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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

เป็นท่ีทราบกันดีว่าข้อมูลภูมิสารสนเทศ เช่น ภาพถ่ายทางอากาศ  แผนท่ีเส้นทางคมนาคม  เขต
การปกครอง  ตําแหน่งสถานท่ีต้ังของหน่วยงานต่าง ๆ   ระดับความสูงภูมิประเทศ ฯลฯ เป็นข้อมูลท่ีมี
ความสําคัญและมีความต้องการใช้งานในสังคมเป็นอย่างสูง  การศึกษาจํานวนมากในต่างประเทศ1แสดงให้
เห็นว่าจํานวนภาคส่วนท่ีต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศมีมากกว่าข้อมูลประเภทอ่ืน ๆ   
อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทย พบว่าการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศอยู่ในระดับท่ีตํ่ามากเม่ือ
เทียบกับนานาชาติ   อันเป็นผลจากการท่ีหน่วยงานรัฐผู้ผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศไม่เผยแพร่ข้อมูล ทําให้
เกิดสภาพ “ความยากจนทางข้อมูล” ข้ึนในสังคม ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศท่ีไม่สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีภาครัฐลงทุนไปแล้ว   สภาพความ
ยากจนทางข้อมูลภูมิสารสนเทศของสังคมไทยเกิดจากอุปสรรคสําคัญสองประการคือ 1) กฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีถือว่าข้อมูลภูมิสารสนเทศเป็นสิ่งท่ีต้องปกปิดรักษาเป็นความลับ  และ 2) แนวคิด
ของหน่วยงานภาครัฐท่ีมุ่งเน้นผลประโยชน์เฉพาะของหน่วยงานตนเองเป็นหลักเหนือมุมมองเพ่ือ
ผลประโยชน์โดยรวมของสังคม  

อย่างไรก็ตาม  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ทําให้กฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีถือว่าข้อมูลภูมิ
สารสนเทศเป็นสิ่งท่ีผูกพันกับความม่ันคงของประเทศและควรต้องปกปิดรักษาเป็นความลับกลายเป็นสิ่งท่ี

ล้ า ส มั ย    บ ริ ก า ร แ ผ น ท่ี จ า ก
ต่างประเทศอย่างเช่น Google map, 
Bing map, OpenStreetMap 
ตลอดจนบริการแผนท่ีของธุรกิจไทย
อย่างเช่น Nostra และ Longdo 
map ได้เปิดเผยข้อมูลพ้ืนท่ีต่าง ๆ ท่ัว
ท้ั ง โ ลก ในลั กษณะออน ไล น์ ข้ า ม
พ ร ม แ ด น    ใ น ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น   
ความก้าวหน้าของโครชิปจีพีเอสใน

โทรศัพท์พกติดตัว   การบันทึกภาพจากอากาศยานไร้คนขับ   การบันทึกภาพรายละเอียดสูงจาก
ดาวเทียมท่ีมีขนาดเล็กและมีราคาถูก  ตลอดจนอิทธิพลของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทําให้ประชาชนท่ัวไป
สามารถร่วมมือกันคนละเล็กคนละน้อยในการผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศในลักษณะ Crowdsourcing ซ่ึงทํา
ให้ข้อมูลภูมิสารสนเทศทวีจํานวนมากอย่างรวดเร็วเกิดเป็น Big Data          ท้ังหมดน้ีประกอบข้ึนเป็น 

                                                   
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  ซ่ึงทําให้การปกปิดข้อมูลภูมิสารสนเทศด้วยเหตุผลด้านความม่ันคง
กลายเป็นสิ่งท่ีไม่สมเหตุสมผลมากข้ึนเรื่อย ๆ      

ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี  ในช่วงประมาณสิบปีเศษท่ีผ่านมานับ
จากต้นยุค Web 2.0 แนวคิด Open data ซ่ึงเป็นแนวคิดสากลสมัยใหม่ท่ีถูกพัฒนาบนพ้ืนฐานความคิด
ท่ีว่าข้อมูลของภาครัฐเป็นทรัพยากรของประเทศท่ีควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงและนําไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและข้อจํากัด  ได้กลายเป็นแนวคิดท่ีได้รับการยอมรับจากองค์กร
ระดับโลกอย่างเช่นองค์การสหประชาชาติและธนาคารโลกตลอดจนได้รับการนําไปใช้ในการกําหนด
นโยบายระดับชาติทางด้านข้อมูลของประเทศพัฒนาแล้ว   การเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศของภาครัฐ 
ตามแนวคิด Open data จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศโดยรวมโดยผ่านกลไกทางเศรษฐกิจท้ังในด้าน
การลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ รวมท้ังกระตุ้นให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีต่อยอดข้ึน
ไปจากข้อมูลท่ีถูกเปิดเผย   ในส่วนภาครัฐ การเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศจะช่วยขจัดการใช้งบประมาณ
ซํ้าซ้อนในการจัดทําข้อมูลเดียวกัน  ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน
เองซ่ึงจะทําให้ผู้บริหารมี ภาพ ท่ีชัดเจนของพ้ืนท่ีต่าง ๆ ในประเทศ และทําให้การตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูงในนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีหรือบริเวณใดก็ตามอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลท่ีครบถ้วน
แม่นยํา   

ในส่วนของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ี
ประเทศไทยจะได้จากการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
พบว่า หากเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศเพียงบางส่วน 
ในระดับ Advanced beginner จะก่อให้เกิดยอด
สะสมของมูลค่าเพ่ิมในห่วงโซ่มูลค่า (Value chain) 
ภายในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564  22,016 ล้านบาท   
แต่หากประเทศไทยมีการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ
มากข้ีนเป็นระดับ Trend setter2  มูลค่าเพ่ิมสะสม
ภายในช่วงเวลาเดียวกันจะเป็น 69,521 ล้านบาท3  
ซ่ึงจะเห็นได้ว่า ประเทศจะได้ประโยชน์ดังกล่าวมาก
หรือน้อย ข้ึนอยู่กับระดับการเปิดเผยข้อมูล และหาก
การผลักดันให้เผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศสามารถทํา
ได้โดยเร็ว ประเทศไทยก็จะได้รับผลประโยชน์เร็วข้ึน 
และเพ่ิมมากข้ึนเป็นทวีคูณในภายหลัง 

                                                   
2
 ความหมายของระดับการเปิดเผยข้อมูล Beginner, Trend setter ตาม http://blogs.worldbank.org/opendata/european-
countries-making-clear-progress-open-data 
3
 ประมาณจากวิธ ีInternational Benchmarking รายละเอยีดในรายงานฉบบัสมบูรณ์  โครงการจัดทําแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
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ผลการศึกษาในแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติได้ชี้ให้เห็นว่า   แม้ในปัจจุบันบทบาทระหว่าง
ภาครัฐ-เอกชนจะมีลักษณะซ้อนทับกันและสลับซับซ้อนมากข้ึน  แต่บทบาทท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ 
(Essential roles) ของท้ังสองภาคส่วนจะยังคงอยู่เหมือนเดิม   กล่าวคือโฟกัสของภาครัฐอยู่ท่ีพลเมืองใน
ขณะท่ีของภาคเอกชนอยู่ท่ีลูกค้า  ภาครัฐยังคงบทบาทสําคัญในการพิจารณาความต้องการทางด้านข้อมูล
ภูมิสารสนเทศของสังคมโดยรวมและจะยังคงบทบาทสําคัญในการเป็นผู้พัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางภูมิสารสนเทศส่วนอ่ืน เช่น มาตรฐานข้อมูล  ระบบให้บริการข้อมูล เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะโดยรวมของประเทศ     โดยบทบาทท่ีเหมาะสมของภาครัฐท่ีสอดคล้องกับ
สภาพการณ์บนภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศคือการเปลี่ยนจากการเป็นผู้อารักขาข้อมูล (Data 
custodian) ไปเป็นผู้ให้ข้อมูล (Data provider) แก่ทุกภาคส่วนเพ่ือนําไปขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ      
(ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติน้ีจึงกําหนดวิสัยทัศน์เป็น “โครงสร้างพ้ืนฐานทางภูมิสารสนเทศ 
(NSDI) เป็นหน่ึงในกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศอย่างสมดุลและย่ังยืน”  และได้กําหนดเป้าหมาย
ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2560-2564 ตามกรอบเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 
12 เป็น “ประเทศไทยมีเครือข่ายระบบออนไลน์ให้ทุกภาคส่วนใช้สืบค้น เรียกดู และดาวน์โหลดข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพ้ืนฐานท่ีสมบูรณ์ ละเอียดถูกต้อง และทันสมัย  ในรูปแบบท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อยอด
ได้ในเชิงพาณิชย์ของภาคธุรกิจ   ในกิจการของรัฐ   ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างนวัตกรรม และใน
กิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  โดยมีเง่ือนไขและข้อจํากัดน้อยท่ีสุด” 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติน้ีได้กําหนดยุทธศาสตร์ 4 
ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

-  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ 
-  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของภาครัฐ 
-  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศทุกภาคส่วน 
-  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมผลักดันให้มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก

เทคโนโลยีและข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ท้ัง 4 ยุทธศาสตร์ของ (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติมีความสอดคล้องกับ
บริบทของการปฏิรูปประเทศทางด้านการเมืองและสังคมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันตามท่ีถูกกําหนดไว้ใน (ร่าง) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559   และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   ในส่วนของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ท้ัง 4 ยุทธศาสตร์ของ (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติมีส่วน
สนับสนุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล    รวมท้ังสนับสนุนมาตรการในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (2559-2561)   
ในหลายมิติ   โดยเฉพาะอย่างย่ิง การนําข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้ตอบสนองมาตรการท่ีสําคัญ เช่น 
การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลางการเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ   
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การยกระดับความม่ันคงปลอดภัยของประชาชน   การบูรณาการข้อมูลเพ่ือป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ 
การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพ่ือการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต เป็นต้น 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ  
ประกอบด้วย 3 แผนงานหลักท่ีมุ่งแก้ปัญหาการท่ีหน่วยงานรัฐไม่เผยแพร่ข้อมูลด้วยการสนับสนุนให้ 
Open data เป็นนโยบายหลักในการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศของรัฐบาล   กําหนดให้มีการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีล้าสมัยท่ีเป็นอุปสรรคขัดขวางการเผยแพร่ข้อมูล และจัดทําชุด
ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้ข้อมูล (License agreement) ตามแนวทาง Open data เพ่ือให้หน่วยงานของ
รัฐท่ีเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์นําไปใช้เผยแพร่ข้อมูลของตนเอง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของภาครัฐ  ประกอบด้วย 6 แผนงาน
หลัก มุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางภูมิสารสนเทศในส่วนของข้อมูลและระบบบริการกลาง

ของภาครัฐ    โดยการปรับปรุงชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน 
(Fundamental Geographic Data Set, FGDS) ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัย โดยนับเป็นเวอร์ชันท่ี 2 (FGDS 2.0) 
ถัดจากชุดท่ีมีอยู่ในปัจจุบันท่ีบางส่วนล้าสมัยไปแล้วและบางส่วนก็
ยังไม่ได้ดําเนินการ   ดําเนินการยกระดับระบบกลางของการ
ให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศในภาครัฐให้มีสมรรถนะสูงข้ึนเพียง
พอท่ีจะเป็นแพลตฟอร์มสําหรับการเผยแพร่และบูรณาการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน  รวมท้ังการจัดทํา
ข้อมูล Big data ทางภูมิสารสนเทศจากระบบงานท่ีมีอยู่แล้วใน
ภาครัฐเพ่ือเผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการข้อมูล
ภูมิสารสนเทศทุกภาคส่วน  ประกอบด้วย 3 แผนงาน  มุ่งเน้นไปท่ี
การพัฒนาระบบกลางของการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศสําหรับ
ทุกภาคส่วนของประเทศ  โดยสิ่งสําคัญท่ีระบบน้ีแตกต่างจากระบบ
ให้บริการข้อมูลแผนท่ีของภาคเอกชนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันคือ ผู้ใช้
สามารถดาวน์โหลด FGDS 2.0 สาธารณะท่ีลดทอนส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กับสิทธิส่วนบุคคลหรือพ้ืนท่ีหวงห้ามออกไป เพ่ือนําไปเป็นข้อมูลต้น
นํ้าในการใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ตามต้องการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

การดําเนินการในยุทธศาสตร์น้ียังรวมไปถึงการสร้างกลไกท่ีเหมาะสมเพ่ือแสวงหาประโยชน์จากแนวทาง 
Crowdsourcing ในการสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศชนิดใหม่ ๆ  เพ่ิมข้ึนตามความต้องการหรือความจําเป็น
เฉพาะพ้ืนท่ีหรือเฉพาะงาน  ผลจากยุทธศาสตร์น้ีจะทําให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้อมูลหรือระบบบริการ
ทางด้านภูมิสารสนเทศท่ีอยู่ปลายนํ้ามีต้นทุนท่ีลดลง เปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดเล็กและ Startups สามารถ
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ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศได้จากปัจจุบันท่ีจํากัดอยู่เฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่    ยุทธศาสตร์น้ียัง
สนับสนุนให้เกิด ภาคีภูมิสารสนเทศ ซ่ึงเป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วนเพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ความเห็นและร่วมดําเนินการกับภาครัฐในการพัฒนาทางด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมผลักดันให้มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
เทคโนโลยีและข้อมูลภูมิสารสนเทศ  ประกอบด้วย 4 แผนงาน  เป็นการยกระดับสมรรถนะทางด้านภูมิ
สารสนเทศโดยรวมของประเทศเพ่ือให้กําลังคนท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนําภูมิสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน หรือการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี หรือสร้างวิธีการทํางาน/
ธุรกิจใหม่ ได้แก่ การฝึกอบรมระดับก้าวหน้า ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนา สร้างองค์ความรู้แบบ Open 
Knowledge การส่งเสริมให้มีการแบ่งปันข้อมูลท่ีสร้างข้ึนใหม่กลับข้ึนไปยังระบบกลางเพ่ือให้มีการ
เผยแพร่ออกไปในวงกว้างเป็นวงจรใหม่ (Virtuous cycle) ของการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือประโยชน์แก่
ส่วนรวม และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดข้ึนท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน  

ตารางท่ี 1  สรุปงบประมาณรายยุทธศาสตร์และงบประมาณรวม (*งบประมาณในตารางน้ีเป็นการประมาณข้ันต้น
เท่าน้ัน) 

ยุทธศาสตร์ ประโยชน์ท่ีได้รับ งบประมาณ* 
(ล้านบาท) 

1.  ปรับปรุ งกฎ ระเ บียบให้
สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่
ทางภูมิสารสนเทศ 

-  สภาพการณ์ในภาครัฐท่ีเอ้ือต่อการบูรณาการข้อมูลระหว่างกัน 
และเอ้ือต่อการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน 

15 

2.  ส ร้ า ง ร ะ บ บ ข้ อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศกลางของภาครัฐ 

-  ข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานท่ีถูกต้อง ทันสมัย ท่ัวท้ังประเทศ 
-  ระบบข้อมูลกลางท่ีเป็นแพลตฟอร์มสําหรับการบริการและการ  

บูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศในภาครัฐ 

3,768 

3.  พัฒนาเ ว็บท่าและระบบ
ใ ห้ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศทุกภาคส่วน 

- ระบบข้อมูลกลางสําหรับเผยแพรข้่อมูลภมูิสารสนเทศพ้ืนฐานไป
ยังทุกภาคส่วน 

- แพล็ตฟอร์มสําหรับภาคประชาชนในการร่วมสร้างข้อมูลภูมิ
สารสนเทศใหม่ ๆ ด้วย Crowdsourcing 

- ข้อมูลภูมิสารสนเทศใหม่ ๆ ตามความต้องการเฉพาะพ้ืนท่ีหรือ
เฉพาะงาน 

480 

4.  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ส่งเสริมผลักดันให้มีการ
ส ร้ า ง มู ล ค่ า เ พ่ิ ม จ า ก
เทคโนโลยีและข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ 

- องค์ความรู้ทางภูมิสารสนเทศในประเทศท้ังในเชิงกว้างและเชิง
ลึก 

- ขีดความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึนในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศท้ังในภาครัฐ และภาคเอกชน 

- แนวคิดใหม่,  นวัตกรรม,  และธุรกิจใหม่ทางด้านภูมิสารสนเทศ 

1,053 

รวม 5,316 

การดําเนินงานท้ังสี่ยุทธศาสตร์ของ (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ กําหนดให้อยู่ภาย
ในช่วงปี พ.ศ.2560-2564 ตามกรอบเวลาเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ใช้
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งบประมาณรวม 5,316 ล้านบาท   โดยงบประมาณรายยุทธศาสตร์และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการ
ดําเนินงานสรุปดังตารางท่ี 1 ข้างต้น 

สําหรับแผนงานท่ีมีความเร่งด่วนในปีแรก (ปีงบประมาณ 2560) ประกอบด้วยทุกแผนงานใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ซ่ึงเป็นการประกาศนโยบายและการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  และแผนงานในยุทธศาสตร์
อ่ืน ๆ ท่ีเป็นการศึกษาทบทวนกําหนดแนวทาง หรือออกแบบ หรือจัดทําข้อมูล Basemap ซ่ึงจะเป็น
ข้อมูลต้ังต้นในการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ ในระยะเวลาถัดไปของแผน ดังสรุปตามตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2  สรุปแผนงานเร่งด่วนในปีแรก (ปีงบประมาณ 2560) ของแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ  (ในช่อง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน ตัวเลขหน้าวงเล็บคือหมายเลขยุทธศาสตร์ และตัวเลขในวงเล็บหมายถึง
หมายเลขแผนงาน ตามท่ีระบุในรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ) 
ยุทธศาสตร์ และแผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
1(1)  ผลักดันให้รัฐบาลรับหลักการและประกาศใช้ 

Open data เป็นนโยบายหลักในการเผยแพร่ 
FGDS ผ่านคณะกรรมการภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติ 

กภช./สทอภ. 5 

1(2)  ลดข้อจํากัดของกฎและระเบียบสําหรับการใช้
ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

กภช./หน่วยงานผูผ้ลติข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพ้ืนฐาน 

5 

1(3)  แก้ไข ปรับปรุง จัดทํา กฎ ระเบียบให้เป็นไป
ตามนโยบายหลักทางภูมิสารสนเทศของ
ประเทศ 

กภช./สทอภ./หน่วยงานผู้ผลิตข้อมูลภมูิ
สารสนเทศพ้ืนฐาน/หน่วยงานผู้ใช้ 

5 

2(1.1)  ทบทวนและปรับปรุ งมาตรฐานข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพ้ืนฐาน 

สทอภ./หน่วยงานผู้ผลิตข้อมลูภมูิ
สารสนเทศพ้ืนฐาน 

5 

2(1.2) พัฒนาและส่งเสริมการใช้มาตรฐาน Metadata สทอภ./หน่วยงานผู้ผลิตข้อมลูภมูิ
สารสนเทศพ้ืนฐาน 

3 

2(1.3)  สร้าง Basemap 2.0 กรมท่ีดิน 50 
2(2.1) กํ า ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร ใ ช้  Crowdsourcing 

สําหรับการสร้าง Core FGDS ของภาครัฐ 
กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงดิจทัิลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม/สทอภ. 
- 

2(3.1) ออกแบบโครงสร้างข้อมูลอรรถธิบายของ 
Socio-economic FGDS 

กระทรวงมหาดไทย/สนง.สถิติแห่งชาติ/
สทอภ. 

- 

2(4.1) ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการใช้ประโยชน์
จาก Geospatial big data 

กรมท่ีดิน/กรมการขนส่งทางบก/กรม
อุตุนิยมวิทยา 

15 

3(1)  จัดตั้งภาคีภูมิสารสนเทศ สทอภ./ตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ  20 
3(3.1) กํ า ห น ด ช้ั น ข้ อ มู ล ท่ี เ ห ม า ะ ส ม สํ า ห รั บ 

Crowdsourcing 
หน่วยงานผู้ผลิตข้อมลูภมูิสารสนเทศ
พ้ืนฐาน/สทอภ./ภาคีภูมสิารสนเทศ 

- 

4(2.5)  ศึกษาความเหมาะสมของการกําหนดตําแหน่ง
นักภูมิสารสนเทศและโครงสร้างอัตรากําลังใน
หน่วยราชการ 

ก.พ./หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 2 

รวม 110 
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บทที่ 1  บทนํา 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

ประเทศไทยได้เริ่มมีการจัดทําแผนแม่บททางด้านภูมิสารสนเทศแห่งชาติเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 
2545   โดยแนวคิดหลักท่ีเสนอไว้ในร่างแผนแม่บทคือ เพ่ือลดปัญหาการลงทุนซํ้าซ้อนของภาครัฐ และ
เพ่ือให้การพัฒนาทางด้านภูมิสารสนเทศเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม  การพัฒนาทางด้านภูมิสารสนเทศ
จําเป็นต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับ ร่างแผนแม่บทฉบับน้ีจึงเสนอให้พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน
ภูมิสารสนเทศ (National Spatial Data Infrastructure, NSDI) ข้ึน โดย NSDI มีองค์ประกอบหลัก 4 
ส่วนได้แก่ 1) กรอบนโยบายและโครงสร้าง (Policy) 2) ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน 
(Fundamental Geographic Data Set, FGDS)  3) มาตรฐานทางด้านภูมิสารสนเทศ (Standards)  
4) ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศแห่งชาต (Clearinghouse/Portal)  และ 5) ความพร้อมด้าน
ภูมิสารสนเทศ (Capacity) อย่างไรก็ตาม  แม้ในช่วงเวลาถัดมาจะได้มีการดําเนินการตามท่ีเสนอไว้ใน
แผนหลายประการ แต่ร่างแผนแม่บททางด้านภูมิสารสนเทศแห่งชาติฉบับน้ีไม่เคยประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการ 

ตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน   การพัฒนา NSDI ได้มีความก้าวหน้า
เกิดข้ึนเป็นรูปธรรมพอสมควรในบางส่วนส่วน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนามาตรฐานข้อมูลทางด้านภูมิ
สารสนเทศ การพัฒนาชุดภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานหรือการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงได้เกิด
หลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตทางด้านภูมิสารสนเทศข้ึนเพ่ิมเติมในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง    แต่เน่ืองด้วย
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศด้านต่างๆ เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วจนทําให้
สภาพการณ์ในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้บทบาทของ
ภาคเอกชนมีความสําคัญมากข้ึนเรื่อย ๆ ในฐานะท้ังท่ีเป็นผู้ผลิต ผู้ให้บริการ  และผู้ใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศไปพร้อม ๆ กัน     สภาวะหลายบทบาทของภาคเอกชนท่ีซ้อนทับกับบทบาทเดิมของภาครัฐ
เป็นสิ่งใหม่ท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนไม่นานน้ี  และยังไม่ได้มีความตระหนักในภาครัฐในการท่ีจะหาแนวทางการใช้
ประโยชน์จากสิ่งท่ีเกิดข้ึนน้ี     

ในขณะเดียวกันปัญหาหลายส่วนในภาครัฐตามท่ีได้เคยระบุไว้ในการศึกษาเม่ือปี พ.ศ.2545 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศกลับ
พบว่ายังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือมีสัมฤทธิผล     ส่งผลให้ยุทธศาสตร์หลายส่วนท่ีระบุ
ไว้ในผลการศึกษาเม่ือปี พ.ศ. 2545 ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง    หากปล่อยให้สภาพการณ์
เป็นเช่นน้ีต่อไปก็จะทําให้ทิศทางการพัฒนาทางภูมิสารสนเทศเป็นไปในลักษณะท่ีใช้ประโยชน์ได้ไม่
คุ้มค่าการลงทุน  และแม้ว่าจะมีความพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหาบางส่วน (ตามรายละเอียดในหัวข้อ 1.3) 
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เพ่ือให้ได้กรอบแนวทางและกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศในการพัฒนาทางด้านภูมิ
สารสนเทศ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.  
จึงเล็งเห็นความจําเป็นท่ีจะต้องให้มีการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติข้ึนใหม่ให้
สอดคล้องตามสภาพการณ์ในยุคปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นเพ่ือให้ได้แนวนโยบายและกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการ
ท่ีจะทําให้ทุกภาคส่วนในสังคมโดยรวมสามารถได้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศอย่างแท้จริง 

1.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

โครงการจัดทําแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

1. ศึกษาทบทวนสภาพการณ์ของ NSDI ของประเทศและจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายในการเร่งรัด
พัฒนา NSDI 

2. ศึกษาทบทวนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศท้ังในและนอกประเทศและ
ประเมินและทิศทางการพัฒนา  เพ่ือกําหนดข้อเสนอเชิงนโยบายสําหรับประเทศในการใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

3. จัดทําแนวทางและกลยุทธ์ ให้อยู่ในรูป (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติสําหรับเป็น
กรอบแนวทางของประเทศไทย 

โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศไทยมี (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติปี พ.ศ. 2559 ท่ี
กําหนดกลยุทธ์ท่ีชัดเจนและเหมาะสมในการพัฒนางานด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทยสําหรับช่วงปี 
2560-2564  

1.3  กรอบแนวทางในการจัดทําแผนแม่บทภูมิสารสนเทศ 

ท่ีปรึกษาจะดําเนินการศึกษาและจัดทํา (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติน้ีภายใต้กรอบ
แนวคิด 4 ประการ ได้แก่ 

1. คําว่าภูมิสารสนเทศในโครงการศึกษาน้ี   หมายถึงข้อมูลเชิงตําแหน่ง/เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับ
ข้อมูลเชิงตําแหน่งตลอดจนระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลเชิงตําแหน่งทุกชนิด  ไม่ว่า
จะอยู่ในลักษณะท่ีเป็นเอกสารหรือเชิงเลข (Digital) หรือจะได้มาจากกระบวนการหรือ
กรรมวิธีใด เช่น แผนท่ี ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม ข้อมูลจากการสํารวจ
ระยะไกล  แบบจําลองภูมิประเทศเชิงเลข  เทคโนโลยีทางด้านการสํารวจจากระยะไกล  
ระบบ Global Navigation Satellite System (GNSS)  ระบบรังวัดภาคพ้ืนดิน ระบบ 
Location Based Service (LBS)     ระบบ Web Mapping  เป็นต้น 
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2. (ร่าง) แผนแม่บท ฯ และยุทธศาสตร์ท่ีจัดทําข้ึนสอดคล้องกับตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ   สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  ตามท่ีระบุในเอกสาร “ทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12”  ตลอดจนแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (2559-2561) (ซ่ึงได้มีการสรุปไว้ใน
บทท่ี 3 ของร่างรายงานฉบับสมบูรณ์นี้) 

3. กลยุทธ์ท่ีจัดทําข้ึนสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญหรือภูมิทัศน์ใหม่ทางด้านภูมิสารสนเทศ ได้แก่ Ubiquitous 
computing, Ubiquitous Internet, Ubiquitous positioning และ Geospatial big data 

การจัดทํา (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ อยู่ภายใต้แนวทางการดําเนินงานหลัก
ดังต่อไปน้ี 

-  ศึกษาทบทวนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ   ซ่ึงกําลังเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในทุก
ข้ันตอน ต้ังแต่ การได้มาซ่ึงข้อมูล (Data acquisition)   การหาตําแหน่ง  (Positioning)   
การประมวลผล/จัดการข้อมูล และการให้บริการข้อมูล   ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (สรุปเน้ือหาส่วนน้ีอยู่ในบทท่ี 2) 

- ศึกษาทบทวน ร่างแผนแม่บทระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ พ.ศ.2557-2561 
และจากเอกสาร/รายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ตามสรุปใน
หัวข้อ 1.4) เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอดีตและไม่ให้การลงทุนต่าง ๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึนตามยุทธศาสตร์ท่ีจะจัดทําข้ึนซํ้าซ้อนกับสิ่งท่ีมีอยู่แล้ว   รวมท้ังจะวิเคราะห์เพ่ือหา
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของแนวทาง/ยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดข้ึน  (รายละเอียดในบทท่ี 4) 

- นําเอาผลของการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง  โอกาส และภาวะคุกคาม หรือ SWOT ทางด้าน
ภูมิสารสนเทศประเทศไทย มาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ (รายละเอียด
ในบทท่ี 5) 

1.4  สรุปการศึกษาทบทวนแผนงานทางด้านภูมิสารสนเทศในอดีตที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากร่างแผนแม่บททางด้านภูมิสารสนเทศฉบับปี 2545 ซ่ึงล้าสมัยไปแล้ว  ได้มีการจัดทํา
แผนงานทางด้านภูมิสารสนเทศในระยะหลังอีกหลายครั้ง ท่ีสําคัญได้แก่  

1. แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของประเทศไทย (2555) ตามเอกสาร
สรุปผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของวุฒิสภา 

2.ร่างแผนแม่บทระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (2558) ท่ีจัดทําข้ึนโดย
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
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1.4.1 สรุปแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของประเทศ (2555) 

แนวทางการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของประเทศมีท่ีมาจากการประชุมคณะกรรมาธิการการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคมวุฒิสภา ครั้งท่ี 27 (7/2555) เม่ือวันท่ี 29 
กุมภาพันธ์ 2555   ซ่ึงท่ีประชุมได้มีมติต้ังคณะอนุกรรมาธิการระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System : GIS) เพ่ือดําเนินการพิจารณาศึกษาการใช้ระบบ GIS ในการ
กําหนดยุทธศาสตร์และวางแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการปัญหาวิกฤตของชาติ เช่นปัญหาภัย
พิบัติน้ําท่วม ฝนแล้ง ปัญหายาเสพติด ปัญหาความม่ันคงใน 3 จังหวัดภาคใต้ เป็นต้น 

การศึกษาได้กล่าวถึงความสําคัญของข้อมูลภูมิสารสนเทศและระบบภูมิสารสนเทศว่ามีบทบาทท้ัง
ในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และการดําเนินชีวิตประจําวัน ตลอดจนการบริหารและพัฒนาประเทศ  แต่ในการ
ดําเนินงานจริงมีปัญหาเน่ืองจากต่างคนต่างทํา ขาดการเชื่อมโยงในมิติท่ีเหมาะสม ขาดการแลกเปลี่ยน
และใช้ข้อมูลร่วมกันทําให้การใช้งบประมาณซํ้าซ้อน สิ้นเปลือง  นอกจากน้ีการศึกษายังกล่าวว่าทิศทาง
ในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทยท่ีผ่านมา มักมุ่งเน้นไปท่ีภาครัฐเป็นหลัก จึงมีผลให้
ภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ โดยเฉพาะภาคธุรกิจท้ังขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมท้ังประชาชนท่ัวไป หันไปใช้
บริการระบบภูมิสารสนเทศท่ีพัฒนาโดยผู้ให้บริการจากต่างประเทศ เพ่ือใช้ข้อมูลในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านธุรกิจ  แต่เน่ืองจากผู้ให้บริการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศใน
ต่างประเทศอาจจะมิได้ให้บริการสอดคล้องกับประโยชน์ของประเทศไทย ดังน้ันการท่ีประเทศไทยจะ
พ่ึงพาการให้บริการด้านดังกล่าวจากต่างประเทศท้ังหมดจึงมีข้อเสียและมีความเสี่ยงหลายประการ  

ข้อเสนอในการศึกษาถึงแนวทางการแก้ปัญหาข้างต้นแบ่งออกเป็น 2 แนวทางได้แก่ 

1. เพ่ือแก้ปัญหาความซํ้าซ้อน มีความจําเป็นท่ีจะต้องกําหนดกรอบนโยบายและทิศทางของการ
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของประเทศเร่งด่วนเพ่ือให้เกิดการบูรณาการข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
การใช้งานข้อมูลร่วมกันอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ     

2. จากน้ันระยะต่อไป ควรมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาระบบให้บริการ (Services) ผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและระบบสื่อสารไร้สายให้กับประชาชนในวงกว้าง เพ่ืออํานวยความสะดวก ลดความ
สูญเสียเพ่ิประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการใช้ชีวิตประจําวัน อันจะส่งผลดีทางตรงต่อระบบ
เศรษฐกิจและทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ผลการศึกษาได้กําหนดยุทธศาสตร์ออกมา 4 ประการได้แก่  

1.  ยุทธศาสตร์ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์กลาง มีระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์กลาง
ทําให้แต่ละหน่วยงานไม่ต้องจัดหางบประมาณในการจัดซ้ือจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน แนวทางน้ีจะช่วยให้แต่ละหน่วยงานไม่จําเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
ดูแลและจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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2.  ยุทธศาสตร์การจัดทําช้ันข้อมูลและความร่วมมือในการจัดทําข้อมูล  จัดทําระบบข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ของประเทศ สามารถบูรณาการข้อมูลเป็นเน้ือเดียวกันได้มีแนวทางดังน้ี 
-  มีแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 1 : 4,000 
- มีการกําหนดมาตรฐานข้อมูลและการเชื่อมต่อข้อมูล 
- มีการกําหนดชั้นข้อมูลพ้ืนฐาน 
- มีการบูรณาการข้อมูลและการกํากับดูแล 
- มีความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  ให้งบประมาณสนับสนุนสถาบันการศึกษา ท้ังภาครัฐและ
เอกชน ในการให้การศึกษาด้านระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมประยุกต์ การศึกษา
อบรมการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศ การศึกษาจัดทําระบบงาน รวมถึงการจัดทําโครงสร้าง
ทางมาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องควรมีการจัดต้ังหน่วยงานเฉพาะด้านข้ึนในกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเป็นองค์กรกลางรับผิดชอบเร่งรัดการดําเนินงาน
ด้านโครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐานด้านภูมิสารสนเทศท่ีใช้งานร่วมกัน พัฒนาชุดข้อมูลภูมิศาสตร์
พ้ืนฐาน พัฒนาชุดคําสั่งประยุกต์ด้านภูมิสารสนเทศรหัสเปิดซ่ึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
จัดหา รวมถึงการสร้างมาตรการและกลไกเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาครัฐต้องผลักดันให้
อุตสาหกรรมในประเทศมีความสามารถในการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการใช้งานของ
ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์กลาง ท่ีจะมีข้ึนในอนาคตอย่างพอเพียงและย่ังยืนโดยพ่ึงพา
บริษัทต่างประเทศให้น้อยท่ีสุดเพ่ือการบริหารจัดการ การเชื่อมโยงข้อมูล ให้สามารถสื่อสาร
กันได้อย่างทันกาล รัฐควรเร่งผลักดันให้มีหน่วยงานหลักทําการศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์กลางการบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถนําไปใช้
งานร่วมกันได้ทุกองค์กรต่อไป 

แม้ในการศึกษาจะมีการกําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน แต่สิ่งท่ีขาดหายไปคือ ไม่ได้มีการ
กล่าวถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ซ่ึงทําให้ยากแก่การมองเห็นทิศทางท่ีชัดเจน        ไม่มีการกําหนด
งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ ซ่ึงทําให้ยากแก่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  ตลอดจนไม่มีการระบุ
ตัวชี้วัด ซ่ึงทําให้เกิดอุปสรรคในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน   ท้ังหมดน้ี น่าจะเป็นเหตุผล
สําคัญท่ีทําให้ผลการศึกษาน้ีไม่ได้รับการนําไปใช้ 

1.4.2 สรุปร่างแผนแม่บทระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (2559-2563) 

ร่างแผนแม่บทระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศดําเนินการเสร็จสิ้นในปี พ.ศ.2558 
เป็นผลจากการศึกษาทบทวนเก่ียวกับสถานภาพทางด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทยท่ีผ่านมา และ
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เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง   รวมท้ังการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
จากการพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักการของ SWOT Analysis 
โดยในแผนน้ีได้กําหนดวิสัยทัศน์ว่า 

  “ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญาท่ีมีภูมิสารสนเทศเป็นพลังขับเคล่ือนท่ีสาคัญ”  

ซ่ึงได้มีคําอธิบายประกอบวิสัยทัศน์ว่าต้องการให้ประเทศไทยมีภูมิสารสนเทศท่ีก้าวหน้าและ
ท่ัวถึง โดยประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศ เพ่ือสร้างภูมิปัญญา
และองค์ความรู้ท่ียั่งยืน รองรับการพัฒนาและเศรษฐกิจสังคม อย่างพอเพียงและม่ันคง 

 ร่างแผนแม่บทระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศได้กําหนดเป้าหมาย 2 ประการไว้
ดังน้ี 

1)  ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชากรท้ังประเทศ มีความรอบรู้ สามารถเข้าถึง 
สร้างสรรค์ และใช้ภูมิสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การทํางาน และการ
ดํารงชีวิตประจําวัน  

2)  เพ่ิมบทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยมีสัดส่วนมูลค่าของอุตสาหกรรม GI (Geo – Information) ต่อ GDP ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 

