการคัด
กรองเนื้อหา
เห็นด้วยกับการเสนอให้สร้าง FGDS 2.0 เป็นเวอร์ชั่นใหม่ทดแทนเวอร์ชั่นปัจจุบันซึ่งไม่มี
Metadata
เสนอให้ อ อกกฎหมายเพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นา FGDS เป็ น สิ่ง ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จะต้ อ ง
ดําเนินการ โดยใช้ตัวอย่างของประเทศเกาหลีใต้
เสนอให้ บ รรจุ เ รื่ อ งตํ า แหน่ ง นั ก ภู มิ ส ารสนเทศในภาครั ฐ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง นั ก ภู มิ
สารสนเทศเฉพาะทาง เช่น การท่องเที่ยว ภัยพิบัติ ระบาดวิทยา เข้ามาในยุทธศาสตร์
ด้วย
เสนอให้มีตัวแทนจากที่ปรึกษาเข้ามาในคณะอนุกรรมการติดตามแผนแม่บทด้วย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฯ ทั้ง 11 แผนที่ผ่านมาเน้นตัวเลขและบริหารตัวเลขใน
ภาพรวม โดยไม่เกาะติดกับพื้นที่ ข้อมูลาภูมิสารสนเทศซึ่งเป็นข้อมูลเขิงพื้นที่เป็นสิ่ง
สําคัญและเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
เทคโนโลยี ข้อมูล กําลังคน ในภาครัฐมีอยู่พร้อมแล้ว และภาครัฐ แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือ
การเอาแผนไปปฏิบัติ ควรมีการจัดลําดับความสําคัญ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานเริ่มดําเนินการเป็นลําดับแรก ส่วนหน่วยงานที่ทําข้อมูลต่อยอดควร
รอให้การสร้างข้อมูลพื้นฐานเกิดขึ้นก่อน
ในเชิงนโยบาย เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการที่ (ร่าง) แผนแม่บทนี้ กําหนดให้การแก้ปัญหา
เรื่องกฎหมายเป็นยุทธศาสตร์แรก
ควรมีการประเมินผล Outcome สุดท้ายเป็นหลัก เนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยงานมักจะ
ประเมินเพียงแต่ว่าได้มีการทําโครงการเสร็จสิ้นหรือไม่
การสร้างกําลังคนทางด้านภูมิสารสนเทศในระดับต่าง ๆ ในยุทธศาตร์ที่ 4 ควรแยกให้
ชัดเจน เพื่อไม่ให้สับสนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่ผู้ที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน
การรังวัดในระดับความเที่ยงตรงสูงมาให้ความเห็นที่ไม่ถูกต้องหรือดําเนินงานเองอย่างไม่
ถูกต้อง
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ตารางที่ ง.1 สรุปความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิที่มีต่อยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแม่บทภูมสิ ารสนเทศแห่งชาติ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
คุณพุทธิพงศ์ สุรพฤกษ์ (สนง.ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม)
-

-

คุณภัทระ เกียรติเสวี
(บริษัท เมตามีเดีย
เทคโนโลยี จํากัด)

-

คุณสุรศักดิ์
เธียรวณิชพันธุ์
(บริษัท เมอร์เคเตอร์
จํากัด)

-

-

สรุปความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ
จุดสําคัญคือการเปิดเผยแผนที่ภาพถ่าย ซึ่งไม่สามารถทําได้เนื่องจากติดกฎหมาย ทําให้
สังคมต้องไปใช้บริการจากภาคเอกชน เช่น Google map ทั้ง ๆ ที่ภาครัฐมีข้อมูลที่ดีกว่า
ควรต้องมีการแก้กฎหมาย
ผลักดันให้กระบวนการยุติธรรมยอมรับข้อมูลดิจิตอล
กรมที่ดินให้บริการข้อมูลแปลงที่ดินโดยมีแผนที่ภาพถ่ายจาก Google map แต่ประสบ
ปัญหาเมื่อมีผู้ใช้งานจํานวนมาก ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับ Google map ทุกครั้งที่มีผู้
เข้ามาเรียกดูข้อมูล
ในมุ ม มองของภาครั ฐ เห็ น ด้ ว ยกั บ แผนแม่ บ ทที่ นํ า เอาประเด็ น เรื่ อ งกฎหมายเป็ น
ยุทธศาสตร์แรก การแก้ไขกฎ ระเบียบ เป็นเรื่องสําคัญและต้องดําเนินการเป็นลําดับแรก
เสนอให้ นํ า เอาเนื้ อ หารั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ไ ด้ ผ่ า นประชามติ ม าแล้ ว ในส่ ว นของสิ ท ธิ ข อง
ประชาชนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐโดยสะดวก หน้าที่ของรัฐที่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่
ไม่เกี่ยวกับความมั่นคง และภาครัฐต้องบูรณาการข้อมูล เข้ามาเป็นเหตุผลสนับสนุน
เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ และเสนอให้นํายุทธศาสตร์ไปสอดรับกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่กําหนดให้ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยให้เชื่อมโยงเข้าไปยังมติ
ครม ที่ให้ทุกหน่วยงานรัฐต้องทําแผนปฏิบัติงาน 5 ปีส่งให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เสนอให้เชิญกลุ่ม Startup เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าจากภูมิสารสนเทศ
ควรมีหน่วยงานเจ้าภาพที่ชัดเจนในการกํากับดูแลแผน และติดตามประเมินผล
ควรมีรูปแบบการบริการข้อมูลที่ชัดเจน
เมื่อแผนได้รับการอนุมัติแล้ว ควรสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้ เช่น การทํา Infographics
เสนอให้มีระบบเพื่อปกป้องข้อมูลเท็จหลอกลวงจาก Crowdsourcing
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวทาง Open data และเนื้อหาส่วนใหญ่ใน (ร่าง) แผนแม่บท
ให้ความเห็นประเด็นเรื่องชื่อ เช่น NSDI, FGDS, NGIS … ซึ่งมีอยู่หลายชื่อ และอาจสร้าง
ความสับสน ควรมีชื่อเดียว
แสดงความกังวลเกี่ยวกับงบประมาณขององค์กรที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแผน
แม่บท โดยงานที่เกี่ยวข้องอาจมีมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค
และไม่ใช่ทางเทคนิค
ข้อมูลที่ภาครัฐควรจะทําหรือภาครัฐเท่านั้นที่ทําได้เช่น หมายเลขทางหลวง ภาครัฐควร
จะแชร์ออกมา ส่วนข้อมูลที่สร้างขึ้นจากวิธี Crowdsourcing เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องดี แต่
ควรคํานึงถึงลักษณะข้อมูลที่เป็น line หรือ polygon ซึ่งทําได้ยากกว่าพวกที่เป็น Point
หากเป็นไปได้ควรอาศัยเครื่องมือที่มีอยู่แล้วจาก Crowdsourcing service ระดับโลกที่
เป็นที่ยอมรับอย่างเช่น OpenStreetMap
ภาครัฐควรโฟกัสเฉพาะสิ่งที่ตัวเองถนัดและสิ่งจําเป็นเท่านั้นให้ดีที่สุด ไม่ควรพยายาม
ทํางานหลายอย่างมากเกินไป
ที่ผ่า นมาได้มีก ารจัด ทํามาตรฐานทางด้า นภูมิ สารสนเทศ แต่ ไ ม่ไ ด้มี การกล่ าวถึง การ
ปรับปรุงมาตรฐานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีซึ่งมีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา เช่น
มาตรฐานการทําแผนที่ภาพถ่ายยังเป็น Conventional อยู่ ควรมีการปรับปรุงโดยอาจ
กําหนดให้เป็นวงรอบตามระยะเวลาที่เหมาะสม
ความคิดหรือหลักคิดการนําเอาข้อมูลหรือเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจําวัน
ตัวอย่างเช่น การส่งสินค้าที่สั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ เป็นปัญหาเนื่องจากลักษณะของ
ระบบการให้เลขที่อยู่หรือ Street address ไม่เหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน เช่น ยังมี
การใช้เลขที่หมู่ ซึ่งในพื้นที่จริงไม่สามารถบอกได้ว่าอยู่ในหมู่ไ หน เสนอว่าควรมีการ
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ตารางที่ ง.1 สรุปความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิที่มีต่อยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแม่บทภูมสิ ารสนเทศแห่งชาติ
ผูท้ รงคุณวุฒิ

คุณสุรชัย คุ้มสิน
(นักวิชาการอิสระ)

-

-

สรุปความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ทบทวนเรื่องนี้เพื่อให้การทํา Geocoding หรือ Address matching สําหรับการอ้างอิง
ตําแหน่งอาคารสถานที่ในประเทศไทยให้ง่ายและใช้งานจริงได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างกับ
ภาคโลจิสติกส์ ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจ เช่น เสียเวลา ในการอธิบายว่า
ตําแหน่งที่ต้องการให้ส่งสินค้า/พัสดุอยู่บริเวณใด
หลักการสําคัญในการระบุว่าหน่วยงานใดรับผิดชอบในการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศใด
ควรพิจารณาจากภารกิจ อาจจะยังไม่จําเป็นต้องระบุชื่อหน่วยงานในขั้นนี้
ควรมีการสร้างเครดิตให้กับหน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูล
ควรเน้นให้เห็นว่าจะเกิดความสูญเสียอะไรบ้างกับประเทศหากไม่มีการดําเนินงานตาม
แผนแม่บท ฯ
ให้ความเห็นในเชิงของการวางแผนว่า (ร่าง) แผนแม่บทที่ scale down มาจากแผน
ยุทธศาสตร์ของชาติ ควรนํา Guiding philosophy ของแผนชาติ ซึ่งคือปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายของแผนชาติคือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน มาไว้ในวิสัยทัศน์
ของแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติด้วย วิสัยทัศน์ที่ที่ปรึกษาเสนอไว้กล่าวถึงเฉพาะ
ด้านทางเศรษฐกิจ
เห็นด้วยกับการกําหนดกรอบเวลาของแผนไว้เพียง 5 ปี เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง
เร็วมาก
ปัญหาของประเทศไทยเกิดจาก Policy distortion การจะแก้ปัญหานี้ต้องมีข้อมูลที่ดี
และข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศเป็ น ข้ อ มู ล สํ า คั ญ ที่ เ ป็ น เส้ น เลื อ ดใหญ่ การดํ า เนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่จําเป็น
เสนอให้ปรับปรุงวิสัยทัศน์โดยเพิ่มคําว่า สมดุลและยั่งยืน
ควรอํานวยความสะดวก (facilitate) และประสานงาน (coordinate) ให้มีการขับเคลื่อน
แผนนี้จากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ท้องถิ่น วิทยาลัย ชุมชน ด้วย
ผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของสังคม อบรมอย่างเดียวไม่พอ
แผนแม่บท ฯ ควรเสนอให้สร้าง economic และ social incentive ด้วย ไม่ใช่
command และ control เช่นให้ กพร. ใช้ความเป็น digital office เป็นตัวชี้วัด
เสนอให้พิจารณาหลักการ User-pay principle

ในส่วนของความเห็นที่ประชุมต่อยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติในช่วง
บ่าย สรุปได้ตามตารางที่ ง.2
ตารางที่ ง.2 สรุปข้อคิดเห็นจากทีป่ ระชุมที่มีต่อยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแม่บทภูมสิ ารสนเทศแห่งชาติ
ความเห็นจากทีประชุ
่ประชุม

ข้อขีแ้ จง/ความเห็
จง/ความเห็นของทีป่ รึกษา
- ที่ปรึกษาได้ชี้แจงก่อนเริ่มช่วงการนําเสนอความเห็นจากที่
ประชุมว่าความเห็นบางส่วนจากผู้ทรงคุณวุฒิในช่วงเช้า
เหมือนกับข้อคิดเห็นที่ได้จากที่ประชุม Focus group
ก่อนหน้าที่และได้มีการนําไปปรับปรุงตัวรายงานแล้ว
- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม: ได้เสนอคําถามว่า - ที่ปรึกษาได้ชี้แจงว่า DEM ของกรมพัฒนาที่ดินใช้เพื่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงาน 1.2 การจัดทํา DEM โดยใช้ วัตถุประสงค์ในการแก้ไขเรขาคณิตของของภาพถ่ายทาง
Lidar ต่ อยอดจากเดิม ที่ JICA เคยทํา ไว้ใ ห้ ใช้ อากาศให้เป็นแผนที่ภาพถ่าย DEM ชุดนี้มีความถูกต้อง
งบประมาณ 2,000 ล้านบาท เห็นว่าประเทศมีข้อมูล ทางดิ่งต่ํากว่า DEM ที่ได้จาก Lidar
ชั้ น ความสู ง ทั่ ว ทั้ ง ประเทศจากโครงการของกรม - คุณ ลั กษณะของ DEM ของกรมพั ฒ นาที่ ดิน ไม่เ พี ย ง
พั ฒ นาที่ ดิ น ปี 2545 อยู่ แ ล้ ว เพราะเหตุ ไ รจึ ง พอที่จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านอุทกวิทยา หรือ
เห็ น รายละเอี ย ดของ feature เล็ ก ๆ เห็ น ได้ จ าก
จําเป็นต้องมีการทํา DEM ในยุทธศาสตร์นี้
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ตารางที่ ง.2 สรุปข้อคิดเห็นจากทีป่ ระชุมที่มีต่อยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแม่บทภูมสิ ารสนเทศแห่งชาติ
ความเห็นจากทีประชุ
่ประชุม

-

-

-

-

ข้อขีแ้ จง/ความเห็
จง/ความเห็นของทีป่ รึกษา
เหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 ซึ่งไม่สามารถใช้ DEM
ของกรมพัฒนาที่ดินได้
Open data ASEAN: ในยุทธศาสตร์ที่เสนอไว้ในแผน - ที่ปรึกษาชี้แจงว่าแนวคิดหลักในแผนแม่บทนี้คือการสร้าง
แม่บทไม่ได้มีการกล่าวถึงการทํา Geocoding เลย ยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันให้ภาครัฐเป็น Data provider
อยากทราบความคิ ด เห็ น ของที่ ป รึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เพื่อเผยแพร่ FGDS ซึ่งเป็นข้อมูลต้นน้ําออกไปในวงกว้าง
เทคโนโลยีการทํา Geocoding
ให้ภาคส่วนต่าง ๆ นําไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้อมูลปลายน้ํา
หรือนําไปใช้ในบริการ ประเด็น Geocoding เป็นเรื่อง
ของการบริ ก ารทางตํ า แหน่ ง หรื อ Location-based
service จึงไม่ได้มีการกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ อย่างไรก็
ตามที่ปรึกษาเห็นด้ วยว่าเนื่องจาก Geocoding เป็ น
ฟังก์ชันสําคัญใน Location-based service ซึ่งมีการใช้
งานอย่างกว้างขวางในสังคมจึงรับไปเพื่อพิจารณาบรรจุ
เข้าไปในยุทธศาสตร์ตามความเหมาะสมต่อไป
Open data ASEAN: ตั วอย่า งของประเทศ - ที่ปรึกษาให้ความเห็นว่าการดําเนินงานเพื่อให้สามารถทํา
มองโกเลียคือการใช้ Geocoding ของ What three Geocoding ได้อาจแบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ ระยะยาว
words (W3W) ซึ่งไม่สามารถระบุความถูกต้องเชิง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ร ะ บ บ บ้ า น เ ล ข ที่ ใ ห ม่ ซึ่ ง
ตําแหน่งได้และเป็นเทคโนโลยี Proprietary ที่ไม่ กระทรวงมหาดไทยต้องเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการและ
สามารถใช้งานในลักษณะ Open ได้ เสนอให้ไม่ควร เป็น งานที่ ต้อ งใช้เ วลาศึ กษาหาระบบที่ เหมาะสมอย่า ง
คิดเทคนิค Geocoding เอง และควรใช้เทคโนโลยี รอบคอบเนื่ อ งจากมีผ ลกระทบในวงกว้ าง ในระยะสั้ น
เปิดสําหรับ Geocoding คือ Open location code อาจใช้ ระบบบางอย่ างที่ใช้ งานสะดวกมากกว่า ค่าพิกั ด
ภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นรหัสในการเข้าถึงพิกัดภูมิศาสตร์ เช่น
ตัวอย่างในประเทศอังกฤษซึ่งใช้รหัสไปรษณีย์ในการทํา
Geocoding ให้ความถูกต้องทางตําแหน่งถึงประมาณ
+/- 6 เมตร
นักวิชาการอิสระ: ในแผนแม่บทควรมีการเพิ่มเรื่อง - ที่ปรึกษาเห็นด้วยและรับไปปรับเพิ่มเติมในยุทธศาสตร์
Geocoding และมีความเห็นว่าในยุทธศาสตร์ที่ 1
ควรจัดสรรงบประมาณให้
สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร: ให้ความเห็นว่า
ระบบการให้เลขที่บ้านของกระทรวงมหาดไทยควรมี
จีไอเอสเข้าไปรองรับ และการให้ใบอนุญาตสิ่งปลูก
สร้าง หน่วยงานท้องถิ่นเองก็ยังไม่มีระบบสนับสนุน
ในส่วนบ้านเลขที่ กทม ได้มีการเปลี่ยนบ้านเลขทีใน
เขตชั้นในแล้ว
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: ให้ - ที่ปรึกษาชี้แจงว่าในรายงานฉบับสมบูรณ์ได้มีการชี้ให้เห็น
ข้ อ มู ล ว่ า ขณะนี้ น ายกรั ฐ มนตรี ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ว่ า แผนแม่ บ ทภู มิ ส ารสนเทศมี ก ารเชื่ อ มโยงกั บ แผน
การบูร ณาการข้อ มู ลภาครัฐ เป็น อย่า งมาก และตั้ ง เศรษฐกิจดิจิทัลและแผนรัฐบาลดิจิทัลอย่างไร แต่ไม่ไ ด้
คณะกรรมการขึ้ น มา 4 ชุ ด โดยมี ชุ ด หนึ่ ง เป็ น ละเอี ย ดถึ ง ระดั บ แผนงาน ซึ่ ง ต้ อ งเป็ น หน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการที่ ทํ า งานกั บ ประชาชนมี รมว หน่วยงานกํากับดูและแผนและหน่วยงานปฏิบัติที่จะต้อง
มหาดไทย เป็นประธาน ชุดที่สองทํางานด้านน้ํา ชุด ไปดําเนินการต่อ
ที่ ส า ม เ ป็ น ด้ า น ค ว า ม มั่ น ค ง ชุ ด ที่ สี่ ด้ า น - แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติฉบับนี้มีลักษณะพิเศษ
ทรั พยากรธรรมชาติแ ละโครงสร้ า งพื้ นฐาน ต่อ ไป คือได้มีการ Quantify ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจของภูมิ
ราชการจะทํางานเป็น agenda-based
ขณะนี้ สารสนเทศเป็นตัวเลขออกมาก นอกเหนือจากประโยชน์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศกําลังดําเนินการด้าน ในเชิงสังคมหรือการบริหารจัดการ เช่น ภัยพิบัติ ความ
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รหัสพื้นฐาน ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับ Geocoding ด้วย
และเสนอให้เชื่อมโยงทางด้าน GIS เข้าไปกับแผน
เศรษฐกิจดิจิทัลและแผนรัฐบาลดิจิทัล

- นักวิชาการอิสระ: มีความเห็นว่าน่าจะใส่คําว่าภาค
เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าไป
ในเป้ า หมายของแผนแม่ บ ท เพื่ อ ให้ แ น่ ชั ด ขึ้ น ว่ า
เกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทสได้
- Open data ASEAN: เสนอว่าอาจใช้หมายเลขมิเตอร์
ไฟฟ้าในการช่วยทํา Geocodng ได้เนื่องจากทราบมา
ว่ามิเตอร์ไฟฟ้าทุกตัวมีพิกัดตําแหน่ง นอกจากนี้ เห็น
ว่าตัวชี้วัดประสิทธิผลเป็นการวัดเชิงปริมาณ ไม่ได้ชี้
วัดคุณภาพ
- Open data ASEAN: คําว่า Mapathon มีได้หลาย
ความหมายซึ่งในยุทธศาสตร์ไม่ได้ระบุไว้ อยากทราบ
รายละเอียดในส่วนนี้ และรวมทั้งเรื่อง Incentive

- Open data ASEAN: แสดงความกังวลในประเด็น
เรืองของการพัฒนาซอฟต์แวร์ Open source กันเอง
ในประเทศไทย โดยแยกตั ว ออกจากประชาคม
นานาชาติ ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาไม่ ป ระสบความสํ า เร็ จ
แนวทางที่เหมาะสมน่าจะเป็นการสร้างคนที่สามารถ
เชื่อมต่อกับประชาคมนานาชาติโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ

ข้อขีแ้ จง/ความเห็
จง/ความเห็นของทีป่ รึกษา
โปร่งใส ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว
- ที่ปรึกษาได้ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นคําถามที่เกิดขึ้นใน
ช่ ว งเวลาพั ก รั บ ประทานอาหารกลางวั น ว่ า ตั ว เลข
ผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ จากการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศที่คํานวณออกมาน่าจะต่ําเกินไปว่า เป็นการ
ประเมินแบบระมัดระวังและ Conservative โดยไม่มอง
ในแง่ บ วกจนเกิ น ไป ดั ง นั้ น ตั ว เลขผลประโยชน์ ท าง
เศรษฐกิจที่ออกมาจึงเป็นตัวเลขขั้นต่ํา ประเด็นสําคัญ
คื อ ตั ว เลขผลประโยน์ มี ลั ก ษณะทบต้ น ดั ง นั้ น หาก
ต้องการผลประโยชน์จํานวนมาก ควรมีการเร่งดําเนินการ
เปิดเผยข้อมูลโดยเร็ว
- ที่ ป รึ ก ษาชี้ แ จงว่ า โดยเจตนาแล้ ว คื อ ทุ ก ภาคส่ ว นไม่ มี
ข้อยกเว้น และในช่วงต้นของเป้าหมายก็ได้มีการระบุไ ว้
อย่างชัดเจนแล้วว่าทุกภาคส่วนสามารถรับบริการข้อมูล
ภูมิสารสนเทศจากระบบออนไลน์ที่จะพัฒนาขึ้นได้
- ที่ปรึกษาชี้แจงว่าตัวชี้วัดที่ Outcome และตัวชี้วัดระดับ
Impact ที่กําหนดขึ้นจะมีลักษณะเป็นเชิงปริมาณ แต่ก็
เป็นตัวแทนที่ดีของเชิงคุณภาพหากมีการวัดต่อเนื่องเป็น
เวลานานพอสมควร ตั ว อย่ า งเช่ น หากการจั ด
Mapathon แต่ละปีมีจํานวนผู้เข้าร่วมมากขึ้นเรือย ๆ ก็
น่ า จะแสดงว่ า Solution ที่ ไ ด้ จ ากงานเป็ น สิ่ ง ที่ มี
ประโยชน์จริงในทางปฏิบัติ ทําให้เกิดความสนใจขึ้น
- ที่ปรึกษาชี้แจงว่ามีความเป็ นไปได้หลายทาง เช่น อาจ
เป็น Theme-based หรือ problem-based หรือ areabased ในขั้นแผนแม่บทนี้ยังไม่ได้มีการระบุรายละเอียด
ซึ่งต้องไปดําเนินการโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดงาน
สําหรับในส่วนของ Incentive คงจะอยู่ในรูปของรางวัล
ซึ่งงบประมาณในแผนแม่บทไม่ได้กําหนดสัดส่วนไว้ว่าเป็น
ค่ า จั ด งานและรางวั ล เท่ า ไร ซึ่ ง เป็ น รายละเอี ย ดที่
หน่วยงานดําเนินการจะได้กําหนดต่อไป อย่างไรก็ตาม
Incentive ส่วนหนึ่งที่ได้จากการจัด Mapathon คือเป็น
ช่องทางที่ให้ผู้ที่มีแนวคิดหรือ Solution ได้พบกับผู้ที่มี
ความต้องการและเงินทุน ซึ่งหากตรงกันก็สามารถ Spin
ต่อไปเป็นธุรกิจได้ ดังตัวอย่างในต่างประเทศดังเช่นใน
สหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักร
- ที่ปรึกษาชี้แจงว่าเห็นด้วยว่าโดยศักยภาพของประเทศ
ไทยในขณะนี้ไม่สามารถผลิตซอฟต์แวร์ภูมิสารสนเทศได้
เอง ดังนั้นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้คือคัดเลือก
ซอฟต์แวร์ Open source ที่เหมาะสมเพียง 1 หรือ 2 ตัว
ขึ้นมาส่งเสริม และเพื่อให้คนไทยทั่วไปซึ่งมีจุดอ่อนในด้าน
ภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ได้ทันที
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ข้อขีแ้ จง/ความเห็
จง/ความเห็นของทีป่ รึกษา
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ ใ ช้ ง านได้ ดี อ ยู่ แ ล้ ว ดั ง ตั ว อย่ า งเช่ น ก็ควรมีการแปลคู่มือหรือ User guide เป็นภาษาไทย
Open data handbook ของสํานักงานรัฐบาล - ในส่วนของความซ้ําซ้อน ที่ปรึกษาชี้แจงว่าในแผนพัฒนา
อิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง แปลและดั ด แปลงมาจาก Open ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมได้ ร ะบุ ไ ว้ ชั ด เจนว่ า
data ของต่างประเทศ
ภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อน ภาครัฐเป็นผู้ส่งเสริม และ
- นอกจากนี้ ภาครั ฐ ไม่ ค วรเข้ า ไปทํ า ซ้ํ า ซ้ อ นหรื อ แผนนี้ก็ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. แล้วจึงไม่น่ากังวล
แข่งขันกับประชาคมผู้ใช้ แต่ควรเน้นเรื่องของการใช้ มากนักเนื่องจากทิศทางของประเทศก็ ไ ปในแนวทางที่
ประโยชน์ จ ากเครื อ ข่ า ยหรื อ ประชาคมผู้ ใ ช้ ทั้ ง ใน สอดคล้องกับความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม
ประเทศไทยและที่มีอยู่ทั่วโลกอยู่แล้ว
- ทีป่ รึกษาชี้แจงเพิ่มเติมว่า การดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่
- เสนอว่าควรมีการเก็บข้อมูลพื้นเมืองเข้ามา เช่น ชื่อ 4 ควรใช้ประโยชน์จากประชาคมภูมิสารสนเทศอย่างที่
หมู่บ้านเป็นภาษาล้านนา ถ้าสามารถทําให้ข้อมูลมี ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอ ซึ่งในยุทธศาสตร์ก็ได้มีการเสนอให้
ลั ก ษณะเป็ น Multi-lingual เพื่ อ เป็ น เอกลั ก ษณ์ จัด ตั้ง ภาคึภู มิส ารสนเทศซึ่ งเป็น ลัก ษณะ Consortium
ท้ อ งถิ่ น ก็ จ ะมี ป ระโยชน์ แ ละเป็ น จุ ด ที่ ส่ ง เสริ ม การ ของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศ สําหรับเงินทุนใน
ท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคส่วนที่ทํารายได้ให้กับประเทศ การดํา เนิน งานของภาคี ภู มิส ารสนเทศ น่ า จะสามารถ
เป็นอย่างมาก
ขอรั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น พั ฒ นาดิ จิ ทั ล ซึ่ ง จะถู ก
จัดตั้งโดยพรบ.กองทุนดิจิทัล ซึ่งรัฐบาลกําลังผลักดันให้มี
การประกาศใช้
- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม: ขอทราบแนวคิด - ที่ปรึกษาได้ชี้แจงว่า การจัดทําแผนที่ภาพถ่ายในแผนงาน
ของแผนงานที่ 5 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่เสนอให้จัดทํา ที่ 5 เป็นการดําเนินงานเพื่อเตรียมรองรับการทํา FGDS
แผนที่ภาพถ่ายในปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงท้ายของแผน 3.0 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ ส่วนในปัจจุบัน กรมที่ดินกําลัง
ทั้ง ๆ ที่แผนที่ภาพถ่ายเป็นข้อมูลตั้งต้นในการทําชั้น จั ด ทํ า แผนที่ ภ าพถ่ า ยเสร็ จ เกื อ บทั้ ง ประเทศแล้ ว ใน
ข้อมูลอื่น และเพราะเหตุใดจึงเสนอให้กรมที่ดินเป็น ยุทธศาสตร์จึงเสนอไว้เป็นแผนงานที่ 2 สําหรับการทํา
ผู้รับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียวในการดําเนินงาน FGDS 2.0 เหตุผลที่ในช่วงท้ายแผนเสนอให้มีการทํา
ส่วนนี้ ในขณะที่กรมแผนที่ทหารและ สทอภ. ก็เป็น แผนที่ภาพถ่ายชุดใหม่เพราะเนื่องจากแผนที่ภาพถ่ายเป็น
หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับภาพถ่ายทางอากาศและ ข้อมูลตั้งต้นในการทําชั้นข้อมูลอื่น ๆ จึงไม่ควรปล่อยให้
ภาพดาวเทียม รวมทั้งในส่วนของข้อมูลประชากรที่ ล้าสมัย แต่ควรปรับปรุงเป็นรอบ ๆ โดยห่างกันประมาณ
กําหนดให้สํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบใน 4-5 ปี
ขณะที่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ ข้ อ มู ล - ในส่วนของการเสนอให้กรมที่ดินเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ประชากรคือกระทรวงมหาดไทย
จัดทําแผนที่ภาพถ่ายสําหรับ FGDS 3.0 นั้น เนื่องจาก
โดยภารกิจการทํางานของกรมที่ดินต้องมีการผลิตแผนที่
ภาพถ่ายอยู่แล้ว และต้องแยกแยะแผนที่ภาพถ่ายซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ข้อมูลออกจากภาพถ่ายทางอากาศ
หรือภาพดาวเทียมซึ่งเป็นข้อมูลดิบ โดยการผลิตแผนที่
ภาพถ่ า ยอาจเลื อ กใช้ ภ าพถ่ า ยทางอากาศหรื อ ภาพ
รายละเอียดสูงจากดาวเทียมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสม
กั น เป็ น ข้ อ มู ล ดิ บ ในการเริ่ ม กระบวนการผลิ ต แผนที่
ภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม และในปัจจุบัน ข้อมูล
ดิบอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ คือข้อมูลจาก
อากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก ซึ่งสามารถนํามาใช้ในการ
ผลิตแผนที่ภาพถ่ายได้เช่นกัน
- ที่ปรึกษาเห็นด้วยกับผู้เข้าร่วมประชุมว่าระบบทะเบียน
ราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทยเป็นแหล่งข้อมูลประชากร
ที่ สํ า คั ญ และรั บ ที่ จ ะไปเพิ่ ม เติ ม เป็ น หน่ ว ยงานร่ ว ม
ดําเนินการในการจัดทํา Socio-econmoic FGDS ส่วนนี้
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ตารางที่ ง.2 สรุปข้อคิดเห็นจากทีป่ ระชุมที่มีต่อยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแม่บทภูมสิ ารสนเทศแห่งชาติ
ความเห็นจากทีประชุ
่ประชุม
ข้อขีแ้ จง/ความเห็
จง/ความเห็นของทีป่ รึกษา
- นักวิชาการอิสระ: มีความเห็นว่าน่าจะมีการกําหนด - ที่ปรึกษาชี้แจงว่า การทําข้อมูลมีมาตรฐานกํากับซึ่งรวม
ตัวชี้วัดเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล และควรมี ไปถึ งเรื่องความถูกต้ องเชิ งตํา แหน่ง และความถูก ต้อ ง
ไมล์สโตนในตัวชี้วัด
โดยรวมของข้ อ มูล อยู่แ ล้ ว แต่ รับ ที่ จะนํ าไปเขี ย นให้ มี
ความชัดเจนขึ้นในเนื้อหาของแผน ฯ ว่าการจัดทําข้อมูล
ภูมิสารสนเทศต้องทําตามมาตรฐาน
- บริษัท วิทยุการบิน จํากัด: มีความเห็นว่าน่าจะมี - ที่ ป รึ ก ษาเห็ น ด้ ว ยกั บ ความเห็ น และรั บ ไปดํ า เนิ น การ
โครงข่ายทางอากาศ ทางน้ํา และทางราง ครบทุก เพิ่มเติมในยุทธศาสตร์ที่ 2 ต่อไป
โหมดของการคมนาคมและขนส่ ง ด้ ว ย ซึ่ ง จะเป็ น
ประโยชน์ รวมทั้งกําหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้
ชัดเจน
- ดร.แก้ว นวลฉวี: เสนอให้เน้นว่าการทําข้อมูลภูมิ - ในประเด็น มาตรฐาน ที่ ป รึก ษาเห็ นด้ ว ย และรั บจะไป
สารสนเทศต้องดําเนินการตามมาตรฐาน เนื่องจากทํา ปรั บ ปรุ งให้ ชั ด เจนขึ้ น ในแผนแม่ บ ทว่ า การดํ า เนิ น งาน
ให้ ก ารดํ า เนิ น งานร่ ว มกั น หลายฝ่ า ยเป็ น ไปได้ ทางด้านภูมิสารสนเทศต้องดําเนินการตามมาตรฐานที่มี
โดยสะดวก และเสนอให้ที่ปรึกษาดําเนินการให้มี อยู่ ในส่ ว นของการสร้ า ง Career path นั ก ภู มิ
แนวทางความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษา สารสนเทศในภาครัฐ ที่ปรึกษาเห็นว่ายังไม่ชัดเจนว่ามี
และองค์กรภาครัฐที่เป็นผู้ใช้ผู้สําเร็จการศึกษา และ ความจํ าเป็น ในกรณี ความรู้ พื้น ฐานหรือ หลั กการใหญ่
เสนอให้มีการรับรอง Career path ของนักภูมิ สามารถดําเนินการพัฒนาได้โดยการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ของภาครัฐแต่ละระดับ เช่น การอบรมให้ CIO มีความรู้
สารสนเทศโดย กพร
- การดํ า เนิ น การ NSDI
มี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ ความเข้าใจทางด้านภูมิสารสนเทศ ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนอยู่
Jurisdiction เช่น ระดับประเทศ ระดับตําบล ซึ่งการ แล้ ว ส่ว นความต้ องการความเชี่ย วชาญพิเ ศษทางภู มิ
ดําเนินงานไม่เหมือนกัน งบประมาณที่ได้รับก็ต่างกัน สารสนเทศจริง ๆ ซึ่งมีอยู่ไม่มาก ก็อาจแสวงหาจากแหล่ง
โดยในระดับท้องถิ่นหรือตําบล เป็นที่ทราบกันดีว่า อื่น เช่น ภาคเอกชน มาทดแทนได้ นอกจากนี้ โอกาส
หลายองค์ กรท้ อ งถิ่ น ก็ ป ระสบปั ญหาในด้ า น ที่ จ ะสร้ า งสายงานใหม่ ใ นภาครั ฐ มี น้ อ ยมาก เนื่ อ งจาก
งบประมาณ และบุคลากร จะทําอย่างไรให้องค์กร ทิศทางของภาครัฐจะมีขนาดเล็กลง
เหล่ า นี้ ส ามารถได้ รั บ ทรั พ ยากรเพื่ อ สนั บ สนุ น - ที่ปรึ กษาเห็น ว่าปั ญหาการจัดสรรทรั พยากรที่ล งไปยั ง
หน่วยงานท้องถิ่นค่อนข้างน้อยเป็นปัญหาร่วมของงาน
ดําเนินงานได้
- ในเรื่อ งของ Partnership การสนั บสนุนให้มีการ เกือบทุกด้านไม่ใช่เฉพาะทางด้านภูมิสารสนเทศเท่านั้น
ดําเนินการร่วมกันจะทําให้การพัฒนา NSDI ไปได้โดย จึงอาจไม่เหมาะที่จะนํามาบรรจุเป็นแผนงานในส่วนของ
รวดเร็ว โดยในส่วนของ Partnership จะทําอย่างไร ภูมิสารสนเทศ
ให้ ภ าครั ฐ กั บ ภาคเอกชนมี ค วามร่ ว มมื อ กั น โดย - ในส่วนของ Partnership ระหว่างภาครัฐและเอกชนที่
ดําเนินการได้ลําบากเนื่องจากอาจมีข้อครหาได้ สามารถ
ปราศจากคําครหา
- เสนอให้ปรับปรุงวิสัยทัศน์ว่า จาก “NSDi เป็นกลไก ใช้ภาคีภูมิส ารสนเทศซึ่ งเป็น Neutral body ของ
ภาคเอกชนได้ และจะช่วยทําให้ภาครัฐสามารถร่วมมือกับ
สนับสนุน” เป็น “NSDI เป็นหนึ่งในกลไก”
- ให้ความเห็นว่าเป้าหมายของแผนแม่บท Ambitious ภาคเอกชนโดยไม่ ต้ อ งกั ง วลเป็ น การเลื อ กปฏิ บั ติ ห รื อ
เกินไปและไม่น่าจะสามารถดําเนินการได้ภายใน 5 ปี ลําเอียงไปกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
- ในส่วนของเป้าหมาย ที่ปรึกษามีความเห็นว่าสาเหตุที่การ
ควรมีการประเมินเป็นระยะ เช่น ครึ่งแผน
- มีความเห็นว่าตัวชี้วัดประสิทธิผลที่กําหนดไว้ในแผน ดําเนิน งานทางด้า น NSDI ในอดีต เป็นไปอย่า งล่าช้ า
เนื่องจากปัจจัยสองประการคือ ไม่มีนโยบายจากผู้บริหาร
เป็นเชิงปริมาณ ไม่ใช่เชิงคุณภาพ
- อ ย า ก ท ร า บ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง คํ า ว่ า Open ระดับสูง และมีกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค ในยุทธศาสตร์
ที่ 1 ของแผนแม่ บ ท ฯ นี้ จึ ง เสนอให้ มี ก ารประกาศ
knowledge
นโยบาย Open data และมีการแก้ไขกฎหมาย และให้
แผนแม่บท ฯ นี้ไ ด้รับการอนุมัติจาก ครม. ซึ่งหากเป็น
เช่ น นี้ ก็ มี ค วามเป็ น ไปได้ เ ป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ จ ะบรรลุ ไ ด้
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ตารางที่ ง.2 สรุปข้อคิดเห็นจากทีป่ ระชุมที่มีต่อยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแม่บทภูมสิ ารสนเทศแห่งชาติ
ความเห็นจากทีประชุ
่ประชุม

ข้อขีแ้ จง/ความเห็
จง/ความเห็นของทีป่ รึกษา
ภายในกรอบเวลา 5 ปีที่ตั้งไว้
- ที่ปรึกษาได้ชึ้แจงประเด็นตัวชี้วัดประสิทธิผลว่าที่กําหนด
ไว้ เ ป็ น เชิ ง ปริ ม าณก็ จ ริ ง แต่ เ ป็ น ตั ว แทนที่ ดี ข องเชิ ง
คุณภาพ โดยหากเทียบเคียงเพื่อให้เห็นภาพอาจทําได้
โดยอาศัยตัวอย่างการวัดคุณภาพของตําราเรียนแคลคูลัส
ซึ่งสามารถทําได้หลายวิธี แต่ตัวชี้วัดที่ชัดเจน สะดวก
และมีความลําเอียงน้อยก็คือวัดจากจํานวนครั้งของการ
พิมพ์ (Edition) หากตําราเรียนของผู้แต่งท่านใดก็ตาม
เป็ น ที่ นิ ย ม มี จํ า นวนครั้ ง ของการพิ ม พ์ ม าก ก็ แ สดงว่ า
ได้รับการยอมรับจากประชาคมผู้ใช้ (อาจารย์ นักวิชาการ
และนักศึกษาที่ใช้ตํารา) ว่ามีคุณภาพดี
- ที่ปรึกษาได้ชี้แจงในส่วนของ Open knowledge ว่าเป็น
แนวคิดที่ล้อตาม Open data กล่าวคือเมื่อมีการเปิดเผย
ข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ออกไปในวงกว้าง
สู่ผู้ใช้จํานวนมาก ซึ่งไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิ
สารสนเทศได้เต็มที่หากไม่มีองค์ความรู้ แต่การฝึกอบรม
ในลักษณะปกติโดยหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาทําได้
เป็นจํานวนน้อย จึงจําเป็นต้องมี Open knowledge ใน
ลักษณะ On-line course ที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างองค์
ความรู้ให้กับผู้ใช้จํานวนมาก
- สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย: แสดงความกังวล - ที่ ป รึ ก ษาให้ ค วามเห็ น ว่ า สามารถใช้ แ ผนที่ ภ าพถ่ า ยที่
เกี่ ย วกั บ การเสนอให้ ทํ า เขตการปกครองในระดั บ ทันสมัยเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ช่วย
หมู่บ้านว่าจะทําได้หรือไม่ และในระดับหมู่บ้านยังไม่ ให้ท้องถิ่นและกํานันผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่ช่วยกันและ
มีใครเคยจัดทําขึ้น
ตกลงกําหนดขอบเขตหมู่บ้านขึ้นมา เนื่องจากเป็นคนใน
ท้องที่ย่อมทราบอยู่แล้วว่าบริเวณใดอยู่ในหมู่บ้านใด
- Open data ASEAN: มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าแนว
เขตหมู่บ้านอาจมีหลายระดับ เช่น แนวที่ยืนยันแล้ว
หรือแนวที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยในการ
ใช้งาน

จ-1

ภาคผนวก จ แผนงาน/โครงการทางด้ า นภู มิ ส ารสนเทศของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการจั ด ท าโครงการ/แผนงานย่ อ ยตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ ไ ด้ ก าหนดไว้
ภาคผนวก ง นี้เป็นการรวบแผนงาน/โครงการทางด้านภูมิสารสนเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่
ระหว่างการดาเนินการหรือรอดาเนินการในปีงบประมาณ 2559 หรือเตรียมการไว้สาหรับปีงบประมาณ
2560 ซึ่งเป็นปีแรกของการดาเนินงานในแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
ทั้งนี้ แผนงานที่ปรากฏในภาคผนวก ง นี้ ไม่ได้เป็นแผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บท ฯ และ
ควรมีการพิจารณาเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของงบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ เพื่อให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้อีกครั้งหนึ่งในภายหลังเมื่อ กภช. อนุมัติแผน
แม่บท ฯ แล้ว