 ในส่วนของยุทธศาสตร์การดําเนินงาน ร่างแผนแม่บทระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของ
ประเทศได้กําหนดไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศกลาง
ของประเทศ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศ และส่งเสริมการประยุกต์ใช้งาน
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาต่อยอดระบบภูมิ
สารสนเทศเพ่ือการบริการเชิงพาณิชย์  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  สร้างความตระหนัก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาบุคลากรด้านภูมิ
สารสนเทศ (Outreaching Capacity Building) รวมท้ังเครื่องมือด้านภูมิ
สารสนเทศ 

 ในเชิงของการนําไปใช้ผลักดันในทางปฏิบัติ  กล่าวได้ว่า ร่างแผนแม่บทระบบข้อมูลภูมิ
สารสนเทศกลางของประเทศมีความสมบูรณ์ชัดเจนดีพอสมควร   เน่ืองจากได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์
และเป้าหมายของแผนไว้อย่างชัดเจน  โดยในส่วนวิสัยทัศน์ได้เสนอลักษณะสังคมท่ีมีภูมิปัญญา 
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(Knowledge society) ทางด้านภูมิสารสนเทศ    รวมท้ังได้ดําเนินวิเคราะห์ SWOT เพ่ือประเมินสิ่งท่ีมี
ผลต่อการดําเนินงานไปยังเป้าหมาย  โดยจุดอ่อนของประเทศไทยท่ีสําคัญท่ีปรากฏให้เห็นในการทํา 
SWOT คือการขาดความชัดเจนและต่อเน่ืองในการบูรณาการข้อมูล ซ่ึงสอดคล้องกันการศึกษาแนว
ทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และสอดคล้องกับสิ่งท่ี 

ในส่วนของยุทธศาสตร์ได้มีการกําหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ แผนงานตามกลยุทธ์ และ
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ท้ัง 4 ไว้ครบถ้วน  แต่สิ่งท่ียังขาดอยู่คือหน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ และ
กรอบเวลาในการดําเนินแผนงาน  อย่างไรก็ตาม (ร่าง) แผนแม่บทระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของ
ประเทศฉบับน้ีได้มีการสรุปกฎ ระเบียบ ข้อตกลงการใช้ข้อมูล  ข้อห้าม/ข้อสงวนสิทธิในชุดข้อมูล ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องไว้อย่างสมบูรณ์และเป็นระบบ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการ
ดําเนินการเพ่ือแก้ไขกฎหมายให้เอ้ือต่อการเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศในวงกว้าง 
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บทที่ 2 ภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศและผลกระทบที่เกิดข้ึน 

นับแต่ได้มีการจัดทําแผนแม่บททางด้านภูมิสารสนเทศแห่งชาติเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 
(2002) ได้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างการหาพิกัด
ตําแหน่ง และการบันทึกภาพจากอากาศยานและดาวเทียม ซ่ึงทําได้ง่ายข้ึนและราคาถูกลงเป็นอย่างมาก  
ประจวบกับการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเริ่มเข้าสู่ยุค Web 2.0 ในช่วง
ประมาณปี พ.ศ. 2547 (2004) ซ่ึงผู้ใช้เข้าไปมีบทบาทในการสร้างเน้ือหา (Content)  จากเดิมในยุค 
Web 1.0 ท่ีผู้ใช้เป็นผู้รับข้อมูลเพียงอย่างเดียว     นอกจากน้ี  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ไมโครโปรเซสเซอร์ท่ีทําให้ไมโครชิปทํางานได้เร็วข้ึนโดยมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ จนเข้าไปฝังอยู่ร่วมกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนท่ีกลายเป็นสมาร์ทโฟนท่ีทําให้เสมือนมี
คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถคํานวณประมวลผลติดตัวตลอดเวลา  รวมท้ังไมโครชิปท่ีทําหน้าท่ีประมวลผล
ข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite System) ในสมาร์ทโฟนท่ีทําให้การหา
พิกัดของทุกตําแหน่งในโลกท่ีต้องการระดับความถูกต้องประมาณ 5 เมตรกลายเป็นกล่องดําท่ีผู้ใช้ไม่
จําเป็นต้องมีความรู้ใด ๆ ทางด้านสํารวจรังวัด    ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนทําให้เกิด
สิ่งใหม่ ๆ  และทําให้รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ท่ีเชื่อมโยงกันบนระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตท่ีอาจเรียกว่าภูมิทัศน์ (Landscape) เปลี่ยนไปจากเดิม 

เน้ือหาในบทน้ีเป็นการสรุปให้เห็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตลอดจนภูมิทัศน์ใหม่ท่ีเกิดข้ึน
ได้แก่  

-  พัฒนาการทางด้านการเก็บข้อมูลเชิงตําแหน่งในหัวข้อ 2.1 ซ่ึงเน้นไปท่ีเทคโนโลยีการหา
ตําแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS และเทคโนโลยีการบันทึกภาพจากระยะไกลท่ีเกิดข้ึน
นับต้ังแต่ต้นศตวรรษท่ี 21  

-  การถือกําเนิดข้ึนของยุคสมัย Web 2.0 ในหัวข้อ 2.2  ท่ีต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบันและ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานระหว่างผู้ใช้กับระบบให้บริการต่าง ๆ     

-  ระบบให้บริการทางภูมิสารสนเทศ ในหัวข้อ 2.3 และ 

-  หัวข้อ 2.4 สรุปผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางด้านภูมิสารสนเทศ   
รวมท้ังข้อเสนอของท่ีปรึกษาเก่ียวกับแนวทางการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ี 

2.1 พัฒนาการทางด้านการเก็บข้อมูลเชิงตําแหน่ง 
ในหัวข้อน้ีจะเป็นการสรุปให้เห็นพัฒนาการทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสําคัญ 2 ส่วนคือ การหา

ตําแหน่ง และการบันทึกภาพจากอากาศ/อวกาศ ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความก้าวหน้าทาง
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เทคโนโลยีอ่ืน ๆ กล่าวคือมีลักษณะเป็น Democratization หรือเปิดให้ประชาชนท่ัวไปเข้าถึงได้ 
เน่ืองจากง่ายข้ึน และมีราคาถูกลงเรื่อย ๆ จนทําให้การได้พิกัดหรือภาพเพ่ือใช้ในภารกิจท่ีไม่ต้องการ
ความถูกต้องสูงมากนัก เช่น ในชีวิตประจําวัน เพ่ือการเดินทาง ฯลฯ กลายเป็นเรื่องปกติท่ัวไปท่ีคนส่วน
ใหญ่สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานต่าง ๆ อีกต่อไป 

2.1.1 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการหาตําแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียม 

กล่าวได้ว่าเทคโนโลยีทางภูมิสารสนเทศท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ (Disruptive 
technology) ในทางท่ีดีข้ึนต่อการดําเนินชีวิตของผู้คนท่ัวท้ังโลกคือเทคโนโลยีการหาตําแหน่งด้วย
สัญญาณดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite System)    คําว่า GNSS ครอบคลุมไปถึง
ระบบดาวเทียมทุกระบบท่ีใช้ในการหาพิกัดตําแหน่ง    โดย GNSS ระบบแรกของโลกคือ ระบบ GPS 
(Global Positioning System) ของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2521 (1978) เพ่ือวัตถุประสงค์
ในการนําหนเครื่องบิน เรือรบ และภารกิจทางทหาร        

ระบบ GPS ซ่ึงควบคุมโดยกองทัพอากาศสหรัฐ ฯ เปิดเสรีข้อมูลสัญญาณดาวเทียม (ranging 
code, satellite ephemeris, almanac data) ในช่องสัญญาณ L1 ให้กับพลเรือนท่ัวโลกใช้   แต่
ในช่วงแรกได้มีการผนวกเอาสิ่งท่ีเรียกว่า S/A (Selective availability) เข้าไปเพ่ือลดคุณภาพของข้อมูล
สัญญาณดาวเทียม ซ่ึงทําให้พิกัดตําแหน่งท่ีได้มีความถูกต้องเพียงในระดับ 50 เมตร   อย่างไรก็ตาม ข้อ
เรียกร้องจากประชาคมผู้ใช้ GPS ซ่ึงมีจํานวนมากข้ึนเรื่อย ๆ ทําให้มีการปิด S/A ในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2543 (2000)  และในท่ีสุดได้มีการประกาศยกเลิก S/A อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2548 (2005)   
การยกเลิก S/A ทําให้ความถูกต้องแม่นยําทางตําแหน่งท่ีได้จากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS แบบ
มือถือท่ีใช้สําหรับสันทนาการ (Recreational-grade GPS receiver) ดีข้ึนอยู่ในระดับประมาณ 3.5 – 
8.0 เมตร  ซ่ึงเป็นระดับท่ีเพียงพอต่อการนําไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวัน  

กล่าวได้ว่า ระบบ GPS คือ Open data ระบบแรกของโลก  การท่ีข้อมูลสัญญาณดาวเทียมถูก
เผยแพร่อย่างเสรีและสามารถนําไปใช้งานได้โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายทําให้เกิดการค้นคว้าวิจัยเพ่ือใช้
ประโยชน์จากสัญญาณดาวเทียม GPS ส่งผลให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมท่ีนําไป
ประยุกต์ใช้ในกิจการต่าง ๆ ตามมาอย่างกว้างขวาง   โดยในช่วงแรก  การประยุกต์ใช้ส่วนใหญ่จํากัดอยู่
ท่ีการเดินเรือ/อากาศยาน  การสํารวจ/การทําแผนท่ี  และงานทางด้านธรณีฟิสิกส์  แล้วค่อย ๆ ขยายวง
กว้างออกไปเม่ือเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมมีขนาดเล็กลงและถูกลงเป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถพกพาได้ เช่น 
อุปกรณ์นําทางในรถยนต์  หรืออุปกรณ์นําทางแบบพกพาส่วนตัว  จนในปัจจุบันกลายเป็นไมโครชิปใน 
Convergent device อย่างเช่นสมาร์ทโฟน   การศึกษาในปี พ.ศ. 2556 (2013) ได้แสดงให้เห็นว่า
ข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GPS ก่อให้เกิดผลประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเป็นมูลค่าถึง
ประมาณ 68,000 ล้านเหรียญสหรัฐ   ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการเปิดเผยข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GPS 
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ของสหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นต้นแบบให้ระบบ GNSS ทุกระบบของโลกท่ีตามมากําหนดนโยบายในการ
เผยแพร่ข้อมูลสัญญาณดาวเทียมของตนเองในลักษณะเช่นเดียวกัน 

นอกจากระบบ GPS แล้ว    ระบบ GNSS ท่ีสําคัญอีกสองระบบได้แก่ ระบบ GLONASS 
ของรัสเซ๊ยและระบบ Galileo ของสหภาพยุโรป      ระบบ GLONASS เริ่มพัฒนาข้ึนในปีพ.ศ. 2525 
(1982)  และมีดาวเทียมครบทุกดวง (Full constellation, 24 ดวง) ในปี พ.ศ. 2554 (2011)       ส่วน
ระบบ Galileo ส่งดาวเทียมดวงแรกข้ึนไปเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 (2005)  ปัจจุบันเป็นระบบท่ี
พัฒนามีความก้าวหน้าจนอยู่ในข้ันใกล้เต็มรูปแล้วโดยมีดาวเทียมในวงโคจรจํานวน 14 ดวง  

 นอกจาก GPS, Glonass, Galileo แล้ว ประเทศจีนได้พัฒนาระบบ GNSS ชื่อ Beidou รวมท้ัง
ประเทศอินเดียและญ่ีปุ่นก็กําลังพัฒนาระบบ GNSS ของตนเองข้ึนเช่นกัน 

ในแง่ของผู้ใช้ การท่ีมี GNSS หลายระบบ ทําให้จํานวนดาวเทียม GNSS ท่ีสามารถเลือกใช้เพ่ือหา
ตําแหน่งมีมากข้ึน  ส่งผลให้การกําหนดตําแหน่งทําได้เร็วข้ึน มีความถูกต้องแม่นยําดีข้ึน และช่วยลดจุด
บอดท่ีไม่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ซ่ึงมักเกิดข้ึนในเขตเมือง รวมท้ังทําให้ความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ีจะพ่ึงพาระบบ GNSS ลดลงเน่ืองจากไม่มีประเทศใดประเทศหน่ึงผูกขาดการให้บริการ  

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ทําให้ไมโครชิปท่ีประมวลผลสัญญาณดาวเทียม GNSS เพ่ือหาพิกัด
ตําแหน่งมีขนาดเล็กลงและถูกลงจนสามารถผนวกเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของโทรศัพท์เคลื่อนท่ี  ส่งผลให้
ความสามารถในการระบุพิกัดตําแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS กลายเป็นคุณลักษณะมาตรฐาน
ของสมาร์ทโฟน   โดยในปัจจุบัน ไมโครชิปทางด้าน GNSS ในสมาร์โฟนท้ังหมด (ตัวอย่างในกรณีของ
ไอโฟนคือต้ังแต่รุ่น 4S เป็นต้นมาหรือ Sumsung รุ่น S3 เป็นต้นมา) เป็นแบบท่ีเรียกว่า dual-
constellation สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ท้ังจาก GPS และ GLONASS  และให้พิกัดท่ีมีความ
ถูกต้องทางราบเฉลี่ยในระดับ 5.0 - 8.5 เมตร (Zandbergen and Barbeau, 2011)  โดยแนวโน้มท่ี
กําลังเกิดข้ึนคือโมโครชิปแบบ quad-constellation ท่ีสามารถรับสัญญาณดาวเทียม Galileo และ 
Beidou เพ่ิมเติมจาก GPS และ GLONASS    

พัฒนาการของ GNSS ท่ีมีจํานวนระบบและดาวเทียมมากข้ึนเรื่อย ๆ  ผนวกกับความก้าวหน้า
ของสมาร์ทโฟน   ทําให้เกิดสภาพท่ีเรียกว่า Ubiquitous positioning  ตามจํานวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนท่ี
เพ่ิมข้ีนอย่างต่อเน่ือง      GNSS-enabled smart phone สามารถบอกตําแหน่งท่ีเท่ียงตรงในระดับ
ประมาณ 5 เมตร ให้กับผู้ใช้ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดในโลก   โดยท่ีผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องมีความรู้ใด ๆ ทางด้าน
สํารวจรังวัด และทําให้เกิดการประยุกต์ใช้ในงานท่ีต้องการข้อมูลตําแหน่งของผู้ใช้ข้ึนมากมาย เช่น 
บริการเรียกรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันของ Uber     การค้นหาเส้นทางเดินทางผ่าน Google map      
การ Geotag ภาพถ่ายปกติจากมุมมองภาคพ้ืนดิน   การแชร์ตําแหน่งของตนเองผ่าน Line     การ 
Check-in ในเฟซบุ้ค   การบันทึก (Mark) ตําแหน่งต่าง ๆ ท่ีสนใจ หรือแม้แต่ในเชิงสันทนาการ เช่น 
เกม Pokemon Go ท่ีกําลังเป็นท่ีนิยมแพร่หลายอย่างรวดเร็วในขณะน้ี     ท้ังหมดน้ีเป็นผลกระทบท่ี
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เกิดข้ึนอย่างกว้างขวางในสังคมจาก GNSS    และเป็นส่วนหน่ึงท่ีทําให้สภาพการณ์ Geo-spatial big 
data ท่ีข้อมูลภูมิสารสนเทศมีปริมาณมากข้ึนอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

2.1.2 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการบันทึกภาพจากอากาศ/อวกาศ 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพจากทางอวกาศท่ีทําให้ภาพถ่ายจากดาวเทียมมี
รายละเอียดสูงข้ึนเรื่อย ๆ  และพัฒนาไปจนถึงข้ันกลายเป็นสินค้าซ้ือขายกันโดยท่ัวไปเม่ือดาวเทียม
รายละเอียดสูงเชิงพาณิชย์ดวงแรกของโลก Ikonos รายละเอียดภาพ 1 เมตร ถูกส่งข้ึนในอวกาศเม่ือ
เดือนกันยายน พ.ศ. 2542 (1999)      จนกระท่ังในปัจจุบัน  ภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูงเชิง
พาณิขย์ เช่น Worldview 3 ซ่ึงถูกส่งข้ึนเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 (2014) ให้ความละเอียดถึง
ประมาณ 30 ซม หรือขนาดประมาณป้ายทะเบียนรถยนต์     ซ่ึงเป็นความละเอียดท่ีเทียบเคียงได้กับ
ภาพถ่ายทางอากาศ (ดีท่ีสุดในปัจจุบันอยู่ท่ีประมาณ 5 – 10 ซม ท่ีความสูงประมาณ 1,000 ม) 

รูปท่ี 2.1  ตั ว อ ย่ า งภ าพดาว เ ทียมร ายละ เ อี ยดสู ง 
Worldview 3  รายละเอียดภาพ 40 ซม          
(http://www.digitalglobeblog.com/2014/
08/26/worldview-3-first-images/) 

ควบคู่ไปกับการพัฒนาภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงเชิงพาณิชย์ซ่ึงเป็นดาวเทียมขนาดใหญ่ท่ี
ยังมีราคาค่อนข้างสูง และผลิต/ให้บริการโดยบริษัทข้ามชาติทางด้าน Aerospace  ความก้าวหน้าของ
ดาวเทียมขนาดเล็กท่ีเรียกว่า Micro หรือ Pico satellite system   ทําให้การได้ภาพถ่ายจากดาวเทียม
ในเกือบทุกบริเวณของโลกกลายเป็นสิ่งท่ีง่ายและมีราคาถูกลงจากในอดีตเป็นอย่างมาก พัฒนาการของ 
Pico satellites ทําให้เกิดการขยายตัวของการบันทึกภาพถ่ายจากอวกาศจากเดิมท่ีเคยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของหน่วยงานรัฐเพียงไม่ก่ีหน่วยไปสู่ภาคธุรกิจและประชาชนท่ัวไป 

Pico satellite system   เป็นดาวเทียมขนาดเล็กมาก (Pico satellite) ท่ีมีนํ้าหนักเบาประมาณ 
1-2 กิโลกรัม สามารถติดต้ังระบบบันทึกภาพ/วีดีโอและทําหน้าท่ีคล้ายกับดาวเทียมสังเกตการณ์โลก 
โดยสามารถส่งข้ึนไปในวงโคจรตํ่าในอวกาศ (Low Earth Orbit) โดยฝากไปพร้อมกับการส่งดาวเทียม
ขนาดใหญ่  ทําให้ค่าใช้จ่ายในการสร้างและส่งข้ึนไปใช้งานมีราคาถูกกว่าดาวเทียมปกติมาก    โดยใน
กรณีของระบบดาวเทียม Cubesat ซ่ึงถือเป็นต้นแบบของ Pico satellite  มีค่าใช้จ่ายในการสร้างและ
ส่งข้ึนในในอวกาศท่ีวงโคจรตํ่าเพียงประมาณ 100,000 – 200,000 เหรียญสหรัฐเท่าน้ัน 
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(https://www.diyspaceexploration.com/what-are-cubesats/)    เน่ืองจากค่าใช้จ่ายท่ีถูกลงเป็น
อย่างมากน้ีเองทําให้หน่วยงานของรัฐบางหน่วยของสหรัฐอเมริกาเช่น NASA ส่งดาวเทียม Cubesat ให้
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหากดาวเทียมท่ีสร้างข้ึนมาจากโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ของ NASA (http://www.nasa.gov/directorates/heo/home/CubeSats_initiative)     

ปัจจุบันเริ่มมีบริษัทเอกชนท่ีทําธุรกิจรับสร้างและส่งดาวเทียมขนาดเล็กในราคาท่ีถูกกว่า 
Cubesat เช่น บริษัท Interorbital ท่ีให้บริการระบบดาวเทียม Tubesat ในราคาประมาณ 8,000 – 
10,000 เหรียญสหรัฐ   ในปี พ.ศ. 2557 (2014) มี Startup อย่างน้อย 9 บริษัทท่ีส่งดาวเทียมหรืออยู่
ระหว่างการสร้างดาวเทียมเพ่ือธุรกิจจําหน่ายภาพจากดาวเทียม (ข้อมูลจาก IEEE Spectrum, 
http://spectrum.ieee.org/aerospace/satellites/9-earthimaging-startups-to-watch) 

ในขณะเดียวกัน ระบบอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็กท่ีเรียกว่า UAV หรือ Drone และ
Quadcopters, Multi-rotor Helicopters  ก็เป็นอีกทางเลือกในการบันทึกภาพจากทางอากาศท่ีเริ่ม
แพร่หลายมากข้ึนเรื่อย ๆ  ปัจจุบัน GNSS-enabled Drone  กล้องถ่ายภาพขนาดเล็ก และ Lidar 
Sensor ซ่ึงประกอบเป็น Drone mapping system เป็นสิ่งท่ีหาซ้ือได้ท่ัวไปในท้องตลาด และราคาท้ัง
ระบบอยู่ในหลักเพียงไม่ก่ีหม่ืนบาทจนถึง 4 หรือ 5 แสนบาท   การใช้ Drone mapping system เป็น
ทางเลือกใหม่สําหรับกิจการต่าง ๆ ท่ีไม่ต้องการความถูกต้องสูงมากนักจํานวนมาก เช่น  การบิน
ถ่ายภาพเพ่ือตรวจการเติบโตของพืชในพ้ืนท่ีเกษตรขนาดใหญ่    การใช้ภาพถ่ายเพ่ือทําแผนท่ีพ้ืนท่ีไร่
สวนขนาดเล็กของตนเอง    ตัวอย่างในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเกษตรกรสามารถซ้ือ Drone mapping 
system ขนาดเล็กท่ีบินได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ 5-10 นาที แต่ก็เพียงพอสําหรับบันทึกภาพท่ัวท้ังบริเวณใน
ราคาเพียงประมาณ 1,000 เหรียญสหรัฐ เทียบกับในอดีตท่ีการจ้างบินถ่ายภาพโดยเครื่องบินขนาดเล็ก
ท่ีมีคนขับสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากกว่า 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
มาตรฐานเว็บท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเปลี่ยนแปลงตามอุปกรณ์ท่ีขยายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลไปเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเบล็ตและอุปกรณ์อ่ืน ๆ    เม่ือย้อนกลับไปดูการเปลี่ยนแปลงใน world 
wide web น้ี จะเห็นว่าสามารถแบ่งได้เป็นยุคสมัยท่ีค่อนข้างชัดเจนประมาณปี พ.ศ. 2547 (2004) จึงมี
คําเรียกยุคสมัยก่อนปี 2004 ว่า Web 1.0 และ ยุคหลังปี 2004 จนถึงปัจจุบันเรียกว่า Web 2.0  

เว็บในช่วงท่ีเกิดข้ึนก่อนปี พ.ศ. 2547 (2004) หรือเรียกได้ว่าเป็นยุค web 1.0 น้ัน เป็นช่วงท่ีเว็บ
เน้นไปท่ีการแสดงเน้ือหาท่ีเกิดข้ึนจากผู้ให้บริการ หรือผู้ท่ีสร้างเว็บไซต์น้ัน ๆ ข้ึนมา จะมีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ใช้น้อยมากเม่ือเทียบกับในยุคปัจจุบัน หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นเว็บไซต์ท่ีอ่านได้อย่างเดียว 
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ตัวอย่างเว็บไซต์ในยุคน้ันได้แก่ yahoo.com ซ่ึงเป็นเว็บรายงานข่าวสารและให้บริการอีเมล geocities 
ซ่ึงเป็น portal สําหรับสร้างเว็บไซต์ 

ในปัจจุบันน้ีเราอาจกล่าวได้ว่าเรากําลังอยู่ในช่วงของ web 2.0 ซ่ึงเว็บไซต์ส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนน้ัน 
ผู้พัฒนาเว็บมักจะไม่ได้สร้างเน้ือหาข้ึนเอง แต่ผู้ใช้เป็นผู้สร้างเน้ือหาข้ึนมา (User-generated content) 
ซ่ึงได้แก่ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ หรือไฟล์อ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น Youtube.com ซ่ึงเป็นเว็บไซต์แสดงวิดีโอท่ี
ผู้ใช้ใส่เข้ามาเพ่ือให้ผู้ใช้อ่ืนได้เข้ามาดู หรือเว็บประเภท Social network ท่ีเว็บไซต์ดังกล่าวมีหน้าท่ีเป็น
เพียงตัวกลางระหว่างผู้ใช้หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นชุมชนเสมือน (Virtual community)  เช่น Facebook, 
Twitter, หรือ Instagram เป็นต้น เว็บไซต์อีกรูปแบบหน่ึงท่ีนิยมมากในช่วง Web 2.0 น้ันคือ เว็บไซต์ท่ี
เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้ท่ีอาศัยมีการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน (User engagement) เป็นตัวหลักในการ
ดําเนินธุรกิจ อย่างเช่น eBay หรือ Amazon        ตัวอย่างเว็บไซต์ในยุค web 2.0 ท่ีกล่าวมาท้ังหมดน้ี
แตกต่างจากเว็บไซต์ในยุคก่อนหน้าท่ีผู้ใช้สามารถดูได้เพียงอย่างเดียวอย่างชัดเจน 

เน่ืองจากความเร็วของอินเตอร์เน็ตท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําให้เว็บสามารถให้บริการเว็บไซต์ท่ีมีเน้ือหา
มาก ๆ ได้และสามารถมีส่วนโต้ตอบได้ในทันทีเหมือนกับซอฟต์แวร์ท่ีติดต้ังบนเครื่องเดสก์ทอป ในยุค 
Web 2.0 น้ีจึงมีเว็บประเภท Web-based applications เกิดข้ึนมา เว็บประเภทน้ีให้บริการเว็บไซต์ท่ีมี
ลักษณะเป็นซอฟต์แวร์ท่ีผู้ใช้งานใช้ผ่านส่วนปฏิสัมพันธ์ (interface) บนบราวเซอร์ แต่มีการประมวลผล
อยู่ท่ีเครื่องแม่ข่าย ทําให้ผู้ใช้ไม่ต้องติดต้ังโปรแกรมท่ีเครื่องเลย มีเพียงบราวเซอร์ก็สามารถใช้งานได้
ทันที ซ่ึงแตกต่างจากแอปพลิเคชันด้ังเดิมท่ีอยู่บนระบบปฏิบัติการเช่น Windows, Linux, หรือ Mac 
OS ท่ีท้ังส่วนปฏิสัมพันธ์และส่วนประมวลผลอยู่ท่ีเครื่องเดสก์ทอปท้ังหมด และผู้ใช้จะต้องติดต้ัง
ซอฟต์แวร์ท่ีเครื่อง      

อิทธิพลของยุค Web 2.0 ได้ทําให้กระบวนการผลิตแผนท่ีไปอย่างมาก จากเดิมท่ีผู้เชี่ยวชาญ
เท่าน้ันท่ีจะเป็นผู้วิเคราะห์ภูมิสารสนเทศผ่านซอฟต์แวร์บนเครื่องเดสก์ทอปท่ีเน้นไปท่ีความถูกต้อง
แม่นยําของข้อมูล     กลายมาเป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีสนับสนุนผู้ใช้ท่ัวไปท่ีมีขีดจํากัด
ความสามารถในการผลิตแผนท่ี ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงน้ีเรียกว่า Neo-cartography หรือ Neogeograpy  
(Tyner, 2015) ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดของ Neo-cartography น่ันคือ Google Maps ซ่ึงเป็นแผนท่ีบน
เว็บท่ีสนับสนุนการทํา  Mashup หรือการนําแผนท่ีท่ีให้บริการโดย Google ไปผนวกกับข้อมูลเชิง
ตําแหน่งอ่ืน ๆ แล้วสร้างข้ึนเป็นแอปพลิเคชันใหม่ ทําให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเว็บแผนท่ีได้เองโดยไม่ต้อง
สร้างแผนท่ีฐานข้ึนมาเอง และยังมีการให้บริการฟังก์ชั่นพ้ืนฐานผ่านระบบ Application program 
interface หรือ API ทําให้ผู้พัฒนาโปรแกรมไม่ต้องสร้างฟังก์ชั่นท่ีเก่ียวข้องกับแผนท่ีเช่นการหา
ระยะทาง หรือการค้นหาสถานท่ีอีกต่อไป ผลจาก Neo-cartography น้ันทําให้ความสําคัญของความ
ถูกต้องแม่นยําเชิงตําแหน่ง และระบบพิกัด ถูกละเลยไปมาก ทําให้ต้องมีการสร้างกลไกข้ึนมาเพ่ือ
ควบคุมดูแลความถูก ต้องข้อมูลสํ าหรับงาน ท่ี ต้องการความละเ อียดสู ง  ดังจะเห็น ไ ด้จาก 
Openstreetmap ท่ีมีกลไกการตรวจสอบและอภิปรายความถูกต้องของข้อมูล (เช่น MapRoulette 



2 - 7 

 

http://maproulette.org/, http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Validator) รวมถึง
หน่วยงานรัฐท่ีใช้ Openstreetmap หลายแห่งได้ออกแบบเครื่องมือเพ่ือใช้ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/TIGER_fixup) 

เช่นเดียวกับแอปพลิเคชันประเภทอ่ืนๆ แอปพลิเคชันประเภท Geographic Information 
System บนเดสก์ทอปได้เปลี่ยนมาเป็น web-based application มากข้ึนเรื่อย ๆ โดยผู้ใช้สามารถทํา
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีผ่านบราวเซอร์ได้เหมือนกับแอปพลิเคชันบนเดสก์ทอป ทําให้ผู้ใช้งาน
สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลายมากย่ิงข้ึน ท้ังสมาร์ทโฟน แท็บเบล็ต และอุปกรณ์อ่ืน ๆ โดย
ไม่ต้องกังวลเรื่องความสามารถในการประมวลผลของฮาร์ดแวร์อีกต่อไป 

นอกจากน้ี Web 2.0 ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้เก็บข้อมูลเชิงตําแหน่งและสร้างแผนท่ีร่วมกันผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต ทําให้เน้ือหาของแผนท่ีถูกสร้างข้ึนโดยประชาคมผู้ใช้จํานวนมากในลักษณะร่วมมือกัน
ทํางานหรือท่ีเรียกว่า Crowdsourcing ได้อย่างรวดเร็ว โดยท่ีไม่มีหรือเกือบจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเก็บ
ข้อมูล เกิดข้ึนเป็นแผนท่ีในเว็บประเภท Volunteer Geographic Information System (VGI) ซ่ึงถือ
เป็น Web-based application ประเภทหน่ึงแตกต่างจากซอฟต์แวร์ GIS ด้ังเดิมท่ีต้องใช้อยู่บน
ระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเท่าน้ัน 

วิวัฒนาการของ Web 2.0 เป็นไปอย่างรวดเร็ว และเริ่มมีการกล่าวถึงว่ายุคสมัยของ Web 3.0 
กําลังเกิดข้ึนมา (https://lifeboat.com/ex/web.3.0) โดยมีลักษณะคือ เว็บจะมีการอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ มากข้ึนหรือท่ีเรียกว่า Semantic Web ซ่ึงจะทําให้การค้นหามี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และมีการจัดระเบียบมากกว่าเดิม รวมถึงจะมีการใช้ Artificial Intelligence 
(AI) Machine Learning และ Data Mining เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการมากข้ึน ซ่ึงเราจะเห็น
ได้จากการท่ี Social Network เช่น Facebook ได้นําเทคโนโลยี AI มาใช้ในการจัดการแสดงเน้ือหาและ
โฆษณาให้ตรงใจคนมากย่ิงข้ึน 

ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์ท่ีทําให้ไมโครชิปทํางานได้เร็วข้ึน
โดยมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ จนเข้าไปฝังอยู่ร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยเฉพาะ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีกลายเป็นสมาร์ทโฟนท่ีทําให้เสมือนมีคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถคํานวณประมวลผลติดตัว
ตลอดเวลาหรือท่ีเรียกว่า Ubiquitous computing     รวมท้ังการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเครือข่าย
โทรคมนาคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายทําให้เกิด  Ubiquitous Internet  ทํา
ให้การสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และให้การบริการต่าง ๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเกิดข้ึนได้ในเกือบทุกท่ี
และทุกเวลา ประกอบกับความก้าวหน้าของ GNSS-enabled smartphone ทําให้แนวโน้มของแอป
พลิเคชันในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงตําแหน่งให้เป็นประโยชน์มากข้ึน จะเห็นได้จากการท่ี
บริการ Social Network ต่าง ๆ เช่น Facebook   Instagram  Pinterest   Twitter   Line ต่างมี 
feature ท่ีสามารถเก็บข้อมูลตําแหน่งของผู้ใช้เอาไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในภายหลัง   เช่น Facebook 
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สามารถกําหนดบริเวณท่ีจะทําโปรโมชั่นให้กับผู้ท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณท่ีต้องการได้ เป็นต้น   สิ่งเหล่าน้ีทํา
ให้เกิดเน้ือหาหรือ Content ของ Web 2.0 ท่ีเกิดจากผู้ใช้ โดยท่ี Content ท่ีมีลักษณะเชิงตําแหน่ง
จํานวนมากตามจํานวนผู้ใช้สมาร์ทโฟน    ข้อมูลเชิงตําแหน่งเหล่าน้ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว และเกิดข้ึน
ต่อเน่ืองตลอดเวลาตามลักษณะการใช้งาน Social media   ทําให้เกิด Big data ทางด้านตําแหน่งหรือ
ท่ีเรียก Geospatial big data ข้ึน  และ Geospatial big data เหล่าน้ีซ่ึงสะท้อนพฤติกรรมทาง
ตําแหน่งและเวลาของผู้ใช้อยู่ในมือของบริษัทธุรกิจ ซ่ึงเป็นสภาพการณ์ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาไม่นาน
และเป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางถึงประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน พร้อม ๆ ไปกับเป็นประเด็นท่ี
ถกเถียงโต้แย้งถึงความเก่ียวพันกับความเป็นส่วนบุคคล (Privacy) 

2.3 ระบบให้บริการทางด้านภูมิสารสนเทศ 
ท่ีผ่านมาหน่วยงานภาครัฐของไทยได้พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศข้ึนมาถึงระดับ

หน่ึงแล้ว ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางท่ีได้เคยมีการระบุไว้ในร่างแผนแม่บทระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศ ปี พ.ศ. 2559-2563 (คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ, 2558)  อย่างไรก็ตาม 
ระบบให้บริการทางด้านภูมิสารสนเทศท่ีพัฒนาโดยหน่วยงานภาครัฐท้ังหมดเป็นระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและเพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองมากกว่าท่ีจะ
เป็นระบบให้บริการกับประชาชนท่ัวไป   ในขณะเดียวกันได้เกิดผู้เล่นในตลาดบริการภูมิสารสนเทศ เช่น 
Google Earth และ Google Maps ของ Google   แอปพลิเคชัน Maps ของ Apple    แอปพลิเคชัน 
Bing Map ของ Microsoft เป็นต้น บริการเหล่าน้ีได้มีการพัฒนาเพ่ือตอบโจทย์ของผู้ใช้บริการท่ีเป็น
ประชาขนท่ัวไปในวงกว้างได้เป็นอย่างดี แพลตฟอร์มการให้บริการสําหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่จะอยู่ใน
รูปแบบของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ นอกจากน้ี กลุ่มธุรกิจดิจิทัลยังสามารถเชื่อมต่อกับ API ไปยัง
แพลตฟอร์มการให้บริการเพ่ือให้บริการต่อยอดกับผู้บริโภคต่อไปได้ด้วย  

ในหัวข้อน้ี จะเป็นการสรุปให้เห็นระบบให้บริการทางภูมิสารสนเทศ 3 รูปแบบท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
ได้แก่ Web Mapping Service, Open Geo Data Portal, และ API ตามรายละเอียดในหัวช้อ 2.3.1- 
2.3.3 ตามลําดับ 

2.3.1 Web Mapping Service 

Web Mapping Service (WMS) เป็นบริการแผนท่ีบนอินเตอร์เน็ตท่ีให้ผู้สนใจใช้บริการสามารถ
เปิดดูแผนท่ีด้วยเว็บบราวเซอร์หรือโปรแกรมเฉพาะอย่างอ่ืน ข้อมูลท่ีให้บริการเป็นหลักคือแผนท่ี และ
มักมีข้อมูลประกอบอ่ืน ๆ ท่ีอ้างอิงอยู่กับแผนท่ีเช่นตําแหน่งโรงเรียน ร้านอาหาร อาคาร ถนน และ
ข้อมูลอ่ืนๆ การให้บริการข้อมูลมักจะอยู่ในรูปแบบของ Slippy map หรือ แผนท่ีท่ีสามารถย่อขยาย
และเลื่อนไปมาได้ โดยจะทําการแบ่งแผนท่ีออกเป็นส่วนๆหรือท่ีเรียกว่า Tile แล้วส่งมาทีละส่วนใน
ลักษณะภาพราสเตอร์ เพ่ือความรวดเร็วในการแสดงผลข้อมูล 
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นอกจากการนําเสนอข้อมูลดังกล่าวแล้ว    WMS บางแห่งยังได้ให้บริการภาพสามมิติ 
Streetview สภาพจราจร หรือข้อมูลพิเศษอ่ืน ๆ นําเสนอร่วมกับแผนท่ี นอกจากน้ี ยังมีผู้ให้บริการ
หลายรายให้บริการฟังก์ชั่นในการวิเคราะห์ข้อมูลและเพ่ิมชั้นข้อมูลในรูปแบบของ Application 
Programming Interface (API) หรือฟังก์ชั่นในการส่งออกข้อมูลออกเป็นรูปแบบท่ีสามารถนําไป
วิเคราะห์ต่อเองได้ (Machine readable format) ทําให้เกิดการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ร่วมกับ
แผนท่ีมากมาย   ในปัจจุบันมีเว็บไซต์ท่ีให้บริการ Web Mapping  ท่ีมีข้อมูลภูมิสารสนเทศครอบคลุม
ท่ัวโลก 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 ของไทยเองท่ีแพร่หลายอยู่ 2 
บริการได้แก่  

1) Longdo Map  
2) Nostra Map 
นอกจาก WMS ท่ีให้บริการโดยหวังผลในเชิงพาณิชย์ (ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม) ข้างต้นแล้ว ยังมี 

WMS ท่ีอนุญาตให้ผู้ใช้งานทําการปรับปรุงได้ด้วยตัวเองในลักษณะ Crowdsourcing และใช้งานได้ฟรี
โดยไม่มีเง่ือนไข เช่น 

1) OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org/) 
2) Wikimapia (http://wikimapia.org) 

ประโยชน์หลักของแผนท่ีเหล่าน้ีคือเป็นแผนท่ีฐาน (Base Map) ท่ีใช้ซ้อนทับกับข้อมูลชนิดอ่ืน
เพ่ือช่วยสร้างความเข้าใจเก่ียวกับตําแหน่ง นอกจากน้ี แผนท่ีท่ีผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงข้อมูลเองได้ยังมี
ประโยชน์ให้ผู้ใช้งานสามารถเก็บข้อมูลท่ีผู้ใช้งานสํารวจมาเองโดยไม่ต้องลงทุนทรัพยากรเองอีกด้วย 

2.3.2 Open Geo Data Portal 

ระบบ Open data portal เป็นระบบท่ีใช้ในการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ใช้นําไปใช้ต่อได้โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ     Open data portal ในแง่ของข้อมูล Geospatial data น้ันจะแตกต่างจาก Web 
mapping เช่น Google Map หรือ Here ตรงท่ีไม่ได้มุ่งเน้นการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบแผนท่ีฐาน
เท่าไหร่นัก แต่เป็นการเน้นไปท่ีการแชร์ข้อมูลโดยอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถดาวน์โหลดและนําไปใช้ได้โดย
ทันทีและมีการให้บริการ API เพ่ือใช้ในการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านโปรแกรมด้วย ท้ังน้ีอาจมีการแสดงผล
ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ใช้เข้าใจลักษณะของข้อมูลโดยคร่าว ๆ ก่อนนําไปใช้ 
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Open Data Portal อาจเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลหลายชนิด ท้ังข้อมูล spatial และ ข้อมูลชนิด
อ่ืน เช่น Data.gov.uk ของอังกฤษ และ Data.gov ของสหรัฐอเมริกา โดยทุกคนสามารถแชร์ข้อมูลบน
อินเตอร์เน็ตเพ่ือให้ผู้ใช้นําไปใช้ได้โดยสะดวกและไม่เสียค่าใช้จ่าย หรืออาจเน้นไปท่ีข้อมูล spatial เพียง
อย่างเดียว เช่น Open geo data portal ของบริษัท ESRI (http://opendata.arcgis.com/) ซ่ึงเป็น
ผู้ผลิตซอฟต์แวร์/ข้อมูลภูมิสารสนเทศและผู้ให้บริการทางด้านภูมิสารสนเทศรายใหญ่ของโลก      

ตัวอย่างท่ีดีของ Open geo data portal สําหรับข้อมูลภูมิสารสนเทศมาตราส่วนเล็กคือ 
Natural Earth (http://www.naturalearthdata.com/) ท่ีเกิดจากความร่วมมือของนักทําแผนท่ี 
มหาวิทยาลัย  หน่วยงานธุรกิจ (เช่น หนังสือพิมพ์ Washington Post ซ่ึงอนุญาตให้ Natural Earth ใช้
ข้อมูลระดับ 1:50,000,000 ของตนเองและเผยแพร่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเป็นแผนท่ีฐาน) และ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ัวท้ังโลก และสนับสนุนโดย NACIS (North American Cartographic Association)     
Natural Earth ให้บริการดาวน์โหลดข้อมูลระดับมาตราส่วน 1:10,000,000    1:50,000,000 และ 
1:100,000,000 ล้านท่ัวท้ังโลก ท้ังข้อมูลเวคเตอร์ท่ีเป็น Shapefile และข้อมูลราสเตอร์ในรูป 
Tiff+world file    โดยข้อมูลท่ีดาวน์โหลดได้มีการระบุอย่างชัดเจนว่าอยู่ใน Public domain ซ่ึงผู้ใช้
สามารถนําไปใช้งานต่อได้โดยไม่มีข้อจํากัดและเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 

สําหรับในประเทศไทยมี Open Data Portal คือเว็บไซต์ https://data.go.th/ โดยสํานักงาน
รัฐบาลอิเลกทรอนิกส์ท่ีเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐซ่ึงสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ใน
ปัจจุบันยังมีข้อมูล Geospatial น้อยมากและอยู่ในรูปแบบตารางค่าพิกัดซ่ึงยากต่อการนําไปวิเคราะห์
ต่อไป 

2.3.3 Application Programming Interface (API) 

API เป็นช่องทางการเชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล หรือการติดต่อกับเครื่องแม่
ข่ายผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านการเขียนโปรแกรม ท่ีช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลหรือบริการต่าง ๆ ได้
โดยสะดวก โดยข้อมูลท่ีดึงจากระบบ API น้ันอยู่ในรูปแบบดิจิตอลท่ีสามารถนําไปใช้งานได้โดยทันที  

รูปแบบการให้บริการแบบ API กําลังเป็นท่ีนิยมมาก    API มีการใช้งานแพร่หลาย ท้ังใน
โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์หลายชนิด เน่ืองจากความสะดวกในการนําข้อมูลหรือฟังก์ชั่น
ไปพัฒนาต่อ นักพัฒนาโปรแกรมสามารถเลือกข้อมูลท่ีต้องการเฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึงได้แทนท่ีจะต้อง
คัดเลือกข้อมูลด้วยตัวเอง   มากกว่าน้ันโดยปกติแล้วระบบ API จะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอยู่ตลอดเวลา 
หากข้อมูลมีการปรับปรุง ผู้นําข้อมูลไปใช้จะได้รับข้อมูลท่ีใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ   รวมท้ังการใช้ API ดึง
ฟังก์ชั่นในการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ทําให้นักพัฒนาโปรแกรมไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาฟังก์ชั่นน้ันข้ึนมาใหม่ 
ตลอดจนสนับสนุนการสร้างเว็บเพจหรือแอปพลิเคชันแบบ Mashup ซ่ึงหมายถึงการนําเน้ือหาหรือ
ข้อมูลจากเว็บต่าง ๆ หลาย ๆ แห่งมารวมเข้าด้วยกันเป็นบริการใหม่     อย่างไรก็ดีอาจจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบให้เสถียรอยู่ตลอดเวลา  
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ในปัจจุบัน API ได้กลายมาเป็นมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลของรัฐ ท้ังข้อมูล Real time และ
ข้อมูลท่ีเก็บบันทึกไว้ ตัวอย่างเช่น Transport for London ได้ให้บริการข้อมูล Real time ผ่านระบบ 
API (https://api.tfl.gov.uk/) เพ่ือให้ผู้พัฒนาสามารถนําข้อมูลไปใช้ต่อได้ทันที  

สําหรับ API ท่ีเก่ียวข้องกับภูมิสารสนเทศ มีท้ัง API ท่ีให้บริการข้อมูล geospatial และ API ท่ี
ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ระบบ API ท่ีให้บริการแผนท่ีท่ีนิยมมากในช่วงท่ีผ่านมาคือ Google Map API 
ซ่ึงเริ่มให้บริการปรมาณปี 2005 (Official Google Blog, 2016)      Google API ประกอบด้วยบริการ
แผนท่ีและบริการฟังก์ชั่นอ่ืน ๆ เช่น Geocoding API และการหาเส้นทางการเดินทางหรือ Directions 
API ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการระบบ API ท่ีเก่ียวข้องกับระบบ GIS เพ่ิมข้ึนอย่างมากเช่น Mapbox API,  
ArcGIS API, FourSquare, Here, Yahoo BOSS, App GEO, CISCO CMX และ CartoDB เป็นต้น  

Google API ทําให้เกิดความนิยมในการใช้แผนท่ี Google เป็นแผนท่ีฐานในแอพลิเคชั่นต่างๆท้ัง
ในเว็บไซต์และโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่างมาก ซ่ึง API เหล่าน้ีไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์
แผนท่ีต่อมากมาย รวมท้ังเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ-เอกชน 
หรือเอกชน-เอกชน ดังตัวอย่างในรูปท่ี 2.2 ซ่ึงเป็นผลลัพธ์ท่ี Google Map แนะนําในการเดินทางจาก
ตําแหน่งหน่ึงไปยังอีกตําแหน่งหน่ึงในลักษณะ Real time  โดยท่ีผู้ใช้ระบุตําแหน่งบน Google Map 
ส่วนตารางเวลาเดินรถและหมายเลขรถ Google Map ส่ง request ไปยัง API ของ Metropolitan 
Transportation Authority (MTA) ของนครนิวยอร์ค แล้วนําผลลัพธ์ท่ีได้มาแสดงบนจอภาพ 
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รูปท่ี 2.2  ตัวอย่างแสดงให้เห็นการใช้บริการขนส่งสาธารณะ
ในนครนิวยอร์คเพ่ือการเดินทางจากตําแหน่งเริ่มต้นของผู้ใช้ท่ี
ได้จากระบบ GNSS ในสมาร์โฟนไปยังจุดหมายปลายทางคือ 
The Metropolitan Museum of Art   โดยท่ี Google 
Map ทําหน้าท่ีเป็นท้ัง User-interface, Web mapping 
และ Location-based service  หมายเลขรถประจําทาง 
เส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน และเวลาท่ีรถออกเป็นข้อมูล ท่ี 
Google Map ได้จาก API ของ MTA New York 

2.4 ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากภมูิทัศน์ใหม่ทางภมูิสารสนเทศ 

รายงานการศึกษาของ United Nations Committee of Experts on Global Geospatial 
Information Management (UN-GGIM, 2015) ได้ชี้ให้เห็นว่า       การเปลี่ยนแปลงสําคัญทางด้าน
ภูมิสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีผ่านมาไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหน่ึงเป็นหลัก หากเกิดจาก
เชื่อมโยงกันของเทคโนโลยีหลายด้านท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ต่าง ๆ เป็น
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มเร็วข้ึนเรื่อย ๆ   

ผลของแรงผลักดันจากธุรกิจท่ีต้องการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้    ประกอบกับการพัฒนา
ของเทคโนโลยีดิจิทัล     การสื่อสารไร้สาย          และการกําหนดตําแหน่งท่ีทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
ภูมิสารสนเทศได้อย่างสะดวกสบาย   ก่อให้เกิดอุปสงค์ใหม่ท่ีทําให้เกิดตลาดท่ีมีการแข่งขันท้ังในส่วน
ของการเก็บรวบรวมข้อมูล และการให้บริการทางด้านภูมิสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ-สังคมออกไปในวงกว้างท่ัวท้ังโลก   การศึกษาของ Oxera (2012) ท่ีดําเนินการ
ให้กับ Google ได้แบ่งผลกระทบของภูมิสารสนเทศเป็นสามประการ ได้แก่ 1) ผลกระทบโดยตรงกับ
อุตสาหกรรมบริการภูมิสารสนเทศ 2) ผลกระทบกับผู้บริโภค และ 3) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง      
การศึกษาดังกล่าวประมาณรายได้ของอุตสาหกรรมบริการภูมิสารสนเทศท่ัวโลกไว้ระหว่าง 1.5 ถึง 2.7 
แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา     ส่วนผู้บริโภคจะได้รับผลกระทบจากการประหยัดเวลาและค่า
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เดินทางสูงถึง 2.2 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปี    และได้รับประโยชน์ทางการศึกษาเท่ากับ 1.2 
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปี     รวมท้ังประโยชน์ในเชิงสวัสดิการสังคมยังเพ่ิมข้ึนมากกว่า 4 หม่ืน
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปีอีกด้วย    นอกจากน้ี จากรายงานของ Boston Consulting Group 
(2012) ได้แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมทางภูมิสารสนเทศของสหรัฐอเมริกาเองมีรายได้สูงถึง 73,000 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และก่อให้เกิดรายได้ต่อเน่ืองถึง 1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และเกิดการประหยัด
ต้นทุนกว่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 

สภาพปัจจุบัน ท่ัวโลกมีการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศมีความหลากหลายมากข้ึน  
และลักษณะการใช้งานไม่ได้จํากัดอยู่เพียงขอบเขตภาระหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐ หรือระหว่างรัฐ-
ธุรกิจ หรือธุรกิจ-ธุรกิจ เป็นหลักดังเช่นในอดีตอีกต่อไป        แต่ขยายวงกว้างและลึกลงไปถึงข้ันการ
ตอบสนองอุปสงค์ในการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน เช่น การให้บริการของ Uber ท่ี Google 
Maps เป็นท้ัง User Interface และ Location based service ของการเรียกใช้บริการรถแท็กซ่ี    การ
ให้บริการ Check-in เพ่ือค้นหาสถานท่ีสนใจในละแวกใกล้เคียงใน Facebook   การบอกตําแหน่งให้
ผู้อ่ืนทราบโดยการ Share location ใน Line  เป็นต้น    

สําหรับประเทศไทย   แนวโน้มของการใช้ระบบภูมิสารสนเทศก็อยู่ในแนวทางเช่นเดียวกับใน
ต่างประเทศ    อิทธิพลของ Web 2.0 ทําให้แผนท่ีถูกสร้างข้ึนได้โดยง่าย   ดังได้กล่าวข้างต้นว่า 
Google Map API  ได้รับความนิยมอย่างสูง     ส่งผลให้เกิดแอปพลิเคชันประเภท Mashup ท่ีมี
องค์ประกอบของแผนท่ีเกิดข้ึนมากมาย นักพัฒนาแอปพลิเคชันรายใหม่ในกลุ่ม Startup มีแนวโน้มท่ีจะ
ใช้แผนท่ีเป็นส่วนประกอบของแอปพลิเคชันมากย่ิงข้ึน ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชัน  Wongnai 
(https://www.wongnai.com/) Eatigo และ QueQ ใช้แสดงตําแหน่งร้านอาหารในระบบท้ังหมด 
Flush Toilet Finder แสดงตําแหน่งห้องนํ้า   และแอปพลิเคชันให้บริการรถแท็กซ่ีอย่าง Grab และ 
All Thai Taxi เป็นต้น   ซ่ึงระบบส่วนใหญ่ท่ีกล่าวไปน้ีใช้ Google Map เป็นแผนท่ีฐาน  ผนวกกับ
ข้อมูลท่ีทําการเก็บรวบรวมมาเองซ่ึงเป็นลักษณะของแผนท่ีแบบ Mashup         มากกว่าน้ันข้อมูลเชิง
ตําแหน่งมีแนวโน้มท่ีจะถูกสร้างโดยผู้ใช้เองมากข้ึน ในปัจจุบันมีแนวโน้มท่ีแอปพลิเคชันจะเป็น 
Crowdsourcing มากย่ิงข้ึนอีกด้วย เช่น เว็บไซต์ iTaam (https://www.itaam.co/hospital/map) ท่ี
เปิดให้สมาชิกสามารถอัพเดทตําแหน่งข้อมูลโรงพยาบาลสัตว์ด้วยตัวเอง เว็บไซต์ Kasettrade 
(http://map.kasettrade.com) ท่ีเปิดให้เกษตรกรระบุตําแหน่งของตัวเอง 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน ก่อให้เกิดแนวทาง  เทคนิค ระบบบริการ  และความ
เป็นไปได้ต่าง ๆ มากมายในการผลิตและใช้ภูมิสารสนเทศท่ีแตกต่างไปจากเดิม  ท้ังหมดน้ีประกอบกัน
ข้ึนเป็นภูมิทัศน์ใหม่ทางด้านภูมิสารสนเทศท่ีก่อให้เกิดผลกระทบกับสังคมอย่างกว้างขวาง  โดยอาจสรุป
ได้เป็น 3 ประเด็นหลักดังน้ี  คือ 
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1.  การถือกําเนิดข้ึนของภาคธุรกิจ/เอกชนไม่ว่าจะเป็นบริษัทข้ามชาติ อย่างเช่น  Google 
Maps, Bing Maps, Apple maps, HERE  หรือบริษัทในประเทศอย่างเช่น Nostra, 
Longdo หรือองค์กรท่ีมีลักษณะเป็นสาธารณะไม่แสวงหากําไรอย่างเช่น OpenStreetMap 
ท่ีขยายบทบาทซ้อนทับและล้ําหน้าภาครัฐออกไปไม่ว่าจะเป็นในชั้นตอนการผลิต เผยแพร่ 
และให้บริการทางด้านภูมิสารสนเทศได้เองออกไปในวงกว้าง รวมท้ังข้ามพรมแดนออกไปท่ัว
โลกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต    ได้ลดบทบาทด้ังเดิมท่ีมีมาอย่างยาวนานของภาครัฐในฐานะท่ี
เป็นผู้ผูกขาดการผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศและผู้ให้บริการทางภูมิสารสนเทศลงจากเดิมเป็น
อย่างมาก      ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีต้องการประยุกต์ใช้แผนท่ีหรือ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศมีทางเลือกใหม่ท่ีไม่ใช่ภาครัฐ เช่น การใช้บริการจาก Google map 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ-ภาคธุรกิจ/เอกชนท่ีเปลี่ยนไป จากบทบาทเดิมท่ีภาครัฐเป็น
ผู้ผลิตและให้บริการภูมิสารสนเทศ    เกิดความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างภาครัฐ-ภาคส่วนอ่ืนข้ึน
อีกในหลายรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ีกลับทิศ กล่าวคือภาครัฐกลายเป็นผู้ใช้บริการทาง
ภูมิสารสนเทศท่ีภาคธุรกิจหรือภาคส่วนอ่ืนพัฒนาข้ึนเพ่ือสนับสนุนภารกิจของตนเอง ดัง
ตัวอย่างทีกรณีของ USGS และ Geobase ของแคนาดา ท่ีใช้แผนท่ีและ API ของ 
OpenStreetMap  หรือในกรณีท่ีภาคธุรกิจ/เอกชนใช้บริการของตนเองเป็นแพลตฟอร์ม
หลักเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐผ่าน API ท่ีภาครัฐจัดทําข้ีนเพ่ือให้บริการประชาชนท่ัวไป
ดังเช่นในกรณีการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในนครนิวยอร์คตามหัวข้อ 2.3.3 

3. ผลท่ีตามมาอีกประการจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือ   ภาครัฐสูญเสียความสามารถ
ในการควบคุมข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีเคยถือกันว่าเป็นข้อมูลปกปิด เช่น พิกัดของสถานท่ีต้ัง
ต่าง ๆ/ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพดาวเทียม  ข้อมูลท่ีเคยถือว่าเป็นข้อมูลปกปิดและเก่ียวโยง
กับความม่ันคงเหล่าน้ี  ได้กลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ท่ีสามารถผลิตข้ึนหรือ
แสวงหาจากแหล่งจําหน่ายต่าง ๆ จํานวนมากได้โดยไม่ยาก   รวมท้ังถูกเปิดเผยบนโลก
ออนไลน์ท่ีผู้ใช้ท่ัวโลกสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา   สภาพการณ์น้ีทําให้การปกปิดข้อมูลภูมิ
สารสนเทศโดยถือว่าเป็นการช่วยรักษาความม่ันคงให้กับประเทศเป็นสิ่งท่ีสมเหตุสมผล
น้อยลงเรื่อย ๆ 

อย่างไรก็ตาม  แม้ว่าบนภูมิทัศน์ใหม่ทางด้านภูมิสารสนเทศน้ี บทบาทภาครัฐจะเปลี่ยนไปใน
ทิศทางท่ีมีอิทธิพลน้อยลง   แต่ก็มิได้หมายความว่าภาครัฐจะหมดความสําคัญลงไปโดยสิ้นเชิง   ในทาง
ตรงข้ามหากพิจารณาจากบริการทางภูมิสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนดังตัวอย่างในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
จะเห็นได้ว่าภาครัฐยังคงมีความสําคัญในหลายส่วน   เน่ืองจากข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีจําเป็นและมี
ประโยชน์จํานวนหน่ึงยังเกิดข้ึนจากการดําเนินภารกิจตามภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของภาครัฐ และ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างได้หากมีการเผยแพร่อย่างเหมาะสม     สิ่งท่ีเปลี่ยนไปคือ โดย
ภาพรวมท้ังสังคมแล้ว ภาครัฐไม่ได้เป็นภาคส่วนหลักทางภูมิสารสนเทศเพียงลําพังอีกต่อไปดังเช่นในอดีต     
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ขีดความสามารถของภาครัฐในการควบคุมหรือกําหนดทิศทางการพัฒนาทางด้านภูมิสารสนเทศของ
ประเทศลดลง    ผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีทําให้ต้นทุนของภูมิสารสนเทศในด้านต่าง ๆ 
ตํ่าลง ประกอบกับตลาดความต้องการบริการทางภูมิสารสนเทศท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนและมีความหลากหลาย
มากข้ึนจนทําให้มีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจมากข้ึน    ทําให้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่
สามารถก้าวข้ามข้อจํากัดต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการควบคุมของภาครัฐได้    

ดังน้ัน การพัฒนาภูมิสารสนเทศในระยะต่อไปของประเทศไทยจะต้องดําเนินการบนพ้ืนฐาน
สภาพการณ์และข้อเท็จจริงท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  และแสวงหาหาบทบาทท่ีเหมาะสมท้ังในส่วนของ
ภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน  รวมท้ังลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ -เอกชน (Public-Private 
Partnership, PPP) ท่ีเหมาะสมท่ีจะเอ้ือให้เกิดการร่วมมือกันในการพัฒนาทางภูมิสารสนเทศให้เกิดประ
โยขน์สูงสุดกับสังคมไทยโดยรวมต่อไป     

2.5 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน 

ดังได้แสดงในหัวข้อข้างต้นว่า ยุคสมัยของ Web 2.0 ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เป็นผู้สร้างเน้ือหาเอง  
ประจวบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลลีภูมิสารสนเทศสําคัญสองประการ ได้แก่ เทคโนโลยีการหา
ตําแหน่ง ท่ีทําให้ผู้ใช้ท่ัวไปสามารถดําเนินการหาพิกัดตําแหน่ง (ท่ีมีความถูกต้องในระดับประมาณ 4-5 
เมตร) ได้โดยง่ายจากสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์พกพาต่าง ๆ     และเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลท่ีทํา
ให้การได้ภาพถ่ายทางอากาศจากการใช้อากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก และภาพจากดาวเทียมผ่าน
ช่องทางธุรกิจของบริษัทต่างชาติหรือบริษัทไทยท่ีเป็นตัวแทนจําหน่ายมีค่าใช้จ่ายท่ีตํ่าลงมากกว่าในอดีต   
ทําให้เกิดสภาพการณ์ท่ีข้อมูลท่ีมีเน้ือหาทางตําแหน่ง (Spatial content) ถูกผลิตข้ึนอย่างจํานวนมาก 
อย่างรวดเร็ว  และมีแนวโน้มท่ีจะทวีปริมาณอย่างต่อเน่ืองจากจํานวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์พกพา
ท่ีเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา  และจากการท่ีข้อมูลจากการสํารวจระยะไกลเริ่มเปลี่ยนสภาพจากการเป็นสินค้า
เทคโนโลยีข้ันสูง กลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีมีผู้ผลิตจํานวนมากและมีราคาถูกลงเรื่อย ๆ 

  ภายใต้สภาพการณ์ปัจจุบัน   ข้อมูลเชิงตําแหน่งหรือข้อมูลภูมิสารสนเทศจํานวนมหาศาลท่ีถูก
ผลิตข้ึนอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ทําให้ในหลายกรณี ข้อมูลภูมิสารสนเทศกลายเป็น Big data  ซ่ึง
หมายถึง ข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่ (Volume)  เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Velocity)   และมีความ
หลากหลาย (Variety)  (Jakadish, 2015)         ตัวอย่างของข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีมีลักษณะเป็น Big 
data หรือท่ีเรียกว่า Geospatial big data เช่น  ข้อมูลตําแหน่งและเวลาของรถยนต์จํานวนมากท่ีใช้
บริการหาเส้นทางของ Google map ท่ีส่งไปบันทึกยังเซิรฟ์เวอร์ของบริษัท Google (โดยท่ีผู้ใช้บริการ
ของ Google map เองอาจไม่ตระหนักในเรื่องน้ี)     ข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GNSS ของสถานีฐานท่ี
รังวัดต่อเน่ืองท่ีบันทึกข้อมูลในระดับ 50-60 MB/วัน/สถานี   หรือข้อมูลอ่ืน ๆ  ท่ีมีเน้ือหาเชิงตําแหน่ง 
(Spatial content) และได้จากเซ็นเซอร์ท่ีบันทึกข้อมูลตลอดเวลา เช่น  ข้อมูลสภาพอากาศ  ข้อมูล
สถานีวัดระดับนํ้า  เป็นต้น       
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ปัจจุบัน Big data เริ่มมีบทบาทสําคัญมากข้ึนเรื่อย ๆ เน่ืองจากการวิเคราะห์ Big data ทําให้เกิด
ข้อมูลเชิงลึก (Insight) หรือเปิดเผยรูปแบบบางประการสามารถนําไปใช้ต่อได้อย่างกว้างขวาง และเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผน/ดําเนินการในกิจการต่าง ๆ ในวงกว้าง   ตัวอย่างเช่น Big data ของตําแหน่ง
และเวลาของผู้ขับข่ีรถยนตร์จํานวนมากท่ีใช้ Google map ในการนําทาง   ทําให้สามารถคํานวณ
ความเร็วและความหนาแน่นของจราจรได้ตลอดเวลาในลักษณะ Real-time และทําให้สามารถแนะนํา
เส้นทางเดินทางท่ีหลีกเลี่ยงบริเวณท่ีมีสภาพการจราจรคับค่ังได้     ในช่วงไม่ก่ีปีหลังน้ี Big data ได้
กลายเป็นสิ่งท่ีได้รับความสนใจอย่างมากไม่ว่าในแวดวงธุรกิจหรือหน่วยงานภาครัฐ    แม้แต่ในท่ีประชุม 
World Economic Forum ท่ีเมือง Davos เม่ือเดือนมกราคม 2016 ท่ีผ่านมา  ก็ได้มีการพูดคุยกัน
อย่างกว้างขวางถึงเศรษฐกิจโลกท่ีกําลังเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4  ท่ีถูกขับเคลื่อนโดย
หลากหลายปัจจัย     รวมท้ังนวัตกรรมต่าง  ๆ ท่ี เ กิด ข้ึนจากการใช้ งาน Big data 
(http://blogs.worldbank.org/category/tags/big-data)    ด้วยเหตุน้ี Geospatial big data ท่ีอยู่
ในมือของภาครัฐจึงควรได้รับความสนใจในการนํามาใช้ประโยชน์และยกฐานะข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางภูมิสารสนเทศของประเทศ    หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของชุด
ข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศ    

 ในขณะเดียวกัน  นอกจากการเกิดข้ึนของ Big data แล้ว ในยุคสมัยของ Web 2.0 ท่ีผู้ใช้
สามารถเป็นผู้ผลิตเน้ือหาและข้อมูลได้เอง      ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
แพล็ตฟอร์มท่ีใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา (Ubiquitous Internet) ก็ทําให้ผู้ใช้
จํานวนมากสามารถร่วมมือกันดําเนินการสร้างหรือปรับปรุงแก้ไขแผนท่ี/ข้อมูลภูมิสารสนเทศได้ หรือท่ี
เรียกว่า Crowdsourcing ดังกรณีของ OpenStreetMap ท่ีได้กล่าวไปก่อนหน้าน้ีในหัวข้อ 2.3.1    ใน
กรณีท่ีแพล็ตฟอร์มให้บริการเป็นของภาครัฐ   การทํา Crowdsourcing ก็เป็นการท่ีประชาชนเข้า
มาร่วมสร้าง ร่วมปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโดยท่ีภาครัฐไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย  (ยกเว้นค่าใช้จ่ายใน
การจัดต้ังและบริหารจัดการแพล็ตฟอร์มและแบนด์วิทช์ให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง รวดเร็ว
และมีเสถียรภาพ  ซ่ึงเป็นท่ีทราบกันดีว่า โดยท่ัวไปแล้วค่าใช้จ่ายส่วนน้ีตํ่ากว่าค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลมาก)    Crowdsourcing จึงถือได้ว่าเป็นวิธีการหน่ึงของแนวทาง Public-private 
partnership ท่ีน่าสนใจอย่างย่ิง   สําหรับการนํามาใช้พัฒนาหรือปรับปรุงชั้นข้อมูลบางชั้นในชุดข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศ   นอกจากน้ี  ยังอาจกล่าวได้ว่า Crowdsourcing เป็นแนวทางท่ี
เป็นไปได้มากท่ีสุดในการตอบสนองความต้องการใช้แผนท่ีและข้อมูลภูมิสารสนเทศสําหรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน (Crisis mapping) เช่น เม่ือเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ  ท่ีต้องการความรวดเร็วในการสร้างแผนท่ี
และแอพพลิเคชั่นเฉพาะเหตุการณ์และสถานท่ี  ดังตัวอย่างการรายงานสถานการณ์นํ้าท่วมใหญ่ ปีพ.ศ.
2554  ซ่ึงใช้ Crowdsourcing เพ่ือให้ประชาชนตรวจสอบและรายงานสถานการณ์นํ้าท่วม ในช่วง
กลางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554  ระบบดังกล่าวเปิดใช้งาน 1 เดือน  โดยในแต่ละสัปดาห์มีผู้เข้ามาดู
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กว่า 200,000 ครั้ง และมีรายงานตําแหน่งสถานการณ์นํ้าท่วมหลายพันจุด ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีมีประโยชน์
สําหรับชาวกรุงเทพในช่วงเวลาน้ันอย่างมาก 

รูปท่ี 2.3 ระบบรายงานสถานการณ์นํ้าท่วมใหญ่ในปี พ.ศ.2554 โดยใช้แนวทาง Crowdsourcing 

 การศึกษาน้ีเสนอให้ใช้แนวทาง Crowdsourcing ในการสร้างและปรับปรุงชั้นข้อมูล FGDS 
บางชั้นข้อมูลท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะดําเนินการตามแนวทางน้ีตามท่ีได้นําเสนอไปในรายงานข้ันกลาง
และได้สรุปชั้นข้อมูลเหล่าน้ีไว้ในภาคผนวก ก    รวมท้ังเสนอให้มีการนําเอาชุดข้อมูล Geospatial big 
data 3 ชุด ท่ีจะมีประโยชน์ต่อสังคมได้แก่ ข้อมูลตําแหน่ง/เวลาของยานพาหนะ   ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
และข้อมูลสัญญาณดาวเทียมจาก GNSS base station เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ FGDS ด้วย 
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บทที่ 3  ทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 แนวคิดในการจัดทํา (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติคือ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ท่ี
จัดทําข้ึนต้องเป็นไปตามทิศทางหลักของการพัฒนาประเทศ  ซ่ึงกําหนดโดยกฎหมาย แผนพัฒนา และ
นโยบายในการปฏิรูปประเทศต่าง ๆ ดังน้ี 

1.  ร่างรัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2559 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) 

3. Thailand 4.0 

4. แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

5. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (2559-2561) 

 หัวข้อ 3.1 – 3.5 เป็นการสรุปประเด็นหรือแนวคิดต่าง ๆ ของกฎหมายหรือแผนพัฒนาข้างต้น
เฉพาะในส่วนท่ีมีความเก่ียวข้องกับภูมิสารสนเทศ   ตลอดจนแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงระหว่าง (ร่าง) 
แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติท่ีกําลังดําเนินการจัดทําน้ีว่ามีส่วนเก่ียวข้องหรือสนับสนุนแผนหลัก
ของประเทศในประการใด   

3.1  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2559) 

 กล่าวได้ว่าเป็นครั้งแรกท่ีเน้ือหาในกฎหมายสูงสุดได้แก่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(2559) ท่ีเพ่ิงผ่านการลงประชามติให้การยอมรับได้มีการระบุอย่างชัดเจนถึงการปฏิรูปประเทศ และ
แนวทางในการดําเนินการของภาครัฐให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และคํานึงถึง
ประโยชน์ท้ังของภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม  โดยในมาตรา 258 การปฏิรูปประเทศ หมวด ข 
ด้านการบริหารราชการ มีการระบุไว้ว่า 

1.  ให้มีการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทํา
บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพ่ืออํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 

2. ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็นระบบข้อมูลเพ่ือการ
บริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน 

นอกจากน้ีในหมวด ค ด้านกฎหมาย ข้อ (1) ยังได้มีการระบุให้ 

1. มีกลไกให้ดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีใช้บังคับอยู่ก่อน
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ีให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 และพัฒนาให้สอดคล้อง
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กับหลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการดําเนินการโดยคณะกรรมการ
เพียงเท่าท่ีจําเป็นเพ่ือให้การทํางานเกิดความคล่องตัว  โดยมีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน และไม่
สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจําเป็น เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โดยมาตรา 77 ท่ีอ้างถึงข้างต้น ใน วรรค 1 ระบุไว้ว่า  

รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าท่ีจําเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความ
จําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตหรือการ
ประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และดําเนินการให้ประชาชน
เข้าถึงตัวบทกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

 จากข้างต้น จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ท่ี 1, 2 และ 3 ในร่างแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติน้ี 
เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในร่างรัฐธรมนูญ (พ.ศ.2559) อย่างชัดเจนดังน้ี 

-  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปรัปปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ  ซ่ึงมี
กลยุทธ์และแผนงานการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีล้าสมัย ให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบันท่ีส่งเสริมให้เปิดเผยข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ตามแนวคิด 
Open data ซ่ึงเป็นแนวคิดสากลท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป สอดคล้องกับมาตรา 77 วรรค 1 
และมาตรา 258 หมวด ค (1) 

- ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของภาครัฐ ท่ีมีเป้าหมายให้มีชุดข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานท่ีมีความทันสมัย และให้มีแพล็ตฟอร์มสําหรับบูรณาการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศของภาครัฐ สอดคล้องกับมาตรา 258 หมวด ข (1) และ (2) 

- ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกับมาตรา 258 หมวด ข (1) และ (2) 

3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) 

ต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 ถึง 11 ประเทศได้มีการพัฒนาในหลาย
ด้าน ท้ังเศรษฐกิจ โครงสร้างพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทรัพยากรมนุษย์ 
สิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้ํา ทําให้เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองและสามารถฟ้ืนตัวจากวิกฤติ
ต่าง ๆ มาได้ แต่ในปัจจุบัน ประเทศไทยกําลังเผชิญความท้าทายใหม่และต้องปรับตัวให้ทันกับ
สถานการณ์ภายในประเทศและบริบทโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายด้าน ได้แก่ 

1) ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลกท่ีเปลี่ยนไป โดยเฉพาะเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มจะขยายตัวช้าลง 
รูปแบบการค้าระหว่างประเทศท่ีจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นการค้าเสรีมากข้ึนเรื่อย ๆ จากการ
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รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับพหุภาคี และบทบาทของประเทศมหาอํานาจท่ีมากข้ึนใน
ระดับภูมิภาคผ่านทางเศรษฐกิจการค้า 

2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจําวันของคนมากข้ึนเรื่อย ๆ จน
กล่าวได้ว่าเป็นยุคสมัยของ Internet of Things หรือการมีอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง
รอบตัว ประกอบกับการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงมีการใช้เทคโนโลยีในสายการผลิต
ท้ังหมด 

3) การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมในด้านการเข้าสู่สังคมสูงวัย ความขาดแคลนแรงงานเฉพาะทาง
และภาวะว่างงานของแรงงานทักษะตํ่า ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีสูงข้ึน 
และการแพร่กระจายของวัฒนธรรมอย่างรวดเร็วผ่านสื่อดิจิตอล 

4) การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับภัยธรรมชาติท่ีส่งผล
กระทบอย่างมาก 

5) สถานการณ์ภายในประเทศท่ียังไม่มีเสถียรภาพ และความม่ันคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
รวมถึงการก่อการร้าย และอาชญากรรมไซเบอร์ 

เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาต่อไปได้ ประเทศไทยได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2579) ซ่ึงมีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ได้มีการจัดทําข้ึนให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยแปลงยุทธศาสตร์ 
20 ปีไปเป็นแผนปฏิบัติการในช่วง 5 ปีแรกเพ่ือให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อ ๆ ไป
สามารถต่อยอดต่อไปได้ดังท่ีแสดงในรูปท่ี 3.1  