(ร่าง) แผนการดําเนินงานการพัฒนา และส่งเสริมการใช้มาตรฐานการอธิบายข้อมูล (Metadata)
ระยะเวลาดําเนินการ (ไตรมาส)
งบประมาณ
กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน
ผลลัพธ์
2559
2560
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
1 2 3 4 1 2 3 4
1. การจัดทําคําอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามมาตรฐาน
1) ศึ ก ษาทบทวนรายการหลั ก สํ า หรั บ การอธิ บ ายชุ ด ข้ อ มู ล รายการหลั ก สํ า หรั บ การอธิ บ ายชุ ด ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศ
คณะทํางานฯ
ภูมิสารสนเทศ (Core Metadata) ที่เหมาะสมกับชั้นข้อมูล (Core Metadata) ที่เ หมาะสมกั บ ชั้ นข้ อ มูล ภู มิ สารสนเทศ
ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน FGDS ของประเทศไทย (ดําเนินการ พื้นฐาน FGDS ของประเทศไทย
แล้ว)
สทอภ.
2) * พัฒนาเครื่องมือในการจัด ทําและสืบค้นคําอธิบายข้อมู ล ใช้ระบบบริหารจัดการ metadata ของ GISTDA Portal
(Metadata)
- คณะทํางานฯ
3) * จั ดฝึ กอบรมเชิง ปฏิบั ติก ารในการจั ดทํา คํา อธิ บายข้ อมู ล หน่วยงาน FGDS (10 หน่วยงานนําร่อง) มีการจัดทําคําอธิบาย
- สทอภ.
ข้อมูล (Metadata) ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ
(Metadata) ตามมาตรฐาน จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 หน่วยงานหลัก 4 หน่วยงาน (นําร่อง) และ 1. คําอธิบายข้อมูล (Metadata) 4 หน่วยงาน (นําร่อง) 7 ชั้น
ข้อมูลดังนี้
หน่วยงานรอง
1.1 กรมพัฒนาที่ดิน (ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน)
- ครั้งที่ 2 หน่วยงานหลัก 6 หน่วยงาน และหน่วยงานรอง
1.2 กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง (ชั้ น ข้ อ มู ล เขตชุ ม ชน
- การลง Site Visit เพื่อสนับสนุนให้คําปรึกษาการ
ตัวเมือง)
จัดทํา คําอธิบายข้อมูล (Metadata) ให้แก่หน่วยงาน
1.3 กรมแผนที่ทหาร (ชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศออร์โธ,
หลักและหน่วยงานรอง
ชั้ น ข้ อ มู ล แบบจํ า ลองความสู ง ภู มิ ป ระเทศเชิ ง เลข
- ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงาน
ชั้ น ข้ อ มู ล หมุ ด หลั ก ฐานแผนที่ และชั้ น ข้ อ มู ล แผนที่
ภูมิประเทศ)
1.4 สทอภ. (ชั้นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม)
2. คําอธิบายข้อมูล (Metadata) หน่วยงานนําร่องระยะที่ 2
จํานวน 6 หน่วยงาน 6 ชั้นข้อมูล ดังนี้
2.1 กรมการปกครอง (ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง)
2.2 สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ชั้นข้อมูลเส้นทาง
คมนาคม)
2.3 กรมทรัพยากรน้ํา, กรมชลประทาน, กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล (ชั้นข้อมูลแม่น้ํา ลําธาร แหล่งน้ํา)
1

กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดําเนินการ (ไตรมาส)
งบประมาณ
2559
2560
(บาท)
1 2 3 4 1 2 3 4

2.4 กรมป่าไม้, กรมอุทยานฯ (ชั้นข้อมูลป่าไม้)
2.5 กรมที่ดิน (ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน)
2.6 กรมอุทกศาสตร์ (ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ทางทะเล)
4) ประชาสัมพันธ์ มาตรฐานการจัดทําคําอธิบายข้อมูล (Core ผู้ผลิต/ผู้ใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ รับรู้รับทราบ และสามารถ
Metadata) ผ่านเว็บไซต์ ThaiSDI /NGIS Portal โดยผู้ใช้ นํ า รายการหลั ก ของมาตรฐานการจั ด ทํ า คํ า อธิ บ ายข้ อ มู ล
(Core
Metadata) ไปใช้ ใ นการจั ด ทํ า คํ า อธิ บ ายข้ อ มู ล
สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้
(Metadata) ได้ถูกต้องตามมาตรฐาน
2. การส่งเสริมการใช้งาน คําอธิบายข้อมูล (Metadata)
2.1 สร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ให้สามารถนํามาตรฐานการจัดทําคําอธิบายข้อมูล (Metadata) ไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง
1) * จัดประชุม/สัมมนา เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้ผู้บริหาร - ผู้ บ ริ ห ารเล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการนํ า มาตรฐาน
การอธิ บ ายข้ อ มู ล ไปใช้ ง าน เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทาง
หน่วยงาน เล็งเห็นถึงความสําคัญของการนํามาตรฐาน การ
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อธิ บ ายข้ อ มูล และรั บฟั ง ข้ อคิ ด เห็น แนวทางการกํา หนด
มาตรการ การนํามาตรฐาน การอธิบายข้อมูล (Metadata) - มี แ นวทางร่ ว มกั น ในการกํ า หนดมาตรการ การนํ า
มาตรฐาน การอธิบายข้อมูล (Metadata) เพื่อก่อให้เกิด
ไปใช้งานต่อไป (2 ครั้ง)
การนําไปบังคับใช้ต่อไป
- หลักสูตรฝึกอบรมที่มีความเป็นมาตรฐาน
2) จัดทําหลักสูตรฝึกอบรม และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
- จํานวนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านมาตรฐาน
ให้แก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
การจัดทําคําอธิบายข้อมูล (Metadata) เพิ่มขึ้น
- หลักสูตรฝึกอบรมสําหรับหน่วยงานผู้ผลิตชั้นข้อมูล
- คุณภาพบุคลากร ที่ออกสู่ตลาดแรงงาน มีความรู้พื้นฐาน
ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน FGDS และหน่วยงานที่
การจัดทําคําอธิบายข้อมูล
เกี่ยวข้อง (1 ครั้ง หรือมากกว่า)
- หลักสูตรฝึกอบรมสําหรับผู้ใช้งานทั่วไป และ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภูมสิ ารสนเทศ (1 ครั้ง
หรือมากกว่า)

3)

* สนับสนุนให้มีการพัฒนา และจัดทํา Application เพื่อ

Application การต่อยอดการใช้ประโยชน์จากคําอธิบายข้อมูล
(Metadata)

-

ผู้รับผิดชอบ

สทอภ.

200,000
-

- สทอภ.
- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

200,000

- สทอภ.
- หน่วยงาน
และสถาบัน
การศึกษา
ที่เกี่ยวข้อง

-

สทอภ.
2

กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน

ผลลัพธ์

ส่งเสริมให้มีการนําคําอธิบายข้อมูล (Metadata) ไปต่อยอด
การใช้ประโยชน์ ในแผนงานประจําของ สทอภ. ปี 2560
(กรณีที่มีงบประมาณเพียงพอในการดําเนินงาน)
2.2 ส่งเสริม และเผยแพร่ การจัดทําคําอธิบายข้อมูล
1) การสร้ างกลไกด้า นความรู้ เ รื่อ งการจั ด ทํา คํ าอธิ บายข้อ มู ล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น Facebook
(Metadata) ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํา
คําอธิบายข้อมูล (Metadata)
2) จัด ทํา เอกสารเผยแพร่ (แผ่น พับ , ใบปลิ ว ) ประชาสั มพั น ธ์ มีสื่อเอกสาร ที่ง่ายต่อการทําความเข้าใจ เพื่อเป็นแรงจูงใจใน
ประโยชน์ ข องการจั ด ทํ า คํ า อธิ บ ายข้ อ มู ล และตั ว อย่ า ง การจัดทําคําอธิบายข้อมูล
แบบกะทั ด รั ด และเข้ า ใจง่ า ย หากสนใจในรายละเอี ย ด
สามารถเข้ามาดาวน์โหลดเอกสารในเว็บไซต์ได้
3) จัดทํา วีดีทัศน์ เผยแพร่การจัดทําคําอธิบายข้อมูล ในแต่ละ มีสื่อ วีดีทัศน์ เพื่อนําไปใช้ในการเผยแพร่ สร้างความน่าสนใจ
ชั้นข้อมูล
ในการจัดทําคําอธิบายข้อมูล
4) จั ด สั ม มนา ประชาสั ม พั น ธ์ โดยนํ า เสนอ ความเป็ น มา สร้างความเชื่อมั่นในการดําเนินงานในครั้งนี้ ให้กับหน่วยงาน
แนวทางการดํ า เนิ น งานที่ ชั ด เจน และเปิ ด ตั ว Web ต่างๆ
application ที่ จะนํ ามาใช้ ใ นการจั ด ทํา คํ าอธิ บายข้อ มู ล
ที่พัฒนาขึ้นใหม่
3. กําหนดมาตรการ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดทําและ นํามาตรฐาน การอธิบายข้อมูล (Metadata) ไปใช้งาน
1) เสนอมาตรการในการผลักดันให้มีการนํามาตรฐานการอธิบาย มี ม าตรการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การการบั ง คั บ ให้ ใ ช้ ม าตรฐาน
ข้อมูล (Metadata) ไปใช้ในการกําหนดเงื่อนไขในการจัดทํา การอธิบายข้อมูล (Metadata)
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยเสนอ กภช. เพื่อพิจารณา และเสนอ
ครม. เพื่อประกาศให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
2) ติ ด ตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการจั ด ทํ า และใช้ ง าน รายงานสถานภาพการจั ด ทํ า และใช้ ง านมาตรฐานคํ า อธิ บ าย
มาตรฐานการอธิ บ ายข้ อ มู ล (Metadata) ผ่ า นเครื่ อ งมื อ ข้อมูล (Metadata) ผ่านระบบออนไลน์
ที่ได้ทําการพัฒนาในระบบออนไลน์
* กิจกรรมตามแผนงานประจําของ สทอภ.

ระยะเวลาดําเนินการ (ไตรมาส)
งบประมาณ
2559
2560
(บาท)
1 2 3 4 1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ

920,000
-

สทอภ.

120,000
(แผ่นละ
12 บาท)

สทอภ.

500,000

สทอภ.

300,000

สทอภ.

-

- คณะทํางาน
- สทอภ.
- กภช.

-

สทอภ.

3

เป้าหมาย

ประเด็นปัญหา
หน่วยงานต่างๆมีการผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศซ้ําซ้อน
และไม่ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณของ
ประเทศอย่างสิ้นเปลือง และไม่สามารถบูรณาการข้อมูล
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ร่าง) Road Map แนวทางการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ (FGDS)
sss

มีการผลิตข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐาน อย่างมี
มาตรฐาน สามารถนํามาบูรณาการร่วมกันได้
อย่างถูกต้อง และก่อให้เกิดการใช้งบประมาณ
ของประเทศอย่างคุ้มค่า

กลยุทธ์ การดําเนินงานในแต่ละปี
2559

2560

2561

2562

OUTPUT

OUTCOME

แผนงานที่ 1
กําหนดนโยบายการพัฒนาและ
ผลักดันให้นาํ ข้อกําหนด FGDS ไป
ใช้กําหนดกระบวนงานขององค์กร
ทั้งในระดับบริหารองค์กร และ
ระดับปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ที่ 1
ผู้บริหารหน่วยงานเห็นความสําคัญของ
มาตรฐาน FGDS และกําหนดให้เป็น
นโยบายในการพัฒนาชั้นข้อมูลที่ผลิต
ตามภารกิจของหน่วยงาน ก่อให้เกิด
การบริหารจัดการงบประมาณ/
โครงการด้านภูมสิ ารสนเทศ อย่างเป็น
ระบบ และถูกต้องตามมาตรฐาน

1. สร้างความตระหนักให้
ผู้บริหารหน่วยงานเห็น
ความสําคัญของการนํา
ข้อกําหนดของมาตรฐาน
FGDS ไปใช้งาน

1. กํ า หนดมาตรการ หรื อ
แนวทางการกํ า กั บ ติ ด ตาม
การดําเนินงานของหน่วยงาน
ให้ปฏิบัติงานตามข้อกําหนด
ของมาตรฐาน FGDS
2. ส่งเสริมและผลักดันการนํา
มาตรการไปใช้ ใ นการกํ า กั บ
ติ ด ตาม ประเมิ น การปฏิ บั ติ
ตามข้ อ กํ า หนดมาตรฐาน
FGDS

1. ส่งเสริมและผลักดันการ
นํามาตรการไปใช้ในการ
กํากับติดตาม ประเมินการ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดของ
มาตรฐาน FGDS

1. ส่งเสริมและผลักดันการ
นํามาตรการไปใช้ในการ
กํากับติดตาม ประเมินการ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดของ
มาตรฐาน FGDS

เอกสารมาตรการ/แนวทางการ
ดํ า เนิ น งาน และการติ ด ตามการ
ดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงาน ในการ
ผลิตและบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS

หน่ ว ยงานมี ก ารจั ด ทํ า ชั้ น ข้ อ มู ล
ภู มิ ส ารสนเทศได้ ถู ก ต้ อ งตาม
ข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS

แผนงานที่ 2
ส่งเสริมการจัดทําข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพื้นฐานตามข้อกําหนด
ของมาตรฐาน FGDS เอื้อต่อการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของประเทศ

เป้าประสงค์ที่ 2
หน่วยงานมีการจัดทําข้อมูลภูมิ
สารสนเทศได้ถูกต้องตามข้อกําหนด
ของมาตรฐาน สามารถนําไปใช้ในการ
อ้างอิงเพื่อจัดทําชั้นข้อมูลอื่นได้อย่าง
ถูกต้อง

2. จัดทําชั้นข้อมูลภูมิ
สารสนเทศต้นแบบ ตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐาน
FGDS (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้หน่วยงานจัดทําชั้นข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ ตาม
ข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS
(15 จังหวัด)
2.2 จัดทําแนวทางและ
ขั้นตอนในการสนับสนุนและ
ประสานงานการจัดทําและ
ปรับปรุงชั้นข้อมูล

2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หน่วยงานจัดทําชั้นข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ ตามข้อกําหนด
มาตรฐาน FGDS (40
จังหวัด)

2. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้หน่วยงานจัดทําชั้นข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ ตาม
ข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS
ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ (21
จังหวัด) และขยายผลนําไปสู่
การต่อยอดใช้ประโยชน์

ชั้ น ข้ อ มู ล ภู มิ ส า ร ส น เ ท ศ ที่ ไ ด้
มาตรฐานตามข้ อ กํ า หนด FGDS
ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด

หน่ ว ยงานมี ก ารจั ด ทํ า ข้ อ มู ล
ภู มิ ส า ร ส น เ ท ศ ถู ก ต้ อ ง ต า ม
ข้ อ กํ า หนดมาตรฐาน ลดความ
ซ้ําซ้อนในการใช้งบประมาณ และ
สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนงานที่ 3
พัฒนาบุคลากรด้าน
ภูมิสารสนเทศ ให้สามารถนํา
ข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS ไปใช้
เป็นมาตรฐานอ้างอิงในการจัดทํา
ชั้นข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงาน
ได้อย่างถูกต้อง

เป้าประสงค์ที่ 3
บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
ในการจัดทําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ตามข้อกําหนดของมาตรฐานได้อย่าง
ถูกต้อง

3. จัดทําแผนงานสร้าง
ความตระหนักและถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้แก่บุคลากร
ภาครัฐ ในการจัดทําข้อมูล
ภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนด
มาตรฐาน FGDS

3.1 สร้างความตระหนัก
และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรของหน่วยงาน
3.2 ส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้งานข้อมูลภูมิ
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
ผ่านระบบ NGIS Portal
3.3 สร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุด
ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
(FGDS)

3.1 สร้างความตระหนัก
และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรของหน่วยงาน
3.2 ส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้งานข้อมูลภูมิ
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
ผ่านระบบ NGIS Portal
3.3 สร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุด
ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
(FGDS)

3.1 สร้างความตระหนัก
และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรของหน่วยงาน
3.2 ส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้งานข้อมูลภูมิ
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
ผ่านระบบ NGIS Portal
3.3 สร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุด
ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
(FGDS)

บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการจัดทํ า/พั ฒนา
ชุด ข้อ มู ล FGDS ตามข้อ กํ าหนด
มาตรฐาน

บุคลากรภาครัฐมีความเชี่ยวชาญ
ในด้ า นการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
สามารถจัดทําชั้นข้อมูลที่ถูกต้อง
ตามข้ อ กํ า หนดมาตรฐาน และ
ประยุกต์ต่อยอดการใช้งานข้อมูล
ได้

แผนงานที่ 4
พัฒนาระบบสืบค้นและบริการ
ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศกลางของ
ประเทศ (NGIS Portal) ที่มี
ประสิทธิภาพ รองรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลทุกรูปแบบ และสามารถ
สร้าง Application/ Solution
บนระบบได้

เป้าประสงค์ที่ 4
มีระบบสืบค้นและบริการภูมิ
สารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS
Portal) ที่มีประสิทธิภาพ รองรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลทุกรูปแบบ และสามารถ
สร้าง Application /Solution
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
ได้

4. พัฒนาระบบสืบค้นและ
บริการภูมิสารสนเทศกลาง
ของประเทศ (NGIS Map
Portal) จากระบบเดิมที่มีอยู่

4.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบสืบค้นและบริการภูมิ
สารสนเทศกลางของประเทศ
(NGIS Portal)
4.2 ส่งเสริและสนับสนุน
การใช้งานระบบ NGIS
Portal เพื่อการพัฒนาและ
บริหารจัดการประเทศ
4.3 กําหนดหลักเกณฑ์การ
ให้บริการของระบบฯ

4.1 ส่งเสริมการใช้งาน
ระบบสืบค้นและบริการ
ภูมิสารสนเทศกลางของ
ประเทศ (NGIS Portal)
4.2 สนับสนุนให้หน่วยงาน
จัดทํา Application/
Solution ผ่านระบบ

4.1 ส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้งาน เพื่อต่อยอด
การใช้ประโยชน์ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศที่ได้มาตรฐานตาม
ข้อกําหนด FGDS ผ่านระบบ
NGIS Portal ในรูปแบบ
ต่างๆ

ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศ (NGIS Portal)
ที่เป็น platform กลาง ในการเป็น
ศู น ย์ ร วมของการสื บ ค้ น และบริ ก าร
ทางภูมิสารสนเทศ สามารถให้บริการ
เชื่อมโยงข้อมูลได้ตามมาตรฐาน OGC
Web Service และสามารถจัดทํา
Application /Solution ได้

ผู้ ใ ช้ งา น มี ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ประหยั ด เวลามากขึ้ น ในการ
สื บ ค้ น และใช้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศ ตลอดจนสามารถ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อต่อยอดการ
ใช้ ป ระโยชน์ ในรู ป แบบต่ า งๆ
ก่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันใน
ทุกภาคส่วน

แผนงานที่ 1 กําหนดนโยบายการพัฒนาและผลักดันให้นําข้อกําหนด FGDS ไปใช้กําหนดกระบวนงานขององค์กร ทั้งในระดับบริหารองค์กร และระดับปฏิบัติงาน
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

เป้าหมายระยะที่ 1
1. สร้ างความตระหนั ก ให้ ผู้ บ ริห ารหน่ ว ยงานเห็ น
เป้าหมายหลัก
ความสําคัญของการนําข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS ไป
ผู้บริหารหน่วยงานเห็นความสําคัญของ ใช้งาน
มาตรฐาน FGDS และกําหนดให้เป็น
นโยบายในการพัฒนาชั้นข้อมูลที่ผลิ ต
ตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน ก่ อ ให้ เ กิ ด
กา ร บริ ห า รจั ด กา ร งบป ร ะม า ณ /
โครงการด้านภูมิสารสนเทศ อย่างเป็น
ระบบ และถูกต้องตามมาตรฐาน
1.สร้ า งความตระหนั ก ให้ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานเห็ น
กลยุทธ์
ความสําคัญของการนําข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS
ไปใช้งาน

เป้าหมายระยะที่ 2
เป้าหมายระยะที่ 3
เป้าหมายระยะที่ 3
1. กําหนดมาตรการ หรือแนวทางการกํากับติดตามการดําเนินงาน 1. ส่งเสริมและผลักดันการนํามาตรการไปใช้ในการกํากับ 1. ส่งเสริมและผลักดันการนํามาตรการไปใช้ในการกํากับติดตาม
ของหน่วยงาน ให้ปฏิบัติงานตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS ติดตาม ประเมินการปฏิบัติตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS ประเมินการปฏิบัติตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS
2. ส่งเสริมและผลักดันการนํามาตรการไปใช้ในการกํากับติดตาม
ประเมินการปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS

1. สร้ า งความตระหนั ก ให้ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานเห็ น
ความสําคัญของการนําข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS
ไปใช้งาน
• จัดสัมมนา/ประชุม/หลักสูตรผู้บริหาร เพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้ผู้บริหารหน่วยงาน และบุคคลากรใน
ระดับ บริ หารของหน่ วยงาน (หน่ว ยงาน FGDS)
รับทราบแนวทางการดําเนินงานการจัดทําข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพื้นฐานของประเทศ (FGDS)
• จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการ
จัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดมาตรฐาน
FGDS ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ส่งเสริมและผลักดันการนํามาตรการ ติดตาม ประเมินการ 1. ส่งเสริมและผลักดันการนํามาตรการ ติดตาม ประเมินการผล
ผลการจั ด ทํ า ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศตามข้ อ กํ า หนดของ
การจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
มาตรฐาน FGDS
FGDS
• เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ มาตรการ หรือแนวทาง
• เผยแพร่ ประชาสัม พัน ธ์ มาตรการ หรื อแนวทาง
ติดตาม ประเมินการผลการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ติดตาม ประเมินการผลการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS
ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS
• การจัดประชุม/สัมมนา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
• การจัดประชุม/สัมมนา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ผลักดันการนํามาตรการ ติดตาม ประเมินการผลการ
ผลักดันการนํามาตรการ ติ ดตาม ประเมินการผลการ
จั ด ทํ า ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศตามข้ อ กํ า หนดของ
จัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
มาตรฐาน FGDS
FGDS
• การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
• การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถจัดทํา
ให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถจัดทํา
ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศตามข้ อ กํ า หนดของมาตรฐาน
ข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS
FGDS
• การลง Site Visit เพื่อสนับสนุนให้คําปรึกษาการจัดทํา
• การลง Site Visit เพื่อสนับสนุนให้คําปรึกษาการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS
จั ด ทํ า ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศตามข้ อ กํ า หนดของ
• จัดประชุมคณะทํางาน เพื่อติดตามประเมินการผลการ
มาตรฐาน FGDS
จัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
FGDS
• จัดประชุมคณะทํางาน เพื่อติดตามประเมินการผลการ
จั ด ทํ า ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศตามข้ อ กํ า หนดของ
มาตรฐาน FGDS

เป้าหมาย

กิจกรรม

1. กําหนดมาตรการ หรือแนวทางติดตาม ประเมินการผลการ
จัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS
2. ส่งเสริมและผลักดันการนํามาตรการ ติดตาม ประเมินการผล
การจัดทํ าข้ อมูล ภูมิส ารสนเทศตามข้อกํ าหนดของมาตรฐาน
FGDS
1. กําหนดมาตรการ หรือแนวทางติดตาม ประเมินการผลการ
จั ด ทํ า ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศตามข้ อ กํ า หนดของมาตรฐาน
FGDS
• จัดตั้งคณะทํางานกําหนดมาตรการ หรือแนวทางการ
กํากับติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานให้ปฏิบัติงาน
ตามข้ อ กํ า หนดของมาตรฐาน FGDS เพื่ อ ดํ า เนิ น งาน
ดังต่อไปนี้
o เพื่อจัดทําแผนดําเนินงาน/ส่งเสริมและผลักดันการ
นํามาตรการไปใช้ในการกํากับติดตาม ประเมินการ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS
o จัดทําเอกสารนโยบายการประกาศใช้ Open Data
เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน
และนํ า เสนอ กภช. เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ แล้ ว
นําเสนอ ครม. ประกาศใช้ต่อไป
o จัดทําข้อเสนอปรับปรุง/แก้ไขกฎระเบียบ เพื่อลด
ข้อจํากัดสําหรับการใช้ข้อมูลร่วมกัน และผลักดัน
ให้ประกาศเป็นนโยบายในการยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าบริการข้อมูล FGDS ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
o License agreement สําหรับข้อมูลที่เผยแพร่บน
ระบบและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ
• จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรการ
หรือแนวทางติดตาม ประเมินการผลการจัดทําข้อมูลภูมิ
สารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS
• นําเสนอ (ร่าง) มาตรการ หรือแนวทางติดตาม ประเมิน
การผลการจัดทํา ข้อมูล ภูมิสารสนเทศตามข้อกํ าหนด

1. ส่งเสริมและผลักดันการนํามาตรการ ติดตาม ประเมินการ 1. ส่งเสริมและผลักดันการนํามาตรการ ติดตาม ประเมินการผล
ผลการจั ด ทํ า ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศตามข้ อ กํ า หนดของ การจั ด ทํา ข้ อมู ล ภูมิ ส ารสนเทศตามข้ อกํ า หนดของมาตรฐาน
มาตรฐาน FGDS
FGDS

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ของมาตรฐาน FGDS และนําเสนอ กภช. เพื่อให้ความ
เห็นชอบ แล้วนําเสนอ ครม. ประกาศใช้ต่อไป
2. ส่งเสริมและผลักดันการนํามาตรการ ติดตาม ประเมินการผล
การจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
FGDS
• เผยแพร่ ประชาสัมพั นธ์ มาตรการ หรือแนวทาง
ติดตาม ประเมินการผลการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS
• การจัดประชุม/สัมมนา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ผลักดันการนํามาตรการ ติดตาม ประเมินการผลการ
จัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
FGDS
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถจัดทํา
ข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS
1. ผู้บริหารหน่วยงาน รับทราบแนวทางการดําเนินงาน 1. เอกสารมาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน และการติดตาม 1. หน่วยงานมีการจัดทําชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศได้ถูกต้องตาม 1. หน่วยงานมีการจัดทําชั้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศได้ถูกต้องตาม
การจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ
การดําเนินงานของหน่วยงาน ในการผลิตและบริการข้อมูล
ข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS
ข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS
(FGDS)
ภูมิสารสนเทศ ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS
2. (ร่ า ง) ความร่ ว มมื อ ว่ า ด้ ว ย “การจั ด ทํ า ข้ อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS”

•

OUTPUT/ OUTCOME

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

1. จํานวนหน่วยงานหลักที่ร่วมลงนามในความร่วมมือ 1. ความสํ า เร็ จ ของการจั ด ทํ า ร่ า งมาตรการหรื อ กลไกการ 1. จํานวนจังหวัด ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงตามข้อกําหนด 1. จํานวนจังหวัด ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงตามข้อกําหนดของ
การจั ด ทํ า ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศตามข้ อ กํ า หนด
ส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานจัดทําและปรับปรุงชั้นข้อมูล
ของมาตรฐาน FGDS อย่างน้อย 30 จังหวัด (ตัวชี้วัด งปม.)
มาตรฐาน FGDS อย่างน้อย 15 จังหวัด (ตัวชี้วัด งปม.)
มาตรฐาน FDGS
ภูมิสารสนเทศ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS
2. จํานวนชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน FGDS อย่าง 2. จํานวนชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน FGDS อย่าง
น้อย 5 ชั้นข้อมูล (ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน)
น้อย 4 ชั้นข้อมูล (ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน)
2 แสนบาท (ใช้งบประมาณประจําปี ฝพภ.)

1 ล้านบาท

5 แสนบาท

1 แสนบาท

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการจัดทําข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐานตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS เอื้อต่อการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ
ปี 2559

ปี 2560

เป้าหมายระยะที่ 1
เป้าหมายระยะที่ 2
มีต้นแบบการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนด 1. ขยายผลการจัดทําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของ
เป้าหมายหลัก
ของมาตรฐาน FGDS
มาตรฐาน FGDS (เพิ่มเติม 15 จังหวัด) และนําไปสู่การต่อยอด
หน่ วยงานมี การจั ดทํ าข้ อมู ลภู มิ
การใช้ประโยชน์
สารสนเทศได้ถูกต้องตามข้อกําหนดของ
2. มี เ อกสารแนวทางการดํ า เนิ น งานและและขั้ น ตอนในการ
มาตรฐาน สามารถนําไปใช้ในการอ้างอิง
สนับสนุนและประสานงานการจัดทําและปรับปรุงชั้นข้อมูล รวม
เพื่อจัดทําชั้นข้อมูลอื่นได้อย่างถูกต้อง
ไปถึงแผนการใช้งบประมาณที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ FGDS
จัดทําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศต้นแบบ ตามข้อกําหนดของ 1. ส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานมี ก ารจั ด ทํ า ชั้ น ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศ
กลยุทธ์
มาตรฐาน FGDS (จังหวัดฉะเชิงเทรา)**
ตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS (เพิ่มเติม 15 จังหวัด)**
2. จัดทําแนวทางและขั้นตอนในการสนับสนุนและประสานงาน
การจัดทําและปรับปรุงชั้นข้อมูล
1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบชั้นข้อมูล 1. ส่ ง เสริ ม ให้ หน่ ว ยงานมี ก ารจั ดทํ า ชั้ น ข้ อมู ล ภู มิ ส ารสนเทศ
ภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ
ตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS
• ประสานหน่ ว ยงาน เพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห์ 1.1 รวบรวมและปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐาน FGDS (13.6 ล้านบาท)
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ จังหวัดฉะเชิงเทรา
• รวบรวมชั้ น ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศ จั ง หวั ด
• จัดทําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ ให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ฉะเชิงเทรา
ของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด (ชั้นข้อมูลเขตการ
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ปกครองจํานวน 8 จังหวัด และปรับปรุงชั้นข้อมูลเดิม
กิจกรรม
• ศึกษาข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS
ของหน่วยงานจํานวน 13 ชั้นข้อมูล 15 จังหวัด)
• ประเมิน วิเคราะห์ เพื่อหาแนวทาง/วิธีการ และ
• ปรั บ ปรุ ง ชั้ น ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศ ให้ เ ป็ น ไปตาม
ความเป็ น ไปได้ ใ นการตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง
ข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS จํานวน 2 ชั้นข้อมูล
จั ด สร้ า งชั้ น ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศ ให้ ไ ด้ ต าม
(ชั้นข้อมูลที่มีความพร้อม ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ)
ข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS
1.2 จั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ ดํ า เนิ น การตรวจสอบการจั ด ทํ า
ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกําหนด
3. ประชุมพิจารณาการจัดทํา/ปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิ FGDS และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบ NGIS Portal ได้ (1
สารสนเทศ ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS
ล้านบาท)
• จั ด ประชุ ม หน่ ว ยงานเพื่ อ ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น /
• ตรวจสอบ และให้ ข้ อ เสนอแนะแก่ ห น่ ว ยงานที่ มี ก าร
ข้ อ เสนอแนะต่ อ ผลการจั ด ทํ า ชั้ น ข้ อ มู ล ภู มิ
จั ด ทํ า และปรั บ ปรุ ง ชั้ น ข้ อ มู ล ตามข้ อ กํ า หนดของ
สารสนเทศที่ถูกต้องตามข้อกําหนดมาตรฐาน
มาตรฐาน FGDS
FGDS (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
• จัดทํา ร่าง เอกสารแนวทาง วิธีการปรับปรุง จัดสร้าง
แ ล ะ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ชั้ น ข้ อ มู ล ภู มิ ส า ร ส น เ ท ศ
ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS
• จั ด ทํ า แนวทางและขั้ น ตอนในการสนั บ สนุ น และ
ประสา นงานก ารจั ด ทํ าและป รั บ ปรุ ง ชั้ น ข้ อ มู ล
โดยกําหนด Milestone ในการปรับปรุงและเผยแพร่
ข้อมูลในแต่ละปี
• ให้คําปรึกษา แก่หน่วยงานในด้านการจัดสร้าง ปรับปรุง
และตรวจสอบชั้นข้อมูลตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
FGDS รวมถึงการจัดทําคําของบประมาณ ภายใต้การ
จัดทําข้อมูลตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS ร่วมกัน

เป้าหมาย

ปี 2561
เป้าหมายระยะที่ 3
จั ด ทํ า ชั้ น ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศตามข้ อ กํ า หนดของมาตรฐาน
FGDS (เพิ่มเติม 40 จังหวัด) และนําไปสู่การต่อยอดการใช้
ประโยชน์

ปี 2562
เป้าหมายระยะที่ 4
1.จั ด ทํ า ชั้ น ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศตามข้ อ กํ า หนดของมาตรฐาน
FGDS ครอบคลุมทั้งประเทศ
2.มีก ารนํา ชั้นข้อ มูลภูมิ สารสนเทศที่ถูก ต้องตามข้อ กําหนดของ
มาตรฐาน FGDS ไปต่ อ ยอดใช้ ป ระโยชน์ สร้ า งมู ล ค่ า กลั บ คื น สู่
ภาครัฐ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานจัดทําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานจัดทําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS (เพิ่มเติม 40 จังหวัด)**
ตามข้ อ กํ า หนดมาตรฐาน FGDS ให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ประเทศ
(เพิ่ ม เติ ม 21 จั ง หวั ด )** และขยายผลนํ า ไปสู่ ก ารต่ อ ยอดใช้
ประโยชน์
1. ส่งเสริม ให้ห น่วยงานจัด ทําชั้ นข้อ มูลภู มิสารสนเทศตาม 1. ส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานจั ด ทํ า ชั้ น ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศตาม
ข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS
ข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS และขยายผลการใช้ประโยชน์ต่อ
1.1 รวบรวมและปรั บ ปรุ ง ชั้ น ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศให้ ยอดจากชั้นข้อมูล
ถูกต้องตามมาตรฐาน FGDS (39.6 ล้านบาท)
1.1 รวบรวมและปรั บ ปรุ ง ชั้ น ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศให้
• จัดทํา/ปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ถูกต้องตาม ถูก ต้ องตามมาตรฐาน FGDS และเชื่อ มโยงเข้ า สู่ระบบ NGIS
มาตรฐาน FGDS 40 จังหวัด จากหน่วยงานที่มีการ Portal (20.8 ล้านบาท)
ดําเนินงานแล้วเสร็จ
• จัด ทํา /ปรับ ปรุ งชั้ นข้ อมู ลภู มิส ารสนเทศที่ ถูก ต้อ ง
ตามมาตรฐาน FGDS ให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ประเทศ
• ปรั บ ปรุ ง ชั้ น ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศที่ ถู ก ต้ อ งตาม
(เพิ่ ม เติ ม 21 จั ง หวั ด ) จากหน่ ว ยงานที่ มี ก าร
มาตรฐาน FGDS ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ จํานวน
ดําเนินงานแล้วเสร็จ
6 ชั้นข้อมูล
1.2 จัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อดําเนินการตรวจสอบการจัดทํา
• ปรั บ ปรุ ง ชั้ น ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศที่ ถู ก ต้ อ งตาม
ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศพื้ น ฐานให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
มาตรฐาน FGDS คลอบคลุมทุกชั้นข้อมูล เพิ่มเติม 5
ข้อกําหนด FGDS และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบ NGIS
ชั้นข้อมูล
Portal ได้ (1 ล้านบาท)
1.2 จัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อดําเนินการตรวจสอบการจัดทํา
• ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่มีการ ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกําหนด
จัดทําและปรับปรุงข้อมูลตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบ NGIS Portal ได้ (1
ล้านบาท)
FGDS
• ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่มีการ
• จัดทําแนวทางการนําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
จั ด สร้ า ง และปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ตามข้ อ กํ า หนดของ
ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน FGDS
• ให้ คํ า ปรึ ก ษา แก่ ห น่ ว ยงานในด้ า นการจั ด สร้ า ง
• ให้ คํ า ปรึ ก ษา แก่ ห น่ ว ยงานในด้ า นการจั ด สร้ า ง
ปรับปรุง และตรวจสอบชั้นข้อมูลตามข้อกําหนดของ
ปรับ ปรุง และตรวจสอบชั้ นข้อ มูลตามข้ อกํา หนด
มาตรฐาน FGDS รวมถึงการจัดทําคําของบประมาณ
ของมาตรฐาน FGDS รวมถึ ง การจั ด ทํ า คํ า ขอ
ภายใต้การจัดทําข้อมูลตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
งบประมาณ ภายใต้การจัดทําข้อมูลตามข้อกําหนด
FGDS ร่วมกัน
ของมาตรฐาน FGDS ร่วมกัน
1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดทําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS
1.3 ขยายผลการใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ ยอดจากชั้ น ข้ อ มู ล ที่
• จัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน
การจั ดทําชั้ นข้อมู ลตามข้อกํา หนดมาตรฐาน FGDS ถูกต้องตามมาตรฐาน
• จัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน
ในจังหวัดที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
การจั ด ทํ า ชั้ น ข้ อ มู ล ตามข้ อ กํ า หนดมาตรฐาน FGDS
• ส่ง เสริม ให้มี การนํา ข้อ ชั้ นมู ลภู มิส ารสนเทศพื้ นฐาน

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ที่ถูกต้องตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS ไปใช้
ในจังหวัดที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
2. จัดทําแนวทางและขั้นตอนในการสนับสนุนและประสานงาน
ประโยชน์ เช่ น เปิ ดให้ ด าวน์ โหลดไปใช้ง านเป็ น ชุ ด
การจัดทําและปรับปรุงชั้นข้อมูล
• ส่งเสริมให้มีการนําข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ที่ถูกต้อง
ข้ อ มู ล ตั้ ง ต้ น เปิ ด ให้ มี ก ารอั พ เดทข้ อ มู ล โดยใช้
ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS ไปใช้ประโยชน์ใน
• นําเสนอ เอกสารแนวทาง วิธีการ และการตรวจสอบ
เทคโนโลยี crowd sourcing
เชิงพาณิชย์
ข้ อ มู ล ตามข้ อ กํ า หนดของมาตรฐาน FGDS ให้ กภช.
พิ จ ารณา และเสนอ ครม. เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การ
• ส่งเสริมให้หน่วยงานท้องถิ่นจัดทําและปรับปรุงข้อมูล
ภู มิ ส ารสนเทศให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งตามข้ อ กํ า หนด
นําไปใช้งาน
มาตรฐาน FGDS
• เผยแพร่ เ อกสารแนวทาง วิ ธีก าร และการตรวจสอบ
ข้ อ มู ล ต า ม ข้ อ กํ า ห น ด ข อ ง ม า ต ร ฐ า น FGDS
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบ
• สนับสนุนชั้นข้อมูลพื้นฐาน (Base layer) ที่มีความ
ละเอี ย ดสู ง รวมไปถึ ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ทํ า /
ปรับปรุงข้อมูล
• ศึ ก ษาและจั ด ทํ า แนวทางการปรั บ ปรุ ง และให้ บ ริ ก าร
ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศ ตามข้ อ กํ า หนดของมาตรฐาน
FGDS สําหรับภาคเอกชนและประชาชน
1. ชั้ น ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศที่ ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐาน
1. (ร่าง) เอกสารแนวทาง วิธีการ ปรับปรุง จัดสร้าง และ 1. (ร่ า ง) เอกสารแนวทางการนํ า ชั้ น ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศ 1. ชั้ น ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศที่ ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐาน FGDS
FGDS
1
จั
ง
หวั
ด
(จ.ฉะเชิ
ง
เทรา)
การตรวจสอบตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS
พื้นฐานไปใช้ประโยชน์ต่อยอด
ครอบคลุมทั้งประเทศ (เพิ่มเติม 21 จังหวัด)
OUTPUT
2. ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ 2. ชั้ น ข้ อมู ล ภู มิ ส ารสนเทศที่ ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐาน FGDS 2. ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ถูกต้องตามมาตรฐาน FGDS คลอบ
เพิ่มขึ้น 40 จังหวัด
คลุมทุกชั้นข้อมูล (เพิ่มเติม 5 ชั้นข้อมูล)
มาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด (ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง
จํ า นวน 8 จั ง หวั ด และปรั บ ปรุ ง ชั้ น ข้ อ มู ล เดิ ม ของ 3. ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ถูกต้องตามข้อกําหนดมาตรฐาน 3. ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ถูกต้องตามมาตรฐาน FGDS ที่เปิด
FGDS เพิ่มเติม 6 ชั้นข้อมูล
ให้บริการในรูปแบบ License Service
หน่วยงานจํานวน 13 ชั้นข้อมูล 15 จังหวัด)
3. ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ 4. หน่วยงานมีการประกาศใช้ Licennse Agreement ที่
จัดทําขึ้น
มาตรฐาน FGDS จํานวน 2 ชั้นข้อมูล (ชั้นข้อมูลที่มี
ความพร้อม ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ)
4. (ร่ าง) หลั กเกณฑ์ การใช้ ง านชั้ นข้ อมู ล ภูมิ ส ารสนเทศ
พื้นฐาน (Licence Agreement)
1. ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน FGDS 1 1. จํานวนจังหวัด ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงตามข้อกําหนด 1. จํานวนจังหวัด ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงตามข้อกําหนด 1. จํานวนจังหวัด ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงตามข้อกําหนด
ตัวชี้วัด
จังหวัด (จ.ฉะเชิงเทรา)
ของมาตรฐาน FGDS อย่ า งน้ อ ย 10 จั ง หวั ด (ตั ว ชี้ วั ด
ของมาตรฐาน FGDS อย่างน้อย 30 จังหวัด (ตัวชี้วัด งปม.)
ของมาตรฐาน FGDS อย่างน้อย 15 จังหวัด (ตัวชี้วัด งปม.)
2. ชั้นข้ อมู ลภู มิส ารสนเทศตามมาตรฐาน FGDS
2. จํานวนชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน FGDS อย่าง 2. จํานวนชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน FGDS อย่าง
งปม.)
อย่างน้อย 1 ชั้นข้อมูล
น้อย 5 ชั้นข้อมูล (ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน)
น้อย 4 ชั้นข้อมูล (ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน)
2. จํานวนชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน FGDS อย่าง
น้อย 2 ชั้นข้อมูล (ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน)
3. ความสํา เร็จในการจัดทํา (ร่าง) เอกสารแนวทาง วิธีการ
ปรับปรุง จัดสร้าง และการตรวจสอบตามข้อกําหนดของ
มาตรฐาน FGDS
14.6 ล้านบาท
40.6 ล้านบาท
21.8 ล้านบาท
งบประมาณ
**ที่มา : ข้อสรุปจากการประชุมหารือการจัดทําแผนงานงบประมาณภายใต้การพัฒนาระบบ และการบูรณาการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

แผนงานที่ 3 พัฒนาบุคลากรด้านภูมสิ ารสนเทศให้สามารถนําข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS ไปใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงในการจัดทําชั้นข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง
ปี 2559
เป้าหมายระยะที่ 1
มีหลั กสูต รการฝึก อบรมการจั ดทํา ข้อมู ลภูมิ สารสนเทศที่
เป้าหมายหลัก
ถูกต้องตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS สําหรับสร้าง
บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานมี ค วามรู้ องค์ความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถ และความเชี่ย วชาญ
ในการจัดทําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ตามข้อกําหนดของมาตรฐานได้อย่าง
ถูกต้อง
จัดทําแผนงานสร้างความตระหนักและถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่บุคลากรภาครัฐ ในการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตาม
กลยุทธ์
ข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS

เป้าหมาย

กิจกรรม

1. กําหนดแผนงานในการดําเนินการสร้างความตระหนัก
และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภาครัฐ ในการ
จั ด ทํ า ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศตามข้ อ กํ า หนดมาตรฐาน
FGDS
2. กําหนดหลักสูตรในการสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคคลากร
ของหน่วยงาน ให้สามารถนําข้อกําหนดของมาตรฐาน
FGDS ไปใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงในการจัดทํา/ปรับปรุง
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
3. จัดฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้
ความเข้ า ใจ และส่ ง เสริ ม การขั บ เคลื่ อ นโครงสร้ า ง
พื้ น ฐานภู มิ ส ารสนเทศของประเทศ และการนํ า
มาตรฐานภูมิสารสนเทศไปใช้งาน ให้แก่บุคลากรภาครัฐ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