 

รูปท่ี 3.1  ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) (รูปคัดลอกจากเอกสารการระดมความคิดเห็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ระดับภาค, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, เมษายน 2559) 
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3.2.1 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
10 ยุทธศาสตร์ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เน่ืองจากโครงสร้างประชากร
จะเข้าสู่สังคมสูงวัย แต่ประชากรทุกวัยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพในหลายด้าน 
เช่น สุขภาพของคนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซ่ึงมีภาระของโรค
สูง การศึกษาและการเรียนรู้ยังอยู่ในระดับท่ีตํ่า ความหลากหลายของ
ครอบครัวไทยท่ีจะส่งผลกับบทบาทในการพัฒนาคน และค่านิยมท่ี
เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก เป้าหมายของยุทธศาสตร์น้ีจึงมุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะและความรู้ความสามารถเ พ่ือเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ 
เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรม
เสี่ยงทางสุขภาพน้อยลงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และสร้างจิตสํานึกพลเมือง
และมีค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม ปัญหาด้านความ
เหลื่อมล้ํามีหลายประการ เช่น การกระจายรายได้ในประเทศไทยแย่ลง
ประกอบกับโครงสร้างภาษีท่ีไม่สนับสนุนการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
การเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุขและแหล่งทุนยังไม่ท่ัวถึง เป็นต้น ดังน้ัน 
ยุทธศาสตร์น้ีจะมีเป้าหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ําและแก้ไขปัญหา
ความยากจน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ   

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยลดลงอย่างมาก ซ่ึงเกิดจากความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศไทยท่ีลดลง ทําให้ประเทศไทยยังติดกับดักรายได้
ปานกลางระหว่างกลุ่มประเทศท่ีได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตและประเทศท่ี
ผู้สร้างและส่งออกนวัตกรรม ยุทธศาสตร์น้ีจึงมุ่งเน้นการพัฒนาให้เศรษฐกิจ
ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้
เศรษฐกิจรายสาขา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองทําให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็ว 
และส่งผลให้ทุนธรรมชาติของประเทศลดลงอย่างต่อเน่ือง เกิดการขยายตัว
ของเมืองซ่ึงนํามาซ่ึงปัญหามลภาวะต่าง ๆ ยุทธศาสตร์น้ีจะเน้นการเพ่ิมพ้ืนท่ี
ป่าไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
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ทรัพยากรนํ้าในพ้ืนท่ี 25 ลุ่มนํ้า สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษและ
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ความม่ันคง ปัญหาด้านความม่ันคงของประเทศมีหลายด้าน เช่น การล่วง
ละเมิดสถาบันหลักของชาติ ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันของคนในชาติ 
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภัยจากการก่อการร้ายข้ามชาติ 
ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ ความม่ันคงทางพลังงานและทางอาหาร 
ยุทธศาสตร์น้ีจึงพยายามจะแก้ปัญหาดังกล่าวโดยกําหนดเป้าหมายหลาย
ประการได้แก่ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความม่ันคงและ
ความสมานฉันท์ ขจัดความขัดแย้งในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้  ลดความเสี่ยง
ของการก่อการร้ายและอาชญากรรมไซเบอร์ เตรียมการรับมือกับภัยคุกคาม
ต่าง ๆ จากนอกประเทศและสาธารณภัยต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ของภาครัฐ ซ่ึงมีปัญหาหลายด้าน เช่น ประสิทธิภาพในการให้บริการ การ
จัดสรรงบประมาณ ประสิทธภาพของรัฐวิสาหกิจ กระบวนการยุติธรรม การ
ทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น ดังน้ันเป้าหมายของยุทธศาสตร์คือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ กระจายอํานาจให้กับท้องถ่ินเพ่ือ
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และลดข้อ
ร้องเรียนของประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ปัจจุบัน โครงข่ายถนน
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง แต่การพัฒนาการขนส่งทางรางยังไม่มีความ
คืบหน้าและการใช้งานท่าเรือและท่าอากาศยานยังไม่ดีเท่าท่ีควร การเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองแต่ยังเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ําในการ
เข้าถึง ยุทธศาสตร์น้ีจึงมุ่งเป้าการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
ระบบโลจิสติกส์ ระบบคมนาคม ด้านพลังงาน เศรษฐกิจดิจิทัลและ
สาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประเทศไทยมีความสามารถ
ด้านนวัตกรรมในระดับท่ีไม่สูง เน่ืองจากเม็ดเงินด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ 
GDP ยังไม่สูง โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่พร้อม 
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ประกอบกับความขาดแคลนบุคคากรด้านการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงส่งผลให้ผล
งานตีพิมพ์และการจดสิทธิบัตรยังน้อยมาก ยุทธศาสตร์น้ีจะมุ่งเน้นการเพ่ิม
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9  การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีปัญหา
การกระจายรายได้ระหว่างภูมิภาค และการกระจุกตัวในเขตเมือง การ
เปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองท่ีรวดเร็วทําให้โครงสร้างพ้ืนฐานมีการพัฒนาไม่
ทันและมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็วเกินกว่าท่ีจะสามารถฟ้ืนฟู
ได้ทัน ยุทธศาสตร์น้ีจะแก้ไขปัญหาด้านการกระจายรายได้ของประชาชน 
พัฒนาเมืองให้ผู้ อ ยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิต ท่ี ดี แก้ไขปัญหามลพิษและ
สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้าง
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 10 การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค ในระดับภูมิภาค ประเทศ
ไทยยังมีข้อได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ ซ่ึงยุทธศาสตร์น้ีมีเป้าหมายในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศไทยในระดับภูมิภาคดังน้ี พัฒนาความ
เชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมเพ่ือให้ประเทศไทยกลายเป็น
ผู้นําด้านโลจิสติกส์ การค้า การบริการและการลงทุน เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่า
และเป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญในระดับภูมิภาค สร้างความเป็น
หุ้นส่วนในการพัฒนากับประเทศในระดับภูมิภาค สร้างภาพลักษณ์และความ
เชื่อม่ันของประเทศ และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเอกชนเพ่ือขยายตลาดเดิมและตลาดใหม่ 

3.2.2 ความเช่ือมโยงระหว่าง (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติจะช่วยในการพัฒนาภูมิสารสนเทศ ซ่ึงสามารถช่วยให้บรรลุ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ได้หลายประการดังน้ี  

1) ภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจท่ีสําคัญต้ังแต่ระดับนโยบายของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนการบรรลุยุทธศาสตร์ท่ี 1 2 4 และ 9 เช่น การนําข้อมูล
ภูมิสารสนเทศไปใช้เพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีท่ีทุนมนุษย์มีการพัฒนาช้าหรือมีความเหลื่อมล้ํา การ
บ่งชี้พ้ืนท่ีท่ีมีการบุกรุกท่ีดินของรัฐหรือพ้ืนท่ีท่ีต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ของแผนแม่บทซ่ึงเป็นการสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศและระบบให้บริการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศสําหรับหน่วยงานภาครัฐจะเป็นจักรกลสําคัญในการสนับสนุน 
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2) ภูมิสารสนเทศเป็นตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนการบรรลุ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 และ 9 เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมต้นนํ้าท่ีเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าขนาด
มหาศาลของประเทศ การพัฒนาภูมิสารสนเทศจะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ย่ิงไปกว่า
น้ัน ภูมิสารสนเทศจะช่วยในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทําให้เกิดการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน นอกจากน้ี ภูมิสารสนเทศยังจะช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีต่อ
ยอดจากภูมิสารสนเทศได้อีกด้วย  

3) ภูมิสารสนเทศจะช่วยในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ท้ังระบบโลจิสติกส์ คมนาคม 
โทรคมนาคมตามยุทธศาสตร์ท่ี 7  เน่ืองจากโครงสร้างพ้ืนฐานเหล่าน้ีจําเป็นต้องมีการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญ 

4) ภูมิสารสนเทศจะช่วยให้การบริหารจัดการในภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
มากข้ึน เน่ืองจากมีการตัดสินภายใต้พ้ืนฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและ
ตรวจสอบได้ตามยุทธศาสตร์ท่ี 6 

3.3  Thailand 4.0 

ประเด็น Thailand 4.0 เป็นคําท่ีผู้บริหารระดับสูงของประเทศกล่าวถึงบ่อยครั้งว่าเป็นโมเดลหรือ
ทิศทางเศรษฐกิจใหม่และปรากฏในสื่อมวลชนจํานวนมาก  แต่จากการสืบค้นไม่พบเอกสารท่ีเป็น
ทางการและเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับเรื่องน้ีแต่อย่างใด    อย่างไรก็ตาม จากแหล่งข้อมูลหรือเอกสารท่ี
เก่ียวข้อง เช่น Presentation ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีระดับสูง   หรือคําให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรี
หรือผู้บริหารระดับสูง พบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิตัล  

รูปท่ี 3.2 เป็นการอธิบายความหมายของ Thailand 4.0  โดยแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยนับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยแบ่งออกเป็นสามช่วง  ช่วงท่ีหน่ึงได้แก่ 
Thailand 1.0  ประเทศไทยอยู่บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจการเกษตร   ช่วงท่ีสอง Thailand 2.0  
เศรษฐกิจไทยพ่ึงพาอุตสาหกรรมเบาและอาศัยค่าแรงราคาถูกเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก  ช่วงท่ีสามซ่ึงเป็น
ยุคปัจจุบันคือ Thailand 3.0 เศรษฐกิจไทยอยู่บนพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมหนักและเครื่องจักรสมัยใหม่  
สําหรับช่วงถัดไปในอนาคตหรือ Thailand 4.0 เป็นสิ่งท่ีรัฐบาลมีนโยบายว่าระบบเศรษฐกิจ-สังคมของ
ประเทศไทยมีพลังขับเคลื่อนหลักท่ีมาจากนวัตกรรมและการสรรค์สร้างต่าง ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือ
ทําให้หลุดพ้นจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีประชากรมีรายได้สูง 
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รูปท่ี 3.2  วิสัยทัศน์ของ Thailand 4.0 เน้นนวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพ่ือสร้างลักษณะท่ี

ชาญฉลาด (Smart) ให้กับธุรกิจอุตสาหกรรม เมือง และประชาชน (รูปคัดลอกจาก
เอกสารประกอบการบรรยาย Digital Park for SMEs โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 
เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2559) 

อาจสรุปได้ว่า  Thailand 4.0 คือคําท่ีมีความหมายเดียวกับ Digital Thailand ท่ีปรากฎใน
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือเป็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยแนวทางในการสร้างมูลค่าเพ่ิมคือการนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและขีด
ความสามารถในการแข่งขันตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ข้ึนมา 

3.4  แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเกิดข้ึนจากการท่ีรัฐบาลประกาศนโยบายการปฏิรูปครั้ง
ใหญ่ของประเทศ โดยเล็งเห็นความจําเป็นเร่งด่วนของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสําคัญใน
การปฏิรูปประเทศไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน    โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมข้ึนเพ่ือแทนแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ของประเทศ    แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมได้รับความเห็นขอบจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2559 

3.4.1 วิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมคือ ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล 
ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน 
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 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการ ดังน้ี 

1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 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
สื่อดิจิทัลเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะท่ีเหมาะสมต่อการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

4. ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทํางานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

 ลักษณะพิเศษประการหน่ึงของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมคือไม่ได้กําหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดของแผนไว้อย่างแน่ชัด  แต่ได้มีการเชื่อมโยงแผน ฯ เข้ากับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย
การจัดทําเป็นภูมิทัศน์ทางดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี  ตามรูปท่ี 3.3 

 
รูปท่ี 3.3  ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในเวลา 20 ปี  แสดงให้เห็นการแบ่งช่วงของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมออกเป็น 4 ระยะ รวม 20 ปีนับจากต้นปีงบประมาณ 2559 (รูปคัดลอกจาก
เอกสารแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, พิมพ์
ครั้งท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ) 
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3.4.2 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
และเป้าหมายไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงท่ีมีความเสถียรภาพให้
ครอบคลุมท่ัวประเทศ  มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงท่ีมีความเร็วพอเพียงกับความต้องการใช้งานและให้มีราคา
ค่าบริการท่ีไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของประชาชน รวมท้ัง
ดําเนินการให้มีนโยบาย แผนบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนปรับ
รัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และ
ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิ จิทัล    การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์น้ีคือการผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลด
ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ  สร้างระบบนิเวศน์สําหรับธุรกิจดิจิทัล  เร่ง
สร้าง Digital technology startup เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล  พัฒนา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล และเพ่ิมโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้า
ขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยดําเนินการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  สร้างสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล    มุ่งสร้าง
ประเทศไทยท่ีประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มเกษตรกร ผู้ท่ีอยู่ใน
ชุมชนห่างไกล  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล องค์
ความรู้ ท้ังระดับประเทศและระดับท้องถ่ินในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชน
สามารถเข้าถึงและนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก ตลอดจนใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมโอกาสการได้รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานของ
นักเรียนและประชาชน และการรับบริการทางการแพทย์และสุขภาพท่ีท่ัวถึง 
ทันสมัยและเท่าเทียม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล   ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐให้
เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยมี
ข้อจํากัดน้อยท่ีสุด  เน้นบูรณาการการลงทุนในทรัพยากรการเชื่อมโยงข้อมูล
และการทํางานของหน่วยงานรัฐเข้าด้วยกัน  สนับสนุนให้มีการเปิดเผย
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ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน Open data  และพัฒนาแพลตฟอร์ม
บริการพ้ืนฐานภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล     ให้
ความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนวัยทํางานทุกสาขาอาชีพในทุกภาคส่วนให้
มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดใน
การประกอบอาชีพ  และพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงให้
มีความรู้  ความสามารถ และความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านในระดับ
มาตรฐานสากล รวมท้ังพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถวาง
แผนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่า
จากข้อมูลขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 สร้างความเช่ือม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งเน้นการมี
กฎหมาย กฎระเบียบ กติกา และมาตรฐานท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล เพ่ืออํานวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและการทําธุรกรรมออนไลน์  สร้าง
ความม่ันคง ปลอดภัย และความเชื่อม่ัน ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน 

3.4.3 ความเช่ือมโยงระหว่าง (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติกับแผนพัฒนาดิจิทัล ฯ 

(ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติมีส่วนเชื่อมโยงและสนับสนุนแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 2 ประการได้แก่ 

1. (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ซ่ึงได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ในการให้ NSDI หรือ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางภูมิสารสนเทศเป็นกลไกในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มีส่วน
สนับสนุนยุทธศาสตร์ท่ี 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยการให้บริการข้อมูล
ภูมิสารสนเทศจากภาครัฐออกไปในภาคส่วนต่าง ๆ รวมท้ังภาคธุรกิจ เพ่ือเป็นข้อมูลต้ังต้นท่ี
ผู้ใช้จะสามารถนําไปต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูล
ใหม่ หรือไปใช้ในการพัฒนาบริการ (Services)       จากการประมาณการของท่ีปรึกษา
พบว่าข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีเผยแพร่ออกไปจากภาครัฐจะทําให้เกิดมูลค่าเพ่ิมในห่วงโซ่มูลค่า
ถึงประมาณ 8,392 – 27,069 ล้านบาทในระเวลา 5 ปี 

2. ความเชื่อมโยงอีกประการหน่ึงระหว่าง (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติกับ
แผนพัฒนาดิจิทัล ฯ คือ แนวคิด Open data ซ่ึงใช้เป็นกรอบความคิดในการออกแบบ
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของ (ร่าง) แผนแม่บท เป็นสิ่งท่ีสอดคล้องกับทิศทางท่ีกําหนดไว้ใน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ซ่ึงสนับสนุนให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลของภาครัฐตามมาตรฐาน Open data 

3.5  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 

 การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์หลัก (ยุทธศาสตร์ท่ี 4) 
ของแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  และเป็นส่วนสําคัญในการยกระดับงานบริการภาครัฐสู่ความ
เป็นเลิศ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (2559-2561) มีการกําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
 “ใน 3 ปีข้างหน้า ภาครัฐไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ท่ีมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มี
การดําเนินงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง”   

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (2559-2561) ได้รับความเห็นขอบจาก
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2559 พร้อมกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

3.5.1 องค์ประกอบหลักของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ฯ 

การยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ฯ ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานขององค์ประกอบหลักสําคัญ 4 ประการ ได้แก่ 

1.  การบูรณาการภาครัฐ (Government integration) เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ต้ังแต่การเชื่อมโยงข้อมูลไปจนถึงการดําเนินงาน  เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถ 
- เห็นข้อมูลประชาชนเป็นภาพเดียวท่ีสมบูรณ์ 
- ใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน 
- ให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว 

2.  การดําเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart operations) คือการนําเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล
มาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ  เพ่ือให้สามารถดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
แม่นยํา รวดเร็ว และตรงจุดมากข้ึน  โดยท่ี 
- มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์ (Internet of Things) ซ่ึงทําให้เจ้าหน้าท่ี

สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
- มีระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) มาช่วยจัดระเบียบข้อมูลท่ีเกิดข้ึนจํานวนมาก

จาก Internet of Things 
- มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) เพ่ือช่วยทําความเข้าใจข้อมูลอย่างลึกซ้ึง 

ช่วยคาดการณ์ล่วงหน้า และให้คําแนะนําเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 
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3.  การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric services) เป็นการยกระดับ
งานบริการภาครัฐให้มีการดําเนินการบริการแบบเฉพาะเจาะจงตามความต้องการรายบุคคล 
บนความสมดุลระหว่างการอํานวยความสะดวกกับความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และ
ข้อมูลส่วนบุคคล  โดยการกําหนดระดับการรักษาความปลอดภัยและระดับการเข้มงวดของ
การพิสูจน์อัตลักษณ์ให้เหมาะกับลักษณะประเภทของงานและกลุ่มผู้รับบริการ 

4.  การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) เป็น
การปรับเปลี่ยนองค์กรท้ังในด้านทรัพยากรมนุษย์ ข้ันตอนการทํางาน เทคโนโลยี และ
กฎระเบียบ  รวมท้ังมีการขับเคลื่อนโดยมีการบริหารจัดการและการกํากับดูแลท่ีชัดเจน  

3.5.2 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ฯ 

บนพ้ืนฐานขององค์ประกอบท้ัง 4   แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ฯ ได้กําหนดยุทธศาสตร์ของการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาขีดความสามารถรองรับเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน  มุ่งเน้น
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน อันจะนําไปสู่การ
ยกระดับการให้บริการภาครัฐท่ีสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการรายบุคคลย่ิงข้ึน   รวมถึงการพัฒนาระบบเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบถึงงานบริการภาครัฐต่างๆ ผ่านจุดเดียวและสามารถขอรับ
บริการได้ตามสิทธิ จนถึงการทําความเข้าใจปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน เพ่ือนําไปสู่การแก้ไขเม่ือมีการร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้ความ
ช่วยเหลือท่ีเหมาะสมและตรงกับความต้องการรายบุคคลของผู้ด้อยโอกาส 
รวมท้ังพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานของผู้ท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได้ให้
มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ  มุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคธุรกิจในด้านต่างๆ ต้ังแต่การเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรให้มีรายได้พอเพียงต่อการดํารงชีวิต   มีมาตรฐานผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีตรงกับความต้องการของตลาด     ยกระดับประสบการณ์ของ
นักท่องเท่ียวในยุคดิจิทัลอย่างครบวงจรเพ่ือรักษามาตรฐานให้ประเทศไทย
เป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพชั้นนําของโลก    เพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ
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โดยสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจในทุกข้ันตอน  เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ   ในขณะเดียวกันยกระดับ
ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดเก็บภาษีให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้
ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลามากข้ึนโดยไม่เพ่ิมภาระให้กับผู้เสียภาษี ซ่ึง
ท้ังหมดน้ีจะนําไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การยกระดับความม่ันคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน  มุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการ
รักษาความปลอดภัยจากท้ังภัยภายในประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัย
ธรรมชาติ โดยเปลี่ยนจากการแก้ไขสถานการณ์มาเป็นการป้องกันก่อนเกิด
เหตุมากข้ึน รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ในภาวะวิกฤต ให้สามารถให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ
อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

3.5.3 ความเช่ือมโยงระหว่าง (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ฯ 

(ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติมีส่วนเชื่อมโยงและสนับสนุนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใน
หลายด้าน  โดยการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และมาตรการของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ฯ กับ
ยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พิจารณาจากความจําเป็นของการใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ สรุปได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  มาตรการท่ี 1 การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลาง  มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบกลางโดยใช้เลข 13 หลัก 
เพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลของทุกหน่วยงานได้ในวงกว้าง  ข้อมูล
สารสนเทศท่ีมีความเก่ียวข้องคือ แปลงท่ีดิน และตําแหน่งสถานท่ีต้ังทางธุรกิจ
ในชั้นข้อมูล PoI  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  มาตรการท่ี 9  การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ  ซ่ึง
จําเป็นต้องมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและนํามา
วิ เคราะห์ เ พ่ือสามารถให้ ข้อมูลแก่เกษตรกรผ่านช่องทางท่ี เหมาะสม  
มาตรการน้ีจําเป็นต้องใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศหลายชั้นข้อมูล ได้แก่ แปลง
ข้อมูล  แหล่งนํ้า  แบบจําลองความสูงภูมิประเทศ   

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  มาตรการท่ี 15 การยกระดับความม่ันคงปลอดภัยของประชาชน ซ่ึง
กําหนดให้นําเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) มาสนับสนุนการ
ตัดสินใจแบบ Real-time และแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุ  จําเป็นต้องใช้แผนท่ี
และข้อมูลภูมิสารสนเทศมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เชิงตําแหน่ง หรือแสดงผล
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การวิเคราะห์ในรูปแผนท่ีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมท้ังจําเป็นต้องใช้ข้อมูล 
Geospatial big data อย่างเช่น พิกัดตําแหน่งของยานพาหนะ ซ่ึงในแผน
แม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติกําหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของ FGDS  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  มาตรการท่ี 17 การบูรณาการข้อมูลเพ่ือป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ  มุ่งเน้น
การแชร์ข้อมูลสภาพแวดล้อมเพ่ือใช้ในการติดตามและบริหารจัดการภัยพิบัติ 
เช่น ข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลนํ้า หรือข้อมูลดิบจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เพ่ือลด
ความซํ้าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล โดยคํานึงถึงแหล่งท่ีมาของข้อมูล คุณภาพ
ของข้อมูลท่ีทําการจัดเก็บ และมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้สามารถ
นําไปเชื่อมโยงและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการ
ดําเนินงานตามมาตรการน้ี จําเป็นต้องอาศัยข้อมูลภูมิสารสนเทศเป็นอย่าง
มากเพ่ือนําไปวิเคราะห์ประมวลผลให้ได้คําตอบเชิงพ้ืนท่ี โดยท่ีระบบ NGIS ท่ี
จะดําเนินการยกระดับในแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติจะทําหน้าท่ีเป็น 
Gateway ในการแชร์ข้อมูลภูมิสารสนเทศออกไป 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  มาตรการท่ี 18 การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพ่ือการบริหาร
จัดการในภาวะวิกฤต  บูรณาการข้อมูลใช้ประโยชน์ในการติดตามและบริหาร
จัดการในภาวะวิกฤต เช่น ข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลสถานพยาบาล ข้อมูลแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ข้อมูลท่ีต้ังหน่วยกู้ภัยหรือหน่วยบรรเทาภัย  การ
บริหารจัดการภาวะวิกฤตเป็นภารกิจท่ีเก่ียวพันกับแผนท่ี/ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
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บทที่ 4  มูลค่าตลาดภูมิสารสนเทศและการเปิดเผยข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ 

ตลาดภูมิสารสนเทศเป็นตลาดท่ีมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เน่ืองจากภูมิ
สารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท้ังในการให้บริการและ
การจัดการกับทรัพยากรต่าง ๆ ไปจนถึงการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการผลิต
สินค้าหรือบริการ ในปัจจุบัน ภูมิสารสนเทศได้ถูกในไปประยุกต์ใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยี
สารสนเทศ การเกษตร การขนส่ง การท่องเทียว ฯลฯ และได้ผนวกเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่มูลค่า 
(value chain) ขนาดมหาศาลของประเทศแล้ว   พัฒนาการของอุตสาหกรรมภูมิสารสนเทศจึงมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง   แนวโน้มดังกล่าวได้สอดคล้องกับบทบาทของภูมิสารสนเทศ
ท่ัวโลก Oxera (2013) ได้ประเมินมูลค่าขนาดของตลาดบริการภูมิสารสนเทศท่ัวโลกไว้สูงถึง 1.5 ถึง 2.7 
แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปี และสร้างมูลค่าเพ่ิมได้อีกถึงหน่ึงแสนล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อ
ปี 

ในด้านผู้บริโภค ประโยชน์ท่ีผู้บริโภคได้รับจากภูมิสารสนเทศน้ันมีมากมายมหาศาล Boston 
Consulting Group (2012) ได้ประเมินไว้ว่าผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาจะได้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศ
เป็นตัวเงินสูงถึง 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปี ในประเทศไทยเอง ตัวขับเคลื่อนท่ีสําคัญคือ
จํานวนผู้บริโภคเข้าถึงสมาร์ทโฟนและบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายท่ีได้เพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดด เน่ืองจาก
อุปกรณ์สื่อสารไร้สายเหล่าน้ีจะมีระบบกําหนดตําแหน่งบนพ้ืนโลกซ่ึงทําให้ผู้บริโภคสามารถใช้บริการภูมิ
สารสนเทศได้จากทุกหนทุกแห่ง ทําให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้งานบริการภูมิสารสนเทศได้
อย่างดี 

การเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศจะย่ิงทําให้ผลประโยชน์ของภูมิสารสนเทศต่อธุรกิจและ
ผู้บริโภคมีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึนไปอีก โดยผ่านกลไกทางเศรษฐกิจท้ังในด้านการลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ และการกระตุ้นให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีประยุกต์ใช้การเปิดเผยข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ นอกจากน้ี ยังเกิดการสร้างงาน ลดเวลาในการเดินทาง ลดภาระต้นทุนภาครัฐในการ
ทํางานซํ้าซ้อน ทําให้การตัดสินใจมีข้อมูลท่ีครบถ้วนและแม่นยํามากข้ึนอีกด้วย ซ่ึงสุดท้ายแล้วผู้บริโภคก็
จะได้รับประโยชน์จากความมีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจเหล่าน้ี 

บทน้ีจะอธิบายโครงสร้างของห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศในหัวข้อท่ี 4.1 จากน้ันจะทําการ
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของภูมิสารสนเทศและการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศไทยใน
หัวข้อท่ี 4.2 หัวข้อท่ี 4.3 จะสรุปผลการศึกษาในบทน้ี 
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4.1 ตลาดและห่วงโซมู่ลค่าภูมิสารสนเทศ 

ผู้บริโภคในปัจจุบันได้มีโอกาสเข้าถึงภูมิสารสนเทศจากอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ 
สมาร์ทโฟน แทบเล็ท ฯลฯ ผ่านบริการภูมิสารสนเทศท้ังทางตรงจากผู้ให้บริการภูมิสารสนเทศ และ
ทางอ้อมจากผู้ผลิตสินค้าและบริการอ่ืน ๆ ท่ีใช้ภูมิสารสนเทศเป็นส่วนหน่ึงในการตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค ธุรกิจต่าง ๆ อีกมากมายได้ผนวกภูมิสารสนเทศเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ ท้ัง
ด้านโลจิสติกส์ การตลาดและกลยุทธรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศจึง
ครอบคลุมเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้าง  

รูปท่ี 4.1 แสดงห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศ องค์ประกอบหลักของห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศคือ
ธุรกิจภูมิสารสนเทศซ่ึงทําให้ท่ีเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการภูมิสารสนเทศเพ่ือส่งต่อไปยังธุรกิจอ่ืน ๆ ใน
ห่วงโซ่มูลค่าหรือขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ในธุรกิจภูมิสารสนเทศ ธุรกิจต้นนํ้าคือธุรกิจเก่ียวกับการ
รับรู้ระยะไกล (Remote Sensing หรือ RS) ซ่ึงทําการสํารวจข้อมูลเก่ียวกับพ้ืนผิวโลกโดยใช้เทคโนโลยี
ต่าง ๆ เช่น ดาวเทียม อากาศยานไร้คนขับ เรดาร์ ฯลฯ เพ่ือผลิตข้อมูลเก่ียวกับพ้ืนผิวโลก จากน้ันธุรกิจ
ท่ีเก่ียวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System หรือ GPS) จะประมวล
ข้อมูลเก่ียวกับพ้ืนผิวโลกเพ่ือผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศซ่ึงจะเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี รวมท้ังสร้างและผนวก
ชั้นข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง อีกองค์ประกอบท่ีสําคัญคือธุรกิจท่ีเก่ียวกับระบบกําหนดตําแหน่งบนพ้ืนโลก 
GNSS ซ่ึงให้บริการบอกพิกัดบนพ้ืนโลกโดยใช้ดาวเทียม  

สินค้าและบริการภูมิสารสนเทศจะอาศัยระบบการรับรู้ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ระบบกําหนดตําแหน่งบนพ้ืนโลกเป็นปัจจัยการผลิตท่ีสําคัญ สินค้าหรือบริการภูมิสารสนเทศจะเป็น
สินค้ากลางนํ้าสําหรับธุรกิจอ่ืน ๆ ในห่วงโซ่มูลค่า ตัวอย่างเช่น เกษตรกรสามารถใช้ภูมิสารสนเทศ
เก่ียวกับสภาพภูมิอากาศเพ่ือจัดการผลิตผลทางการเกษตร บริษัทจัดการอสังหาริมทรัพย์สามารถใช้ภูมิ
สารสนเทศเพ่ือช่วยในตอบโจทย์ของลูกค้าในการหาท่ีอยู่อาศัยหรือลงทุน ธุรกิจอาจจะใช้ภูมิสารสนเทศ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ เป็นต้น นอกจากน้ี สินค้าหรือบริการภูมิสารสนเทศจะเป็น
สินค้าปลายนํ้าท่ีส่งต่อไปยังผู้บริโภคโดยตรงก็ได้ ตัวอย่างบริการปลายนํ้าเช่น บริการนําทาง บริการสืบ
หาข้อมูลร้านค้า บริการข้อมูลสภาพอากาศ เป็นต้น  
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รูปท่ี 4.1 ห่วงโซ่มูลค่าภมูิสารสนเทศ 

การเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศจะเป็นตัวผลักดันห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศให้เติบโตข้ึน โดย
การลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ในห่วงโซ่มูลค่า เน่ืองจากข้อมูลท่ีเป็นทางการจากภาครัฐจะมี
ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และลดความซํ้าซ้อนของต้นทุนในการประกอบธุรกิจ นอกจาก การเปิดเผย
ข้อมูลยังจะกระตุ้นให้เกิดธุรกิจใหม่ท่ีต่อยอดจากการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอีกด้วย สุดท้ายผู้บริโภคก็จะ
ใช้สินค้าหรือบริการภูมิสารสนเทศท่ีมีคุณภาพข้ึนในราคาท่ีถูกลง 

4.2 การประเมินมูลค่าภูมิสารสนเทศและการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

การประเมินมูลค่าในหัวข้อน้ีจะเริ่มด้วยการประเมินขนาดและแนวโน้มของตลาดภูมิสารสนเทศ
และห่วงโซ่มูลค่าก่อนเพ่ือให้เป็นค่าต้ังต้นของการคํานวณมูลค่าจากการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ต่อไป จากน้ัน การศึกษาจะวิเคราะห์ผลประโยชน์ท่ีผู้บริโภคจะได้รับ การศึกษาน้ีจะใช้วิธีการประเมิน
ด้วยการเทียบเคียง (Benchmarking Approach) ประกอบกับการคาดการณ์แนวโน้มต้ังแต่ปี 2560 ถึง 
2564 ในกรณีท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลระดับต่าง ๆ ต้ังแต่กรณีท่ีไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมข้ึน จนถึงกรณีท่ี

ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (GIS) 

การรับรู้ระยะไกล (RS) 

ระบบกําหนดตําแหน่งบน

พ้ืนโลก (GPS) 

สินค้าหรือบริการภูมิสารสนเทศ 

ผู้บริโภค 

ธุรกิจอ่ืนท่ีใช้ภูมิสารสนเทศ 

ข้อมูลพ้ืนผิวโลก 

ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ข้อมูลเชิงตําแหน่ง 

ธุรกิจภูมิสารสนเทศ 
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มีการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างเต็มรูปแบบ การศึกษาน้ีมิได้มีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากตลาด
เน่ืองจากมิได้เคยมีการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศมาก่อน ซ่ึงเป็นท่ีมาของการใช้วิธีการเทียบเคียงกับ
ต่างประเทศท่ีเคยดําเนินการเปิดเผยข้อมูล การศึกษาน้ีต้องการคาดการณ์แนวโน้มในอีก 5 ปีข้างหน้าซ่ึง
ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความคาดเคลื่อนในผลการศึกษาจึง
เป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การศึกษาจะต้ังสมมติฐานอย่างระมัดระวังท่ีสุดเพ่ือให้ผลการประเมินเป็น
มูลค่าข้ันตํ่าของการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

4.2.1 มูลค่าทางเศรษฐกิจของภูมิสารสนเทศ 

ภูมิสารสนเทศจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสองด้าน ได้แก่ 

1) มูลค่าทางตรง หมายถึงมูลค่าของธุรกิจท่ีผลิตสินค้าและบริการภูมิสารสนเทศ 
ผลกระทบทางตรง  สามารถวัดได้จากรายได้ของธุรกิจในตลาดภูมิสารสนเทศ 

2) มูลค่าทางอ้อม หมายถึงมูลค่าของธุรกิจท่ีนําภูมิสารสนเทศไปต่อยอดเพ่ือผลิตสินค้า
หรือให้บริการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภูมิสารสนเทศ ซ่ึงรวมถึงธุรกิจท่ีอยู่ในห่วงโซ่มูลค่า
ภูมิสารสนเทศท้ังหมด 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557) ได้ประเมินขนาดของตลาดภูมิสารสนเทศในปี 2556 ไว้ โดย
คํานวณรายได้ของธุรกิจภูมิสารสนเทศ ซ่ึงจําแนกเป็นสามประเภท ได้แก่ ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System หรือ GIS) และระบบกําหนดตําแหน่งบนพ้ืนโลก 
(Global Positioning System หรือ GPS) จากการประมาณการ รายได้รวมของภาคเอกชนและ
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเท่ากับ 4,383 ล้านบาท และรายได้รวมของบริษัท
ท่ีมีการดําเนินธุรกิจเก่ียวกับภูมิสารสนเทศในห่วงโซ่มูลค่าเท่ากับ 117,196 ล้านบาทในปี 2556 
นอกจากน้ี แนวโน้มของตลาดภูมิสารสนเทศจะมีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 9.3 ต่อปี 

การศึกษาน้ีจะใช้มูลค่าและอัตราการเติบโตจากรายงานดังกล่าวในการประเมินมูลค่าตลาดภูมิ
สารสนเทศและห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศ รูปท่ี 4.2 แสดงประมาณการของมูลค่าตลาดภูมิสารสนเทศ
และห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศต้ังแต่ปี 2559 ถึง 2564 โดยสมมุติให้อัตราการเติบโตของห่วงโซ่มูลค่า
เท่ากับตลาดภูมิสารสนเทศ มูลค่าตลาดภูมิสารสนเทศและห่วงโซ่มูลค่าจะสูงถึง 8,928 ล้านบาทและ 
238,712 ล้านบาทในปี 2564 สังเกตว่าขนาดของห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศใหญ่กว่าตลาดภูมิ
สารสนเทศมากกว่า 26 เท่า ซ่ึงแสดงถึงศักยภาพของภูมิสารสนเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศในวงกว้าง 



4- 5 

 

รูปท่ี 4.2 ประมาณการของมูลค่าตลาดภูมสิารสนเทศและห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2564 

เน่ืองจากการศึกษาเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศในเชิงปริมาณมีอยู่อย่างจํากัด 
การศึกษาน้ีจึงใช้วิธีการเทียบเคียงจากงานศึกษาการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐโดยท่ัวไปก่อน แล้วค่อยแตก
เป็นประโยชน์ของการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ  