เป้าหมายระยะที่ 2
บุค ลากรภาครัฐ มีค วามรู้ ความสามารถในการนํ าข้ อ กํา หนด
ม า ต ร ฐ า น FGDS
ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ทํ า ข้ อ มู ล
ภูมิสารสนเทศ ตลอดจนสามารถใช้งานข้อมูลผ่านระบบ NGIS
Portal สามารถให้คําปรึกษาภายในหน่วยงาน และหน่วยงาน
อื่น ที่ มี ภ ารกิจ ใกล้ เ คี ยง มี เ ครื อข่ า ยในการแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้
ร่วมกัน

เป้าหมายระยะที่ 3
บุ ค ล า ก ร ภ า ค รั ฐ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร จั ด ทํ า
Application/Solution จากข้อมูลในระบบ NGIS Portal และมี
เครือข่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน

เป้าหมายระยะที่ 4
บุคลากรภาครัฐและสถาบันการศึกษา มีความรู้ความสามารถ
ในการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้งานต่อยอดข้อมูลโดยการสร้าง
Application/Solution บนระบบ NGIS Portal ได้

1.สร้างความตระหนักและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของ
หน่วยงาน
2.ส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ
ต่างๆ ผ่านระบบ NGIS Portal
3.สร้ า งเครื อ ข่ า ยการมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาชุ ด ข้ อ มู ล
ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS)
1. สร้างความตระหนักและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากร
ของหน่วยงาน
• จั ด ทํ า เอกสารเผยแพร่ เรื่ อ งแนวทางการตรวจสอบ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS
ส่ ง ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ รั บ รู้ รั บ ทราบ และ
นําไปใช้งาน
• เผยแพร่เอกสารแนวทางฯ ผ่านทางเว็บไซต์ ThaiSDI
และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
ห น่ ว ย งา น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อง ต ล อด จ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ด้ า น
ภูมิสารสนเทศต่างๆ ในประเทศไทย
• ฝึก อบรมให้ กั บบุ ค ลากรของหน่ วยงานหลัก ผู้ ผลิ ต ชั้ น
ข้อมูล FGDS (20 หน่วยงาน) ให้สามารถจัดทําชั้นข้อมูล
ได้ตามมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยง/ใช้งานชั้นข้อมูลกับ
ระบบสืบค้นและบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของ
ประเทศ (NGIS Portal) ในรูปแบบของการเชื่อมโยง
ข้อมูลตามมาตรฐาน OGC Web Service และรูปแบบ
Geo Database ตลอดจนสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญให้กับ
หน่วยงานได้
• เป็นวิทยากร/ผู้ให้คําปรึกษา ในกรณีที่หน่วยงานมีการ
จัดฝึกอบรมภายใน (Site visit)
2. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ
ต่างๆ ผ่านระบบ NGIS Portal
• จัดกิจกรรม Road show เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้กับหน่วยงานอื่นๆ นอกเหนือจากหน่วยงานหลั ก

1.สร้ างความตระหนั ก และพั ฒ นาองค์ค วามรู้ใ ห้ กั บบุ ค ลากรของ
หน่วยงาน
2.ส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
ผ่านระบบ NGIS Portal
3.สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ
พื้นฐาน (FGDS)
1. สร้างความตระหนักและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของ
หน่วยงาน
• จัดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ข้อมูลในระบบ NGIS Portal
ในการจัดทํา Application/Solution เพื่อต่อยอดการใช้
ประโยชน์ข้อมูล ให้กับบุคลากรของหน่วยงานผู้ผลิตชั้น
ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (20 หน่วยงาน)
• เป็นวิทยากร/ผู้ให้คําปรึกษา ในกรณีที่หน่วยงานมีการจัด
ฝึกอบรมภายใน (Site visit)
2. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
ผ่านระบบ NGIS Portal
• จัดกิจกรรม Road show เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การประยุกต์ใช้ข้อมูลในระบบ NGIS Portal ในการจัดทํา
Application/Solution เพื่อ ต่อยอดการใช้ประโยชน์
ข้อมูล ให้กับหน่วยงานอื่นๆ นอกเหนือจากหน่วยงานหลัก
ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ด้านภูมิสารสนเทศ ให้รับรู้ รับทราบ
• พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง เอกสารหลั ก สู ต รออนไลน์ ด้ า นการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลในระบบ NGIS Portal ในการจัดทํา
Application/ Solution เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์
ข้อมูล เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3. สร้ า งเครื อ ข่ า ยการมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาชุ ด ข้ อ มู ล
ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS)
• จัดประชุม/สัมมนา เพื่อติดตามการดําเนินงานของแต่ละ
หน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย ตาม Roadmap และรับฟัง
ข้อคิดเห็น เพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ตลอดจน

1.สร้างความตระหนักและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของ
หน่วยงาน
2.ส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ
ต่างๆ ผ่านระบบ NGIS Portal
3.สร้ า งเครื อ ข่ า ยการมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาชุ ด ข้ อ มู ล
ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS)
1. สร้างความตระหนักและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากร
ของหน่วยงาน
• จั ด ฝึ ก อบรมให้ กั บ บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
และสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ด้ า นภู มิ ส ารสนเทศ ให้ ส ามารถวิ เ คราะห์ แ ละ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลโดยใช้ศักยภาพของระบบ NGIS
Portal
• เป็นวิทยากร/ผู้ให้คําปรึกษา ในกรณีที่หน่วยงาน/
สถาบั น การศึ ก ษามี ก ารจั ด ฝึ ก อบรมภายใน
(Site visit)
2. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ
ต่างๆ ผ่านระบบ NGIS Portal
• จัดประกวดแข่งขัน Government Solution /
Local Solution โดยพั ฒ นาจากข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
มาตรฐานที่ให้บริการผ่านระบบ NGIS Portal เพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการใช้งาน ตลอดจนเผยแพร่การใช้
งานในวงกว้างมากขึ้น
3. สร้ า งเครื อ ข่ า ยการมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาชุ ด ข้ อ มู ล
ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS)
• จัดประชุม/สัมมนาวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานจาก
การจัดประกวดแข่งขัน Government Solution /
Local Solution ที่พัฒนาจากข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ที่ให้บริการผ่านระบบ NGIS Portal ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ระบบให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ รับทราบ
และเข้ามาใช้งานระบบในวงกว้างมากขึ้น

ปี 2560

ปี 2559

3.

OUTPUT

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

1. แผนงานในการดํ า เนิ น การสร้ า งความตระหนั ก และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภาครัฐ ในการจัดทํา
ข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS
2. หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมที่ เ หมาะสมกั บ หน่ ว ยงาน
ในการนําความรู้ด้านข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS ไปใช้
เป็ น มาตรฐานอ้ า งอิ ง ในการจั ด ทํ า /ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล
ภูมิสารสนเทศ
3. บุคลากรของหน่วยงานที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ และการ
นํามาตรฐานภูมิสารสนเทศไปใช้งาน
1. บุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านโครงสร้าง
พื้นฐานภูมิสารสนเทศ เพิ่มขึ้นปีละ 300 คน

1 ล้านบาท (ใช้งบประมาณประจําปี ฝพภ.)

1.
2.
3.

ตลอดจนสถาบั นการศึก ษาที่มี การจั ดการเรี ยนการ
สอนด้านภูมิสารสนเทศ ให้รับรู้ รับทราบ ข้อกําหนด
มาตรฐาน FGDS และการเชื่อมโยง/ใช้งานชั้นข้อมูล
ผ่านระบบสืบค้นและบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง
ของประเทศ (NGIS Portal)
• พัฒ นา/ปรั บ ปรุ ง เอกสารหลั ก สู ต รออนไลน์ ด้ า นการ
จัดทําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน FGDS และ
ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร ร ะ บ บ สื บ ค้ น แ ล ะ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล
ภู มิ ส ารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
สร้ า งเครื อ ข่ า ยการมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาชุ ด ข้ อ มู ล
ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS)
• จัดตั้งภาคี/ชมรม/สมาคม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อัพเดตข่าวสาร และเผยแพร่ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ
FGDS แ ล ะ ร ะ บ บ สื บ ค้ น แ ล ะ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)
บุคลากรของหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน FGDS
เพื่อนําไปใช้ในการต่อยอดการใช้งานภายในหน่วยงานได้
อย่างถูกต้อง
เ อก ส า ร เ ผ ย แ พร่ แ น ว ทา งก า ร ต ร ว จ ส อบ ข้ อมู ล
ภูมิสารสนเทศ ตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS
ภาคี / ชมรม/สมาคม ในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ อั พ เดต
ข่ า วสาร และเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ FGDS
เพื่อขยายเครือข่ายการสร้างองค์ความรู้

ปี 2561

ปี 2562

พั ฒ นาให้ เ กิ ด การดํ า เนิ น งานที่ ค รอบคลุ ม และมี
ประสิทธิภาพต่อไป
• เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อ มูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกั บ
FGDS และระบบสืบค้นและบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศ (NGIS Portal) ผ่านช่องทางต่างๆ
เ ช่ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ช ม ร ม / ส ม า ค ม / เ ค รื อ ข่ า ย
สถาบัน การศึ ก ษา เว็บ ไซต์ข องหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ ง
หรือ Social media เป็นต้น

• จัดประชุม/สัมมนา เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน
และสรุปความก้าวหน้าในการดําเนินงานตาม Road
Map รับฟังข้อคิดเห็น เพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุง
แก้ ไ ข ตลอดจนพั ฒ นาให้ เ กิ ด การดํ า เนิ น งานที่
ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพต่อไป
• เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับ
FGDS
และระบบสื บ ค้ น และบริ ก ารข้ อ มู ล
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของชมรม/สมาคม/
เครือข่ายสถาบันการศึกษา เว็บไซต์ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือ Social media เป็นต้น

1. บุคลากรของหน่วยงาน ที่มีความรู้ความสามารถ ในการจัดทํา
Application/Solution โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ข้ อ มู ล ในระบบ
NGIS Portal

1. บุ ค ลากรของหน่ ว ยงาน และสถาบั น การศึ ก ษา
ที่เกี่ยวข้อง ที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
และประยุกต์ใช้ข้อมูลในระบบ NGIS Portal
2. Application/Solution/นวัตกรรม ที่เกิดจากการบูร
ณาการใช้ประโยชน์ชั้นข้อมูล FGDS ที่มีอยู่ในระบบ
NGIS Portal

1. จํ า นวนบุ ค ลากรภาครั ฐ ที่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในด้ า น
โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ของปีที่
ผ่านมา (ตัวชี้วั งปม.)

1. จํานวนบุคลากรของหน่วยงาน ที่มีความรู้ ความสามารถ ใน 1. จํ า นวนบุ ค ลากรภาครั ฐ และสถาบั น ศึ ก ษาที่ มี ค วามรู้
การจัดทํา Application/Solution โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลใน
ความสามารถในการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูล อย่าง
ระบบ NGIS Portal อย่างน้อย 100 คน
น้อย 100 คน

2. จํานวนบุคลากรภาครัฐ ที่มีความรู้ ความสามารถในการนํา
ข้อกําหนดของมาตรฐานไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง อย่างน้อย
100 คน
3. ความสํ า เร็ จ ในการจั ด ตั้ ง ภาคี / ชมรม/สมาคม ในการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ อั พ เดตข่ า วสาร และเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ที่เกี่ยวข้องกับ FGDS
2 ล้านบาท (ใช้งบประมาณประจําปี ฝพภ.)

2. จํา นวนหน่ว ยงานที่นํ าชั้ นข้ อ มูล FGDS จากระบบ NGIS 2. จํานวนหน่วยงานที่นําชั้นข้อมูล FGDS จากระบบ NGIS
Portal ไปต่อยอดชั้นประโยชน์ อย่างน้อย 5 หน่วยงาน
Portal ไปต่อยอดชั้นประโยชน์ อย่างน้อย 5 หน่วยงาน

1 ล้านบาท

1 ล้านบาท

แผนงานที่ 4 พัฒนาระบบสืบค้นและบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) ทีม่ ีประสิทธิภาพ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลทุกรูปแบบ และสามารถสร้าง Application/ Solution บนระบบได้
ปี 2559

ปี 2560

เป้ า หมายระยะที่ 1 พั ฒ นาระบบสื บ ค้ น และบริ ก าร เป้าหมายระยะที่ 2 ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลาง
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Map Portal) ของประเทศ (NGIS Portal) สามารถรองรั บ การเชื่ อ มโยง
เป้าหมายหลัก
จากระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และให้บริการภูมิสารสนเทศได้ ตามมาตรฐาน OGC Web
มีระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศ
Service (WMS และWFS) และรองรับการจัดทํา Application
กลางของประเทศ (NGIS Portal) ที่มี
/Solution แผนที่เฉพาะเรื่อง บนระบบฯ ได้
ประสิทธิภาพ รองรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลทุกรูปแบบ และสามารถสร้าง
Application /Solution ที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานได้
1. พัฒนาระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของ 1. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสืบค้นและบริการภูมิ
ประเทศ (NGIS Map Portal) จากระบบเดิมที่มีอยู่
สารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)
กลยุทธ์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานระบบ NGIS Portal เพื่อ
การพัฒนาและบริหารจัดการประเทศ
3. กําหนดหลักเกณฑ์การให้บริการของระบบฯ
1. พัฒนาระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลาง * 1. ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพระบบสื บ ค้ น และบริ ก ารภู มิ
ของประเทศ (NGIS Map Portal) จากระบบเดิมที่มีอยู่ สารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) ดังนี้
1.1 ออกแบบการพั ฒ นาระบบสื บ ค้ น และบริ ก าร
•
จ้างเหมาปรับปรุงระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพรองรับ
ภู มิ ส ารสนเทศกลางของประเทศจากระบบที่ มี อ ยู่ ใ น
การเชื่อมโยงชั้นแผนที่จากหน่วยงาน ตามมาตรฐาน
ปัจจุบัน (ดําเนินการแล้ว)
ของ OGC Web Service (WMS และWFS) การ
•
ศึ ก ษารวบรวมความต้ อ งการ และออกแบบ
พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ทํ า คํ า อธิ บ ายข้ อ มู ล
กิจกรรม
โครงสร้ า งของระบบเพื่ อ บริ ห ารจั ด การพื้ น ที่
(metadata) และรองรับการ วิเคราะห์ข้อมูล และการ
บนเครือข่าย cloud ของรัฐบาล
จัดทํา Application/Solution บนระบบฯ
•
จัดเตรียม พื้นที่จัดเก็บข้อมูล ระบบโครงสร้าง
•
เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของระบบฯ ร่วมกับ
พื้น ฐานด้ า นเครื อ ข่ า ย และระบบรั ก ษาความ
สรอ. เช่น HW และระบบเครือข่าย เพื่อรองรับการ
ปลอดภัยให้กับระบบฯ โดยประสานกับ สรอ.
ทํางาน และการเชื่อมโยงชั้นแผนที่ในรูปแบบ WFS,
1.2 ประสาน และสนั บ สนุ น หน่ ว ยงาน เพื่ อ ขอ
และ metadata (งบ สรอ.)
เชื่อมโยงชั้นแผนที่เข้าสู่ระบบฯ (ดําเนินการแล้ว)
* 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานระบบ NGIS Portal
•
การลง site visit ร่วมกับ สรอ. เพื่อสนับสนุนให้ เพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการประเทศ
ความช่ ว ยเหลื อ หน่ ว ยงานที่ ยั ง ไม่ ส ามารถ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานระบบ NGIS Portal
ให้บริการได้ ผ่านเครือข่าย GIN (ต้นแบบ 4
•
การลง site visit ร่วมกับ สรอ. เพื่อสนับสนุนให้ความ
หน่วยงาน)
ช่วยเหลือหน่วยงานที่ยังไม่สามารถให้บริการได้ ผ่าน
•
ประสานหน่วยงาน เพื่อขอเชื่อมโยงชั้นข้อมูล
เครือข่าย GIN
เข้าสู่ระบบฯ เพิ่มเติมในรูปแบบ WMS
•
ประสานหน่วยงาน เพื่อขอเชื่อมโยงชั้นข้อมูล เข้าสู่
1.3 จั ด ทํ า (ร่ า ง) หลั ก เกณฑ์ ก ารให้ บ ริ ก ารระบบ
ระบบฯ ในรูปแบบ WMS, WFS และ metadata ทั้ง
สื บ ค้ น และบริ ก ารภู มิ ส ารสนเทศกลางของประเทศ
ที่ถูกต้องตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS และตาม
(NGIS Portal)
มาตรฐานหน่วยงาน เพื่อให้บริการในระบบฯ
•
ศึกษาแนวทางการจัดทําหลักเกณฑ์การให้บริการ
•
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ NGIS Portal
ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศต่ า งๆ ของหน่ ว ยงาน
ให้กับหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น
(ดําเนินการแล้ว)
•
จั ด ประชุ ม หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เสนอ
ข้อคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การให้บริการระบบฯ

เป้าหมาย

ปี 2561

ปี 2562

เป้าหมายระยะที่ 3 ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลาง
ของประเทศ (NGIS Portal) สามารถรองรับการวิเคราะห์ข้อมูล
และการจัดทํา Application /Solution ที่สามารถสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหน่วยงานตามภารกิจได้

เป้าหมายระยะที่ 4 หน่วยงานผู้ใช้สามารถต่อยอดใช้ประโยชน์
จากชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ ที่ถูกต้องตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
FGDS และการจัดทํา Application/Solution บนระบบสืบค้น
และบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)

1. ส่งเสริมการใช้งานระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศ (NGIS Portal)
2. สนับสนุนให้หน่วยงานจัดทํา Application/ Solution
ผ่านระบบ

1. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้งาน เพือ่ ต่อยอดการใช้ประโยชน์
ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศทีไ่ ด้มาตรฐานตามข้อกําหนด FGDS ผ่าน
ระบบ NGIS Portal ในรูปแบบต่างๆ

1. ส่ งเสริ มการใช้ งานระบบสื บค้ นและบริ การภู มิส ารสนเทศ 1. ส่ ง เสริ ม การประยุก ต์ ใ ช้ งาน เพื่ อ ต่ อ ยอดการใช้ ป ระโยชน์
กลางของประเทศ (NGIS Portal)
ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ได้มาตรฐานตามข้อกําหนด FGDS ผ่าน
•
จั ด ฝึ ก อบรม เพื่ อ เผยแพร่ ก ารใช้ ง านระบบฯ ให้ กั บ ระบบ NGIS Portal ในรูปแบบต่างๆ
หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น
•
เชื่ อมโยง และให้บ ริก ารชั้ นข้ อ มูล ที่ ไ ด้ม าตรฐานตาม
ข้อ กํ าหนด FGDS ผ่ า นระบบ NGIS Portal ตาม
•
เชื่อมโยงชั้นข้ อมูล เข้า สู่ระบบฯ เพิ่ มเติ ม ทั้ งที่ถู กต้อ ง
ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS และตามมาตรฐาน
มาตรฐานของ OGC Web Service (WMS และWFS)
•
สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานจั ด ทํ า Application/Solution
หน่วยงาน
2. สนับสนุนให้หน่วยงานจัดทํา Application/ Solution ผ่าน
ผ่า น/บนระบบสืบ ค้น และบริ ก ารภูมิ ส ารสนเทศกลาง
ระบบ
ของประเทศ (NGIS Portal)
•
สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานจั ด ทํ า Application/Solution
ผ่ า นระบบสื บ ค้ น และบริ ก ารภู มิ ส ารสนเทศกลาง
ของประเทศ (NGIS Portal)

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561
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* 2.2 สนับสนุนการจัดทํา Application/Solution เพื่อ

OUTPUT/
OUTCOME

ตัวชี้วัด

1. ระบบสื บ ค้ น และบริ ก ารภู มิ ส ารสนเทศกลางของ
ประเทศ (NGIS Map Portal) ที่รองรับการเชื่อมโยง
เครือข่าย GIN
2. (ร่ า ง) หลั ก เกณฑ์ ก ารให้ บ ริ ก ารระบบสื บ ค้ น และ
บริ ก ารภู มิ ส ารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS
Portal)

•

จํ า นวนหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มบู ร ณาการข้ อ มู ล
เข้ า สู่ ร ะบบสื บ ค้ น และบริ ก ารภู มิ ส ารสนเทศ
กลางของประเทศ

การต่อยอด
•
พัฒนาต่ อยอด Application ใหม่เฉพาะเรื่ องเพื่ อ
รองรับนโยบายรัฐบาล
•
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นา และจั ด ทํ า Application
เพื่อส่งเสริมให้มีการนําคําอธิบายข้อมูล (Metadata)
ไปต่ อ ยอดการใช้ ป ระโยชน์ (กรณี ที่ มี ง บประมาณ
เพียงพอในการดําเนินงาน)
3. กําหนดหลักเกณฑ์การให้บริการของระบบฯ
•
นําเสนอ (ร่าง) หลักเกณฑ์การให้บริการระบบสืบค้น
และบริ การภู มิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS
Portal) ต่อ กภช. เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ
และนํ า เสนอ ครม. เพื่ อ ประกาศใช้ ห ลั ก เกณฑ์
การให้บริการของระบบฯ
1. มี ร ะบบให้ บ ริ ก ารสื บ ค้ น และบริ ก ารภู มิ ส ารสนเทศ
กลางของประเทศที่เสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพ
สามารถให้บริการชั้นข้อมูล ในรูปแบบ (WMS และ
WFS) ที่ถูกต้องตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS
และตามมาตรฐานหน่วยงาน
2. หน่วยงานของรัฐมี Application และ Solution
จากการพัฒนาต่อยอดใช้งานอย่างกว้างขวาง
3. หลั ก เกณฑ์ ก ารให้ บ ริ ก ารระบบสื บ ค้ น และบริ ก าร
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)
•

•

•

งบประมาณ

*

-

จํ า นวนผู้ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก ารระบบสื บ ค้ น และบริ ก าร
ภู มิ ส ารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)
(ตัวชี้วัด งปม.)
จํ า นวนหน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ จํ า นวนข้ อ มู ล ฯ
ที่ เ ชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ในรู ป แบบดิ จิ ต อล เข้ า สู่ ร ะบบ
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (ตัวชี้วัด งปม.)
จํ า นวน Application จากการพั ฒ นาต่ อ ยอดจาก
ระบบ NGIS Portal (ตัวชี้วัด งปม.)

* 18 ล้านบาท (ได้งบประมาณปี 2560 แล้ว)

1. บุ ค ลากรภาครั ฐ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการใช้ ง าน 1. มี Application และ Solution เพื่ อสนั บสนุ นงาน
ระบบฯ ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น
ตามภารกิจของหน่วยงานต่างๆ และต่อยอดการใช้ประโยชน์
2. ระบบฯ มี ก ารให้ บ ริ ก ารชั้ น ข้ อ มู ล ในรู ป แบบ (WMS
จากระบบฯ
และ WFS) ที่ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ กํ า หนดของมาตรฐาน 2. ระบบฯ มีการให้บริการชั้นข้อมูล ในรูปแบบ (WMS และ
FGDS และตามมาตรฐานหน่วยงาน เพิ่มขึ้นจากปี 2560
WFS) ที่ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ กํ า หนดของมาตรฐาน FGDS
3. มี Application และ Solution ที่สามารถรองรับ
ครอบคลุมทั้งประเทศ
นโยบายรัฐบาล หรือสนั บสนุนงานตามภารกิจของ
หน่วยงานต่างๆ
•

•

•

จํ า นวนผู้ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก ารระบบสื บ ค้ น และบริ ก าร
ภู มิ ส ารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)
(ตัวชี้วัด งปม.)
จํานวนหน่วยงานภาครัฐหรือจํานวนข้อมูลฯ ที่เชื่อมโยง
ข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล เข้าสู่ระบบภูมิสารสนเทศกลาง
ของประเทศ (ตัวชี้วัด งปม.)
มี Application และ Solution ที่พัฒนาบนระบบ
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ อย่างน้อย 1 Application
-

•

•

•

จํ า นวนผู้ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก ารระบบสื บ ค้ น และบริ ก าร
ภู มิ ส ารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)
(ตัวชี้วัด งปม.)
จํานวนหน่วยงานภาครัฐหรือจํานวนข้อมูลฯ ที่เชื่อมโยง
ข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล เข้าสู่ระบบภูมิสารสนเทศกลาง
ของประเทศ (ตัวชี้วัด งปม.)
มี Application และ Solution ที่พัฒนาบนระบบฯ
สามารถสนั บ สนุ น งานตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงานได้
อย่างน้อย 1 Application
-

แผนงานตามงบประมาณปี 2560 ของสทอภ. (แผนงานโครงการพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ : NGIS Portal)

นิยามรูปแบบการให้บริการตามมาตรฐาน OGC Web Service
• Web Map Service : WMS
• Web Feature Service : WFS

เป็นข้อกําหนดมาตรฐานที่ใช้ในการผลิตแผนที่จากข้อมูลภูมิสารสนเทศ ชนิดเวกเตอร์และชนิดราสเตอร์ ผ่านเครือข่าย Internet/Intranet เพื่อบริการผู้ใช้โดย WMS จะทําการสร้างภาพบิตแมป (bitmap) จากข้อมูลภูมสิ ารสนเทศในรูปแบบของข้อมูลภาพ
ดิจิตอลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของ PNG, GIF, JPEG (แผนที่จะไม่ใช่ตัวข้อมูลจริง)
เป็นข้อกําหนดมาตรฐานที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศชนิดเวกเตอร์ ผ่านเครือข่ายโดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยการดาวน์โหลด และแก้ไขข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านระบบ Internet/Intranet โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยการดาวน์โหลด และ
แก้ไขข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ตการทํางานของ Web Feature Service ได้

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา) เพื่อการบูรณาการการใชประโยชนภาพถายแผนที่จากการสํารวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม (วันที่ 10 มิถุนายน 2559)
ลําดับ
1

หนวยงานเจาของ
แผนงาน/โครงการ
โครงการ
สถานีรับสัญญาณดาวเทียม การรวมใหบริการภาพถายแผนที่
จุฬาภรณ
จากการสํารวจระยะไกลทาง
อากาศและดาวเทียม

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

พื้นที่ดําเนินการ

-

2.

สทอภ.

โครงการจัดทําชุดขอมูลดาวเทียม ดัดแก

3.

กรมแผนที่ทหาร

โครงการการใหบริการภาพถายออร โทในรูปแบบ WMS

-

ทั่วประเทศไทย
-

โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการ ขอหมุดคาพิกัดคาระดับความสูงและ กรุงเทพมหานครและ
ขอมูลภูมิสารสนเทศทางดานยีออเด รายละเอียดประกอบที่ตั้งหมุด
ปริมณฑล
ซี่และยีออฟสิกส
หลักฐานพรอมทั้งเปรียบเทียบอัตรา
การทรุดตัวระหวางปที่ทําการสํารวจ
โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการ ระบบฐานขอมูลหมุดหลักฐาน คา
ขอมูลทั้งหมด
ขอมูลภูมิสารสนเทศทางยีออเดซี่ รังวัด คาพิกัด คาระดับความสูง และ
และยีออฟสิกส
อื่นๆ รวมถึงรายละเอียดที่ตั้งของ
หมุดหลักฐาน
โครงการบริหารจัดการน้ํา
ระบบจัดเก็บและใหบริการขอมูลภูมิ
1. โครงการจัดหาระบบจัดเก็บ และ สารสนเทศสนับสนุนการปองกันและ
ใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศ
แกปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติแก
สวนราชการอื่น
2. โครงการจัดตั้งโครงขายสถานี
1.โครงขายสถานีฯ ทั่วประเทศ
ทั่วประเทศ
รังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบ จํานวน 80 สถานี
(80 สถานี)
อัตโนมัติ
2.คาแกความคลาดเคลื่อนแบบทันที
มีความถูกตองระดับเซนติเมตร
3. เพิ่มขีดความสามารถใหหนวยงาน
ตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน ในการ
สํารวจและทําแผนที่ ตอบสนองตอ
การประเมินและการปองกันปญหา
1

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ(ลานบาท)

ระยะสั้น
(ไมเกิน 6 เดือน)
ระยะปานกลาง
(6 เดือนถึง 3 ป)
ระยะยาว
(ตั้งแต 3 ปเปนตนไป)
ป 2558
ระยะเวลา 1 ป

0.8

28

โครงการ 5 ป (2557-2561)

5
(งบเงินกู)

กรกฎาคม 2557 ถึง ตุลาคม 2557

12

ป2558 – ป2560
ระยะเวลา 3 ป

รอรับการจัดสรร
งบประมาณ

106

ประมาณ 8-12 เดือน

ป 2558
ระยะเวลา 1 ป

หมายเหตุ

0.5

- ไดรับงบประมาณของ
สทอภ.

9

ตามแนบ 4
ยกเลิกโครงการ
- ไดรับงบประมาณของ
กรมแผนที่ทหาร

11.769
- ไดรับงบประมาณของ
(งบประมาณไวที่แผนงานบูรณา โครงการบริหารจัดการ
การน้ํา)
น้าํ
420

- ไดรับงบประมาณของ
โครงการบริหารจัดการ
น้ํา

ลําดับ

หนวยงานเจาของ
โครงการ

4.

กรมพัฒนาที่ดิน

5.

กรมโยธาธิการและผังเมือง

แผนงาน/โครงการ

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

พื้นที่ดําเนินการ

ภัยพิบัติตางๆ
3. โครงการพัฒนาแบบจําลองยี
1.แบบจําลองยีออยดความละเอียด ทั่วประเทศ
ออยดความละเอียดสูงของประเทศ สูงของประเทศไทย
ไทย
2.ใชเทคโนโลยีการกําหนดตําแหนง
ดวย GNSS ใหหาคาความสูงจาก
ระดับทะเลปานกลางไดอยางละเอียด
และรวดเร็ว
3.เปนประโยชนทางวิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร และภูมิสารสนเทศ
โครงการสํารวจและจัดทําฐานขอมูล ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศที่ทันสมัย
ทั้งประเทศ
ภูมิสารสนเทศ
คิดเปน 830 ระวาง เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานดานความมั่นคงของ
ประเทศและการพัฒนาประเทศ
โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ชุด แผนที่ชุด L7018 มาตราสวน 1 :
ทั้งประเทศ
L7018
50,000จํานวน 830 ระวาง
โครงการสํารวจ ปรับปรุงขอมูล 1. ภาพถายทางอากาศและภาพออร
ทั่วประเทศ
แผนที่และขอมูลภูมิสารสนเทศ
โท ความละเอียด GSD 30
เซนติเมตร
2.แผนที่มาตราสวน 1:50,000
จํานวน 830 ระวาง
3.แผนที่มาตราสวน 1:250,000
จํานวน 54 ระวาง
4.ขอมูลภูมิสารสนเทศทั้งกิจการทาง
ทหารและการพัฒนาประเทศ
โครงการ ใหบริการขอมูลภาพถาย ทางอากาศออรโทในรูปแบบ
WMS หรือ WTMS แกหนวยงาน
ภาครัฐ
โครงการสํารวจและปรับปรุง
1. มีขอมูลทางกายภาพเชิงพื้นที่ใน ทั่วประเทศไทย
ขอมูลทางกายภาพการผังเมือง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)
ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร มาตราสวน 1:4,000 ที่มีความถูกตอง
(GIS) มาตราสวน 1 : 4,000
และทันสมัยสําหรับใชในการวางผัง
เมือง
2

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ(ลานบาท)

หมายเหตุ

ป2558 – ป2560
ระยะเวลา 3 ป

189.7

- ไดรับงบประมาณของ
โครงการบริหารจัดการ
น้ํา

ป2556 – ป2559
ระยะเวลา 5 ป

88.06

- ไดรับงบประมาณของ
กรมแผนที่ทหาร

ป2554 – ป2559
ระยะเวลา 6 ป
6 ป (2560-2565)

143.45

- ไดรับงบประมาณของ
กรมแผนที่ทหาร
- ไดรับงบประมาณของ
กรมแผนที่ทหาร

228

มีนาคม 2558 ถึง ธันวาคม 2558

15

- ไดรับงบประมาณของ
กรมพัฒนาที่ดิน

ต.ค.58-มี.ค.62

1,267.54

- ไดรับงบประมาณของ
กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

ลําดับ

6.

หนวยงานเจาของ
โครงการ

กรมที่ดิน

แผนงาน/โครงการ
- โครงการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานีโครงขายหลัก
GPS กรมโยธาธิการและผังเมือง ให
เปนสถานีอางอิงในระบบ GNSS
Network จํานวน 9 สถานี
1.แผนงานการปรับปรุงขอมูลหมุด
หลักฐานดาวเทียมของกรมที่ดินให
ไดมาตรฐาน FGDS
ประกอบดวย
1 . โ ค ร ง ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ที่
เพื่ อ รองรั บ การบริ ห ารจั ด การ
ขอมูลที่ดินบนแผนที่มาตราสวน 1
: 4,000
กิจ กรรม ยกระดั บการรั งวั ดที่ ดิ น
ด ว ยวิ ธี แ ผนที่ ชั้ น หนึ่ ง โดยระบบ
ดาวเที ย ม โดยใช โ ครงข า ยงาน
รังวัดดวยดาวเทียมแบบจลน (RTK
GNSS Network)เป น โครงการ
ตอเนื่อง 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 - 2561

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

พื้นที่ดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ(ลานบาท)

หมายเหตุ

-

ก.ย. 2558 ถึง ก.ย. 2559

13.46

- ไดรับงบประมาณของ
กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

-

ไ ด แ ผ น ที่ รู ป แ ป ล ง ที่ ดิ น เ ป น ครอบคลุมทั้งประเทศ
มาตรฐานสากลเป น ระบบพิ กั ด
เชื่ อ มโยงระบบเดี ย วกั น ใน มาตรา
สวน 1 : 4,000 ทัว่ ทั้งประเทศ

ป 2559
400.5
ป 2560
430
ป 2561
489.5

2. โครงการปรับแกคา พิกัด หมุด
ห ลั ก ฐ า น แ ผ น ที่ เ พื่ อ ใ ห ไ ด ค า พิ กั ด หมุ ด หลั ก ฐานแผนที่ เ ป น
มาตรฐาน FGDS โดยกรมที่ ดิ น มาตรฐานสากลรองรับการใชงานจาก
ร ว มกั บ กรมแผนที่ ท หาร กรม หนวยงานที่เกี่ยวของ
ครอบคลุมทั้งประเทศ
ชลประทาน และกระทรวงเกษตร
ฯ
3. โครงการใหบริการโครงขายงาน
รังวัดดวยดาวเทียมแบบจลน (RTK
GNSS Network) รองรั บ
หนวยงาน ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการ
ทํา แผนที่เป นมาตรฐานเดียวกั น
ทั้งประเทศ

ปงบประมาณ
59 - 61

หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถเขามา
ใชโครงขายฯ ไดสะดวก รวดเร็ว และ
ได ค า พิ กั ด ที่ มี ค วามถู ก ต อ ง อยู ใ น
เกณฑที่กําหนด
ครอบคลุมทั้งประเทศ
3

ลําดับ

หนวยงานเจาของ
โครงการ

แผนงาน/โครงการ
2.โครงการศูนยขอมูลที่ดินและ
แผนที่แหงชาติ (ระยะที่ 1)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (แผนที่
ภาพถายทางอากาศและแปลที่ดิน)

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

พื้นที่ดําเนินการ

1. มีระวางแผนที่ภาพถายทางอากาศ ภาคเหนือและภาค
(Ortho Photo) มาตราส วน 1 : ตะวันออกเฉียงเหนือ
4,000
ที่ทันสมัย และมีมาตรฐาน สําหรับใช
ในราชการกรมที่ ดิ น และสนั บ สนุ น
ภารกิจของหนวยงานอื่นๆ
2.มีขอมูลแปลงที่ดินและสภาพการใช
ประโยชนที่ดินรูปแบบดิจิทัล

3.โครงการศูนยขอมูลที่ดินและ
แผนที่แหงชาติ (ระยะที่ 2)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แผนที่
ภาพถายทางอากาศและแปลที่ดิน)

1.

กรมที่ดิน

1.มีระวางแผนที่ภาพถายทางอากาศ ภาคกลาง ภาคใตและ
(Ortho Photo) มาตราส วน 1 : ภาคตะวันออก
4,000 ที่ ทันสมั ย และมีมาตรฐาน
สํ า หรั บ ใช ใ นราชการกรมที่ ดิ น และ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงานอื่นๆ
2.มีขอมูลแปลงที่ดินและสภาพการใช
ประโยชนที่ดินรูปแบบดิจิทัล
1.โครงการให บ ริ ก ารประชาชน
สํานักงานที่ดิน
คนหาตําแหนงรูปแปลงที่ดินดวย
ทั่วประเทศ
ร ะ บ บ ภู มิ ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง
อินเตอรเนต
2.การจัดทําฐานขอมูลแนวเขตทาง
สาธารณประโยชน มาตราสวน รั ฐ มี ฐ า น ข อ มู ล แ น ว เ ข ต ท า ง
1 : 4,000
สาธารณประโยชน เพื่ อ ใช ใ นการ
บริ หารจั ด การการใชป ระโยชนท าง
สาธารณะ
3. โครงการรังวัดออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงเพื่อความ
มั่นคงและการอนุรักษที่ยั่งยืนเทิด
ไท 82 พรรษา มหาราชินี
-

จ.ปทุมธานี

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ(ลานบาท)

2 ป
(1 ตุลาคม 2556 ถึง30 กันยายน
2558)

2,000
(*หมายเหตุ งบประมาณ
โครงการรวมชุดขอมูลภาพถาย
ทางอากาศและแปลงที่ดิน*)

2 ป (1 ตุลาคม 2557 ถึง
30 กันยายน 2559)

1,400
(**หมายเหตุ งบประมาณ
โครงการรวมชุดขอมูลภาพถาย
ทางอากาศและแปลงที่ดิน**)

1 ป
(1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)

หมายเหตุ

61

- ไดรับงบประมาณของ
กรมที่ดิน

2558

85.57

- ไดรับงบประมาณของ
กรมที่ดิน

2559

99.42

2560

108.91

1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60
4

18 จังหวัด เปาหมาย
1467 แปลง
14 จังหวัด เปาหมาย
4000 แปลง
38 จังหวัด เปาหมาย
4500 แปลง
4

ลําดับ
2.

หนวยงานเจาของ
โครงการ
กรมพัฒนาที่ดิน

3.

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

4.

กรมธนารักษ

แผนงาน/โครงการ

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

พื้นที่ดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ(ลานบาท)

หมายเหตุ

แผนที่ปาไมถาวร มาตราสวน 1 :
4,000 (เพื่อจัดสง กมร. ป 2557
– ป 2558)
โครงการจัดทําแผนปาไมถาวรบน
แผนที่ภาพถายออรโธสี มาตรา
สวน 1 : 4,000
งานสํารวจวางโครงหมุดหลักฐาน
แผนที่ และปกหลักเขต

-

-

-

3.09 ลานบาท

- ไดรับงบประมาณของ
กรมพัฒนาที่ดิน

-

-

รวม 4 ป
2559 - 2562

-

-

ต.ค. ของงบประมาณ 2559 ถึง ก.ย. ป
2564
(ระยะเวลา 5 ป)
10 เดือน (ตั้งแตเดือนธันวาคม 2557
ถึง เดือนกันยายน 2558)

1.โครงการนําเขาขอมูลแผนที่รูป
แปลงที่ดินราชพัสดุและสิ่งปลูก
สรางเชิงคุณภาพประเภททะเบียน
อุตสาหกรรมในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) ในเขตพื้นที่ 23
จังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558
2.โครงการนําเขาขอมูลแผนที่รูป
แปลงอาคารราชพัสดุเชิงคุณภาพ
ประเภททะเบียนทั่วไปในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ทั่ว
ประเทศ 77 จังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการนํารองนําเขาขอมูลเชิง
คุณภาพประเภททะเบียนทั่วไปใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)
ในทองที่อําเภอเมือง 16 จังหวัด
โครงการพัฒนาฐานขอมูลที่ราช
พัสดุคุณภาพ
กิจกรรมการปรับปรุงขอมูล
รายละเอียดการใชประโยชนและ
ตําแหนงรูปแปลงที่ดินราชพัสดุ
ประเภททะเบียนทั่วไป ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ให

เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานสนับสนุน
การจัดทําชั้นขอมูลประกอบเพื่อ
จัดทําชั้นฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ
ของประเทศ Fundamental
Geographic Data Set : FGDS)

95.6374

ลานบาท

765.4

- ไดรับงบประมาณของ
สปก.

0.8

- ไดรับงบประมาณของ
กรมธนารักษ

-

-

-

-

-

-

1.18

ดําเนินการในปงบประมาณ 2558

13

11 เดือน (ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน
2558 ถึง เดือนกันยายน 2559)

0.43

ชั้นขอมูลแปลงที่ดิน
เพื่อทําใหฐานขอมูลรูปแปลงที่ดินราช ทั่วประเทศ
พัสดุมีความสอดคลองกับระบบ
ทะเบียนที่ราชพัสดุ (MIS) และ
เผยแพรในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) ของกรมธนารักษ
5

3.56
*งบประมาณพ.ศ. 2559

- ไดรับงบประมาณของ
กรมธนารักษ

รอรับการจัดสรร
งบประมาณ

ลําดับ

5.

6.

7.

หนวยงานเจาของ
โครงการ

กรมการปกครอง

สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม

กรมทางหลวงชนบท

แผนงาน/โครงการ
สอดคลองตรงกับระบบทะเบียนที่
ราชพัสดุ (MIS) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559
1) โครงการสนับสนุนเครื่องมือหา
คาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม
GPS
2)โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร (GIS) สําหรับแนว
เขตการปกครอง
3) โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวเขตการ
ปกครองและแผนที่ชุด L7018
โครงการจัดหา Thailand’s
Connectivity Map ซึ่งแสดง
โครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสตาม
แผนปฏิบัติการ การเขาสูประชาคม
อาเซียน ป 2558 และเชื่อมโยงชุด
ขอมูล Transport FGDS พรอม
ติดตั้ง
โครงการพัฒนาระบบศูนยบริการ
ขอมูลการเดินทางและการขนสง
แบบบูรณาการดวยระบบ GIS

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

ชุดขอมูลแนวเขตการปกครอง
มาตราสวน 1: 50,000

พื้นที่ดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ(ลานบาท)

ต.ค. 58 – ก.ย. 59

24.45

ต.ค. 58 – ก.ย. 59

16.3

สวนกลาง
สวนกลาง

ขาราชการฝายปกครองของ
ที่ทํา
การปกครองจังหวัดและ
ที่ทํา
การปกครองอําเภอ
ที่
รับผิดชอบงานดานแผนที่แนวเขตการ
ปกครอง จํานวน 954 คน

ต.ค. 58 – ก.ย. 59

9 เดือน

ระบบบริการขอมูลการเดินทางดวย
ระบบ GIS สําหรับใหบริการขอมูล
การเดินทาง และระบบ
Transportation GI Portal เพื่อ
ใหบริการสืบคนและเชื่อมโยงขอมูล
ภูมิสารสนเทศ
หมุดหลักฐานถาวร
1:4000
หมุดหลักฐานถาวร

โครงการพิกัดหลักฐานดานภูมิ
สารสนเทศระยะที่ 3
โครงการพิกัดหลักฐานดานภูมิ
สารสนเทศ ระยะที่ 4
โครงการเก็บขอมูลสภาพทรัพยสิน ชั้นขอมูลทางหลวงชนบท 1:4000
ในเขตทางหลวงชนบทและพื้นที่รอบ ชัน้ ขอมูลสะพานของกรม 1:4000
ขางฯ ระยะที่ 4 (นํารอง)

ทั่วประเทศ

21 จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 จังหวัดภาคใต
4 จังหวัดภาค
ตะวันออกตอนบน
6

หมายเหตุ

รอรับการจัดสรร
งบประมาณป 2560

14.85

33.8

- ไดรับงบประมาณของ
สํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม

19.9

- ไดรับงบประมาณของ
สํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม

ดําเนินการในปงบประมาณ 2558

9.95

ไดรับงบประมาณจาก
กรมทางหลวงชนบท

ดําเนินการในปงบประมาณ 2559

-

ปงบประมาณ 2557-2558

35

ป 2558
ระยะเวลา
10 เดือน

ลําดับ

หนวยงานเจาของ
โครงการ

แผนงาน/โครงการ
โครงการเก็บขอมูลสภาพทรัพยสิน
ในเขตทางหลวงชนบท และพื้นที่
รอบขางฯ ระยะที่ 2

8.
9.