European Commission (2015) พบว่าตลาดทางตรงของการเปิดเผยข้อมูล (Direct Open 
Data Market) ของ EU28+ ในปี 2548 มีขนาดเท่ากับ 28,000 ล้านยูโร หรือประมาณร้อยละ 0.23 
ของ GDP เน่ืองจากประเทศไทยเพ่ิงมีการสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลในไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา การศึกษาน้ีจึง
ต้ังสมมติฐานว่าขนาดตลาดทางตรงของการเปิดเผยข้อมูลในประเทศไทยเท่ากับร้อยละ 0.23 ของ GDP 
ในปี 2559 สมมติให้ GDP ของประเทศไทยมีการเติบโตเท่ากับร้อยละ 3 ต่อปี ซ่ึงจะทําให้ GDP ในปี 
2559 เท่ากับ 13.9 ล้านล้านบาท ดังน้ัน ขนาดตลาดทางตรงของการเปิดเผยข้อมูลในประเทศไทยจะ
เท่ากับ 30,573 ล้านบาทในปี 2559 Vickrey (2011) ประเมินไว้ว่าขนาดตลาดทางตรงและทางอ้อมจะ
เท่ากับ 3.5 เท่าของขนาดตลาดทางตรง เม่ือใช้อัตราส่วน 3.5 เดียวกัน ขนาดตลาดของการเปิดเผย
ข้อมูลท้ังหมดในประเทศไทยจะเท่ากับ 107,004 ล้านบาท 
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รูปท่ี 4.3 จํานวนอุตสาหกรรมท่ีสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลภาครัฐประเภทต่าง ๆ ได ้

รูปท่ี 4.3 แสดงจํานวนอุตสาหกรรมท่ีสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลภาครัฐประเภทต่าง ๆ ได้ใน 
สหราชอาณาจักรท่ีศึกษาโดย Deloitte (2013) สังเกตว่าข้อมูลภูมิสารสนเทศภาครัฐสามารถนําไปการ
ประยุกต์ใช้ได้มากท่ีสุดถึง 15 อุตสาหกรรม การคํานวณขนาดของห่วงโซ่มูลค่าการเปิดเผยข้อมูลภูมิ
สารสนเทศจะอ้างอิงตัวเลขจากรายงานของ Capgemini Consulting (2013) ซ่ึงได้ศึกษาตลาดการ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐในประเทศสเปนและพบว่าธุรกิจจํานวนร้อยละ 51.1 สามารถต่อยอดจากการ
เปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศภาครัฐ ดังน้ัน เม่ือใช้อัตราส่วนดังกล่าวมาเทียบเคียงกับประเทศไทย ห่วงโซ่
มูลค่าของธุรกิจท่ีได้ประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศจะมีขนาด 54,679 ล้านบาทจาก
ขนาดของห่วงโซ่คุณค่าท้ังหมดท่ีได้ประเมินไว้ในหัวข้อย่อยท่ีแล้วหรือร้อยละ 36 ในปี 2559 ดังท่ีแสดง
ในรูปท่ี 4.4 
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รูปท่ี 4.4 ขนาดห่วงโซ่มูลค่าภูมสิารสนเทศท่ีต่อยอดจากการเปิดเผยข้อมูลของประเทศไทยในปี 2559 

4.2.2 ผลทางเศรษฐกิจจากการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

จากบทท่ีแล้ว การเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่มูลค่าถึงร้อยละ 36 
ผลกระทบดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับระดับการเปิดเผยข้อมูล (Maturity Level) รายงาน European 
Commission (2015) ได้ต้ังสมมติฐานเก่ียวกับอัตราการเติบโตของมูลค่าการเปิดเผยข้อมูลสําหรับการ
เปิดเผยข้อมูลระดับต่าง ๆ 4 ระดับ ดังท่ีแสดงในรูปท่ี 4.5 ระดับต่าง ๆ จะมีอัตราการเติบโตต่างกันไป 
เช่น Beginner จะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 1 ต่อปี ระดับ Advanced Beginner จะอัตราการเติบโต
ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นต้น 

 

 

รูปท่ี 4.5 การเติบโตของธุรกิจท่ีใช้การเปิดเผยข้อมลู 
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รูปท่ี 4.6 Global Open Data Index ของประเทศไทยในปี 2558 

จากหัวข้อท่ีแล้ว การเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่มูลค่าถึงร้อยละ 36 
ผลกระทบดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับระดับการเปิดเผยข้อมูล (Maturity Level) รายงาน European 
Commission (2015) ได้ต้ังสมมติฐานเก่ียวกับอัตราการเติบโตของมูลค่าการเปิดเผยข้อมูลสําหรับการ
เปิดเผยข้อมูลระดับต่าง ๆ 4 ระดับ ดังท่ีแสดงในรูปท่ี 4.5 ระดับต่าง ๆ จะมีอัตราการเติบโตต่างกันไป 
เช่น Beginners จะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 1 ต่อปี ระดับ Advanced Beginners จะอัตราการเติบโต
ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นต้น 

สําหรับประเทศไทย ระดับการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศถือว่าน้อยมาก Global Open Data 
Index ได้ประเมินคะแนนการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับพิกัด (Locations) กรรมสิทธิ์ท่ีดิน (Land 
Ownership) และแผนท่ีประเทศ (National Map) ไว้ท่ีร้อยละ 10 ร้อยละ 5 และร้อยละ 15 
ตามลําดับดังท่ีแสดงในรูปท่ี 4.6 เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์การจําแนกระดับการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น 
ประเทศไทยจะอยู่ในระดับ Beginners เน่ืองจากภาครัฐยังมิได้เริ่มดําเนินการเปิดเผยข้อมูลภูมิ
สารสนเทศและยังไม่มีความชัดเจนในระดับนโยบาย การศึกษาน้ีจึงกําหนดให้มูลค่าของการเปิดเผย
ข้อมูลภูมิสารสนเทศจะเติบโตเท่ากับร้อยละ 1 ต่อปีเป็นกรณีฐาน อัตราการเติบโตน้ีจะถูกนําไปรวมกับ
อัตราการเติบโตฐานของห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศร้อยละ 9.3 ต่อปีเพ่ือคํานวณอัตราการเติบโตสุทธิ
ของห่วงโซ่มูลค่าส่วนท่ีพ่ึงการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ ห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศส่วนท่ีเหลือจะ
เติบโตเท่ากับร้อยละ 9.3 เช่นเดิม 

รูปท่ี 4.7 แสดงขนาดของห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศท่ีพึงการเปิดเผยข้อมูลภายใต้ระดับการ
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ การเปิดเผยข้อมูลในกรณีฐานจะทําให้ขนาดของห่วงโซ่มูลค่าเท่ากับ 89,269 ล้าน
บาทในปี 2564 แต่ถ้ามีการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลเป็น Trend Setter แล้ว มูลค่าจะเพ่ิมข้ึน 3,281 
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ล้านบาทในปีแรก แต่มูลค่าจะสูงข้ึนอีกถึง 27,069 ล้านบาทในปี 2564 ทําให้ขนาดของห่วงโซ่มูลค่า
เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศสูงถึง 116,337 ล้านบาท 

รูปท่ี 4.7 ขนาดของห่วงโซ่มูลค่าภมูิสารสนเทศท่ีพึงการเปิดเผยข้อมลู 

4.2.3 มูลค่าของภูมิสารสนเทศต่อผู้บริโภค 

มูลค่าต่อผู้บริโภคเกิดจากการใช้งานบริการภูมิสารสนเทศต่าง ๆ เช่น บริการนําทาง บริการ
ค้นหาสถานท่ี บริการส่งสินค้า ฯลฯ บริการเหล่าน้ีทําให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากภูมิสารสนเทศใน
ชีวิตประจําวันอย่างมาก การศึกษาของ Boston Consulting Group (2012) ได้วิเคราะห์ประโยชน์ของ
ผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาไว้ถึง 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในปี 2554 เน่ืองจากผู้ท่ีจะได้รับ
ประโยชน์โดยส่วนมากจะเป็นประชากรผู้ท่ีสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ซ่ึงมีจํานวน 217.2 ล้านคน 
ดังน้ัน ประโยชน์ต่อผู้บริโภคต่อคนจะเท่ากับ 170.3 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในปี 2554  

เม่ือเทียบเคียงกับประเทศไทยโดยคํานึงถึงค่าครองชีพโดยใช้ PPP conversion factor เท่ากับ 
12.34 ในปี 2010 – 2015 จะได้ประโยชน์ของภูมิสารสนเทศผู้บริโภคในไทยเท่ากับ 2,102 บาทต่อคน 
กําหนดให้ประโยชน์ดังกล่าวเพ่ิมข้ึนตามขนาดของห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศท้ังหมด สมมติให้อัตราการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีการเติบโตแบบ S-curve ซ่ึงฟังก์ชันแบบโลจิสติกส์โดยปรับค่าความชันเพ่ือให้ค่า
ของฟังก์ชันเท่ากับข้อมูลอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในอดีตดังท่ีแสดงในรูปท่ี 4.8 และประชากรไทยมี
อัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 0.5 ต่อปี ดังน้ัน มูลค่าของภูมิสารสนเทศต่อผู้บริโภคสําหรับในกรณีฐาน
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จะเท่ากับ 177,858 ล้านบาท แต่ถ้ามีการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศในระดับ Trend Setter มูลค่า
ดังกล่าวจะสูงถึง 197,696 ล้านบาทในปี 2564 ดังท่ีแสดงในรูปท่ี 4.9 

รูปท่ี 4.8 ประมาณการอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย 

รูปท่ี 4.9 มูลค่าของภูมิสารสนเทศต่อผู้บรโิภคภายใต้การเปิดเผยข้อมูลภูมสิารสนเทศระดับต่าง ๆ 
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4.3 สรุปมูลค่าของการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

การเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศก่อให้เกิดประโยชน์กับห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศซ่ึงมีมูลค่า
มหาศาลแล้ว ยังจะทําให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากบริการภูมิสารสนเทศมากข้ึนอีก อย่างไรก็ตาม 
ประโยชน์ดังกล่าวจะมากหรือน้อยน้ันข้ึนอยู่กับระดับการเปิดเผยข้อมูล ประโยชน์ดังกล่าวจะส่งผลกับ
เศรษฐกิจในวงกว้างหากมีการเปิดเผยข้อมูลในระดับท่ีสูง นอกจากน้ี ประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์
ดังกล่าวได้เร็วข้ึนและผลดังกล่าวจะทบต้นทําให้มูลค่าท่ีได้เพ่ิมมากข้ึนเป็นทวีคูณ 

 
ตารางท่ี 4.1 ผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศเมื่อเทียบกับกรณีฐาน (Beginners) 

ระดับการเปิดเผยข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ 

มูลค่าเพ่ิมสะสมจากการเปิดเผยข้อมูล (ล้านบาท) 
2560 2561 2562 2563 2564 

ผลกระทบต่อห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศ 
Advanced Beginner 1,094 3,528 7,592 13,624 22,016 
Follower 2,187 7,099 15,375 27,769 45,173 
Trend Setter 3,281 10,715 23,352 42,452 69,521 
      
ผลกระทบต่อผู้บริโภค      
Advanced Beginner 553 1,928 4,461 8,561 14,711 
Follower 1,106 3,881 9,039 17,463 30,218 
Trend Setter 1,658 5,857 13,734 26,716 46,554 
      

ตารางท่ี 4.1 สรุปผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศต่อห่วงโซ่มูลค่าภูมิสารสนเทศ
และต่อผู้บริโภคภายใต้ระดับการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ในอีก 5 ปีข้างหน้าเม่ือเทียบกับกรณีฐาน หากมี
การเปิดเผยข้อมูลในระดับ Trend Setter มูลค่าสะสมเม่ือเทียบกับกรณีฐานจะสูงถึง 69,521 ล้านบาท
ภายในระยะเวลาเพียง 5 ปี  (โดยมูลค่าเพ่ิมเฉพาะในปี 2564 มีขนาด 26,699 ล้านบาทหรือร้อยละ 
0.17 ของ GDP)  นอกจากน้ี ผู้บริโภคยังจะได้ประโยชน์โดยตีเป็นตัวเงินมูลค่าสูงถึง 46,554 ล้านบาท
อีกด้วย  

การเปิดเผยข้อมูลระดับ Trend Setter ภาครัฐจําเป็นต้องมีการกําหนดนโยบายเรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลให้ชัดเจน และต้องพัฒนากลไกพร้อมท้ังปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้เอ้ือกับการเปิดเผย
ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ  ผลประโยชน์อันมีมูลค่ามหาศาลเหล่าน้ีจะไม่เกิดข้ึนเลยหากภาครัฐมิได้ริเริ่ม
ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างเต็มท่ี ในปัจจุบัน ภาครัฐได้เริ่มมีความต่ืนตัวในการเปิดเผย
ข้อมูลแล้ว แต่การเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศยังถือว่ามีอยู่อย่างจํากัด ดังน้ัน ภาครัฐจําเป็นต้องผลักดัน
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ให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลเหล่าน้ีอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถตักตวงประโยชน์จากภูมิ
สารสนเทศให้ได้มากท่ีสุด 



5- 1 

 

บทท่ี 5 สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT 
 

ข้ันตอนอันเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปเป็นข้ันตอนมาตรฐานหน่ึงในการจัดทํายุทธศาสตร์คือการ
ทํา SWOT Analysis      SWOT (คําย่อของ Strength, Weakness, Opportunity, Threat) 
Analysis เป็นการรวบรวมและจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยภายใน ซ่ึงได้แก่ จุดแข็ง (Strength) และ
จุดอ่อน (Weakness) ของหน่วยงาน/องค์กร/ประเทศในการดําเนินการสิ่งใดสิ่งหน่ึง  และปัจจัย
ภายนอกซ่ึงประกอบด้วยโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) ท่ีมีหรือเชื่อว่าจะมี
อิทธิพล/ผลกระทบกับความพยายามท่ีจะดําเนินการสิ่งน้ัน    

เม่ือได้ Profile หรือรายการของปัจจัยภายในและภายนอกท่ีเรียงลําดับความสําคัญแล้วจะทําให้
เห็นภาพท่ีชัดเจนของจุดอ่อนจุดแข็ง (ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีควบคุมหรือบริหารจัดการได้) ของหน่วยงาน/องค์กร/
ประเทศในการท่ีจะดําเนินการหรือผลักดันสิ่งใดสิ่งหน่ึงภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีกําหนดโดย
โอกาสและภาวะคุกคาม (ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีหน่วยงาน/ประเทศไม่สามารถควบคุมหรือจัดการได้)        ภาพ
หรือ SWOT Profile ท่ีได้น้ีเม่ือนํามาวิเคราะห์ในลําดับถัดไป เช่น การจับคู่ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส 
หรือการเปรียบเทียบจุดอ่อนกับภาวะคุกคาม  ก็จะเป็นข้อมูลเชิงลึกและทางเลือกท่ีใช้ในการกําหนด
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมในการท่ีจะให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

5.1 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายของการพัฒนาทางภูมิสารสนเทศ 

เน่ืองจากการทํา SWOT Analysis ต้องพิจารณาท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกควบคู่กันไป
การท่ีจะให้ได้ SWOT Profile ท่ีมีรายการของปัจจัยภายในภายนอกท่ีรอบด้านและถูกกําหนดลําดับ
ความสําคัญมาอย่างเหมาะสมจึงเป็นการยากท่ีจะดําเนินการโดยผู้ใดผู้หน่ึงเพียงลําพัง โดยท่ัวไป การทํา 
SWOT Profile จึงนิยมใช้วิธีการระดมความคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้ได้รายการปัจจัยภายในและ
ภายนอกท่ีสมบูรณ์พอสมควรข้ึนมาก่อน แล้วจึงทําการคัดกรอง จัดหมวดหมู่ และจัดลําดับความสําคัญ   
โดยในโครงการจัดทํา (ร่าง) แผนแม่บท ฯ น้ีก็จะใช้แนวทางท่ีว่าน้ีตามท่ีเสนอไว้ใน Coman and 
Ronen (2009) ในการทํา SWOT Analysis เช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากจํานวนและความหลากหลายของผู้ท่ีจะเข้าร่วมระดมความคิดในการทํา 
SWOT Profile จึงจําเป็นต้องมีความชัดเจนว่าการจัดทํา (ร่าง) แผนแม่บท ฯ น้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็น
แผนแม่บทของประเทศ ดังน้ัน การพิจารณาจุดอ่อน/จุดแข็งในท่ีน้ีจึงหมายถึงจุดอ่อน/จุดแข็งของ
ประเทศไทยในการท่ีจะดําเนินการ “พัฒนาทางภูมิสารสนเทศ”    ท่ีครอบคลุมท้ังหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ภาครัฐ       ส่วนโอกาสและภาวะคุกคามหมายถึงสิ่งหรือสภาวการณ์ท่ีประเทศ
ไทยไม่สามารถควบคุม กําหนดหรือจัดการได้        สําหรับในส่วนการดําเนินการ “พัฒนาทางภูมิ
สารสนเทศ” อย่างไรในเรื่องใดบ้างจะถูกกําหนดโดยวิสัยทัศน์และเป้าหมาย    ซ่ึงต้องอยู่ภายใต้กรอบ
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ใหญ่และทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาประเทศ      โดยจากการศึกษาทบทวนท่ีได้รายงานไว้ในรายงาน
ข้ันต้น    และคณะท่ีปรึกษาได้นําเสนอในท่ีประชุม Focus group แล้วว่ากรอบทิศทางการพัฒนา
ประเทศท่ีรัฐบาลประกาศไว้ในช่วง 4-5 ปีข้างหน้า (2560-2564) ท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรมท่ีสุดคือการ
ผลักดันพัฒนา/เศรษฐกิจดิจิตอล  การสร้างเครื่องจักรทางเศรษฐกิจใหม่เพ่ือยกระดับประเทศให้หลุดพ้น
จากกับดักรายได้ปานกลาง  โดยภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนและภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนและอํานวยความ
สะดวก     โครงสร้างพ้ืนฐานทางภูมิสารสนเทศ (National Spatial Data Infrastructure, NSDI) ยังคง
มีความจําเป็นแต่บทบาทท่ีสําคัญท่ีสุดของ NSDI ท่ีสอดคล้องกับทิศทางน้ี กําหนดเป็นวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาทางภูมิสารสนเทศ คือ 

“NSDI เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” 

ภายใต้วิสัยทัศน์ข้างต้น  บนภูมิทัศน์ทางภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน   เป้าหมายของการพัฒนาทาง
ภูมิสารสนเทศในช่วงปี 2560-2564 คือ 

“ประเทศไทยมีเครือข่ายระบบออนไลน์ให้ทุกภาคส่วนใช้สืบค้น เรียกดู และดาวน์โหลดข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพ้ืนฐานท่ีสมบูรณ์ ละเอียดถูกต้อง และทันสมัย  ในรูปแบบท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อ
ยอดได้ในเชิงพาณิชย์ของภาคธุรกิจ   ในกิจการของรัฐ   ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างนวัตกรรม และใน
กิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  โดยมีเง่ือนไขและข้อจํากัดน้อยท่ีสุด”   

5.2  ความหมายของคําสําคัญในเป้าหมายการพัฒนาทางภูมิสารสนเทศ 

เพ่ือประโยชน์ในความเข้าใจท่ีตรงกัน ความหมายของคําสําคัญ (Keywords) ท่ีปรากฏใน
เป้าหมายของการพัฒนาทางภูมิสารสนเทศข้างต้น  ได้สรุปไว้ในตารางท่ี  5.1 

ตารางท่ี 5.1  ความหมายของคําสําคัญ (Keywords) ในเป้าหมายการพัฒนาทางภูมิสารสนเทศ 

คําสําคัญ (Keywords) ในเป้าหมาย ความหมาย/นิยาม 

-  เครือข่ายระบบออนไลน์ 
 

-  Spatial data clearinghouse ซ่ึงประกอบด้วย Gateway และ 
Node servers ต่าง ๆ 

-  ข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน -  FGDS 13 ช้ันข้อมูลตามท่ีระบุไว้ใน (ร่าง) แผนแม่บทระบบข้อมลู
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ฉบับแก้ไขวันท่ี 7 ตุลาคม 2558 
จัดทําโดยคณะกรรมการภูมสิารสนเทศแห่งชาติ  และหมายรวมถึง
ช้ันข้อมูล PoI (Point of Interest) ท่ีเสนอเป็นช้ันข้อมูลใหม่ท่ี 14,  
กลุ่มข้อมูล Extended attribute ได้แก่ ข้อมูลประชากร, ข้อมลู
เชิงเศรษฐกิจ-สังคม และกลุม่ข้อมลู Geospatial big data ของ
ภาครัฐ  ท่ีเสนอเพ่ิมเตมิให้เป็นส่วนหน่ึงของข้อมูลภูมิสารสนเทศ
พ้ืนฐานของประเทศ (ดูภาคผนวก ค ของรายงานฉบับน้ี) 

-  สมบูรณ์ ละเอียดถูกต้อง ทันสมัย -  สมบูรณ์ หมายถึง 1) มีครบถ้วนท้ังประเทศ   2) มีโครงสรา้ง 
Attribute table ตามท่ีกําหนดในเอกสาร “ร่างมาตรฐาน
ข้อกําหนดข้อมูลภมูิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) 13 ช้ันข้อมูล” 
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ตารางท่ี 5.1  ความหมายของคําสําคัญ (Keywords) ในเป้าหมายการพัฒนาทางภูมิสารสนเทศ 

คําสําคัญ (Keywords) ในเป้าหมาย ความหมาย/นิยาม 

เวอร์ช่ัน 4.1  และ 3) มี Metadata อย่างน้อยท่ีสุดตามท่ีกําหนด
โดยคณะอนุกรรมการ Metadata 

-  ละเอียด (Granularity) ความหมายข้ึนกับช้ันข้อมูล 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 ตามท่ีระบุในเอกสาร “ร่างมาตรฐานข้อกําหนดข้อมลูภูมิ
สารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) 13 ช้ันข้อมูล” เวอร์ช่ัน 4.1  

- ทันสมัย (Currency) ตามความเหมาะสม ข้ึนกับความเร็วในการ
เปลี่ยนแปลงของแต่ละช้ันข้อมลู 

- ในรูปแบบท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์
ต่อยอดได ้

- หมายถึงข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบ Machine-readable form เช่น 
Shapefile, .xml, .tif, .xls  ท่ีผู้ใช้สามารถนําไปเช่ือมต่อกับข้อมลู
อ่ืน  หรือวิเคราะห์ประมวลผลต่อได้     ข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีเป็น
ภาพ เช่น .jpg หรือเอกสาร .pdf ไม่ถือว่าอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได ้

- ตัวอย่างบางส่วนของ Machine-readable form ดูได้ในเว็บไซต์
ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
https://data.go.th/Faq.aspx 

- โดยมเีง่ือนไขและข้อจํากัดน้อยท่ีสดุ - หมายถึงให้เป็นไปตามหลักการ Open data ตามเอกสาร Open 
data handbook ท่ีจัดทําโดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน)  ตราบเท่าท่ีไม่สง่ผลเสียต่อความมั่นคง และ/หรือ
สิทธิส่วนบุคคล 

- ข้อเสนอข้ันต้นของท่ีปรึกษาในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลแตล่ะช้ัน
ข้อมูลในชุดข้อมูลภมูิสารสนเทศพ้ืนฐาน แสดงไว้ในภาคผนวก ค 

5.3 สรุปผลการจัดทํา SWOT  

ผลของการระดมความคิดของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ใน Focus 
Group ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 จากผู้เข้าร่วมประชุมซ่ึงเป็นผู้แทนจากภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน โดยใช้รายการ SWOT ต้ังต้นท่ีท่ีปรึกษาได้จัดทําข้ึนเพ่ือเป็นจุดเริ่มใน
การระดมควมคิด  ได้ข้อสรุปของ SWOT เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามทางด้านภูมิ
สารสนเทศของประเทศไทยสรุปได้ตามตารางท่ี 5.2 - 5.5 

ตารางท่ี 5.2 จุดแช็ง (Strength) ทางภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและเหตผุล/ข้อเท็จจริง 

จุดแข็ง เหตุผล/ข้อเท็จจริง 

S1. รัฐบาลให้ความสําคัญในการผลักดนัให้ใช้เทคโนโลยี - รัฐบาลได้มีการประกาศนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลมา



5- 4 

 

ตารางท่ี 5.2 จุดแช็ง (Strength) ทางภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและเหตผุล/ข้อเท็จจริง 

จุดแข็ง เหตุผล/ข้อเท็จจริง 

ดิจิทัลในการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

โดยตลอด  ได้มีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล (2559-2563) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบร่างแผนน้ีเมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2559 

S2. มีโครงข่ายบรอดแบนดค์รอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังประเทศ - โครงข่ายบรอดแบนด์ทําให้ระบบออนไลน์ท่ีจะ
พัฒนาข้ึนสามารถให้บริการข้อมลูออกไปถึงทุกภาค
ส่วนโดยสะดวก 

S3. มีระบบภูมสิารสนเทศและข้อมูลภมูิสารสนเทศท่ี
พัฒนาข้ึนแล้วในภาครัฐเป็นจํานวนมาก 

- การมีข้อมูลภูมสิารสนเทศอยู่แล้วทําให้มีความเป็นได้
ท่ีจะเกิดระบบออนไลน์ตามเป้าหมายได้ภายในเวลา
อันสั้น 

S4. ภาครัฐและธุรกิจไทยมคีวามเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ทางด้านภมูิสารสนเทศมายาวนาน   

- ประเทศไทยมีการใช้งานระบบภมูสิารสนเทศมานาน
กว่า 30 ปีและใช้ประโยขน์จากภาพดาวเทียมมาเป็น
เวลายาวนานเช่นกัน มีบุคลากรท้ังภาครัฐและภาค
ธุรกิจท่ีตระหนักถึงคุณค่าของภูมสิารสนเทศและมี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ภมูิสารสนเทศเพ่ือ
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี 

 
ตารางท่ี 5.3 จุดอ่อน (Weakness) ทางภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและเหตผุล/ข้อเท็จจริง 

จุดอ่อน เหตุผล/ข้อเท็จจริง 

W1. นโยบายระดับประเทศไมม่ีความชัดเจนและต่อเน่ือง
เพียงพอในการผลักดันให้เกิดการเผยแพร่และการใช้
ข้อมูลภูมสิารสนเทศร่วมกัน 

- การขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐในกิจการใดต้องอาศัย
นโยบายจากรัฐบาลเป็นสาํคัญ  การไมม่ีนโยบาย
ระดับชาติท่ีชัดเจนให้หน่วยงานภาครัฐเผยแพร่ข้อมลู 
ทําให้การดําเนินการเผยแพร่ข้อมลูไมไ่ดร้ับ
ความสําคัญ และไมเ่ป็นเอกภาพ 

W2.  มีกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การเผยแพร่ข้อมลูภูมสิารสนเทศ 

- นอกจากไม่มีแรงผลักดันในการเผยแพร่ข้อมูล จาก
การท่ีไมม่ีนโยบายระดับชาติแล้ว  หน่วยงานภาครัฐ
ยังประสบอุปสรรคในการเผยแพรข้่อมูล เน่ืองจากข้อ
ห้ามต่าง ๆ ในกฎหมายท่ีล้าสมัย โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
พรบ.คุ้มครองความลับของราชการ (2478) และมีกฎ 
ระเบียบท่ีไมส่อดคล้องกับสังคมยุคใหม่เป็นอุปสรรค
ต่อการนําข้อมลูภูมสิารสนเทศไปใช้ประโยชน์ต่อยอด 
เช่น การห้ามเผยแพรต่่อ หรือห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์ 

W3. ระบบให้บริการข้อมูลภูมสิารสนเทศของภาครัฐท่ีมีอยู่
ในปัจจุบันมีลักษณะกระจัดกระจาย ไม่ User-
friendly และไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมลูท่ีเป็น 
Machine-readable ไปใช้งานได ้

- ระบบให้บริการท่ีไม่ User-friendly และกระจัด
กระจายเป็นอุปสรรคทําให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ยาก 
การไมส่ามารถดาวน์โหลดข้อมูลท่ีมีลักษณะเป็น 
Machine-readable ไปใช้งานทําให้ไม่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้  

W4. ภาครัฐยังไม่เป็น e-government ท่ีแท้จริง    
workflow ไม่เป็นดิจติอลท้ังหมดทําให้เกิดคอขวดท่ี
เป็นอุปสรรคต่อการไหลของข้อมูลดิจิตอลไปยัง 
Geoportal 

- ข้ันข้อมูลใน FGDS หลายช้ัน เช่น ถนน  อาคาร หาก
มี workflow ท่ีเป็นดิจิทัลตั้งแต่การออกแบบ
จนกระท่ังถึงการอนุญาตก่อสร้างจะทําให้ค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงข้อมูลลดลง 

W5. ข้อมูลจํานวนมากท่ีมี Spatial content และมี - นิยามเดมิของข้อมูลภมูิสารสนเทศพ้ืนฐานมี 13 ช้ัน
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ตารางท่ี 5.3 จุดอ่อน (Weakness) ทางภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและเหตผุล/ข้อเท็จจริง 

จุดอ่อน เหตุผล/ข้อเท็จจริง 

ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ/สังคม ไม่ถือเป็นข้อมลูภูมิ
สารสนเทศพ้ืนฐาน  และไมม่ีกลไกท่ีจะเช่ือมโยงข้อมูล
เหล่าน้ีรวมท้ัง Big data เข้ากับ FGDS 

ข้อมูลเกิดข้ึนจากการสํารวจความคิดเห็นของ
หน่วยงานของภาครัฐเป็นหลัก จึงไม่ไดผ้นวกเอา
ข้อมูลท่ีมี Spatial content เช่น ข้อมูลประชากร 
ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม ข้อมลูสภาพอากาศ ฯลฯ ซ่ึง
เป็นท่ีต้องการของภาคธุรกิจ  หน่วยงานศึกษาวิจัย 
และหน่วยงานท่ีไม่ใช่ภาครัฐเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงข้อมูล
พ้ืนฐาน 

W6.  มีกรอบพิกัดอ้างอิง (Reference frame) หลายกรอบ  - กรอบพิกัดอ้างอิงท่ีต่างกันท้ังท่ีเกิดจากพ้ืนหลักฐาน
อ้างอิงและท้ังท่ีเกิดจากจุดกําเนิดท่ีต่างกัน  ทําให้เกิด
ปัญหาในการบูรณาการข้อมลูเข้าด้วยกันในเชิง
ตําแหน่ง 

W7. ข้อมูลภูมสิารสนเทศท่ีจัดทําข้ึน ส่วนใหญ่ขาด 
Metadata 

- การขาด Metadata ทําให้การสืบค้นข้อมลูทําได้
ลําบาก และสร้างปัญหาให้กับการใช้ข้อมูลร่วมกัน
หรือการบูรณาการข้อมูลเน่ืองจากไม่มีคําอธิบาย
เก่ียวกับคุณภาพของข้อมูลและคุณลักษณะตา่ง ๆ 
ของข้อมูล ตลอดจนแหล่งกําเนิดหรือวิธีการผลิต
ข้อมูล 

W8. ขาดกลไกความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ท้ัง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ประชาชน ในการดําเนินงาน
ร่วมกันทางด้านภมูิสารสนเทศ 

 

W9. ขาดตัวช้ีวัดในระบบงานภาครัฐท่ีเช่ือมโยงกับภูมิ
สารสนเทศ 

 

W10. หน่วยงานของรัฐมีทรัพยากรไม่เพียงพอในการ
ดําเนินงานตามนโยบาย 

 

W11. บุคลากรภาครัฐขาดความเช่ียวชาญในการประยุกต์ใช้
การวิเคราะห์ทางภูมสิารสนเทศเพ่ืองานทางเทคนิค 
หรืองานในสถานการณ์เฉพาะ/ฉุกเฉิน 

 

 
ตารางท่ี 5.4 โอกาส (Opportunity) ทางภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและเหตุผล/ข้อเท็จจริง 

โอกาส เหตุผล/ข้อเท็จจริง 

O1. ความต้องการใช้ภูมสิารสนเทศในสังคมมีมากข้ึน และ
เก่ียวพันกับธุรกิจ/ชีวิตประจําวันมากข้ึน   

- แอพพลิเคช่ันท่ีให้บริการภมูิสารสนเทศและ 
Location-based service มีอยู่เป็นจํานวนมาก 
เช่น Google Map, HERE, Check-in ของ 
Facebook, Share Location ของ Line, 
แอพพลิเคช่ันเรียกรถแท็กซ่ี ฯลฯ 

O2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น GNSS-enabled 
smart phone เปิดโอกาสให้กับการใช้ 
Crowdsourcing เพ่ือรายงานตําแหน่งพิกัดไดส้ะดวก
ย่ิงข้ึน  

- การทํา Crowdsourcing ช่วยในการปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลภูมสิารสนเทศของภาครัฐให้ถูกต้องทันสมัย
โดยง่ายด้วยค่าใช้จ่ายท่ีต่ํามากหรอืไม่มีค่าใช้จ่ายเลย 

O3. ซอฟต์แวร ์ GIS และ Tools ต่าง ๆ ท่ีเป็น Open - http://techcrunch.com/2016/02/09/the-
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ตารางท่ี 5.4 โอกาส (Opportunity) ทางภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและเหตุผล/ข้อเท็จจริง 

โอกาส เหตุผล/ข้อเท็จจริง 

source ท่ีสามารถใช้ในการพัฒนาแอพลิเคช่ันมีอยู่
จํานวนมากและมีขึดความสามารถสูง  ทําให้ผู้ใช้ท่ัวไป
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศได้
หากมีข้อมูลภูมสิารสนเทศใช้งาน 

money-in-open-source-software/ 
- http://inside.envato.com/envato-open-

source/ 
- http://gisgeography.com/free-gis-software/ 

O4. มีระบบให้บริการทางด้านภูมสิารสนเทศท้ังของ
ต่างประเทศและในประเทศให้ใช้บริการได้ฟร ี

-  

 
ตารางท่ี 5.5 ภาวะคุกคาม (Threat) ทางด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและเหตผุล/ข้อเท็จจริง 

ภาวะคุกคาม เหตุผล/ข้อเท็จจริง 

T1. Service ทางด้านภูมสิารสนเทศหรือเก่ียวข้องในเชิง
ตําแหน่งต่าง ๆ ของภาคธุรกิจในไทยพ่ึงพาระบบ
บริการของต่างประเทศเป็นหลัก 

- ผลประโยชน์ของบริษัทต่างประเทศไม่จําเป็นต้อง
สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทย และ
บริษัทต่างประเทศต้องปฏิบัตติามกฎหมายและ
นโยบายของประเทศอ่ืน การพ่ึงพาบริษัท
ต่างประเทศเป็นหลักโดยไมม่ีทางเลือกอ่ืนเป็นความ
เสี่ยงในเชิงยุทธศาสตร์ (ดูกรณตีัวอย่างของอิหร่านท่ี 
http://www.cnet.com/news/how-u-s-
sanctions-hurt-iranian-internet-activists/) 

5.4 การกําหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

ในการจัดทําทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Options) ดําเนินการโดยการสร้าง TOWS 
matrix ซ่ึงเป็นการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายนอก (โอกาส/ภาวะคุกคาม) และปัจจัยภายใน (จุดแข็ง/
จุดอ่อน)  เพ่ือพิจารณาในแต่ละคู่ เพ่ือกําหนดกลยุทธ์ด้านต่างท้ังสี่ด้าน ประกอบด้วย 

• ทางเลือกเชิงรุก  เป็นการจับคู่ระหว่างจุดแข็งและโอกาส 

• ทางเลือกเชิงป้องกัน  เป็นการจับคู่ระหว่างจุดแข็งและภาวะคุกคาม 

• ทางเลือกเชิงแก้ไข  เป็นการจับคู่ระหว่างจุดอ่อนและโอกาส 

• ทางเลือกเชิงรับ เป็นการจับคู่ระหว่างจุดอ่อนและภาวะคุกคาม 

ตารางท่ี 5.6 – 5.9 ข้างล่างเป็นการสรุปทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 

ตารางท่ี 5.6 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์จากจุดแข็งและโอกาส  
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ จุดแข็ง โอกาส 

• จัดตั้งภาคีภูมสิารสนเทศ จากเครอืข่ายสถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ ภาคเอกชน 
และภาครัฐ เพ่ือให้คําปรึกษา/แนะนํา การพัฒนาระบบ NSDI ระบบให้บริการข้อมลู
ภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานจากเครื่องมือ/ซอฟต์แวร์เปิดท้ังท่ีมีอยู่ในประเทศ
และต่างประเทศ และการให้ความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

S1, S2, 
S4 

O1, O3, 
O4 
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ตารางท่ี 5.6 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์จากจุดแข็งและโอกาส  
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ จุดแข็ง โอกาส 

• สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานสาธารณะและเอกชน 
ในการแบ่งปันและร่วมสร้างฐานข้อมูลภูมสิารสนเทศเฉพาะเรื่อง 

• จัดทําฐานข้อมูลทางด้านภูมสิารสนเทศของประเทศไทยให้กว้างขวางและครอบคลุม
ความต้องการใช้ในสังคมให้มากข้ึน โดยใช้ประโยชน์จาก Crowdsourcing 

S1, S2, 
S3 

O1, O2, 
O3, O4 

 
ตารางท่ี 5.7 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์จากจุดแข็งและภาวะคุกคาม 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ จุดแข็ง ภาวะ
คุกคาม 