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

พื้นที่ดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการเก็บขอมูล
ทําการ Tracking
สภาพทรัพยสินในเขต
ทางหลวงชนบท และ
พื้นที่รอบขางฯระยะที่ 2
กรมอุทกศาสตร
สํารวจขอมูลอุทกศาสตรในอาวไทย ชั้นขอมูลอุทกศาสตร ประกอบดวย อาวไทยรูปตัว ก และ
4 ป
รูปตัว ก และแมน้ําเจาพระยาถึง ตัวเลขน้ํา, เสนความลึกเทา, เสน
แมน้ําเจาพระยาถึง
(พ.ศ. 2559-2562)
สะพานพระราม 6
ชายฝง
สะพานพระราม 6
สํานักผังเมือง
โครงการคาใชจายในการศึกษา
เพื่อใหทราบแนวเขตที่ชัดเจนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
ปงบประมาณ 2559 (240 วัน)
กรุงเทพมหานคร
สํารวจ กําหนดแนวเขต
กรุงเทพมหานคร กับจังหวัด
(จากคลองหนามแดง
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 6
สมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม
เขตหนองแขมกับเขต
บางบอน จัดคลองบาง
- ฝายสํารวจทางผัง
ไผ เขตทวีวัฒนา)
เมือง กองสํารวจและแผน
ที่
สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร
- ฝายสํารวจทางผัง
เมือง กองสํารวจและแผน
ที่

โครงการคาใชจายในการศึกษา
สํารวจ กําหนดแนวเขต
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 6

ชั้นขอมูลถนนและสะพานในความ
รับผิดชอบของกรมทางหวงชนบท

เพื่อใหทราบแนวเขตที่ชัดเจนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร กับจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะ
เซิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ

สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร

คาใชจายในการสํารวจ จัดทําหมุด เพื่อใหกรุงเทพมหานครมีหมุด
กรุงเทพมหานคร
หลักฐานคาพิกัดและคาระดับ พื้นที่ หลักฐานคาพิกัดและหมุดหลักฐาน
เขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๓
ทางดิง่ (คาระดับ) เพื่อใชเปนจุด
บังคับภาพถายในภาคพื้นดิน และใช
- ฝายสํารวจทางผัง
เปนฐานขอมูลประกอบการจัดทํา
เมือง กองสํารวจและแผน
แผนที่ และขอมูลดานภูมิสารสนเทศ
ที่
รวมถึงการใหบริการแกประชาชน
และหนวยงานตางๆ
สํานักผังเมือง
โครงการจัดทําระบบขอมูลแผนที่
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เชิงเลขความละเอียดสูง
กรุงเทพมหานคร
- ฝายสํารวจทางผัง
7

งบประมาณ(ลานบาท)

หมายเหตุ

-

250
5

ไดรับงบประมาณจาก
สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร

ปงบประมาณ 2560-2561
(12 เดือน)

50

รอรับการจัดสรร
งบประมาณป 2560

ปงบประมาณ 2560 (270 วัน)

15

รอรับการจัดสรร
งบประมาณป 2560

ปงบประมาณ 2560-2561 (12 เดือน)

498

รอรับการจัดสรร
งบประมาณป 2560

ลําดับ

หนวยงานเจาของ
โครงการ
เมือง กองสํารวจและแผน
ที่
สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร

แผนงาน/โครงการ

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

โครงการจัดทําปูมเมืองของ
กรุงเทพมหานครดวยระบบภูมิ
สารสนเทศ

พื้นที่ดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ(ลานบาท)

หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร

ปงบประมาณ 2560-2561
(450 วัน)

40

รอรับการจัดสรร
งบประมาณป 2560

สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดทําระบบขอมูล
สาธารณูปโภค ดวยแผนที่เชิงเลข
ความละเอียดสูงเพื่อบริการ
ประชาชนและบริหารจัดการ
- ฝายสํารวจทางผัง
เมือง กองสํารวจและแผน กรุงเทพมหานคร
ที่

กรุงเทพมหานคร

ปงบประมาณ 2554
(4ป)

960

ยกเลิกโครงการ
รายละเอียดตาม
หนังสือ ที่ กท
1904/03091 ลงวันที่
9 พฤศจิกายน 2558

สถานีรับสัญญาณดาวเทียม 1. โครงการติดตามสถานการณภัย
จุฬาภรณ
พิบตั ิ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม ดวยขอมูลภาพถาย
ดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง
(ตั้งแต 20 เมตร/จุดภาพขึ้นไป)
2. โครงการจัดทําแผนที่การใช
ประโยชนพื้นที่ทางการเกษตร
(Land Use/Land Cover) และ
การติดตามพื้นที่เพาะปลูกขาว
(Rice Crop Watch System)
กรมทรัพยากรทางทะเล
1. โครงการพัฒนาฐานขอมูล
และชายฝง
สารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ
ทางทะเลและชายฝง
2. โครงการบํารุงรักษาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศและภูมิ

ทั่วประเทศ

เปนโครงการตอเนื่อง 4 ป

ทั่วประเทศ

เปนโครงการตอเนื่อง 4 ป

- ฝายสํารวจทางผัง
เมือง กองสํารวจและแผน
ที่

1

2

60
(15 ลานบาท ตอป)

40
(10 ลานบาท ตอป)

-

-

2555 - 2557

19

-

-

2558 - 2559

1.2

8

รอรับการจัดสรร
งบประมาณ

รอรับการจัดสรร
งบประมาณ

- โดยใชงบประมาณ
ของ

ลําดับ

หนวยงานเจาของ
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

พื้นที่ดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ(ลานบาท)

หมายเหตุ

-

-

2560

3

-

-

2560

1.5

-

-

- โดยใชงบประมาณ
ของกรมอุตุนิยมวิทยา

213.43

- โดยใชงบประมาณ
ของกรมพัฒนาที่ดิน

15

รอรับการจัดสรร
งบประมาณป 2560

สารสนเทศทรัพยากรกายภาพและ
ชีวภาพทางทะเลและชายฝง

3

กรมอุตุนิยมวิทยา

4.

กรมพัฒนาที่ดิน

5.

กรมทรัพยากรน้ํา

3. พัฒนา ปรับปรุงโครงการ
พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศและ
ภูมิสารสนเทศทรัพยากรกายภาพ
และชีวภาพทางทะเลและชายฝง
4. พัฒนา ปรับปรุงโครงการ
บํารุงรักษาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ
ทางทะเลและชายฝง
โครงการภูมิศาสตรสารสนเทศเพื่อ
การเฝาระวังและการพยากรณ
อากาศ (โครงการที่เสนอแตยัง
ไมไดรับการอนุมัติ)

บูรณาการขอมูลทางดาน
อุตุนิยมวิทยา อาทิ เชน ขอมูลผลการ
ตรวจอากาศ ขอมูลเรดารตรวจ
อากาศ ขอมูลสถานีฝนอัตโนมัติ
ขอมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา และ
ขอมูลการพยากรณอากาศดวยตัวเลข
โครงการ :
ชั้นขอมูล
ภาคเหนือ
สํารวจและจัดทําแผนที่สภาพการใช
การใชประโยชนที่ดิน
ภาคใต
ที่ดิน มาตราสวน 1 : 25,000
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
โครงการพัฒนาชั้นขอมูลแหลงน้ํา
ตามขอกําหนดของ FGDS

โครงสรางชั้นขอมูลแหลงน้ําตาม
ขอกําหนดของมาตรฐาน FGDS
- ขอมูลเสนทางน้ําธรรมชาติ
- ขอมูลพื้นที่แหลงน้ําตามธรรมชาติ
- ขอมูลลุมน้ํา
- ขอมูลอางเก็บน้ํา
- ขอมูลเสนทางน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
- ขอมูลสถานีตรวจวัดในลําน้ํา
รวมทั้งชั้นขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ทั่วประเทศ

9

ป พ.ศ. 2558 - 2561

ป 2560

รอรับการจัดสรร
งบประมาณป 2560

ลําดับ

หนวยงานเจาของ
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

โครงการสํารวจชั้นขอมูลแหลงน้ํา โครงสรางชั้นขอมูลแหลงน้ําตาม
ขอกําหนดของมาตรฐาน FGDS
- ขอมูลเสนทางน้ําธรรมชาติ
- ขอมูลพื้นที่แหลงน้ําตามธรรมชาติ
- ขอมูลลุมน้ํา
- ขอมูลอางเก็บน้ํา
- ขอมูลเสนทางน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
- ขอมูลสถานีตรวจวัดในลําน้ํา
รวมทั้งชั้นขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
โครงการจัดทําชั้นขอมูลแหลงน้ํา โครงสรางชั้นขอมูลแหลงน้ําตาม
ตามมาตรฐาน FGDS ดวยอุปกรณ ขอกําหนดของมาตรฐาน FGDS
อากาศยานไรคนขับตามมาตรฐาน - ขอมูลเสนทางน้ําธรรมชาติ
FGDS
- ขอมูลพื้นที่แหลงน้ําตามธรรมชาติ
- ขอมูลลุมน้ํา
- ขอมูลอางเก็บน้ํา
- ขอมูลเสนทางน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
- ขอมูลสถานีตรวจวัดในลําน้ํา
รวมทั้งชั้นขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ศึกษาขอมูลภูมิสารสนเทศ
ขอมูลภูมิสาร สนเทศทรัพยากรน้ํา
ทรัพยากรน้ําตามมาตราฐานขอมูล ตามมาตราฐานขอมูล (FGDS)
(FGDS)
ถายภาพแหลงน้ําธรรมชาติ
ขอมูลภูมิสารสนเทศแหลงน้ํา
ระยะไกลเพื่อการบริหารจัดการ ธรรมชาติความละเอียดสูงระยะไกล
ทรัพยากรแหลงน้ําธรรมชาติ
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
จัดทําระบบการประเมิน
มีระบบการประเมินประสิทธิภาพการ
ประสิทธิภาพการระบายน้ําบนมือ ระบายน้ําบนมือถือ
ถือ
ศึกษาเพื่อการบริหารจัดการขอมูล การศึกษาเกี่ยวกับระบบการบริหาร
ขนาดใหญดานภูมิสารสนเทศ
จัดการขอมูลขนาดใหญดานภูมิ
สารสนเทศ (Big Data for GIS)
พัฒนาระบบประเมินและติดตาม ระบบการติดตามและประเมินสถานะ
สถานะของแหลงน้ําธรรมชาติดวย แหลงน้ําธรรมชาติดวยสมารทโฟน
สมารทโฟน
ศึกษาการสํารวจลักษณะทองน้ํา กรมทรัพยากรน้ํามีขอมูลทองน้ําของ

พื้นที่ดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ(ลานบาท)

ทั่วประเทศ

ป 2560

15

ทั่วประเทศ

ป 2560

25

ชั้นขอมูลแหลงน้ําของ
กรมทรัพยากรน้ํา

ป 2560

0.93

แหลงน้ําธรรมชาติ

ป2560

20

25 ลุมน้ําของประเทศ
ไทย

ป2560

0.87

25 ลุมน้ําของประเทศ
ไทย

ป2560

2.5

แหลงน้ําธรรมชาติของ
ประเทศไทย

ป2560

5

แหลงน้ําธรรมชาติที่

ป2560

18

10

หมายเหตุ

ลําดับ

หนวยงานเจาของ
โครงการ

6.

กรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ปา และพันธุพืช

7.

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

แผนงาน/โครงการ

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

พื้นที่ดําเนินการ

ของแหลงน้ําธรรมชาติแบบสาม
มิติ
ศูนยขอมูลติดตามการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาและเตือนภัย
พิบัติในพื้นที่ปาอนุรักษ

แหลงน้ําธรรมชาติทางกายภาพใน
สําคัญของประเทศไทย
ลักษณะสามมิติ
ชั้นขอมูลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไม พืน้ ที่อนุรักษ
รายป
ครอบคลุมพื้นที่ 73
ลานไร

-

- Digital file ลักษณะจุด (Point)
ตําแหนงบอบาดาล

โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบฐานขอมูล
สารสนเทศดานทรัพยากรน้ํา
บาดาล ป2554-2557

แผนที่น้ําบาดาล บนฐาน UTM WGS 84 พรอมทั้ง Hardware และ
Software

ทั้งประเทศไทย

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ(ลานบาท)

ปงบประมาณ พ.ศ.2558

18.74

-

หมายเหตุ : วันที่รวบรวมแผนงาน 10 มิถุนายน 2559

11

ตามงบประมาณ
20.35

หมายเหตุ

รอรับการจัดสรร
งบประมาณป 2560

แผนปฏิบตั ิงานในการขับเคลื่อนโครงสรางพืน้ ฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (พ.ศ. 2554 - 2558)
o จากกรอบแผนงานและงบประมาณของแผนปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงสรางพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (พ.ศ. 2554 - 2558) หนวยงานไดขอเสนอแผนงานทั้งสิ้น 19 หนวยงาน
จํานวน 38 แผนงาน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,574.73 ลานบาท
o ทั้งนี้ หนวยงานสามารถดําเนินงานตามแผน 7 หนวยงาน จํานวน 17 แผนงาน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,085.64 ลานบาท ดังนี้
ลําดับ

หนวยงาน

1 กรมการปกครอง (1 แผนงาน)
อยูระหวางดําเนินงาน
2 กรมที่ดิน (4 แผนงาน)

3
4

5

6
7

ผลผลิต
แนวเขตการปกครอง 1 : 50,000

งบประมาณ
(ลานบาท)
4

1. หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน ประมาณ 9,000 หมุด มาตราสวน 1 : 1,000 และ 1 : 4,000
202
2. ฐานขอมูลแผนที่แปลงที่ดินและเอกสารสิทธิในสํานักงานทิ่ดิน มาตราสวน 1 : 500, 1 : 1,000 และ 1 : 4,000
3. ฐานขอมูลแผนที่แปลงที่ดินที่เปนสาธารณะประโยชน มาตราสวน 1 : 1,000 และ 1 : 4,000
4. ฐานขอมูลแผนที่แปลงที่ดินทุกประเภท มาตราสวน 1 : 4,000
กรมธนารักษ (1 แผนงาน)
บริการขอมูลที่ราชพัสดุในระบบ Internet - Intranet
222.85
กรมพัฒนาที่ดิน (4 แผนงาน)
1) แผนที่ภาพถายออรโทสีจากขอมูลดาวเทียม
332.4
2) หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน จํานวน 140 หมุด (ทดแทนหมุดเดิม)
3) ชั้นขอมูลเขตการใชที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ, การใชที่ดินระดับลุมน้ําสาขา และชั้นขอมูลการใชที่ดินเชิงเลขรายจังหวัด
4) แผนที่ปาไมถาวร ชั้นขอมูลแผนที่การจําแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ปาไม ชั้นขอมูลแนวเขตปาชุมชน ชั้นขอมูลแผนที่แนวเขตปาไมถาวร
ระบบการตรวจสอบแนวเขตปาไมถาวรบนอินเตอรเน็ต
กรมโยธาธิการและผังเมือง (5
1. ภาพถายทางอากาศออรโทบริเวณพื้นที่เขตผังเมืองรวมที่ดําเนินการในแตละป
3278.39
แผนงาน)
2. ขอมูลหมุดหลักฐานทางราบและทางดิ่งที่มีความถูกตองตามมาตรฐานที่กําหนด (หมุดหลักฐานดาวเทียม GPS หมุดหลักฐานการระดับ)
3. ขอมูลการปรับแกคาพิกัด GPS ที่มีความละเอียดถูกตองสูง (สถานีโครงขาย GPS แบบ GPS Network ที่คํานวณความถูกตองในระดับ
เดซิเมตร)
4. ขอมูลกายภาพพื้นที่บนระบบ GIS จํานวน 25 ชั้นขอมูล จํานวน 57 จังหวัด (ป'55 14 จังหวัด ป'56 23 จังหวัด ป'57 20 จังหวัด) มาตรา
สวน 1 : 4,000
5. ขอมูลแนวเขตปกครอง แนวเขตที่ดินของรัฐ การใชประโยชนที่ดิน จํานวน 67 จังหวัด (ป'55 21 จังหวัด ป'56 21 จังหวัด ป'57 25 จังหวัด)
มาตราสวน 1 : 4,000
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ ชั้นขอมูลปาไม, ขอมูลขอบเขตพื้นที่อนุรักษ, ชุดขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดไฟปา, ชุดขอมูลพื้นที่ชุมน้ํา
ใชงบดําเนินงานปกติ
พันธุพืช (1 แผนงาน)
ที่หนวยงานไดรับ
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (1 หนวยงานในสังกัดมีมาตรฐานกลางในการจัดเก็บ การแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงขอมูลภูมิสารสนเทศรวมกัน และขอมูลมีความครบถวนสมบูรณ
46
แผนงาน)
และเปนปจจุบันอยูเสมอ

แผนปฏิบตั ิงานในการขับเคลื่อนโครงสรางพืน้ ฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (พ.ศ. 2554 - 2558) (ตอ)
o จากกรอบแผนงานและงบประมาณของแผนปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงสรางพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (พ.ศ. 2554 - 2558) หนวยงานไดขอเสนอแผนงานทั้งสิ้น 19 หนวยงาน
จํานวน 38 แผนงาน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,574.73 ลานบาท
o หนวยงานที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ แผน 12 หนวยงาน จํานวน 21 แผนงาน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,489.09 ลานบาท ดังนี้ (อยูระหวางอัพเดทขอมูล)
ลําดับ
8

9

หนวยงาน
กรมทรัพยากรน้ํา (3 แผนงาน)

ผลผลิต
1. ฐานขอมูลระยะไกลเชิงเลข รายละเอียดสูง ดานทรัพยากรน้ํา
2. ชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศของลําน้าํ และแหลงน้ํา
3. ระบบภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
แผนที่น้ําบาดาล บนฐาน UTM WGS 84 พรอมทั้ง Hardware และSoftware

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล (1
แผนงาน)
10 สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (1 ภาพถายออรโท ความละเอียดจุดภาพ 20 เซนติเมตร ครอบคลุมกทม. ขอมูลหมุดหลักฐานทางราบและทางดิ่ง ขอมูลความสูงเชิงเลขที่มีความละเอียดสูง แนวการ
โครงการ)
ปกครองที่เปนปจจุบัน หนวยงานในสังกัดที่รับผิดชอบในการกอสรางและปรับปรุง ซอมแซมเสนทางคมนาคม และเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ หนวยงานใน
สังกัดที่รับผิดชอบในการดูแลแหลงน้ํา และเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ขอมูลอาคารและขอมูลสาธารณูปโภค ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน มาตราสวน 1 :
1,000
11 กรมชลประทาน (1 แผนงาน)
ชั้นขอมูลที่ใชในกิจการชลประทานดานพัฒนาแหลงน้าํ บริหารจัดการน้ํา และการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา
12 กรมทางหลวง (1 แผนงาน)
ขอมูลทางหลวง 3 มิติเชิงเลข 30,000 กม. ทั่วประเทศ
13 กรมทางหลวงชนบท (1 แผนงาน) ฐานขอมูลสายทางหลวงทองถิ่น ระยะทาง 100,000 กม.
14 กรมปาไม (1 แผนงาน)
ชั้นขอมูลขอบเขตพื้นที่ปาชุมชน
15 กรมแผนที่ทหาร (6 แผนงาน)
1) ภาพถายทางอากาศออรโทความละเอียด 30 ซม.
2) ภาพถายทางอากาศออรโทความละเอียด 15 ซม.
3) ขอมูลหมุดหลักฐานทางราบและทางดิง่ ที่มคี วามถูกตองตามมาตรฐานที่กําหนด
4) ขอมูลการปรับแกคาพิกัด GPS ที่มีความละเอียดถูกตองสูง
5) ขอมูลความสูงเชิงเลขที่มคี วามละเอียดสูง
6) ขอมูลแผนที่ภูมิประเทศทีท่ ันสมัยในวงรอบ 5 ป มาตราสวน 1 : 50,000
16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 1. แผนที่ภาพถายออรโธสีครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยทัง้ หมดที่เปนปจจุบัน ที่มีความละเอียด 20 ซม. มาตราสวน 1:4,000
สิ่งแวดลอม (2 แผนงาน)
2. แผนที่ภาพถายออรโทเกา มาตราสวน 1:4,000 ในพื้นที่เขตทรัพยากรปาไม สําหรับโครงการบินถายภาพ 5 โครงการในชวงป พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2542 ไดแก
โครงการ WWS, VAP-61, นส.3, กรมที่ดินกิจการรวมคา, และกรมแผนทีท่ หาร NIMA มาตราสวน 1:4,000
17 สทอภ. (1 แผนงาน)
ขอมูลภาพถายดาวเทียมแบบออรโทจากดาวเทียม SPOT-5,THEOS และรายละเอียด 2-2.5 ม. ทั่วประเทศ
18 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
1. ระบบการเรียกใชขอมูล GIS บนเว็บไซต
เกษตรกรรม (2 แผนงาน)
2. ขอมูลและแผนที่เขตปฏิรูปที่ดิน จํานวน 69 จังหวัด
และขอมูลและแผนทีแ่ ปลงถือครองที่ดนิ จํานวน 69 จังหวัด"
19 กรมอุทกศาสตร (1 แผนงาน)
ขอมูลแผนที่ทางอุทกศาสตรทะเล รายละเอียดสูง มาตราสวน 1 : 4,000 เพื่อ FGDS จากแนวขอบฝงจนถึงเสนชั้นความลึกเทา 10 เมตรตลอดแนวชายฝงของ
ประเทศ

งบประมาณ
(ลานบาท)
270

20.35
960

40
540
40
ไมระบุ
1028.6

8

48.4
23.74

510

แผนงานงบประมาณภายใตการพัฒนาระบบสืบคนและบริการภูมสิ ารสนเทศกลางของประเทศ
จากการประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ สทอภ.
o ไดหารือหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนงานงบประมาณภายใตการพัฒนาระบบสืบคนและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ เพื่อเตรียมการจัดทํา
คําของบประมาณป 2560 จํานวน 11 หนวยงาน
o โดยมีหนวยงานที่ตองการของบประมาณป 2560 จํานวน 23 แผนงาน ของประมาณ 1073.53 ลานบาท จาก 8 หนวยงาน ดังนี้
ผลผลิตที่ไดรับ

งบประมาณ (ลานบาท)

1. สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ
(เสนอ 3 แผนงาน)

ระบบใหบริการภาพถายแผนที่สีออรโธ ของขอมูลดาวเทียม HJ-1A/B แผนที่การใชประโยชนพื้นที่ทางการเกษตร
(Land Use/Land Cover) และการติดตามพื้นที่เพาะปลูกขาว (Rice Crop Watch System) เปนตน

241.6

2.กรมการปกครอง
(เสนอ 3 แผนงาน)

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) สําหรับแนวเขตการปกครอง, โครงการสนับสนุนเครื่องมือหาคาพิกัดดวย
สัญญาณดาวเทียม GPS

55.6

3. สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
(เสนอ 4 แผนงาน)

โครงการคาใชจายในการศึกษา สํารวจ กําหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 6 ,โครงการจัดทําระบบขอมูล
แผนที่เชิงเลขความละเอียดสูงกรุงเทพมหานคร เปนตน

603.0

4. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
(เสนอ 2 แผนงาน)

พัฒนา โครงการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศทรัพยากรกายภาพและชีวภาพทางทะเลและ
ชายฝงพัฒนา และโครงการบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศทรัพยากรกายภาพและ
ชีวภาพทางทะเลและชายฝง

29.5

5. กรมทรัพยากรน้ํา
(เสนอ 9 แผนงาน)

โครงการพัฒนาชั้นขอมูลแหลงน้ําตามขอกําหนดของ FGDS, จัดทําระบบการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ํา
บนมือถือ เปนตน

102.3

6. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
(เสนอ 1 แผนงาน)

โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรน้ําบาดาล

20.35

7. กรมธนารักษ
(เสนอ 1 แผนงาน)

โครงการนํารองนําเขาขอมูลเชิงคุณภาพประเภททะเบียนทั่วไปในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ในทองที่
อําเภอเมือง 16 จังหวัด

1.18

8. สทอภ.