• ให้บริการข้อมลูภูมสิารสนเทศพ้ืนฐานท่ีภาครัฐมี ให้กับประชาชนทุกภาคส่วน ได้ใช้
งานฟรีในรูปแบบ Open data  

S1, S2 T1 

• จัดทําฐานข้อมูลทางด้านภูมสิารสนเทศของประเทศไทยให้กว้างขวางและครอบคลุม
ความต้องการใช้ในสังคมให้มากข้ึน โดยใช้ประโยชน์จาก Crowdsouring 

S1, S2, 
S3 

T1 

• สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานสาธารณะและเอกชน 
ในการแบ่งปันและร่วมสร้างฐานข้อมูลภูมสิารสนเทศเฉพาะเรื่อง 

S1, S3, 
S4 

T1 

 
ตารางท่ี 5.8 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์จากจุดอ่อนและโอกาส 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ จุดอ่อน โอกาส 
• ให้กภช. เสนอนายกรัฐมนตรี กําหนดเป็นวาระเร่งด่วน/แห่งชาติ ในการกําหนด

แนวทางและแนวปฏิบัตเิพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับชุดข้อมูลภมูิ
สารสนเทศพ้ืนฐาน FGDS ต้องเผยแพร่และแชร์ข้อมูลในรูปแบบ Open data และ
การใช้ข้อมูลภูมสิารสนเทศร่วมกันทุกภาคส่วนในประเทศ 

W1 O1 

• ยกเลิก/แก้ไข  กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจัดทํา NSDI W2 O1, O3 

• มอบหมายให้กระทรวง ICT เป็นผู้ดูแล/จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานและ platform 
สําหรับการให้บริการข้อมูลภูมสิารสนเทศ FGDS 

• ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสถาบันการศึกษา ในการจัดสร้าง/ดูแล/ให้คําปรึกษา ใน
ส่วนระบบให้บริการข้อมลูภมูิสารสนเทศ 

• พัฒนาคุณลักษณะข้อมลูภูมสิารสนเทศและรูปแบบการให้บริการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ ให้มีคุณสมบัติแบบ Open data เพ่ือตอบสนองความตอ้งการใช้ข้อมูล
ของสังคม 

W3, W4 O1, O3 

• ขยายกรอบรายการข้อมลูภมูิสารสนเทศของประเทศจาก FGDS เดมิ ให้ครอบคลมุ
ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเป็น Spatial Content โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการใช้
งานจากท้ังภาครัฐและเอกชน รวมถึงพิจารณาความเก่ียวพันกับการใช้งานในธุรกิจ/
ชีวิตประจําวัน 

• ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสถาบันการศึกษา ในการจัดการ Big Data ท่ีเกิดข้ึน 

W5 O1 

• สร้างฐานข้อมลูท่ีเป็น Spatial Content อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก FGDS เดิม ด้วยวิธี 
Crowdsourcing 

W5 O2 

• สร้างเครือข่ายผูเ้ช่ียวชาญภมูิสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษา  สมาคมวิชาชีพ 
ภาคเอกชนและภาครัฐ เพ่ือร่วมเป็นท่ีปรึกษาในเรื่อง NSDI และให้ความรู้ด้านแผนท่ี 
และภมูิสารสนเทศ 

W6, W7 O1, O3 
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ตารางท่ี 5.8 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์จากจุดอ่อนและโอกาส 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ จุดอ่อน โอกาส 

• สร้างเครือข่ายผูเ้ช่ียวชาญภมูิสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษา  สมาคมวิชาชีพ 
ภาคเอกชนและภาครัฐ เพ่ือเป็นท่ีปรึกษา ในการกําหนดกลยุทธ์และแนวทางการ
พัฒนา NSDI  

W8, W10 O1 

• กําหนดภารกิจในการสนับสนุนการพัฒนา NSDI เป็นหน่ึงในตัวช้ีวัด W9 O1, O3, 
O4 

• พ่ึงพาเครือข่ายสถาบันการศึกษาในการให้ความรูด้้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และมาตรฐานเปิด ทางด้านภมูิสารสนเทศ  

• กําหนดให้การใช้เทคโนโลยีและมาตรฐานเปิดทางด้านภมูิสารสนเทศ เป็นหน่ึงใน
ตัวช้ีวัด   

• สร้างเครือข่ายผูเ้ช่ียวชาญภมูิสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษา  สมาคมวิชาชีพ 
ภาคเอกชนและภาครัฐ เพ่ือเป็นท่ีปรึกษาและให้คําแนะนําการใช้ประโยชน์/
วิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

W10 O1, O2, 
O3, O4 

 
ตารางท่ี 5.9 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์จากจุดอ่อนและภาวะคุกคาม 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ จุดอ่อน ภาวะ
คุกคาม 

• กําหนดนโยบายระดับประเทศให้มีความชัดเจน ต่อเน่ือง ร่วมถึงการประเมินผล ใน
อันท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการจัดทํา NSDI ประเทศ รวมถึงการใช้ข้อมูลภูมสิารสนเทศ
ร่วมกันทุกภาคส่วนในประเทศ 

W1 T1 

• ยกเลิกกฎหมายและกฎระเบียบตา่ง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ 

W2 T1 

• พัฒนาคุณลักษณะข้อมลูภูมสิารสนเทศและรูปแบบการให้บริการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ ให้มีคุณสมบัติแบบ Open data 

W3 T1 

• พ่ึงพาเครือข่ายสถาบันการศึกษาในการให้ความรูด้้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และมาตรฐานเปิด ทางด้านภมูิสารสนเทศ  

• สร้างเครือข่ายผูเ้ช่ียวชาญภมูิสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษา  สมาคมวิชาชีพ 
ภาคเอกชนและภาครัฐ เพ่ือเป็นท่ีปรึกษาและให้คําแนะนําการใช้ประโยชน์/
วิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

W10, 
W11 

T1 

 
 จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  ได้มีการนํามาจําแนกประเภท สรุปยุบรวม
ทางเลือกท่ีใกล้เคียงกันหรือซํ้าซ้อนกัน เพ่ือให้เป็นต้นร่างของแผนงานท่ีจําเป็น ก่อนท่ีจะจัดกลุ่มสิ่งท่ี
สอดคล้องใกล้เคียงกันประกอบข้ึนเป็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 4 ยุทธศาสตร์ตามรายละเอียดในบทถัดไป 
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บทท่ี 6 ยุทธศาสตร์ทางด้านภูมิสารสนเทศ 
 
6.1 วิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

ในการจัดทํายุทธศาสตร์ประกอบแผนแม่บทภูมิสารสนเทศ ปี 2560-2564  มีกระบวนการ
ต้ังแต่การศึกษาภูมิทัศน์ทางภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน  การศึกษากรอบนโยบายและแผนพัฒนาประเทศ
ในช่วงปัจจุบันและอนาคต   การกําหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของการพัฒนาภูมิสารสนเทศในช่วงปี 
2560-2564  และทําการประเมินความพร้อมด้วยการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะ
คุกคามต่อทิศทางท่ีต้องการพัฒนาภูมิสารสนเทศตามวิสัยทัศน์ เพ่ือกําหนดเป็นกรอบยุทธศาสตร์สําหรับ
ดําเนินการแผนแม่บทในช่วงระยะเวลาพ.ศ. 2560-2564 

วิสัยทัศน์ 

“โครงสร้างพ้ืนฐานทางภูมิสารสนเทศ (NSDI) เป็นหน่ึงในกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศอย่าง
สมดุลและย่ังยืน” 

เป้าหมายของแผนแม่บทภูมิสารสนเทศในช่วงปี 2560-2564 

“ประเทศไทยมีเครือข่ายระบบออนไลน์ให้ทุกภาคส่วนใช้สืบค้น เรียกดู และดาวน์โหลดข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพ้ืนฐานท่ีสมบูรณ์ ละเอียดถูกต้อง และทันสมัย  ในรูปแบบท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อ
ยอดได้ในเชิงพาณิชย์ของภาคธุรกิจ   ในกิจการของรัฐ   ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างนวัตกรรม และใน
กิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  โดยมีเง่ือนไขและข้อจํากัดน้อยท่ีสุด”   

6.2 ยุทธศาสตร์ 

 แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบข้อมูลเพ่ือให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมผลักดันให้มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
เทคโนโลยีและข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

กลยุทธ์ ท่ีปรากฏในบทน้ี เป็นแนวทางการดําเนินงานของยุทธศาสตร์ต่างๆ เพ่ือให้บังเกิด
ผลสัมฤทธิ์ ในทางปฏิบัติ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หมายถึงหน่วยงานท่ีควรมีบทบาทในการร่วมรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
ตามแผนงานต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้  

ระยะเวลาดําเนินการของแผนแม่บทน้ี นับแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับภูมทิัศน์ใหมท่างภูมิสารสนเทศ 

เป้าหมาย 
1. มี Open data เป็นนโยบายระดับชาติทางภูมิสารสนเทศ 
2. มีกฎ ระเบียบท่ีเอ้ือต่อการใช้ข้อมูลร่วมกันของภาครัฐผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิ

สารสนเทศกลางของประเทศ (National Geo-Informatics infrastructure System, 
NGIS)  

3. มีกฎ ระเบียบท่ีสร้างความม่ันใจต่อภาคราชการในการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และเอ้ือ
ต่อการท่ีผู้ใช้ภาคส่วนอ่ืนนําข้อมูลภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ต่อยอด 

กลยุทธ์ 
1. ดําเนินการเพ่ือลดข้อจํากัดของกฎและระเบียบสําหรับการใช้ ข้อมูลร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐด้วยกัน 
2. ผลักดันให้รัฐบาลรับหลักการและประกาศใช้ Open data เป็นนโยบายหลักในการเผยแพร่

ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศ (Fundamental Geographic Data Set, 
FGDS) ผ่านคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) 

3. แก้ไข ปรับปรุง จัดทํา กฎ ระเบียบให้เป็นไปตามนโยบายหลักทางภูมิสารสนเทศของ
ประเทศ 

แผนงานตามกลยุทธ์ 
แผนงานตามกลยุทธ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ      
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

2560 2561 2562 2563 2664 

1.  ผลั กดัน ใ ห้รั ฐบาลรับหลั กการและ
ประกาศใช้ Open data เป็นนโยบายหลัก
ในการเผยแพร่ FGDS ผ่านคณะกรรมการ
ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 

 5.0           

1.1 จัดทําเอกสารหลักการเหตุผลและร่าง
ประกาศนโยบายในการเผยแพร่ FGDS 

สทอภ. -           

1.2 นําเสนอต่อ กภช. สทอภ. -           
1.3 ดําเนินการให้รัฐบาลประกาศนโยบาย
เผยแพร่ FGDS ตามหลักการ Open data 

กภช. -           

2. ลดข้อจํากัดของกฎและระเบียบสําหรับ
การใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกัน 

 5.0           

2.1  จั ดประ ชุมผู้ บ ริ ห า รห น่ วย ง าน ท่ี
เก่ียวข้อง 

กภช. -           

2.2 ดําเนินการให้ รมว.มหาดไทย ประกาศ
ให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ได้รับอนุญาตท่ีมี

กภช. -           
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แผนงานตามกลยุทธ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ      
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

2560 2561 2562 2563 2664 

อํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายตาม พรบ.
คุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ. 2483 
2.3 ดําเนินการให้ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าบริการข้อมูล FGDS ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกัน 

กภช./หน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล 

-           

3. แก้ไข ปรับปรุง จัดทํา กฎ ระเบียบให้
เป็นไปตามนโยบายหลักทางภูมิสารสนเทศ
ของประเทศ 

 5.0           

3.1 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข พรบ.คุ้มครอง
ความลับในราชการ พ.ศ. 2483 

กภช. -           

3.2 ดําเนินการจัดทํา License 
agreement สําหรับข้อมลูท่ีเผยแพร่บน 
NGIS-G และ NGIS-P โดยอาศัยตน้แบบ
จาก Open license ท่ีเหมาะสม  

สทอภ./
หน่วยงานผู้ผลิด 

FGDS,
หน่วยงานผู้ใช้,

ภาคีภูมิ
สารสนเทศ 

-           

3.3 ดําเนินการให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
ประกาศใช้ License agreement ท่ีจัดทํา
ข้ึนแทนกฎ ระเบียบเดิมท่ีมีอยู่ 

กภช. -           
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของภาครัฐ 

เป้าหมาย 
1. มีชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานใหม่ FGDS 2.0* ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐ 
2. ยกระดับ NGIS-G ให้เป็นแพล็ตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศและ Gateway 

หลักของภาครัฐ 

กลยุทธ์ 
1. จัดทํา FGDS 2.0 พร้อม Metadata ตามมาตรฐานให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังประเทศเพ่ือ

เผยแพร่ใน NGIS-G  
2. สร้าง Core FGDS 2.0 ประกอบด้วย ชั้นข้อมูลเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน,  โครงข่าย

ถนน, แม่น้ําลําธารและแหล่งนํ้า และ PoI โดยใช้แนวทาง Crowdsourcing ร่วมกับองค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง  

3. สร้าง Socio-economic FGDS โดยการดัดแปลงข้อมูลประชากรและข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม
ให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมในการเชื่อมโยงกับแนวเขตการปกครอง 

4. ศึกษาหาแนวทางการใช้ประโยชน์จาก Geospatial big data และพัฒนา Geospatial big 
data 

5. จัดทําแผนท่ีภาพถ่ายครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังประเทศเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา FGDS เวอร์
ชั่นถัดไป 

6. ปรับปรุงสมรรถนะระบบ NGIS-G 

แผนงานตามกลยุทธ์ 
แผนงานตามกลยุทธ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ      
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. จัดทํา FGDS 2.0 พร้อม Metadata 
ตามมาตรฐาน ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังประเทศ  

 -           

1.1 ทบทวนและปรับปรุงร่างมาตรฐาน 
FGDS ให้มีความทันสมัย 

สทอภ./
หน่วยงานผู้ผลิต 
FGDS/ภาคีภูมิ

สารสนเทศ 

5.0           

1.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้มาตรฐาน 
Metadata 

สทอภ./ภาคีภมูิ
สารสนเทศ 

3.0           

1.3 นําแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศออโธ
รายละเอียดสูง ท่ีผลิตจากภาพถ่ายทาง
อากาศ DMC มาเป็น Basemap 2.0 

กรมท่ีดิน 50.0           

1.4 จัดทําข้อมูลแบบจําลองความสูงเชิงเลข
ด้วย LiDAR  เพ่ิมเติมจากพ้ืนท่ีท่ีเคยจัดทํา
ช่วงปี 2555 ของกระทรวงวิทย์ฯ และ JICA 

สทอภ. 2,000.0           
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แผนงานตามกลยุทธ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ      
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ให้ครอบคลุมท้ังประเทศ  รวมท้ังจัดทํา
ระบบบริหารจัดการข้อมูลท่ีเกิดข้ึน 
1.5 หลอมรวมโครงข่ายหมุดหลักฐานของ
ประเทศให้เป็นเอกภาพ  

กรมท่ีดิน/กรม
แผนท่ีทหาร, 
ห น่ วย ง าน ท่ี มี
สถานี GNSS ท่ี
เข้าร่วมโครงการ
รวมโครงข่าย 

20.0           

1.6 ปรับปรุงช้ันข้อมูลอ่ืน ๆ ใน FGDS ให้
เหมาะสมสําหรับการเผยแพร่ (ยกเว้นกลุ่ม 
Core FGDS ตามแผนงานท่ี 2) และจัดตั้ง/
ปรับปรุง Node server 

หน่วยงานผู้ผลิต 
FGDS 

450.0           

2. สร้าง Core FGDS 2.0 ประกอบด้วย ช้ัน
ข้อมูล เขตการปกครองระดับหมู่ บ้าน ,   
แม่นํ้าลําธารและแหล่งนํ้า, โครงข่ายถนน
และ PoI โดยใช้แนวทาง Crowdsourcing 
ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 

            

2.1 กําหนดแนวทางการจัดทําระบบ 
Crowdsourcing สําหรับการนําเข้า/
ปรับปรุง Core FGDS ส่วนภาครัฐ 

กระทรวงมหาด 
ไทย, กระทรวง 
ICT, สทอภ. 

-           

2.2 ประสานงานร่วมกับเครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานท่ีเข้า
ร่วมการปรับปรุงข้อมลูอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือ
ร่วมกําหนดแนวทางใช้งานและตดิตามผล
การใช้ระบบ Crowdsourcing  

กระทรวงมหาด 
ไทย/กระทรวง 
ICT, สทอภ 

-           

2.3 จัดทําระบบ Crowdsourcing บน 
NGIS 

สทอภ. 30.0           

2.4 สรา้ง Core FGDS 2.0 บน Base Map 
2.0 ประกอบด้วย ช้ันข้อมูลเขตการ
ปกครองระดับหมู่บ้าน, เขตเทศบาล, 
โครงข่ายถนน, แม่นํ้าลําธาร/แหลง่นํ้า และ 
PoI 

กระทรวงมหาด 
ไทย/สทอภ. 

375.0           

3. สร้าง Socio-economic FGDS 2.0 โดย
การดัดแปลงข้อมูลประชากรและข้อมูล
เศรษฐกิจ-สังคมให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสม
ในการเช่ือมโยงกับแนวเขตการปกครอง 

            

3.1 ออกแบบโครงสร้าง Attribute ท่ี
เหมาะสมของข้อมูลเ ชิงประชากรและ
เศรษฐกิจ-สังคม 

กระทรวงมหาด 
ไทย/ สนง.สถิติ
แห่งชาติ/สทอภ.

-           
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แผนงานตามกลยุทธ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ      
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ภาคีภูมิ
สารสนเทศ 

3.2 พัฒนา Attribute table ทางด้าน
ข้อมูลประชากรและเศรษฐกิจ-สังคม 

กระทรวงมหาด 
ไทย/สนง.สถิติ

แห่งชาติ 

20.0           

4. ศึกษาหาแนวทางการใช้ประโยชน์จาก 
Geospatial big data 2.0 และพัฒนา 
Geospatial big data 

            

4.1 ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือกําหนดแนวทางการ
ใช้ประโยชน์จาก Geospatial big data 
และการเช่ือมโยง Geospatial big data 
เข้ากับกลุ่มข้อมูลอ่ืน ๆ ใน FGDS 

กรมท่ีดิน, 
กรมการขนส่ง
ทางบก, กรม
อุตุนิยมวิทยา 

15.0           

4.2 จัดทําชุดข้อมูล Geospatial big data 
และระบบปรับปรุงชุดข้อมูล (GNSS base 
station กรมท่ีดิน, ข้อมูลยานพาหนะ
ก ร ม ก า ร ข น ส่ ง ท า ง บ ก ,  ข้ อ มู ล ก ร ม
อุตุนิยมวิทยา) 

กรมท่ีดิน, 
กรมการขนส่ง
ทางบก, กรม
อุตุนิยมวิทยา 

300.0           

5. จัดทําแผนท่ีภาพถ่ายครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ัง
ประเทศโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพ
ดาวเทียมรายละเอียดสูง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน
การทํา FGDS เวอร์ช่ันถัดไป 

กรมท่ีดิน 300.0           

6. ปรับปรุงสมรรถนะระบบ NGIS-G ใน
ปัจจุบันให้มีขีดความสามารถในการเป็น 
Gateway ทางด้านข้อมูลสารสนเทศของ
ภาครัฐและเป็นแพล็ตฟอร์มหลักในการบูร
ณาการข้อมูล 

สทอภ. 200.0           

* รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มข้อมูลและช้ันข้อมูลใน FGDS 2.0 ดูในภาคผนวก ก ของรายงานฉบับน้ี 
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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

การสร้างกลุ่มข้อมูลภูมิสารสนเทศเพ่ิมเติม 

กลยุทธ์ 
1. จัดต้ังภาคีภูมิสารสนเทศเพ่ือประสานภาครัฐในการดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศ

และใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศ 
2. สร้าง FGDS 2.0P โดยการดัดแปลงจาก FGDS 2.0G 
3. สร้างระบบ NGIS-P ใช้แนวทาง Crowdsourcing ในการนําเข้าและปรับปรุงข้อมูลภูมิ

สารสนเทศ  

แผนงานตามกลยุทธ์ 
แผนงานตามกลยุทธ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ      
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

2560 2561 2562 2563 2664 

1. จัดตั้งภาคีภูมิสารสนเทศเพ่ือประสาน
ภาครัฐในการดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลภูมิ
ส า รสน เทศและ ใ ช้ประ โยชน์จากภู มิ
สารสนเทศ 

 -           

1.1 จัดตั้งภาคีภูมิสารสนเทศ โดยมีสมาชิก
ก่อตั้ งจากสมาคม วิชา ชีพทางด้ านภูมิ
สารสนเทศ  สมาคม วิศวกร ท่ีปรึกษา 
สมาคมธุรกิจ SME  สมาคม Startup 
เพ่ือให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
ความก้าวหน้าและประเด็นต่าง ๆ ในการ
พัฒนาระบบ NGIS-P, การจัดทํา License 
agreement และกิจกรรมอ่ืน ๆ  

สทอภ., 
ตัวแทนจากภาค

ส่วนต่าง ๆ 

-           

1.2 ร่างบทบัญญัติของภาคีภูมิสารสนเทศ
และจดทะเบียนนิติบุคคล 

สมาชิกก่อตั้ง
ภาคีภูมิ

สารสนเทศ 

-           

1.3 ดําเนินการตามบทบัญญัติของภาคี ภาคีภูมิ
สารสนเทศ 

20.0**           

2. สร้าง FGDS 2.0P โดยการดัดแปลงจาก 
FGDS 2.0G 

            

2.1 กําหนดกรรมวิธีในการดัดแปลงช้ัน
ข้อมูลท่ีเปิดเผยโดยมีเง่ือนไขให้เหมาะสม
สําหรับเผยแพร่ใน NGIS-P 

สทอภ./      
ภาคีภูมิ

สารสนเทศ 

-           
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แผนงานตามกลยุทธ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ      
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

2560 2561 2562 2563 2664 

2.2 ดําเนินการดัดแปลง FGDS 2.0G ให้
เป็น FGDS 2.0P เพ่ือเผยแพร่ในวงกว้าง 

หน่วยงานผู้ผลิต 
FGDS/สทอภ. 

140.0           

3. ใช้แนวทาง Crowdsourcing ในการ
นําเข้าและปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

            

3.1 กําหนดช้ันข้อมูลท่ีมีความเหมาะสมใน
การนําเข้าและปรับปรุงโดยวิธี 
Crowdsourcing 

หน่วยงานผู้ผลิต 
FGDS, สทอภ., 

ภาคีภูมิ
สารสนเทศ 

-           

3.2 ออกแบบ พัฒนาระบบ เรียกดู สืบค้น 
และปรับปรุงข้อมูลภูมสิารสนเทศด้วย 
Crowdsourcing  

สทอภ., ภาคีภูมิ
สารสนเทศ 

300.0           

3.3 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการ
ใช้งาน NGIS-P 

สทอภ., ภาคีภูมิ
สารสนเทศ 

20.0           

3.4 จัดตั้ งเครือข่ายการทํางานระหว่าง
สถาบันการ ศึกษา ท่ีมีความพร้อมด้ าน
โครงสร้าง พ้ืนฐานสําหรับการเผยแพร่
ให้บริการข้อมูล FGDS 2.0P 

สทอภ.,      
เครือข่าย 

สถาบันศึกษา 

-           

3.5 จัดทํา  Virtual Machine  สําหรับ
โคลนและให้บริการข้อมูล เพ่ือกระจาย
โหลดการใช้งานท่ัวประเทศ จากกลุ่ม
ผู้ใช้งานสถาบันการศึกษา 

สทอภ., 
เครือข่าย

สถาบันศึกษา 

-           

* FGDS 2.0P คือ FGDS 2.0G ท่ีบางช้ันข้อมูล (ท่ีระบุด้วย ‘with condition’ ในภาคผนวก ก) ผ่านการดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมสําหรับ
เผยแพร่ในวงกว้าง 

** งบประมาณการดําเนินงานของภาคีภูมิสารสนเทศให้ขอรับการสนับสนุนกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงจะจัดต้ังขึ้นตาม 
(ร่าง) พรบ.กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  

 
 
  



6- 9 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมผลักดันใหม้ีการสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
เทคโนโลยีและข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

เป้าหมาย 

1. เพ่ิมสมรรถนะทางด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ 
2. มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ิมข้ึนในทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ 

1. สร้างองค์ความรู้แบบเปิด (Open knowledge) ทางด้านภูมิสารสนเทศ 
2. ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทางด้านภูมิสารสนเทศในภาครัฐ 
3. ส่งเสริมให้เกิด Virtuous cycle ของการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
4. ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของการใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศ 

แผนงานตามกลยุทธ์ 
แผนงานตามกลยุทธ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ      
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

2560 2561 2562 2563 2664 

1 .  ส ร้ า งอง ค์ความรู้ แบบเ ปิด  (Open 
knowledge) ทางด้านภูมิสารสนเทศ 

 -           

1.1 สร้างหลักสูตรทางด้านภูมิสารสนเทศ
สํ าหรับประชาชน ท่ัวไปและปรับปรุ ง
หลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 

สทอภ./ภาคีภมูิ
สารสนเทศ 

10.0           

1.2 คัดเลือกซอฟต์แวร์ Open source ท่ี
เหมาะสมสําหรับใช้ในการดําเ นินตาม
แผนงานในยุทธศาสตร์ 

สทอภ./ภาคีภมูิ
สารสนเทศ 

1.0           

1.3 จัดอบรมตามหลักสูตรท่ีสร้างข้ึน สทอภ./ 
ภาคีภูมิ

สารสนเทศ 

40.0           

1.4 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรออนไลน์
ทางด้านภูมิสารสนเทศท่ีไม่คิดค่าใช้จ่าย 

สทอภ./ 
ภาคีภูมิ

สารสนเทศ 

40.0           

1.5 จัด ทําเอกสารภาษาไทยของ คู่มือ
ซอฟต์แวร์, Tutorial, User-guide เผยแพร่
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

สทอภ./ 
ภาคีภูมิ

สารสนเทศ 

10.0           

2. ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร
ทางด้านภูมิสารสนเทศในภาครัฐ 

            

2.1 สร้างหลักสูตรการประยุกต์ใช้งานภูมิ
สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน/ข้ันก้าวหน้าและ
หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร สําหรับเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐให้สอดคล้องกับความต้องการ 

สทอภ./ภาคีภมูิ
สารสนเทศ 

5.0           
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แผนงานตามกลยุทธ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ      
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

2560 2561 2562 2563 2664 

2.2 จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามหลักสูตร
ท่ีสร้างข้ึนด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

สทอภ./ภาคีภมูิ
สารสนเทศ 

40.0           

2.3 จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและ CIO 
ของภาครัฐ 

สทอภ./ภาคีภมูิ
สารสนเทศ 

10.0           

2.4 ผลักดันให้มี KPI ความรู้ทางด้านภูมิ
สารสนเทศประจําตําแหน่งท่ีเก่ียวข้อง 

กพร./สทอภ. 5.0           

2.5 ศึกษาความเหมาะสมของการกําหนด
ตําแหน่งนักภูมิสารสนเทศและโครงสร้าง
อัตรากําลังในหน่วยราชการ 

กพ./หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

2.0           

3. ส่งเสริมให้เกิด Virtuous cycle ของการ
เผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

            

3.1 ดําเนินการ Outreach ประโยชน์ของ 
ภูมิสารสนเทศในวงกว้างผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชนและ Social media 

สทอภ. 20.0           

3.2 สร้างกลไก/เง่ือนไข/แรงจูงใจให้เกิดการ
ขย า ยตั ว ขอ ง ก า ร เ ผ ย แ พร่ ข้ อมู ล ภู มิ
สารสนเทศ 

สทอภ., 
ภาคีภูมิ

สารสนเทศ 

20.0           

3.3 ส่งเสริมให้ประชาชน, องค์กรสาธารณะ
ประโยชน์และท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการ
ต ร ว จ ส อ บ  FGDS,  ส ร้ า ง ข้ อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศใหม่, และเผยแพร่ข้อมูล 

สทอภ., ภาคีภูมิ
สารสนเทศ 

100.0           

4. ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของการใช้
ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศ 

            

4.1 จัด Mapathon เพ่ือให้ได้ Proof of 
concept หรือ Application prototype 
สําหรับใช้ในทางธุรกิจ 

สทอภ./สรอ., 
ภาคึภูมิ

สารสนเทศ 

80.0           

4 . 2  จั ด ก า ร แ ข่ ง ขั น  Government 
solution, Local solution 

สทอภ./สรอ., 
ภาคึภูมิ

สารสนเทศ 

80.0           

4.3 มีโครงการวิ จัยและพัฒนาร่วมกับ
สถาบันการศึกษาโดยใช้โจทย์ปัญหาจรงิของ
ประเทศ เพ่ือหาแบบจําลองหรือวิธีการ
แก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 

สภาวิจัย
แห่งชาติ/สทอภ. 

500.0           

4.4 จัดการแช่งขัน Geo-challenge เพ่ือ
สร้างความเช่ือมต่อระหว่างงานวิจัยกับ
ธุรกิจทางภูมิสารสนเทศ 

สทอภ./สรอ., 
ภาคึภูมิ

สารสนเทศ 

80.0           

4.5 ศึกษา,พัฒนาระบบ Geocoding ท่ี
เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

กระทรวงมหาด 
ไทย, ภาคีภูมิ
สารสนเทศ 

10.0           
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6.3 งบประมาณดําเนินการ 

 ตารางท่ี 6.1 สรุปให้เห็นเงินลงทุนในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ี 4 ตลอดช่วงเวลา 5 ปี
ตามกรอบเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

ตารางท่ี 6.1  สรุปงบประมาณรายยุทธศาสตร์และงบประมาณรวม (*งบประมาณในตารางน้ีเป็นการประมาณข้ันต้น
เท่าน้ัน) 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณ* (ล้านบาท) 

1. ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ 15 

2. สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของภาครัฐ 3,768 

3. พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศทุกภาคส่วน 480 

4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมผลักดันให้มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
เทคโนโลยีและข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

1,053 

รวม 5,316 

6.4 ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ 

 การติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานเป็นส่วนสําคัญของยุทธศาสตร์   ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือท่ี
ช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์สามารถประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรมว่าผลลัพธ์จากการ
ดําเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ก่อให้เกิดเป้าหมายท่ีต้ังไว้    

ตัวชี้วัดท่ีในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของ (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ  แบ่งออกเป็น 3 
ระดับ ได้แก่ 

1.  ตัวชี้วัดผลงาน (Output indicator) เป็นตัวชี้วัดระยะสั้นท่ีแสดงให้เห็นว่าได้มีดําเนินการ
ตามแผนงานจนเสร็จสิ้นหรือไม่  ตัวชี้วัดในกลุ่มน้ีอาจทําให้ละเอียดข้ึนโดยแสดง
ความก้าวหน้าในลักษณะเชิงปริมาณให้เห็นเป็นไมล์สโตนหรือร้อยละของความก้าวหน้า 

2.  ตัวชี้วัดประสิทธิผล (Outcome indicator) เป็นตัวชี้วัดระยะกลางท่ีแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์
ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานตามแผนงาน ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีมุ่งไปสู่
เป้าหมาย (Targets) ของยุทธศาสตร์ท่ีต้ังไว้ 

3.  ตัวชี้วัดผลกระทบ (Impact indicator) เป็นตัวชี้วัดระยะยาวท่ีแสดงให้เห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากแต่ละยุทธศาสตร์ ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงท่ีส่งผลให้บรรลุ
เป้าหมาย (Goal) ของแผนแม่บท 

ตัวชี้วัดท้ังสามระดับของยุทธศาสตร์ท่ี 1 – 4 ของ (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
แสดงไว้ในตารางท่ี 6.2 – 6.5 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 6.2  ตัวช้ีวัดระดับต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหมท่างภูมิสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดผลงาน 
(Output) 

-  มีการแก้ไขปรับปรุงพรบ.คุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ.2483 
-  มีการจัดทํา License agreement การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
-  มีการจัดทํา License agreement เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบน NGIS-P ตาม

หลักการ Open license 
ตัวชี้วัดประสิทธิผล 
(Outcome) 

-  หน่วยงานเจ้าของข้อมูลใน FGDS ประกาศใช้ License agreement ท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐบน NGIS-G 

-  หน่วยงานเจ้าของข้อมูลใน FGDS ประกาศใช้ License agreement ท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศสู่วงกว้างบน NGIS-P 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
(Impact) 

-  หน่วยงานของรัฐสามารถดาวน์โหลด FGDS 2.0G ไปใช้งานผ่าน NGIS-G 
-  ภาคส่วนอ่ืน ๆ สามารถดาวน์โหลด FGDS 2.0P ไปใช้งานผ่าน NGIS-P 

 

ตารางท่ี 6.3  ตัวช้ีวัดระดับต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ปรับปรุงพัฒนาข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐานสําหรับภารกิจภาครัฐ 
ตัวชี้วัดผลงาน 
(Output) 

-  มี FGDS 2.0G ท่ีเกิดจากการจัดทําใหม่/ปรับปรุง/เพ่ิมเติมช้ันข้อมูลต่าง ๆ และ Metadata 
ตามมาตรฐานของประเทศ 

- มี Socio-economic FGDS เป็นส่วนหน่ึงของ FGDS 2.0G 
-  มีผลการศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จาก Big data 
- มีการจัดทํา Geospatial Big data เป็นส่วนหน่ึงของ FGDS 2.0G 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล 
(Outcome) 

-  ปริมาณข้อมูลแต่ละช้ันข้อมูลท่ีถูกดาวน์โหลดโดยหน่วยงานของรัฐผ่าน NGIS 
- จํานวนหน่วยงานของรัฐท่ีใช้บริการของ NGIS 
- ความถ่ีการใช้บริการ NGIS 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
(Impact) 

-  เกิดช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ ตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐท่ีใช้ FGDS จาก NGIS 
เป็นข้อมูลตั้งต้นในการผลิต 

- จํานวนช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีเผยแพร่ใน NGIS เพ่ิมมากข้ึน 
- เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลภูมิสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่หน่วยงานเจ้าของ

ข้อมูลใน FGDS 

 
ตารางท่ี 6.4  ตัวช้ีวัดระดับต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ท่ี 3 

ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบเว็บท่าเพ่ือให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดผลงาน 
(Output) 

-  มีภาคีภูมิสารสนเทศ 
- มี FGDS 2.0 P  
-  มีระบบเว็บท่า NGIS-P 
- มีช้ันข้อมูลท่ีสร้าง/ปรับปรุงโดย Crowdsourcing 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล 
(Outcome) 

-  ปริมาณข้อมูลแต่ละช้ันข้อมูลท่ีถูกดาวน์โหลดโดยผ่าน NGIS-P 
- จํานวนผู้ใช้บริการ (สืบค้น, เรียกดู, crowdsource) ของ NGIS-P 
- ความถ่ีการใช้บริการ NGIS-P 
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ตารางท่ี 6.4  ตัวช้ีวัดระดับต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ท่ี 3 

ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบเว็บท่าเพ่ือให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
- อันดับของประเทศไทยทางด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศใน Global open data index ดีข้ึน 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
(Impact) 

-  เกิดข้อมูลภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ ท่ีใช้ FGDS จาก NGIS-P เป็นข้อมูลตั้งต้นในการผลิต 
- จํานวนช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีเผยแพร่ใน NGIS-P เพ่ิมมากข้ึน 
- เกิดธุรกิจท่ีเก่ียวข้องหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศมากข้ึน 
- เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลภูมิสารสนเทศในภาคส่วนต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง 

 
ตารางท่ี 6.5  ตัวช้ีวัดระดับต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากข้อมูลภมูิสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดผลงาน 
(Output) 

-  มีหลักสูตรฝึกอบรม, หลักสูตรออนไลน์, Certificiation 
- มี KPI ความรู้/ความสามารถทางภูมิสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (กพร.) 
-  มีเอกสารคู่มือ, Tutorial, User-guide ของ Open soruce ซอฟต์แวร์ภาษาไทยเผยแพร่

บนอินเตอร์เน็ต 
- มีการจัด Mapathon 
- มีการจัดแข่งขัน Solutions 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล 
(Outcome) 

-  จํานวนครั้ง/คนของการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร 
- จํานวนดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ, Tutorial, User-guide ของ Open soruce ซอฟต์แวร์

ภาษาไทยท่ีเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต 
- จํานวนผู้เข้าร่วม Mapathon 
- จํานวน Solutions ท่ีเข้าแข่งขัน 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
(Impact) 

-  จํานวน open script/function/api  
- จํานวนผลลัพธ์จาก Mapathon ท่ีได้รับการนําไปพัฒนาต่อในเชิงธุรกิจ 
- จํานวน Solutions ท่ีมีการนําเอาไปใช้ต่อโดยหน่วยงานอ่ืน 

6.5 การบริหารจัดการแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 

เป้าหมายของการบริหารจัดการแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติคือ การดําเนินการเพ่ือให้เกิด
แผนงานตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีออกแบบไว้โดยเร็วและต่อเน่ืองจนเกิดสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ 

จากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งขาติ พ.ศ. 2558 ซ่ึง
กําหนดให้คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติมีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายในการบริหาร
จัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (ข้อ 10(1)), ดําเนินการบูรณาการแผนงานหรือ
โครงการท่ีเก่ียวกับการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศ (ข้อ 10 (4)), เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มี
หรือปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (ข้อ 10 (5)),  
ตลอดจนประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานในการบริหารจัดการด้านข้อมูลภูมิ
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สารสนเทศ (ข้อ 10 (6))   คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติจึงมีหน้าท่ีเป็นผู้บริหารจัดการแผน
แม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาตินี้  โดยแบ่งมิติของการบริหารจัดการแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

1. การผลักดัน (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติให้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
2. การส่งเสริม/สนับสนุน 
3. การกํากับดูแล/ติดตามประเมินผล 

6.5.1 การผลักดันให้มีการประกาศใช้ (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งขาติ 

การดําเนินงานในส่วนน้ีซ่ึงเป็นข้ันตอนแรกและสําคัญท่ีสุดท่ีจะเปิดทางให้เกิดการดําเนินงานทุก
ส่วนท่ีเหลือในแผนแม่บท ฯ     คือ การดําเนินการให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทภูมิ
สารสนเทศแห่งชาติอย่างเป็นทางการ  เน่ืองจากแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติประกอบด้วยหลาย
ยุทธศาสตร์และแผนงานและมีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วย   การดําเนินการตามแผนงานให้มีความ
เอกภาพ สอดคล้องกันตามจังหวะเวลาท่ีกําหนดไว้ ตลอดจนการได้รับการจัดสรรงบประมาณ/
ทรัพยากรท่ีเพียงพอให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ มีความจําเป็นท่ีจะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็น
ทางการจากคณะรัฐมนตรีให้ประกาศใช้เป็นแผนแม่บทสําหรับเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานด้าน
ภูมิสารสนเทศของประเทศ ในช่วงเวลาปีงบประมาณ 2560 - 2564 

แนวทางการผลักดัน (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติให้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
คือ 

1.  การเชื่อมโยงแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติเข้ากับแผนพัฒนาดิจิทัล ฯ และแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี ฯ เพ่ือทําให้เห็นภาพท่ีชัดเจนข้ึนว่า (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติมีส่วนสนับสนุนอย่างไรในการดําเนินงานแผนพัฒนาดิจิทัล ฯ และแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี ฯ (ท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2559)  ซ่ึง
รัฐบาลให้ความสําคัญอย่างสูงและมีความมุ่งม่ันในการดําเนินงานตามแผนการปฏิรูป
ประเทศท้ังสองฉบับน้ี        โดยสทอภ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ กภช. เป็นผู้เสนอ (ร่าง) 
แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาตินี้ เพ่ือเป็นกรอบแผนงานท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ใน
แผนพัฒนาดิจิทัลท้ังสองข้างต้น รวมท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 (ตาม
ตารางท่ี 6.6 ซ่ึงสรุปข้ึนจากหัวข้อ 3.1.2, 3.3.3 และ3.4.3 ในรายงานฉบับน้ี) ให้ กภช. 
พิจารณาเห็นชอบก่อนท่ีจะดําเนินการให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป 
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ตารางท่ี 6.6 ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติท่ีมีส่วนสนับสนุนหรือทําให้เกิด
ความเป็นไปได้ในการดําเนินงานของยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-
2564), แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2559-2561) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.
2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ -  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ส่งเสริมผลักดันให้มีการสร้างมูลค่าเ พ่ิมจาก
เทคโนโลยีและข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําใน
สังคม 

-  ยุทธศาสตร์ ท่ี  1  ปรั บปรุ งกฎ  ระ เ บี ยบ ใ ห้
สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ 

-  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

-  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ส่งเสริมผลักดันให้มีการสร้างมูลค่าเ พ่ิมจาก
เทคโนโลยีและข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 

-  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
กลางของภาครัฐ 

-  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน
ภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

-  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
กลางของภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ      
โลจิสติกส์ 

-  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
กลางของภาครัฐ 

-  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
กลางของภาครัฐ 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล -  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการ

ข้อมูลภูมิสารสนเทศทุกภาคส่วน 
-  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ

ส่งเสริมผลักดันให้มีการสร้างมูลค่าเ พ่ิมจาก
เทคโนโลยีและข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล -  ยุทธศาสตร์ ท่ี  1  ปรั บปรุ งกฎ  ระ เ บี ยบ ใ ห้
สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ 

-  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
กลางของภาครัฐ 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ.2559-
2561) 

แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
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ตารางท่ี 6.6 ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติท่ีมีส่วนสนับสนุนหรือทําให้เกิด
ความเป็นไปได้ในการดําเนินงานของยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-
2564), แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มาตรการท่ี 1 การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบ
เช่ือมโยงข้อมูลกลาง 

-  ยุทธศาสตร์ ท่ี  1  ปรั บปรุ งกฎ  ระ เ บี ยบ ใ ห้
สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ 

-  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
กลางของภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มาตรการท่ี 9 การเกษตรแบบครบวงจร
รายบุคคลผ่านการบูรณาการ 

-  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 มาตรการท่ี 15 การยกระดับความมั่นคง
ปลอดภัยของประชาชน 

-  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
กลางของภาครัฐ 

-  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 มาตรการท่ี 17 การบูรณาการข้อมูลเพ่ือ
ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

-  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
กลางของภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 มาตรการท่ี 18 การบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานเพ่ือการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต 

-  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
กลางของภาครัฐ 

2.  ชี้ให้เห็นถึงมูลค่าเพ่ิมในห่วงโซ่มูลค่าถึงประมาณ 69,521 ล้านบาท (สะสม 5 ปีในช่วงปี 
2560-2564 ตามตารางท่ี 4.1) หากมีการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ในแผนแม่บท ซ่ึงใช้เงิน
ลงทุนประมาณ (5,400 ล้านบาท ภายในระยะเวลาเดียวกัน)  และชี้ให้เห็นผลเสียหากไม่มี
การประกาศใช้ (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติอย่างเป็นทางการว่าจะทําให้ขาด
ทิศทางในการพัฒนาทางด้านภูมิสารสนเทศ  และทําให้มีความเป็นไปได้น้อยมากท่ี
หน่วยงานภาครัฐจะนําเอายุทธศาสตร์/แผนงานท่ีได้กําหนดไว้ในการศึกษาน้ีไปดําเนินการ
ต่อ ทําให้เสียโอกาสท่ีจะได้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจจากขนาดของห่วงโซ่มูลค่าทางภูมิ
สารสนเทศท่ีควรจะเพ่ิมข้ึนอีก 69,521 ล้านบาท 

3. แสวงหาแนวร่วมนอกภาครัฐในการช่วยผลักดันให้การดําเนินการทางด้านภูมิสารสนเทศ
เป็นไปในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง   สทอภ.ควรพิจารณาสนับสนุนให้เกิด
ภาคีภูมิสารสนเทศโดยเร็ว (แผนงานท่ี 1 ในยุทธศาสตร์ท่ี 3) และประสานกับภาคีภูมิ
สารสนเทศเพ่ือพิจารณาจัดทําเอกสารสรุป (White paper) ของประโยชน์ของภูมิ
สารสนเทศ  ความจําเป็นของการลงทุนในภูมิสารสนเทศ  และการสร้างประโยชน์สูงสุด
ให้กับประเทศจากสิ่งท่ีลงทุนไปแล้วโดยการเปิดเผยข้อมูลตามแนวคิด Open data เพ่ือ
เสนอต่อ กภช.   หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และสํานักงบประมาณ 

6.5.2 การส่งเสริม/สนับสนุนหน่วยงานให้ดําเนินการตามแผนแม่บท 

เป้าหมายของ (ร่าง) แผนแม่บทฉบับน้ีคือการมีระบบออนไลน์ท่ีเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ออกไปในวงกว้าง เพ่ือให้สามารถนําไปบูรณาการและใช้ประโยชน์ต่อยอดได้   แต่เป็นท่ีประจักษ์และ
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ยอมรับโดยท่ัวไปว่าอุปสรรคสําคัญท่ีขัดขวางการบูรณาการช้อมูลภูมิสารสนเทศและการให้บริการข้อมูล
ภูมิสารสนเทศเพ่ือใช้ประโยชน์ในวงกว้าง   ไม่ได้อยู่ท่ีเทคโนโลยี หรือกําลังคน  แต่เป็นผลพวงของการ
คงกฎหมายท่ีล้าสมัยและผลกระทบต่อเน่ืองของการท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐออกกฎ ระเบียบ หลัก
ปฏิบัติต่าง ๆ มากมาย   จึงจําเป็นต้องมีการดําเนินการทางด้านนโยบายและแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบ
ต่าง ๆ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมทางนิติ-รัฐศาสตร์ใหม่ในภาครัฐท่ีเอ้ือต่อการเผยแพร่ข้อมูลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศได้อย่างกว้างขวางโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ใน (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติน้ีเป็นการดําเนินการเพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมใหม่น้ีในภาครัฐท้ังระบบเพ่ือสนับสนุนการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ  อย่างไรก็ตาม  แม้กรอบเวลาท่ีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 ในการแก้ไขกฎหมายและกฎ 
ระเบียบต่าง ๆ คือ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560  แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าเน่ืองด้วยข้ันตอนการ
แก้ไข/ยกเลิกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และยกเลิกกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับหลาย
หน่วยงาน อาจใช้เวลานานกว่าท่ีต้ังไว้  ทําให้เกิดความล่าช้าและส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการ
ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลในยุทธศาสตร์ท่ี 2 และ 3      

ดังน้ัน  เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิดผลเสียต่อยุทธศาสตร์ท้ังหมดโดยภาพรวมน้ี จึงควรมี
การดําเนินการคู่ขนาน เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลท่ีพร้อมท่ีจะเปิดเผยข้อมูลสามารถ
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องรอการแก้ไขท้ังระบบตามยุทธศาสตร์ท่ี 1    แนวทางการดําเนินการคู่ขนานอาจ
แบ่งออกได้เป็น 3 แนวทาง คือ 

1.  ให้ สทอภ. ประสานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลใน FGDS ให้ประกาศใช้ Open license 
agreement ท่ีจัดทําข้ึนตามแผนงาน 3.2 ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 แทนระเบียบเดิมของ
หน่วยงาน   หากหน่วยงานใดประกาศใช้ Open license agreement แล้วก็สามารถ
ประสานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล (ท่ีเสนอให้ต้ังข้ึนตามหัวข้อ 6.5.3) เพ่ือ
เสนอให้ความเห็นชอบต่อสํานักงบประมาณอนุมัติงบประมาณดําเนินการตามยุทธศาสตร์
ท่ี  2 และ 3 ได้ เลย สําหรับหน่วยงานท่ียังไม่พร้อมในการประกาศใช้  License 
agreement ใหม่สามารถรอให้การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสร็จสิ้นก่อนจึงเริ่ม
ดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 และ 3 ต่อไป 

2.  ในขณะเดียวกัน  เป็นท่ีทราบกันดีว่า ข้อมูลภูมิสารสนเทศในภาครัฐท่ีผ่านมาถูกผลิตด้วย
เทคนิค  กรรมวิธี  และมาตรฐานท่ีแตกต่างกัน  ซ่ึงเม่ือนําไปบูรณาการร่วมกับข้อมูลของ
หน่วยงานอ่ืน มักจะทําให้เห็นภาพท่ีขัดแย้งกัน เช่น การซ้อนทับข้อมูลแนวเขตท่ีดินเข้ากับ
ข้อมูลแนวเขตถนนแล้วพบว่ามีแนวถนนผ่านเข้าไปในแปลงท่ีดิน เป็นต้น ความกังวลต่อ
ภาพความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานตนเอง
เข้ากับหน่วยงานอ่ืน ก่อให้เกิดแรงเฉ่ือยในหน่วยงานภาครัฐท่ีจะไม่พยายามเผยแพร่ข้อมูล  
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จึงต้องได้รับการจัดการแก้ไข     ซ่ึงในระยะสั้น เพ่ือลดแรงเฉ่ือยท่ีเกิดจากความกังวลของ
หน่วยงานในปัญหาน้ี   รัฐบาลควรสร้างความชัดเจนว่า จะไม่นําภาพความขัดแย้งกันของ
ข้อมูลปัจจุบันระหว่างหน่วยงานมาพิจารณาเพ่ือหาว่าเป็นความผิดของหน่วยงานใด  
(ตราบเท่าท่ีภาพความขัดแย้งกันของข้อมูลท่ีเกิดข้ึนไม่ได้บ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเกิดจาก
เจตนาทุจริตหรือความบกพร่องอย่างร้ายแรงในการปฏิบัติงาน)   

3.  นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการสนับสนุนหน่วยงานท่ีได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทาง 
Open data ควรให้มีการนําตัวชี้วัดประสิทธิผลตามตารางท่ี 6.2 และ 6.3 ในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน มาเป็นส่วนหน่ึงของ KPI เพ่ือให้สํานักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบํารุงรักษา/ขยาย/ปรับปรุงระบบและข้อมูลภูมิ
สารสนเทศท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ือง 

6.5.3 การกํากับดูแล/ติดตามประเมินผล 

กภช. มีหน้าท่ีบริหารจัดการ/กํากับดูแลข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ ตลอดจนบูรณาการ
แผนงานหรือโครงการท่ีเก่ียวกับการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศ  แต่จากท่ีผ่านมา กภช. มีการประชุม
น้อยมาก   ส่งผลเสียต่อการดําเนินงานต่าง ๆ ท่ีต้องรอการตัดสินใจจากผู้บริหารระดับสูง   ดังน้ัน 
เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์หลังจากท่ีแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
ผ่านความเห็นชอบอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว   จึงควรดําเนินการเพ่ือสร้างกลไกสนับสนุน กภช. ใน
ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ  ดังน้ี 

1. อาศัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2559 ท่ีให้ทุกหน่วยงานของรัฐจัดทําแผนพัฒนา
ดิจิทัลระยะ 3 ปีรวมท้ังให้จัดทําแผนปฏิบัติราชการและคําของงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของหน่วยงานควบคู่ไปกับการของบประมาณ       ให้ กภช. เสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือมอบหมายให้ สทอภ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารแผนแม่บทภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติ (2560-2564) น้ีให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัล ฯ 
ของรัฐบาลท้ังสองฉบับ  โดยมีอํานาจหน้าท่ีในการประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
ประชุมกําหนดโครงการตามแผนงานต่าง ๆ ของแต่ละยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทภูมิ
สารสนเทศให้อยู่ในแผนพัฒนาดิจิทัลระยะ 3 ปีของหน่วยงาน     รวมท้ังสรุปข้อมูล 
ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเพ่ือปรับแผนงานของแผนแม่บทภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติให้เหมาะสมหากจําเป็น     ตลอดจนแต่งต้ังคณะทํางานต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ กภช. ในส่วนของการบริหารจัดการแผนแม่บท 

2. กภช. ต้ังคณะอนุกรรมขับเคลื่อน และติดตามการดําเนินงานตามแผนแม่บทภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติ  ทําหน้าท่ีติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของแผนงานและยุทธศาสตร์ และ
จัดทํารายงานความก้าวหน้าเสนอประธาน กภช.  คณะอนุกรรมการชุดน้ีควรประกอบด้วย 
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- ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้ท่ีประธาน กภช. มอบหมายให้เป็น
ประธาน 

- ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของข้อมูลใน FGDS 
- ผู้แทนภาคีภูมิสารสนเทศจํานวน 3 ท่าน 
- ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ท่าน 
- ผู้แทนสํานักงบประมาณ 
- ผู้แทน สทอภ. เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการ ฯ 

ท้ังน้ี ในช่วงปีแรกของแผนแม่บท (ปีงบประมาณ 2560) คณะอนุกรรมการ ฯ ควรจะ
ดําเนินการประชุมอย่างน้อยทุก 2 เดือน และดําเนินการประชุมอย่างน้อยทุกไตรมาสในช่วงปีถัดไป 
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อภิธานศัพท์ 

คําศัพท์ ภาษาไทย
1
 ความหมาย 

Application Programming 
Interface (API) 

ส่วนต่อประสานโปรแกรม
ประยุกต์ (เอพีไอ) 

เป็นส่วนท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างโปรแกรม 

Attribute data ข้อมูลลักษณะประจํา ข้อมูลแอตทริบิวท์ หรือข้อมูลลักษณะ
ประจํา เป็นข้อมูลตัวเลข ตัวหนังสือ ท่ี
แสดงคุณสมบัติของข้อมูลเชิงตําแหน่ง
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
สามารถมีได้หลายแบบและสามารถ
สร้างเพ่ิมหรือลบออกได้ เช่น ข้อมูลรูป
ถนนจะมีชื่อถนนและชนิดถนน เป็น
ข้อมูลอรรถาธิบาย 

Big data ข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นคําท่ีใช้อธิบายปริมาณข้อมูลท่ีมี
ขนาดใหญ่มาก (ระดับ  tera byte 
หรอ peta byte) เกินกว่าขีด
ความสามารถในการประมวลผลของ
ระบบฐานข้อมูลธรรมดาจะรองรับได้ 
นอกจากน้ีข้อมูลขนาดใหญ่มักจะ
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
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

CubeSat คิวบ์แซด ดาวเทียมขนาดเล็กมากสําหรับใช้ใน
งานวิจัยท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก์
หน่วยเล็กๆขนาด 
10×10×11.35 เซ็นติเมตร โดยมี
แนวคิดเริ่มมาจากนักวิจัยท่ี 

                                                           

1
 ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ สํานักงานราชบัณฑิตยสภา (http://www.royin.go.th/?page_id=617) และศัพท์บัญญัติสาขาต่าง ๆ 

ของราชบัณฑิตยสถาน (http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php) 



คําศัพท์ ภาษาไทย
1
 ความหมาย 

มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคแห่งรัฐ
แคลิฟอร์เนียและมหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด 

Data specification ข้อกําหนดของข้อมูล ข้อกําหนดหรือคุณลักษณะของข้อมูล 

Democratization การทําให้เป็น
ประชาธิปไตย 

การเปลี่ยนแปลงระบบใดๆให้
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและ
เข้าใจข้อมูลรวมไปถึงสามารถเข้าถึง
บริการต่างๆได้โดยสะดวกโดยไม่มี
เง่ือนไขใด ๆ  

Disruptive technology ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี เป็นคําอธิบายเทคโนโลยีท่ีก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่
อย่างเช่นการแทนท่ีเทคโนโลยีด้ังเดิม
หรือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินชีวิตอย่างเห็นได้ชัด 
ตัวอย่างเช่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนท่ีเข้า
มาแทนท่ีโทรศัพท์มือถือและพีดีเอ 
และสื่อสังคม (Social Media) ท่ี
เปลี่ยนการติดต่อสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันอย่างสิ้นเชิง 

Drone mapping system ระบบแผนท่ีโดรน ระบบสร้างแผนท่ีท่ีมีข้อมูลมาจาก
อากาศยานไร้คนขับ 

Dual-constellation  ดูอัล คอนสเทลเลชัน เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบุพิกัดท่ี
สามารถรับได้สองระบบคือ GPS และ 
GLONASS 

Galileo กาลิเลโอ ระบบดาวเทียมระบุพิกัดตําแหน่งบน
โลกท่ีสร้างข้ึนโดยสหภาพยุโรป มีแผน
จะใช้งานเต็มประสิทธิภาพด้วย
ดาวเทียม 30 ดวงในปี 2020 

geospatial data จีโอสเปเชียล ดาต้า ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี ท่ีใช้ในการอธิบาย
ตําแหน่ง ขนาด และรูปร่างของสิ่งท่ี
เป็นกายภาพบนผิวโลก 

Geotag จีโอแท็ก ป้ายระบุข้อมูลเชิงตําแหน่งสําหรับ
นําไปผูกติดกับข้อมูลอ่ืนๆเช่นข้อความ 
รูปภาพ วีดีโอเว็บไซต์ หรือข้อมูลอ่ืนๆ
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เพ่ืออธิบายลักษณะทางตําแหน่งของ
ข้อมูลน้ันๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ข้อมูลเชิง
ตําแหน่งน้ันมักจะอยู่ในรูปแบบของค่า
พิกัดละติจูด ลองจิจูด 

Global Navigation Satellite 
System (GNSS) 

ระบบกําหนดตําแหน่งบน
โลก 

ระบบดาวเทียมระบุพิกัดตําแหน่งบน
โลก ท่ีประกอบไปด้วยดาวเทียมหลาย
ดวงท่ีส่งสัญญาณมายังเครื่องรับบน
โลก ทําให้สามารถระบุตําแหน่งท่ี
เครื่องรับได้ ในโลกน้ีมีหลายระบบ
ด้วยกันเช่นระบบ GPS, GLONASS,  
BeiDou และระบบ Galileo เป็นต้น 

GLONASS โกลนาส ระบบ Globalnaya 
Navigazionnaya Sputnikovaya 
Sistema เป็นดาวเทียมระบุพิกัด
ตําแหน่งบนโลกของประเทศรัสเซีย 
เริ่มทํางานเต็มระบบเม่ือปี ค.ศ. 2010 
ประกอบด้วยดาวเทียม 24 ดวงท่ีกําลัง
ทํางานอยู่ในปัจจุบัน 

GNSS-enabled Drone   โดรนท่ีมีระบบนําทางด้วย
ระบบดาวเทียมกําหนด
ตําแหน่ง 

อากาศยานไร้คนขับท่ีติดอุปกรณ์รับ
สัญญาณดาวเทียมเพ่ือระบุตําแหน่ง 

Internet penetration อินเทอร์เน็ต เพเนเทรชัน ความแพร่หลายของการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต 

Location-based service บริการเชิงตําแหน่ง ระบบซอฟต์แวร์หรือบริการท่ีอาศัย
ข้อมูลเชิงตําแหน่งในการดําเนินงาน
หรือให้บริการใดๆ เช่น ระบบส่ง
โฆษณาไปยังโทรศัพท์มือถือเม่ือผู้ใช้
เข้าไปถึงบริเวณท่ีกําหนดไว้ 

Mashup แมชอัพ การรวมเน้ือหาหรือบริการจากเว็บไซต์
หลายๆแห่งเข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดเป็น
บริการออนไลน์รูปแบบใหม่ 

Metadata เมตะเดต้า ข้อมูลท่ีใช้อธิบายข้อมูล ตัวอย่างเช่น 
รูปภาพหน่ึงๆมีวันท่ีถ่ายภาพ ชนาด
ไฟล์ เวลาท่ีเข้าถึงครั้งสุดท้าย และ
ตําแหน่งท่ีถ่ายภาพ เป็น ข้อมูลท่ี
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อธิบายข้อมูลรูปภาพ 

Mobile computing technology โมบาย คอมพิวติง 
เทคโนโลยี 

เทคโนโลยีอุปกรณ์มือถือ 

Mobile penetration โมบาย เพเนเทรชั่น ความแพร่หลายของการใช้งาน
โทรศัพท์มือถือ 

Mobile platform โมบาย แพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มซ่ึงประกอบไปด้วย
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สําหรับมือถือ 

Open Geospatial Consortium กลุ่มบริษัท โอเพน        
จีโอสเปเชียล  

เป็นกลุ่มบริษัทท่ีเกิดจากการรวมกัน
ของบริษัทเอกชน หน่วยงานรัฐ และ 
มหาวิทยาลัย ก่อต้ังข้ึนเพ่ือสร้าง
มาตรฐานและสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลเชิงตําแหน่ง
ผ่านระบบเว็บ ระบบไร้สาย หรือ
ระบบสารสนเทศอ่ืนๆ 

Open Government รัฐเปิด นโยบายรัฐท่ีสนับสนุนให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงเอกสารและข้อมูลของ
รัฐได้ ทําให้รัฐมีความโปร่งใส 
ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ทํางานของรัฐ เพ่ือช่วยป้องกันการ
คอรัปชั่น 

OpenStreetMap  โอเพนสตรีทแมพ เป็นโครงการแผนท่ีท่ีประชาชนท่ัวไป
สามารถเพ่ิมแก้ไขและปรับปรุงข้อมูล
เชิงตําแหน่งได้ และสามารถใช้งาน
แผนท่ีดังกล่าวได้โดยเสรี ไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ 

Open source โอเพนซอร์ซ ลักษณะของซอฟต์แวร์ท่ีเปิดเผยรหัส
คําสั่ง สามารถนําไปใช้และกระจายต่อ
ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และทําให้
โปรแกรมเมอร์สามารถนําไป
ปรับเปลี่ยนได้โดยไม่มีเง่ือนไข มักจะ
สร้างจากความร่วมมือจากหลายๆคน
ไม่เฉพาะเจาะจงกลุ่ม จึงถึงว่าเป็น
สาธารณะ 

OpenTraffic Initiative โอเพน ทราฟฟิก อินิเชีย การริเริ่มแบ่งปันของจราจรแบบเสรี 
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ทีฟ โดยความร่วมมือของบริษัท Grab 
ธนาคารโลก และ Department of 
Transportation and 
Communications ของประเทศ
ฟิลิปปินส์ 

Oracle Big Data ออราเคิล บิก ดาต้า กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของบริษัทออ
ราเคิล ท่ีใช้ในการจัดการข้อมูลขนาด
ใหญ่ 

Pico satellite system ระบบดาวเทียมขนาดเล็ก
มาก 

ระบบดาวเทียมขนาดเล็กมากท่ีมี
นํ้าหนักตํ่ากว่า 500 กิโลกรัม โคจรอยู่
ในระดับตํ่า 

Place-based solution การแก้ปัญหาเชิงพ้ืนท่ี คําตอบท่ีข้ึนกับตําแหน่งหรือสถานท่ี 
หรือมีความเฉพาะเจาะจงกับพ้ืนท่ีใด
พ้ืนท่ีหน่ึง 

Public-private partnership (PPP) พับบลิก ไพรเวท พาร์ท
เนอร์ชิพ 

โครงการหรือบริการสาธารณะท่ีเกิด
จากการร่วมทุนกันระหว่างภาครัฐและ
เอกชน โดยมุ่งเน้นไปท่ีประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่ามากกว่าท่ีภาครัฐ
ดําเนินการหรือเป็นเจ้าของเอง 
ตัวอย่างเช่น โครงการรถไฟฟ้า
กรุงเทพมหานคร และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน เป็นต้น 

Recreational-grade GPS 
receiver 

เครื่องรับสัญญาณจีพีเอ
สแบบสันทนาการ 

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบุพิกัด
แบบมือถือท่ีใช้สําหรับสันทนาการท่ีมี
การระบุตําแหน่งได้อย่างรวดเร็วแต่มี
ความแม่นยําในการระบุตําแหน่งใน
ระดับตํ่า ประมาณ 10 เมตรข้ึนไป มัก
ใช้กับงานท่ีไม่ต้องการความละเอียด
แม่นยําสูง เช่น เครื่องรับสัญญาณใน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน เป็นต้น 

Selective availability (S/A) ซีเลกทีฟ อแวเลบิลิตี การเพ่ิมความคลาดเคลื่อนเข้าไปใน
ระบบเพ่ือลดคุณภาพของข้อมูล
สัญญาณดาวเทียมในระบบ GPS ของ
สหรัฐอเมริกา ถูกยกเลิกไปในปี พ.ศ. 
2543 (ค.ศ. 2000) 
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Shapefile เชปไฟล์ รูปแบบไฟล์ข้อมูลเชิงตําแหน่งท่ี
พัฒนาข้ึนโดยบริษัท ESRI มีลักษณะ
เวกเตอร์ มีความนิยมสูง รองรับโดย
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์หลาย
ย่ีห้อ 

Slippy map สลิปปี แมพ แผนท่ีท่ีให้บริการทางออนไลน์ มี
ลักษณะคือสามารถเลื่อนและขยายได้ 
เช่น Google Map, Bing, Nostra, 
Here เป็นต้น 

Spatial Indexing ดัชนีเชิงพ้ืนท่ี ดัชน้ีเชิงพ้ืนท่ีเป็นดัชนีท่ีใช้ในการเพ่ิม
ความเร็วในการสืบค้นข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี 
โดยมักจะเป็นการแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น
ส่วนๆแล้วทําหมายเลขเฉพาะไว้เพ่ือ
ระบุพ้ืนท่ีนั้นๆ ทําให้การสืบค้นง่าย
ย่ิงข้ึน 

Tiff+world file     ไฟล์ชนิดทิฟและเวิร์ลด รูปแบบไฟล์ข้อมูลภาพชนิดหน่ึง 
พร้อมกับข้อมูลพารามิเตอร์สําหรับ
แปลงค่าพิกัดภาพให้เป็นพิกัด
ภูมิศาสตร์หรือพิกัดฉากแผนท่ี 

Ubiquitous computing      ยูบิควิทัส คอมพิวติง แนวคิดท่ีคอมพิวเตอร์จะอยู่ท่ีใด ท่ี
อุปกรณ์ใด สถานท่ีใดก็ได้ ทําให้
สามารถประมวลผลท่ีใดก็ได้ ซ่ึง
เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถทําได้
แล้ว เช่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงเหมือนคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลเครื่องหน่ึง 

Ubiquitous Internet   ยูบิควิทัส อินเทอร์เน็ต แนวคิดท่ีระบบอินเทอร์เน็ตสามารถ
เข้าถึงได้ในทุกๆท่ี โดยอุปกรณ์ใดและ
สถานท่ีใดก็ได้ ซ่ึงเทคโนโลยีในปัจจุบัน
สามารถทําได้แล้ว 

Ubiquitous positioning   ยูบิควิทัส โพสิชันนิง สภาวะท่ีข้อมูลเชิงตําแหน่งเกิดข้ึนมา
มากมายจากผู้ใช้สมาร์ทโฟนและ
อุปกรณ์ GNSS อ่ืนๆท่ีเพ่ิมข้ึนอย่าง
มาก 
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Volunteer Geographic 
Information System (VGI) 

ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์แบบอาสาสมัคร 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ี
สนับสนุนการรวบรวมข้อมูลเชิง
ตําแหน่งหรือสารเทศภูมิศาสตร์ท่ีจาก
ผู้ใช้งาน 

web 1.0 เว็บ 1.0 ช่วงแรกของเวิลด์ไวด์เว็บระหว่างปี
ค.ศ. 1996 ถึงประมาณปีค.ศ. 2004 
เป็นช่วงท่ีเว็บไซต์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงน้ี
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น static web 
หรืออ่านได้อย่างเดียว เช่น geocities 

web 2.0 เว็บ 2.0 ช่วงท่ีสองของเวิลด์ไวด์เว็บระหว่าง
ประมาณปีค.ศ. 2004 ถึงปัจจุบัน เป็น
ช่วงท่ีเน้ือหาเว็บไซต์ส่วนใหญ่ถูกสร้าง
ข้ึนโดยผู้ใช้งาน และสามารถโต้ตอบได้
โดยทันที 

Web-based application แอปพลิเคชันบนเว็บ ซอฟต์แวร์ท่ีสามารถเข้าใช้ได้ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตโดยการใช้เว็บ
เบราว์เซอร์ โดยท่ีตัวซอฟต์แวร์จะอยู่ท่ี
เครื่องแม่ข่ายและสามารถใช้ได้เลย
โดยไม่ต้องลงโปรแกรมท่ีเครื่องลูกข่าย
หรือเครื่องเดสก์ทอป 

User Interface ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ มีหน้าท่ีเป็น
ตัวกลางระหว่างคนและระบบ
คอมพิวเตอร์ 
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ภาคผนวก ก ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานใหม่ของประเทศ 
(FGDS 2.0) 

ตารางท่ี ก.1 ข้างล่างเป็นการกําหนดกลุ่มข้อมูล/ชั้นข้อมูลต่าง ๆ ท่ีประกอบกันข้ึนเป็นชุดข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS)      ประกอบด้วยชั้นข้อมูล 13 ชั้นข้อมูลใน FGDS ท่ีได้เคยมีการ
ประกาศไว้แต่เดิม  และชั้นข้อมูลใหม่ 1 ชั้น คือ PoI (Point of Interest) ซ่ึงเป็นชั้นข้อมูลท่ีมีความ
ต้องการใช้งานสูงมากในชีวิตประจําวันเพ่ิมเติมเป็นชั้นข้อมูลท่ี 14     โดยท้ังหมดน้ีเสนอให้จัดแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่เพ่ือความสะดวกในการอ้างอิงและพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ/ความเร่งด่วนใน
การพัฒนา   ได้แก่   

1)  กลุ่ม Base (2 ชั้นข้อมูล) 

2)  กลุ่ม Core  (5 ชั้นข้อมูล) 

3)  กลุ่ม Cadastral  (2 ชั้นข้อมูล) 

4)  กลุ่ม Technical  (5 ชั้นข้อมูล) 

นอกเหนือไปจากท้ัง 4 กลุ่มข้อมูล 14 ชั้นข้อมูลเดิมแล้ว  ใน FGDS 2.0 ยังมีกลุ่มข้อมูลใหม่ท่ี
พิจาณาแล้วเห็นว่ามีความสําคัญต่อการทําให้ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานมีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อ
การนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ และ/หรือเพ่ือประโยชน์ในมิติอ่ืน ๆ ของสังคม เช่น การศึกษา
ค้นคว้าวิจัย  การให้ท้องถ่ิน/องค์กรสาธารณะนําไปสร้างเป็น Place-based solution เป็นต้น จึงได้
เสนอเพ่ิมเติมให้เป็นส่วนหน่ึงของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศ   กลุ่มข้อมูลใหม่น้ี
ประกอบด้วย  

1)  กลุ่มข้อมูล Socio-economic attribute เป็นข้อมูลท่ีสามารถเชื่อมโยงเข้าไปเป็น 
attribute เพ่ิมเติมจาก attribute ตามมาตรฐาน FGDS ของชั้นข้อมูลเขตการปกครอง    

2)  กลุ่มข้อมูล Geospatial big data ท่ีอาจถือได้ว่าเป็น attribute เพ่ิมเติมของชั้นข้อมูลอ่ืน
ใน FGDS เช่นกัน    เพียงแต่มีลักษณะเป็นอนุกรมเวลา (Time series) ท่ีต่อเน่ือง ข้อมูลมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีขนาดของข้อมูลใหญ่มาก 

เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้ในข้ันถัดไป   ในแต่ละชั้นข้อมูล  ได้
มีการแสดงให้เห็นถึงลักษณะความเร็วในการเปลี่ยนแปลง   ความเหมาะสมในการทํา crowdsourcing 
และเง่ือนไขในการเผยแพร่ข้อมูลตามหลักการ Open data 
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ตารางท่ี ก.1  กลุ่มข้อมูล/ช้ันข้อมลูใน FGDS 2.0 ของประเทศ 

ชั้นข้อมูล* หน่วยงานรับผิดชอบ Open dataa ความถี่ในการ
เปลี่ยนแปลงb 

ความเหมาะสม
ในการ 

crowdsourcec 
Base     

1. แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ กรมทีดิน, กรมแผนท่ี
ทหาร 

w condition 2 1 

2. แผนท่ีภาพถ่ายจากดาวเทียม กรมท่ีดิน, สทอภ. w condition 3 1 

Core     

5. เขตการปกครอง กระทรวงมหาดไทย by default 1 1 

6. โครงข่ายคมนาคม (ถนน, 
ระบบราง, เส้นทางนํ้า/ทาง
อากาศ) 

กระทรวงคมนาคม, 
หน่วยงานท้องถ่ิน 

by default 2 2 

7. แม่นํ้า ลําธาร แหล่งนํ้า หน่วยงานท้องถ่ิน by default 1 3 

8. เขตชุมชน/อาคาร กรมโยธาธิการและผัง
เมือง, สํานักผังเมือง 

กทม 

by default 2 3 

14. PoI (Point of Interest) หน่วยงานท้องถ่ิน by default 3 3 

Cadastral     

10. ป่าไม ้ กระทรวงทรัพยากร ฯ by default 1 1 

12. แปลงท่ีดิน กรมท่ีดิน, สปก. w condition 3 1 

Technical     

3. หมุดหลักฐานแผนท่ีและ
สถานีฐาน GNSS 

กรมแผนท่ีทหาร, กรม
ท่ีดิน, กรมโยธาธิการ

และผังเมือง 

by default 2 1 

4. ความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
(DEM) 

กรมผนท่ีทหาร, กรม
พัฒนาท่ีดิน, สทอภ., 

กรมชลประทาน 

w condition 1 1 

9. การใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน, กรม
โยธาธิการและผังเมือง 

by default 2 1 

11. แผนท่ีภมูิประเทศ กรมแผนท่ีทหาร by default 1 1 

13. อุทกศาสตร์ทางทะเล กรมอุทกศาสตร ์ w condition 2 1 
Socio-economic**     

ข้อมูลประชากร (5) กระทรวงมหาดไทย, 
สนง.สถิติแห่งชาติ  

by default 1 1 

ข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม (5) กระทรวงมหาดไทย, 
สนง.สถิติแห่งชาต ิ

by default 1 1 

Geospatial big data**     

ข้อมูลสภาพอากาศ (5) กรมอุตุนิยมวิทยา by default 3 1 
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ตารางท่ี ก.1  กลุ่มข้อมูล/ช้ันข้อมลูใน FGDS 2.0 ของประเทศ 