โครงการการสงเสริมและสนับสนุนระบบและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ (ไดรับงบแลว)

22.6

งบประมาณทั้งสิ้น

1,074.13

1

ตามมติคณะทํางานพิจารณารางแผนแมบทระบบขอมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ครั้งที่ 3/2559 มอบหมาย สทอภ. รวบรวมแผนงานงบประมาณภายใตการพัฒนาระบบสืบคน
และบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ เพื่อใหที่ปรึกษาโครงการใชประกอบการจัดทํา (ราง) แผนแมบทภูมิสารสนเทศแหงชาติ รายละเอียดดังนี้
หนวยงาน
งบประมาณ
แผนงานตามกลยุทธ
รับผิดชอบ/
(ลานบาท)
เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรที่ 1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบใหสอดคลองกับภูมิทัศนใหมทางภูมิ
1. ผลักดันใหรัฐบาลรับหลักการและประกาศใช Open data
เปนนโยบายหลักในการเผยแพร FGDS ผานคณะกรรมการภูมิ
สารสนเทศแหงชาติ
1.1 จัดทําเอกสารหลักการเหตุผลและรางประกาศนโยบายใน
สทอภ.
การเผยแพร FGDS
1.2 นําเสนอตอ กภช.
สทอภ.
1.3 ดําเนินการใหรัฐบาลประกาศนโยบายเผยแพร FGDS ตาม
กภช.
หลักการ Open data
2. ดําเนินการเพื่อลดขอจํากัดของกฎและระเบียบสําหรับการ
ใชขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกัน
2.1 จัดประชุมผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของ
กภช.
2.2 ดําเนินการให รมว.มหาดไทย ประกาศใหหนวยงานของรัฐ
กภช.
เปนผูไดรับอนุญาตที่มีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายตาม พรบ.
คุมครองความลับในราชการ พ.ศ. 2483
2.3 ดําเนินการใหยกเวนการเรียกเก็บคาบริการขอมูล FGDS กภ ช ./ ห น วย ง าน
ระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกัน
เจาของขอมูล
3. แกไข ปรับปรุง จัดทํา กฎ ระเบียบใหเปนไปตามนโยบาย
หลักทางภูมิสารสนเทศของประเทศ
3.1 ดําเนินการยกเลิกหรือแกไข พรบ.คุมครองความลับใน
กภช.
ราชการ พ.ศ. 2483
3.2 ดําเนินการจัดทํา License agreement สําหรับขอมูลที่
สทอภ./หนวยงาน
เผยแพรบน NGIS และ TOPGeo โดยอาศัยตนแบบจาก
ผูผลิต FGDS,
Open license ที่เหมาะสม
หนวยงานผูใช,ภาคี
ภูมิสารสนเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
2560
2561
2562
2563
2564

หมายเหตุ

2

แผนงานตามกลยุทธ
3.3 ดําเนินการใหหนวยงานเจาของขอมูลประกาศใช License
agreement ที่จัดทําขึ้นแทนกฎ ระเบียบเดิมที่มีอยู
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางระบบขอมูลภูมิสารสนเทศกลางของภาครัฐ
1. จัดทํา FGDS 2.0 ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ
1.1 นําแผนที่ภาพถายทางอากาศออโธรายละเอียดสูง ที่ผลิต
จากภาพถายทางอากาศ DMC มาเปน Basemap 2.0

1.2 จั ด ทํ า ข อ มู ล แบบจํ า ลองความสู ง เชิ ง เลขด ว ย LiDAR
เพิ่มเติมจากพื้นที่ที่เคยจัดทําชวงป 2555 ของกระทรวงวิทยฯ
และ JICA ใหครอบคลุมทั้งประเทศรวมทั้งจัดทําระบบบริหาร
จัดการขอมูลที่เกิดขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ/
เกี่ยวของ
กภช.

งบประมาณ
(ลานบาท)

หมายเหตุ

-

กรมที่ดิน

50.0

สทอภ.

2,000.0

1.3 หลอมรวมโครงข ายหมุ ด หลั กฐานของประเทศให เ ป น กรมที่ ดิ น /กรมแผน
เอกภาพ
ที่ทหาร,
หน วยงานที่ มี ส ถานี
GNSS ที่ เ ข า ร ว ม
โครงการรวม
โครงขาย
1.4 ปรั บปรุงชั้นขอมูลอื่น ๆ ใน FGDS ใหเหมาะสมสําหรั บ หนวยงานเจาของ
การเผยแพร (ยกเวนกลุม Core FGD Sตามแผนงานที่ 2) และ ขอมูล
จัดตั้ง/ปรับปรุง Node server

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
2560
2561
2562
2563
2564

* กรมที่ดินไดรับ
งบป 5 6-58 จํ านวน 3,400
ล า นบาท (โครงการศู น ย
ข อ มู ล ที่ ดิ น แ ล ะ แ ผ น ที่
แหงชาติ ระยะที่ 1และ2)
* เสนอให กรมแผนที่ทหาร
กรมพัฒนาที่ดิน และสํานัก
ผังเมือง เนื่องจากเปน
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ
ชุดขอมูล FGDS
- สทอภ. เสนอของบจัดทํา
DEM จํานวน 670 ลานบาท
(54,000 ตร.กม.ครอบคลุม
ภาคเหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต)

20.0

450.0

* - กรมทรัพยากรน้ํา เสนอขอ
งบจัดทําชั้นขอมูลแหลงน้ํา
ตามขอกําหนดของ FGDS
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หนวยงาน
รับผิดชอบ/
เกี่ยวของ

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
2560
2561
2562
2563
2564

หมายเหตุ
จํานวน 1,02.3 ลานบาท
- กรมที่ดินไดรับ
งบป 59-61 จํ านวน1,320
ล า นบาท (ปรั บ ปรุ ง หมุ ด
หลั กฐานดาวเที ยมให ได
มาตรฐาน FGDS )
- กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
ได รั บ งบจํ า นวน 1,267.54
ล านบาท (สํ า ร ว จ แ ล ะ
ปรับปรุงขอมูลทางกายภาพ
การ ผั ง เ มื อ ง ด วย ร ะ บ บ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)
มาตราสวน 1 : 4,000 )
-- กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ได รั บงบ
จํ า นวน 98.73 ล า นบาท
(โครงการจั ด ทํ าแผนป า ไม
ถาวรบนแผนที่ภาพถายออร
โธสี มาตราสวน 1 : 4,000)
- กรมธนารักษไดรับ
งบจํ านวน 13.8 ล า นบาท
(พัฒนาฐานขอมูลที่ราชพัสดุ
คุณภาพ)

2. สราง Core FGDS 2.0 ประกอบดวย ชั้นขอมู ลเขตการ
ปกครองระดับ หมู บาน, แม น้ําลําธารและแหลง น้ํา ,โครงขาย
ถนนและ PoI โดยใช แ นวทาง Crowdsourcing ร ว มกั บ
องคการปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
2.1 กําหนดแนวทางการจัดทําระบบ Crowdsourcing สําหรับ กระทรวงมหาดไทย,
การนําเขา/ปรับปรุง Core FGDS สวนภาครัฐ
กระทรวง ICT,
สทอภ.

-

4

แผนงานตามกลยุทธ
2.2 ประสานงานรวมกับเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนวยงานที่เขารวมการปรับปรุงขอมูลอยางมีสวนรวม
เพื่อรวมกําหนดแนวทางใชงานและติดตามผลการใชระบบ
Crowdsourcing
2.3 จัดทําระบบ Crowdsourcing บน NGIS

หนวยงาน
งบประมาณ
รับผิดชอบ/
(ลานบาท)
เกี่ยวของ
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวง ICT,
สทอภ
สทอภ.

2.4 สราง Core FGDS 2.0 บน Base Map 2.0 ประกอบดวย
กระทรวงมหาด
ชั้นขอมูลเขตการปกครองระดับหมูบาน, เขตเทศบาล,
ไทย/สทอภ.
โครงขายถนน, แมน้ําลําธาร/แหลงน้ํา และ PoI
3. สราง Socio-economic FGDS 2.0โดยการดัดแปลงขอมูล
ประชากรและข อ มู ล เศรษฐกิ จ -สั ง คมให อ ยู ใ นรู ป แบบที่
เหมาะสมในการเชื่อมโยงกับแนวเขตการปกครอง
3.1 ออกแบบโครงสราง Attribute ที่เหมาะสมของขอมูลเชิง สนง.สถิติแหงชาติ/
ประชากรและเศรษฐกิจ-สังคม
สทอภ.ภาคีภูมิ
สารสนเทศ
3.2 พัฒนา Attribute table ทางดานขอมูลประชากรและ สนง.สถิติแหงชาติ
เศรษฐกิจ-สังคม
4. ศึ กษาหาแนวทางการใช ประโยชน จาก Geospatial big
data 2.0และพัฒนา Geospatial big data
4.1 ศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดแนวทางการใชประโยชนจาก กรมที่ดิน, กรมการ
Geospatial big data และการเชื่อมโยง Geospatial big ขนสงทางบก, กรม
data เขากับกลุมขอมูลอื่น ๆ ใน FGDS
อุตุนิยมวิทยา
4.2 จัดทําชุดขอมูล Geospatial big data และระบบปรับปรุง กรมที่ดิน, กรมการ
ชุดขอมูล (GNSS base station กรมที่ดิน, ขอมูลยานพาหนะ ขนสงทางบก, กรม
กรมการขนสงทางบก, ขอมูลกรมอุตุนิยมวิทยา)
อุตุนิยมวิทยา
5. จัดทําแผนที่ภาพถ ายมาตรา Base Map 3.0 ครอบคลุ ม
กรมที่ดิน
พื้นที่ทั้งประเทศโดยใชภาพถายทางอากาศหรือภาพดาวเทียม
รายละเอียดสูง
6. ปรั บ ปรุ ง สมรรถนะระบบ NGIS ในป จ จุ บั น ให มี ขี ด
สทอภ.

30.0
375.0

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
2560
2561
2562
2563
2564

หมายเหตุ

* เสนอให กระทรวง ict
เปนหนวยงานที่รับผิดชอบ
* เสนอให ภาคีภูมิ
สารสนเทศ เปนหนวยงานที่
รับผิดชอบ

20.0

15.0
300.0
300.0
200.0

* สทอภ. ไดรับ
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หนวยงาน
รับผิดชอบ/
เกี่ยวของ

งบประมาณ
(ลานบาท)

ความสามารถในการเปน Gateway ทางดานขอมูลสารสนเทศ
ของภาครัฐและเปนแพล็ตฟอรมหลักในการบูรณาการขอมูล

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเว็บทาและระบบขอมูลเพื่อใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศทุกภาคสวน
1. จั ด ตั้ ง ภาคี ภู มิ ส ารสนเทศเพื่ อ ประสานภาครั ฐ ในการ
ดําเนินการเผยแพรขอมูลภูมิสารสนเทศและใชประโยชนจาก
ภูมิสารสนเทศ
1.1 จัด ตั้งภาคี ภูมิสารสนเทศ โดยมีส มาชิกก อตั้งจากสมาคม
สทอภ.,
วิ ช าชี พ ทางด า นภู มิ ส ารสนเทศ สมาคมวิ ศ วกรที่ ป รึ ก ษา ตัวแทนจากภาคสวน
สมาคมธุ รกิจ SME สมาคม Startup เพื่อใหค วามเห็นและ
ตาง ๆ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความกาวหนาและประเด็นตาง ๆ ในการ
พั ฒ นาระบบ TOPGeo, การจั ด ทํ า License agreement
และกิจกรรมอื่น ๆ
1.2 รางบทบัญญัติของภาคีภูมิสารสนเทศและจดทะเบียนนิติ สมาชิกกอตั้งภาคภูมิ
บุคคล
สารสนเทศ
1.3 ดําเนินการตามบทบัญญัติของภาคี
ภาคีภูมิสารสนเทศ
20.0*
2. สราง FGDS 2.0P โดยการดัดแปลงจาก FGDS 2.0G
2.1 กําหนดกรรมวิธีในการดัดแปลงชั้นขอมูลที่เปด เผยโดยมี สทอภ./ ภาคีภูมิ
เงื่อนไขใหเหมาะสมสําหรับเผยแพรใน TOPGeo
สารสนเทศ
2.2 ดําเนิ นการปรับ FGDS 2.0G ใหเปน FGDS 2.0P เพื่ อ หนวยงานเจาของ
140.0
เผยแพร
ขอมูล/สทอภ.
3. ใช แนวทาง Crowdsourcing ในการนําเข าและปรับ ปรุ ง
ขอมูลภูมิสารสนเทศ
3.1 กําหนดชั้นขอมูลที่มีความเหมาะสมในการนําเขาและ
หนวยงานเจาของ
ปรับปรุงโดยวิธี Crowdsourcing
ขอมูล, สทอภ.,
ภาคีภูมิสารสนเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
2560
2561
2562
2563
2564

หมายเหตุ
งบป 60 จํานวน 22.6 ลาน
บาท (โครงการการสงเสริม
และสนับสนุนระบบและ
บริการภูมิสารสนเทศของ
ประเทศ)
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หนวยงาน
รับผิดชอบ/
เกี่ยวของ
สทอภ., ภาคีภูมิ
สารสนเทศ
สทอภ., ภาคีภูมิ
สารสนเทศ
สทอภ.,
เครือขาย
สถาบันการศึกษา
สทอภ., เครือขาย
สถาบันการศึกษา

งบประมาณ
(ลานบาท)

3.2 ออกแบบ พัฒนาระบบ เรียกดู สืบคน และปรับปรุงขอมูล
300.0
ภูมิสารสนเทศดวย Crowdsourcing
3.3 ประชาสัมพันธและสงเสริมใหเกิดการใชงานระบบ
20.0
ใหบริการการนําเขา/ปรับปรุงชุดขอมูลภูมิสารสนเทศ
3.4 จั ดตั้ งเครือขายการทํางานระหว างสถาบันการศึ กษาที่ มี
ความพร อ มด า นโครงสร า งพื้ น ฐานสํ า หรั บ การเผยแพร
ใหบริการขอมูล FGDS 2.0P
3.5 จัดทํา Virtual Machine สําหรับโคลนและใหบริการ
ขอมูล NGIS เพื่อกระจายโหลดการใชงานทั่วประเทศ จากกลุม
ผูใชงานสถาบันการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ผลักดันใหมีการใชประโยชนและสรางมูลคาเพิ่มจากเทคโนโลยีและขอมูลภูมิสารสนเทศ
1. สรางองคความรูแบบเปด (Open knowledge)ทางดานภูมิ
สารสนเทศ
1.1 สรางหลักสูตรทางดานภูมิสารสนเทศสําหรับผูสนใจที่เปน สทอภ./ภาคีภูมิ
4.0
Non-GI และปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง
สารสนเทศ
1.2 คัดเลือกซอฟตแวร Open source ที่เหมาะสมสําหรับใช สทอภ./ภาคีภูมิ
1.0
ในการดําเนินตามแผนงานในยุทธศาสตร
สารสนเทศ
1.3 จัดอบรมตามหลักสูตรที่สรางขึ้นโดยไมคิดคาใชจายจากผู
สทอภ./
40.0
เขารับการอบรม
ภาคีภูมิสารสนเทศ
1.4 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรออนไลนทางดานภูมิสารสนเทศ
สทอภ./
40.0
ภาคีภูมิสารสนเทศ
1.5 จั ด ทํ าเอกสารภาษาไทยของคู มื อซอฟต แ วร , Tutorial,
สทอภ./
10.0
User-guide เผยแพรผานทางอินเตอรเน็ต
ภาคีภูมิสารสนเทศ
2. ยกระดั บ ขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรทางด า นภู มิ
สารสนเทศในภาครัฐ
2.1 สร า งหลั กสู ต รการประยุ ก ต ใ ช ง านภู มิ ส ารสนเทศขั้ น สทอภ./ภาคีภูมิ
2.0
พื้นฐานและกาวหนา (Theme-based) สําหรับเจาหนาที่ของ
สารสนเทศ
รัฐ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
2560
2561
2562
2563
2564

หมายเหตุ
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หนวยงาน
รับผิดชอบ/
เกี่ยวของ

แผนงานตามกลยุทธ
2.2 จัดอบรมตามหลักสูตรที่สรางขึ้น
2.3 มีโครงการวิจัยและพัฒนารวมกับสถาบันการศึกษาโดยใช
โจทยป ญหาจริ งของประเทศ เพื่ อหาแบบจํ าลองหรือวิธีการ
แกปญหาที่เหมาะสม
3. สงเสริมใหเกิด Virtuous cycle ของการเผยแพรขอมูลภูมิ
สารสนเทศ
3.1 ดําเนินการ Outreach ประโยชนของ Open Geodata
ในวงกวางผานชองทางสื่อสารมวลชน
3.2 สรางกลไก/เงื่อนไข/แรงจูงใจใหเกิดการขยายตัวของการ
เผยแพรขอมูลภูมิสารสนเทศ
3.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปรับปรุง FGDS และ
สรางขอมูลภูมิสารสนเทศใหม
4. ส งเสริ มให เกิ ดการขยายตั วของการใชป ระโยชนจากภู มิ
สารสนเทศ
4.1 จัด Mapathon เพื่อใหไ ด Proof of concept หรื อ
Application prototype สําหรับใชในทางธุรกิจ
4.2 จั ด การแข ง ขั น Government
solution

solution,

Local

4.3 จัดการแชงขัน Geo-challenge เพื่อสรางความเชื่อมตอ
ระหวางงานวิจัยกับธุรกิจทางภูมิสารสนเทศ

สภาวิจัยแหงชาติ/
สทอภ.

งบประมาณ
(ลานบาท)

หมายเหตุ

40.0
100.0

สทอภ.

20.0

สทอภ.,
ภาคีภูมิสารสนเทศ
สทอภ.,

4.0

สทอภ./สํานักงาน
รัฐบาล
อิเล็คทรอนิกส,
ภาคีภูมิสารสนเทศ
สทอภ./สํานักงาน
รัฐบาล
อิเล็คทรอนิกส,
ภาคีภูมิสารสนเทศ
สทอภ./สํานักงาน
รัฐบาล
อิเล็คทรอนิกส,
ภาคีภูมิสารสนเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
2560
2561
2562
2563
2564

10.0

80.0

80.0

80.0

หมายเหตุ : 1. รายละเอียดแผนงานงบประมาณภายใตการพัฒนาระบบสืบคนและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ตามเอกสารแนบ 1
2. แผนงานและงบประมาณของแผนปฏิบัติงานในการขับเคลือ่ นโครงสรางพื้นฐานภูมสิ ารสนเทศของประเทศ (พ.ศ. 2554 - 2558) ตามเอกสารแนบ 2