ชั้นข้อมูล* หน่วยงานรับผิดชอบ Open dataa ความถี่ในการ
เปลี่ยนแปลงb 

ความเหมาะสม
ในการ 

crowdsourcec 

ข้อมูลตําแหน่ง/เวลารถ
สาธารณะ/รถบรรทุก (6) 

กรมการขนส่งทางบก by default 3 1 

ข้อมูลจาก GNSS base 
stations (3) 

กรมท่ีดิน, กรมโยธาธิ
การและผังเมือง 

by default 3 1 

หมายเหตุ 
a
  by default  หมายถึงให้เผยแพร่โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 

   w(ith) condition  หมายถึงให้มีการพิจารณาเกณฑ์เรื่องความเหมาะสมทางด้านความม่ันคง 
และ/หรือสิทธิส่วนบุคคล ก่อนท่ีจะมีการเผยแพร่ 

b
 1 เปลี่ยนแปลงช้า 

 2 เปลี่ยนแปลงเร็วปานกลาง 
 3 เปลี่ยนแปลงเร็ว 
c
 1 ไม่เหมาะสม 

 2 เหมาะสมปานกลาง 
 3 เหมาะสม  

* ตัวเลขหน้าชื่อชั้นข้อมูลคือหมายเลขชั้นข้อมูล FGDS (ตามข้อสรุปจากการประชุมคณะกรรมการภูมิ
สารสนเทศแห่งชาติครั้งท่ี 2/2553)  โดยมีชั้นข้อมูล PoI เสนอเพ่ิมเติมเป็นชั้นข้อมูลท่ี 14  

** ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง หมายเลขชั้นข้อมูล FGDS   ตัวอย่างเช่น ตัวเลข (5) หลังข้อมูลประชากร 
หมายถึง ข้อมูลประชากรเป็น attribute เพ่ิมเติมจากโครงสร้างท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานของชั้น
ข้อมูลหมายเลข 5 เขตการปกครอง 

 ในการพัฒนา FGDS 2.0 ได้มีการเสนอให้ใช้ประโยชน์จากเทคนิค Crowdsourcing เพ่ือสร้าง
และปรับปรุงข้อมูลบางชั้นข้อมูลท่ีมีความเหมาะสม ซ่ึงได้แก่ชั้นข้อมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว (เช่น POI)  
หรือชั้นข้อมูลท่ีผู้ใช้ท่ัวไปสามารถจัดทํา/ปรับปรุงได้โดยง่าย โดยไม่จําเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง (เช่น ถนน แนวแม่น้ําลําธาร)    แนวทางหลักของการทํา Crowdsourcing คือ “ผู้ใช้ช่วยกัน
สร้าง/ปรับปรุง และตรวจสอบกันเอง”  อย่างไรก็ตาม การท่ีผู้ใช้สามารถสร้าง/ปรับปรุงข้อมูลภูมิ
สารสนเทศได้ก็เป็นจุดอ่อนหน่ึงของแนวทาง Crowdsourcing เน่ืองจากมีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดข้อมูล
ท่ีผิดพลาดไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม  

แนวทางการป้องกันข้อมูลท่ีผิดพลาดหรือเป็นเท็จเข้าสู่ฐานข้อมูลทําได้หลายแนวทาง ในท่ีน้ีจะ
สรุปแนวทางท่ี Google map (โดยบริการท่ีเรียกว่า Map maker) ใช้ในประเมินและตรวจสอบว่าข้อมูล
ท่ีผู้ใช้เพ่ิมเติมหรือปรับปรุงสมควรท่ีจะยอมรับหรือไม่   เน่ืองจาก Google map เป็นบริการแผนท่ีท่ีมีผู้
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นิยมใช้มากท่ีสุดในโลก แนวทางของ Google map จึงน่าจะเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างท่ีดีของการ
ตรวจสอบข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีได้จากการ Crowdsourcing ทางด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทย     
การตรวจสอบหรือ  Validate ข้อมูลของ Google map มีข้ันตอนหลักดังน้ี 

- ผู้ใช้ (ท่ีจะต้องลงทะเบียนกับ Map maker ก่อน) เพ่ิมเติมหรือปรับปรุงข้อมูล  ข้อมูลท่ี
เพ่ิมเติมหรือถูกปรับปรุงจะยังไม่ถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลโดยทันที และจะยังไม่มีการ
แสดงผลให้เห็นจนกว่าจะผ่านกระบวนการตรวจสอบ 

- กระบวนการตรวจสอบเริ่มโดย Map maker จะทําการ notify หรือแจ้งให้ผู้ใช้อ่ืนท่ีอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่ีเกิดข้ึนทราบ โดยใช้ Location ของผู้ใช้เม่ือ
ลงทะเบียน   ในแต่ละครั้ง ผู้ใช้ท่ีได้รับการแจ้งสามารถตอบตกลงหรือปฏิเสธการเป็นผู้
ตรวจสอบ 

- ผู้ใช้ท่ีตกลงเป็นผู้ตรวจสอบทําการตรวจสอบข้อมูลท่ีถูกเพ่ิมเติม/ปรับปรุง และแจ้งผลการ
ตรวจสอบโดยแบ่งออกเป็น 4 ทางเลือกคือ 
1. ยอมรับ (Accept) ผู้ตรวจสอบให้ผลลัพธ์น้ีเม่ือทราบหรือม่ันใจว่าตําแหน่งและชื่อของ

ข้อมูลท่ีเพ่ิมเติม/ปรับปรุงสอดคล้องกับความเป็นจริง  
2. ปฏิเสธ (Deny) ผู้ตรวจสอบให้ผลลัพธ์น้ีเม่ือทราบหรือม่ันใจว่าตําแหน่งหรือชื่อของ

ข้อมูลท่ีเพ่ิมเติม/ปรับปรุงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
3. ไม่มีความเห็น (No action) เม่ือผู้ตรวจสอบไม่ทราบแน่ชัดหรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลท่ีท่ี

ผู้ใช้เสนอเพ่ิมเติม/ปรับปรุง สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
4. แจ้งเตือนข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงหรือผิดเง่ือนไขของการใช้งาน (Report abuse) 

เม่ือเห็นได้ชัดเจนว่าข้อมูลท่ีผู้ใช้เสนอเพ่ิมเติม/ปรับปรุงมีลักษณะเป็นข้อมูลเท็จโดยจง
ใจ หรือเพ่ิมเติม/ปรับปรุงข้อมูลท่ีขัดกับนโยบายการให้บริการของ Google map 

- ข้อมูลท่ีผู้ใช้เพ่ิมเติม/ปรับปรุง จะได้รับการยอมรับหรือไม่ข้ึนอยู่กับคะแนน ซ่ึงคํานวณจาก
ความน่าเชื่อถือของผู้ใช้เอง (พิจารณาจากผลงานในอดีต)   ความน่าเชื่อถือของผู้ตรวจสอบ 
(พิจารณาจากผลงานในอดีตเช่นกัน)  และจํานวนของผู้ตรวจสอบท่ียอมรับการเพ่ิมเติม/
ปรับปรุง 

- นอกจากคะแนนท่ีได้จากผู้ตรวจสอบแล้ว Google map ยังมีกลุ่มผู้ใช้พิเศษท่ีเรียกว่า 
Regional Leads ท่ีทําหน้าท่ีดูแลการเพ่ิมเติม/ปรับปรุงข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูลใน
แต่ละพ้ืนท่ี  กลุ่ม Regional Leads เป็นผู้ใช้ท่ีช่วย Google map ในการเพ่ิมเติม/
ปรับปรุง/ตรวจสอบข้อมูลมาต่อเน่ืองเป็นเวลานานและผ่านการรับรองจากโปรแกรม Map 
maker ของ Google map 

- เฉพาะข้อมูลท่ีผ่านการตรวจสอบเท่าน้ันจึงจะนําไปเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงในฐานข้อมูล 
(ภายใน 2-3 ชั่วโมง) 

- เน่ืองจากกระบวนการตรวจสอบข้อมูลอาจใช้เวลานานหลายสัปดาห์ และผู้ท่ีเพ่ิมเติม/
ปรับปรุงข้อมูลอาจเป็นเจ้าของธุรกิจใหม่ท่ีต้องการให้ข้อมูลตําแหน่งและชื่อธุรกิจของ
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ตนเองปรากฎใน Google map โดยเร็วท่ีสุด   Map maker จะมีช่องทางให้ผู้ใช้ติดต่อ 
Regional leads ได้เพ่ือเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบข้อมูลให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
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ภาคผนวก ข สรุปรายการกฎหมาย และกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
ต่อการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ 

เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขกฎ ระเบียบท่ีล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการท่ีสังคมส่วนใหญ่จะใช้
ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศ ตารางท่ี ข.1 ข้างล่าง  เป็นการสรุปรายการของกฎหมายในระดับ
ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและมีเน้ือหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศตามแนวทาง 
Open data  ท่ีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ซ่ึงมีด้วยกัน 3 ประเด็น
หลักได้แก่ 

1) การคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการข้อมูล 
2) มีเง่ือนไขท่ีห้ามดัดแปลง/ต่อยอด หรือทําซํ้า หรือนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
3) มีเง่ือนไขท่ีห้ามการเผยแพร่ต่อ ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะเชิงพาณิชย์หรือไม่ 

ตารางท่ี ข.1  สรุปกฎหมายและกฎ-ระเบียบของหน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเผยแพร่ข้อมลูพ้ืนฐานทางภูมิ
สารสนเทศ 

กฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค* หน่วยงาน ประเด็นท่ีเป็น
อุปสรรค 

ชั้นข้อมูลท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ 
พ.ศ.2483 

กรมแผนท่ีทหาร, 
กรมพัฒนาท่ีดิน, 

กรมท่ีดิน 

2 แผนท่ีภาพถ่าย 

ระเบียบกรมแผนท่ีทหารว่าด้วยการบริการ
แผนท่ีและข้อมลูทางแผนท่ี พ.ศ.2557 

กรมแผนท่ีทหาร 1 รูปถ่ายทางอากาศ, 
ข้อมูลทางแผนท่ี, แผนท่ี 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยในการจ้างเอกชนทําการสํารวจ
และทําแผนท่ี พ.ศ.2544 

กระทรวงกลาโหม 2, 3 ภาพถ่ายทางอากาศ, 
ข้อมูลทางแผนท่ี, ข้อมูล

อุทกศาสตร ์
ระเบียบว่าด้วยการบริการแผนท่ีและข้อมลู
ทางแผนท่ี พ.ศ.2551 

กรมพัฒนาท่ีดิน 1, 2, 3 แผนท่ีภาพถ่าย, DEM 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน เรื่องการให้บริการ
ข้อมูลช่าวสารเอกสารสิ่งพิมพ์และข้อมูล
ดิจิตอล 

กรมพัฒนาท่ีดิน 1 แผนท่ีภาพถ่าย, DEM 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดินเรื่อง อัตราค่าบริการ
แผนท่ีภาพออร์โธส ีและข้อมูลทางแผนท่ี  

กรมพัฒนาท่ีดิน 1 แผนท่ีภาพถ่าย, DEM 

ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาท่ีดนิว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับคําขอใน
การบริการแผนท่ีหรือข้อมูลทางแผนท่ีเป็นการ
เฉพาะราย พ.ศ.2553  

กรมพัฒนาท่ีดิน 1 แผนท่ีภาพถ่าย, DEM 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและ
เง่ือนไขและอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผน
ท่ีหรือข้อมูลทางแผนท่ีเป็นการเฉพาะราย
พ.ศ.2555  

กรมพัฒนาท่ีดิน 1, 2, 3 แผนท่ีภาพถ่าย, DEM 
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ตารางท่ี ข.1  สรุปกฎหมายและกฎ-ระเบียบของหน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเผยแพร่ข้อมลูพ้ืนฐานทางภูมิ
สารสนเทศ 

กฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค* หน่วยงาน ประเด็นท่ีเป็น
อุปสรรค 

ชั้นข้อมูลท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

ประกาศกรมท่ีดิน เรื่อง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขอสําเนาระวางแผนท่ีรูป
ถ่ายทางอากาศและระวางรูปถ่ายทางอากาศ 
ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2546  

กรมท่ีดิน 1 แผนท่ีภาพถ่าย 

ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้บริแผนท่ี
ดิจิตอล พ.ศ.2547  

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

1, 2 แผนท่ีภาพถ่าย, อาคาร, 
ถนน 

ข้อตกลงการใช้งาน (User License 
Agreement : ULA) ช้ันข้อมูลพ้ืนฐานเชิง
พ้ืนท่ีด้านเส้นทางคมนาคมของกระทรวง
คมนาคม (TRANSPORT FUNDAMENT 
GEOGRAPHIC DATA SET : TRANSPORT 
FGDS)  

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

คมนาคม 

1, 2, 3 ถนน 

ข้อตกลงการใช้แผนท่ีเดินเรืออิเล็กทรอนิกส ์
(ENC) กรมอุทกศาสตร ์กองทัพเรือ  

กรมอุทกศาสตร ์ 1, 2, 3 อุทกศาสตร ์

หมายเหตุ 
*  สรุปจากตารางท่ี 2-5 ใน (ร่าง) แผนแม่บทระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (พ.ศ.2559-

2563)  
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ภาคผนวก ค สรุปรายงานข้ันต้นและข้ันกลาง 

ค.1 สรุปรายงานข้ันต้น 

รายงานข้ันต้นประกอบด้วยเน้ือหาหลัก 4 ส่วนหลักได้แก่  

1)  บทนําซ่ึงกล่าวถึงท่ีมา/วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย แนวคิดหลักของท่ีปรึกษา 
และแนวทางการดําเนินงาน 

2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
3) การศึกษาทบทวนสภาพการณ์ของ NSDI 
4) ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเร่งรัดพัฒนา NSDI 

ค.1.1 สรุปบทนํา รายงานข้ันต้น 

ในส่วนของบทนํา ท่ีปรึกษาได้เสนอแนวคิดหลักในการจัดทํา (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติไว้ 4 ประการได้แก่ 1) ความหมายของของคําว่า “ภูมิสารสนเทศ” ในโครงการน้ี ซ่ึงหมายถึง
ข้อมูลเชิงตําแหน่งและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลเชิงตําแหน่ง    2) (ร่าง) แผนแม่บทและ
ยุทธศาสตร์ท่ีจัดทําข้ึนสอดคล้องกับตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ   สนับสนุนเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศ    3) ยุทธศาสตร์ท่ีจัดทําข้ึนสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญ  และ 4) ยุทธศาสตร์ท่ีจัดทําข้ึนคํานึงถึงการพัฒนาต่อยอด
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านภูมิสารสนเทศท่ีมีอยู่แล้วใน
ปัจจุบัน  ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการลงทุนพัฒนาในอนาคต  บทบาทท่ีเหมาะสมของแต่ละภาค
ส่วน   ตลอดจนมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย      สําหรับแนวทางการดําเนินงานหลัก
ประกอบด้วยการศึกษาทบทวนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ   การศึกษาทบทวนร่างแผน
แม่บททางด้านภูมิสารสนเทศฉบับเดิมและเอกสารรายงานสําคัญท่ีเก่ียวข้อง   รวมท้ังการวิเคราะห์ 
SWOT โดยท่ีปรึกษาร่วมกับกลุ่ม Focus group ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนจากท้ังภาครัฐและเอกชน 

ค.1.2 สรุปความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

 เน้ือหาในส่วนน้ีเป็นการศึกษาทบทวนข้ันต้นถึงความก้าวหน้าทางด้านภูมิสารสนเทศและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงแสดงให้เห็นภูมิทัศน์ทางด้านภูมิสารสนเทศในปัจจุบันสําหรับเป็นพ้ืนฐานในการ
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา NSDI ท่ีอยู่ในลําดับถัดไป   รวมท้ังเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาในข้ันตอน
ถัดไปของโครงการ    ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลานับต้ังแต่ประมาณต้นศตวรรษท่ี 21 ได้เกิด
การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศหลายประการ อันเกิดจากการท่ีเซ็นเซอร์
และอุปกรณ์ประมวลผลมีขนาดเล็กและมีน้ําหนักเบาลง (Miniaturization) ในขณะท่ีมีขีดความสามารถ
ท่ีสูงข้ึน ทําให้เกิดอุปกรณ์ชิ้นเดียวท่ีสามารถทํางานได้หลายหน้าท่ี (Convergent devices) เช่น สมาร์ท
โฟน  ซ่ึงเป็นท้ังอุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ และเครื่องรังวัดพิกัดตําแหน่งด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมไปในตัว ส่งผลให้เกิดการใช้งานท่ีแพร่หลายมากข้ึนและก่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด 
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(Economy of scale) ท่ีทําให้อุปกรณ์เหล่าน้ีมีราคาต่อขีดความสามารถถูกลงและทําให้เกิดการใช้งาน
แพร่หลายมากข้ึน เป็นวงจรท่ีก่อให้เกิดการขยายตัวของการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศออกไปยังผู้ใช้ใน
สังคมจํานวนมากอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน  การท่ีเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ประมวลผลมีขนาดและนํ้าหนัก
น้อยลง ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเดลทางธุรกิจท่ีเก่ียวกับภูมิสารสนเทศไปจากเดิม  อาทิเช่น การท่ี
ดาวเทียมบันทึกภาพรายละเอียดสูงมีขนาดเล็กลงและสามารถส่งข้ึนในอวกาศด้วยค่าใช้จ่ายท่ีถูกลง ทํา
ให้เกิดบริษัทขนาดเล็กหรือ Startup ข้ึนมาสร้างดาวเทียมและขายข้อมูลภาพให้กับลูกค้าท่ีเป็นผู้ใช้ท่ัวไป 
ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีธุรกิจลักษณะน้ีจํากัดอยู่เพียงบริษัทผู้ผลิตดาวเทียมคือบริษัทแอโรสเปซราย
ใหญ่ของโลกไม่ก่ีรายและลูกค้าเกือบท้ังหมดคือหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานความม่ันคง หรือธุรกิจขนาด
ใหญ่    เช่นเดียวกัน การท่ีอากาศยานไร้นักบินมีขนาดเล็กลงและราคารวมท้ังตัวอากาศยาน ระบบ
ควบคุมและระบบบันทึกภาพ (Drone mapping system) ถูกลงจนเหลือเพียงระดับไม่ก่ีหม่ืน/แสนบาท 
ทําให้การบันทึกภาพทางอากาศเป็นสิ่งท่ีผู้ใช้ท่ัวไปหรือบริษัทขนาดเล็กสามารถดําเนินการได้เอง รวมท้ัง
ก่อให้เกิดธุรกิจขนาดเล็กท่ีรับจ้างบินถ่ายภาพทางอากาศท่ีให้รายละเอียดภาพสูงมากถึงระดับประมาณ
สิบเซ็นติเมตร ต่างไปจากเดิมท่ีการถ่ายภาพทางอากาศอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานแผนท่ีแห่งชาติ
หรือหน่วยงานความม่ันคงเท่าน้ัน 

ในขณะเดียวกัน  การเกิดข้ึนของระบบให้บริการแผนท่ีและบริการเชิงตําแหน่ง (Location-
based service เช่น การค้นหาสถานท่ีสนใจท่ีใกล้เคียงท่ีสุด หรือการหาเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดจากจุดหน่ึงไป
ยังอีกจุดหน่ึง) แก่สาธารณชนในลักษณะออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตท้ังท่ีเป็นเชิงธุรกิจท้ังของ
ต่างประเทศและของไทย เช่น Google Map,  Bing Map, Mapque, Nostra, Longdo หรือเป็น
ลักษณะสาธารณะไม่แสวงหากําไรอย่างเช่น OpenStreetMap ก็ทําให้ประชาชนและผู้ใช้ท่ัวไปในสังคม
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวท้ังโลกได้อย่างกว้างขวาง
โดยไม่มีพรมแดน   

 ท้ังความก้าวหน้างทางเทคโนโลยีและการเกิดข้ึนของบริการแผนท่ีออนไลน์ก่อให้เกิดสภาพท่ี
เรียกว่าภูมิทัศน์ (Landscape) ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ  และก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงกับการดําเนินงานของภาครัฐ ซ่ึงควรต้องมีการเปลี่ยนแปลงท้ังในเชิงของทัศนคติ และวิธีการ
ดําเนินงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริงท่ีภาครัฐสูญเสียความสามารถในการควบคุมข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ เช่น พิกัดของสถานท่ีต้ังต่าง ๆ/ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพดาวเทียม  ท่ียึดถือกันมาโดยตลอด
ว่าเป็นข้อมูลปกปิดและเก่ียวโยงกับความม่ันคง   ข้อมูลเหล่าน้ีได้กลายเป็นข้อมูลท่ีสามารถผลิตข้ึนได้ไม่
ยาก ถูกเปิดเผยบนโลกออนไลน์ท่ีผู้ใช้ท่ัวโลกสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา   รวมท้ังการท่ีภาคธุรกิจ/
เอกชนได้ขยายบทบาทซ้อนทับและล้ําหน้าภาครัฐออกไปในการเผยแพร่และให้บริการทางด้านภูมิ
สารสนเทศได้เองออกไปในวงกว้าง  และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศไม่ได้จํากัดอยู่เพียง
ขอบเขตภาระหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐ หรือระหว่างรัฐ-ธุรกิจ เป็นหลักอีกต่อไป แต่ขยายวงกว้างและ
ลึกลงไปถึงข้ันการตอบสนองอุปสงค์ในการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน เช่น การให้บริการของ 
Uber ท่ี Google Maps เป็นท้ัง User Interface และ Location based service ของการเรียกใช้
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บริการรถแท็กซ่ี    การให้บริการ Check-in เพ่ือค้นหาสถานท่ีสนใจในละแวกใกล้เคียงใน Facebook   
การบอกตําแหน่งให้ผู้อ่ืนทราบโดยการ Share location ใน Line  เป็นต้น 

ค.1.3 สรุปการศึกษาทบทวนสภาพการณ์ของ NSDI 

แนวคิดโครงสร้างพ้ืนฐานทางภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (National Spatial Data 
Infrastructure, NSDI) เป็นแนวคิดสากลท่ีให้ความสําคัญกับภูมิสารสนเทศ ตลอดจนองค์ประกอบอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับภูมิสารสนเทศว่าเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสําคัญอย่างหน่ึงของประเทศ เปรียบได้กับ
โครงสร้างพ้ืนฐานประเภทอ่ืน เช่น โครงข่ายถนน ระบบโทรคมนาคม ฯลฯ ดังน้ัน แต่ละประเทศจึงต้อง
มี การพัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางภูมิสารสนเทศให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมเพ่ือ
เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การรักษา
สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง     สําหรับประเทศไทยได้มีการกําหนดว่า NSDI ประกอบด้วย
องค์ประกอบ ต่อไปน้ี 

1.  ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (Fundamental geographic data set: FGDS) 
2.  ระบบเครือข่ายเพ่ือการบริการข้อมูล (Spatial data clearinghouse) 
3.  มาตรฐานทางเทคนิค (Technical standards) 
4.  กรอบนโยบายและการบริหารจัดการ (Policy and institutional framework) 

ผลการศึกษาทบทวนสภาพการณ์ของ FGDS ของประเทศไทยพบว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้า
มากพอสมควรแล้ว  โดยหลายชั้นข้อมูล เช่น แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม, เขตป่าไม้ มี
ครอบคลุมท้ังประเทศ และหลายชั้นข้อมูลก็มีการดําเนินการต่อเน่ืองจนคืบหน้าไปมากแล้ว  อย่างไรก็
ตามปัญหาหลักท่ีพบคือ  

-  การให้บริการข้อมูลยังจํากัดอยู่เพียงการให้บริการข้อมูลเพียงบางส่วนของหน่วยงานตัวเอง
ในลักษณะแผนท่ีบนจอภาพ   โดยท่ีผู้ใช้ยังไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลออกไปใช้งานได้ 

-  ยังไม่มีการบูรณาการชั้นข้อมูลใน FGDS เข้าด้วยกัน 

สาเหตุของปัญหาประการแรกเกิดจากความไม่ชัดเจนในนโยบายการเผยแพร่ว่าให้เผยแพร่ในวง
กว้างเพียงไร คิดค่าใช้จ่ายอย่างไร  หรือบางหน่วยงานมีกฎระเบียบท่ีเคร่งครัดทําให้การนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ต่อยอดกระทําได้ลําบาก รวมท้ังมีประเด็นข้อห้ามการเผยแพร่และทําสําเนาข้อมูลท่ีกําหนดไว้
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ. 2483 ซ่ึงจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขหรือยกเลิกเพ่ือ
ไม่ให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นสิ่งท่ีผิดกฎหมาย   สําหรับสาเหตุของปัญหาประการท่ีสองท่ียังไม่มีการบูร
ณาการชั้นข้อมูลเข้าด้วยกัน เกิดจากปัญหาระบบพิกัดและความถูกต้องเชิงตําแหน่งของแต่ละชั้นข้อมูล
ท่ีไม่เท่ากัน (แม้แต่ท่ีมาตราส่วนเดียวกันก็ตาม) เน่ืองจากข้อมูลจํานวนมากเป็นข้อมูลท่ีดําเนินการ
ต่อเน่ืองมาต้ังแต่อดีต (Legacy data) ท่ียังไม่มีมีมาตรฐานกลางข้อมูล แต่ละหน่วยงานดําเนินการตาม
ระเบียบปฏิบัติ/มาตรฐานของตนเอง  ซ่ึงทําให้ลักษณะข้อมูลไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีทาง
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติกําหนดข้ึน  ดังน้ันหากนําข้อมูลมาบูรณาการเข้าด้วยกันจะเกิด
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ปัญหาความไม่ลงรอยกันซ่ึงอาจจะสร้างความสับสนและปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา  โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากชั้น
ข้อมูลท่ีไม่ลงรอยกันเป็นชั้นข้อมูลท่ีเก่ียวพันกับกรรมสิทธิ์หรือกฎหมาย (Authoritative data) เช่น ชั้น
ข้อมูลแปลงท่ีดินของเอกชนนํามาแสดงผลร่วมกับเขตป่าไม้ของรัฐแล้วพบว่าล้ําเข้าไปในเขตป่าไม้  หรือ
แนวเขตท่ีดินของรัฐท่ีอยู่ในความดูแลของหลายหน่วยงานมีการเหลื่อมกันหรือแหว่งเม่ือนํามาซ้อนทับกัน  
เป็นต้น   ทําให้หน่วยงานของรัฐหลายหน่วยยังไม่พร้อมท่ีจะบูรณาการชั้นข้อมูลของตนเองเข้ากับ
หน่วยงานอ่ืนจนกว่าจะได้มีการตกลงแก้ไขให้แน่ชัด ซ่ึงการปรับปรุง แก้ไข หรือจัดทําใหม่ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนใหม่นี้จําเป็นต้องใช้ท้ังงบประมาณและเวลาในการดําเนินการ รวมท้ังยังอาจต้องมี
การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติภายในหน่วยงานท่ียึดถือกันมานาน 

ในส่วนของ Spatial data clearinghouse ผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานในประเทศไทยได้
พัฒนา Spatial Data Clearinghouse ในระดับ Node Server ข้ึนมาแล้วจํานวนหน่ึง ได้แก่ สทอภ. 
กรมแผนท่ีทหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริม
การเกษตร และกรมประมง โดยทุกระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีระดับการให้บริการอยู่ท่ีการสืบค้นและเรียกดู  
โดยภาพรวม  ปัญหาของการพัฒนา Spatial data clearinghouse อยู่ท่ี 

- ประเทศไทยยังไม่มีการกําหนด Gateway server ท่ีแน่ชัด  Spatial data 
clearinghouse ท่ีจัดต้ังข้ึนแล้วไม่มีการเชื่อมโยงกัน  การเชื่อมโยง Node server ระหว่าง
หน่วยงานยังไม่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกับหน่วยงานท่ีมีระบบสืบค้นข้อมูลได้ท้ังหมด  ซ่ึงเกิด
จากขาดความชํานาญและขาดบุคลากรทางเทคนิคท่ีจะบํารุงรักษา Node server ได้อย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงในปัจจุบันหน่วยงานอาจแก้ปัญหาน้ีได้โดยการใช้บริการ Cloud computing 
ในระดับ SaaS (Software as a service) ของภาคธุรกิจหรือของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงจะทําให้หน่วยงานสามารถให้บริการข้อมูลและแอปพลิเคชั่น
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องเข้าไปยุ่งเก่ียวกับการจัดต้ังและดูแลระบบ Server 

- ชั้นข้อมูลใน FGDS เกือบท้ังหมดขาด Metadata ทําให้ไม่สามารถจัดสร้าง node เพ่ือ
เชื่อมโยงระบบการสืบค้นข้อมูลได้   Metadata ท่ีเผยแพร่ ขาดรายละเอียดเก่ียวกับเน้ือหา
ข้อมูลและคุณภาพข้อมูล  รวมท้ัง Metadata จํานวนมากยังอยู่ในมาตรฐานของ FGDC ซ่ึง
ไม่ใช่มาตรฐาน ISO/TC211 ชุด ISO 19115 ท่ีคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
กําหนดให้ใช้ 

- ขาด API Service สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล  

การดําเนินงานในส่วนของมาตรฐานทางเทคนิคถือได้ว่ามีความก้าวหน้ามากท่ีสุดเม่ือเทียบกับ
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ใน NSDI    โดยในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการจัดทํามาตรฐานภูมิสารสนเทศ ใน
ด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

1.  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกาศโดยสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  ได้มีการจัดทํามาตรฐานการอธิบายข้อมูล (มอก. 19115-
2548) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ีกําหนดข้ึนโดยรับ ISO 19115 : 2003 
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Geographic information – Metadata มาใช้ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) 
โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

2.  มาตรฐานภูมิสารสนเทศ  คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.)  ได้มีการออก
ประกาศคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานส่งเสริมภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 
2555  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาและนํามาตรฐานส่งเสริมภูมิ
สารสนเทศไปใช้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากล ท้ังหมดจํานวน 14 
เรื่อง  นอกจากน้ี ยังมีร่างมาตรฐานชั้นข้อมูลใน FGDS 13 เรื่องท่ี สทอภ. ได้ดําเนินการไป
แล้วอยู่ในระหว่างดําเนินการส่งให้ กภช. ประกาศใช้เป็นมาตรฐาน  

3.  มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีจัดทําโดยหน่วยงานอ่ืน ๆ ท้ังในภาครัฐท่ีมีภารกิจโดยตรงในการ
ผลิตข้อมูลแผนท่ีและสมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานวิชาชีพด้านงานสํารวจ
และแผนท่ี เช่น ชุดมาตรฐานระวางแผนท่ีและแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินในท่ีของรัฐ (กมร.) 
จํานวน 12 มาตรฐาน   คู่มือการปฏิบัติการด้านงานสํารวจของกรมชลประทาน   เกณฑ์
การตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทําข้อมูลกายภาพเพ่ือการวางผังเมือง ซ่ึงเก่ียวข้อง
การตรวจสอบความถูกต้องของงานแผนท่ีและการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรม
โยธาธิการและผังเมือง 

สําหรับในส่วนของกรอบนโยบายและการบริหารจัดการ  ประเทศไทยได้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ข้ึนตามประกาศระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2546 และได้มีการแก้ไข
ระเบียบน้ีเป็นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
และครั้งล่าสุดได้มีการปรับปรุงอีกครั้งเป็นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการภูมิ
สารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ.2558  โดย กภช. มีอํานาจหน้าท่ีดําเนินนโยบายเก่ียวกับการจัดทําภูมิ
สารสนเทศ การจัดทําแผนท่ี และการสํารวจข้อมูลระยะไกล เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ลดความซํ้าซ้อน 
บูรณาการข้อมูลให้สามารถแลกเปลี่ยน ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกันได้อย่างเป็นระบบ 
สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานภูมิสารสนเทศในการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  
อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีผ่านมาคือ กภช. มีการประชุมค่อนข้างน้อย ทําให้ประเด็น
ปัญหาท่ีเก่ียวข้องการบริหารจัดการ เช่น การแก้ไขกฎ ระเบียบท่ีล้าสมัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ทางภูมิสารสนเทศ หรือการกําหนดนโยบายท่ีเหมาะสมกับสภาพการณ์/ภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ
ดําเนินไปอย่างล่าช้ามาก 

ค.1.3 สรุปข้อเสนอเชิงนโยบายในการเร่งรัดพัฒนา NSDI 

เน้ือหาในรายงานส่วนน้ีเริ่มต้นโดยชี้ให้เห็นว่า ยังมีความสมเหตุสมผลหรือความจําเป็นท่ีภาครัฐ
จะต้องลงทุนพัฒนา NSDI ต่อไปหรือไม่   ในเม่ือในปัจจุบัน ผู้ใช้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชนท่ัวไป 
ภาคธุรกิจ หรือแม้แต่ภาครัฐเองมีทางเลือกอ่ืนจากภาคเอกชน เช่น Google Maps ท่ีให้บริการข้อมูล
หลายชั้นข้อมูลใน FGDS ท่ีมีความเสถียร  รวดเร็ว   สะดวกต่อการใช้งาน      มีฟังก์ชันการใช้งานท่ี
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หลากหลายมากข้ึนเรื่อย ๆ และในหลายประเทศรวมท้ังประเทศไทย ข้อมูลท่ีได้จาก Google Maps มี
ความทันสมัยกว่าท่ีผู้ใช้ได้รับจากภาครัฐ  ซ่ึงการศึกษาได้สรุปให้เห็นว่า   แม้ภูมิทัศน์ทางภูมิสารสนเทศ
ในปัจจุบันจะเปลี่ยนไปจากเดิมเกือบจะโดยสิ้นเชิงและบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ-เอกชนท่ีมี
ลักษณะซ้อนทับกันและความซับซ้อนมากข้ึน แต่บทบาทท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ (Essential roles) ของ
ภาครัฐและภาคเอกชนจะยังคงอยู่เหมือนเดิม   กล่าวคือโฟกัสของภาครัฐอยู่ท่ีพลเมืองในขณะท่ีแนวทาง
ของภาคเอกชนอยู่ท่ีกลุ่มผู้ใช้ (User-centric) หรือลูกค้า  ภาครัฐยังคงบทบาทท่ีไม่มีใครแทนได้ 
(Unique position) ท่ีจะพิจารณาความต้องการทางด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศของสังคมโดยรวมและ
ยังคงบทบาทสําคัญในการเป็นผู้ให้บริการข้อมูลท่ีเชื่อถือได้  น่าไว้วางใจ และทันสมัย    

อย่างไรก็ตาม บทบาทท่ีแน่ชัดของภาครัฐในการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศและปัญหา
อุปสรรคท่ีเผชิญหน้าข้ึนอยู่กับสภาพการณ์ของแต่ละประเทศ  ซ่ึงสําหรับประเทศไทยปัญหาของการ
พ่ึงพาภาคธุรกิจต่างประเทศอย่างเช่น Google Maps, Microsoft Bing, HERE คือ ผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจของบริษัทข้ามชาติเหล่าน้ีไม่จําเป็นต้องสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทย การพ่ึงพา
ข้อมูลและบริการต่างๆ ของบริษัทเหล่าน้ีมาเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศเป็นความเสี่ยงอย่างย่ิงใน
เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ  นอกจากน้ี  ข้อจํากัดสําคัญของภาคธุรกิจในการพัฒนาข้อมูลท่ีดูเสมือน
เป็น FGDS และระบบให้บริการท่ีดูเหมือน Spatial data clearinghouse คือการลงทุนเหล่าน้ีไม่ได้เพ่ือ
เป็นประโยชน์สาธารณะ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสําคัญท่ีสุดของภาคธุรกิจคือผู้ถือหุ้น และพันธกิจสําคัญ
ท่ีสุดของภาคธุรกิจคือการสร้างผลตอบแทนการลงทุนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น    การให้กลไกตลาดเป็นตัว
กําหนดการพัฒนาทางภูมิสารสนเทศเพียงลําพังจะก่อให้เกิดการกระจุกตัวของการพัฒนาเฉพาะพ้ืนท่ี
หรือกลุ่มผู้ใช้ท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนทางธุรกิจเท่าน้ัน  ในขณะท่ีการจัดทําข้อมูลหรือ
บริการให้กับกลุ่มผู้ใช้ท่ีรายได้น้อย หรือพ้ืนท่ีท่ีห่างไกลทุรกันดาร จะถูกละเลย  ดังน้ัน ภาครัฐจึงยังคง
บทบาทสําคัญในการผลักดัน จัดทํา สนับสนุน ส่งเสริม และร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการเร่งรัด
พัฒนา NSDI ให้เกิดข้ึนเพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อยอดต่อไป  การศึกษาน้ีได้เสนอ
ว่าบนภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ  บทบาทของภาครัฐท่ีเหมาะสมท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประเทศโดยรวมคือการเปลี่ยนจากการเป็นผู้ควบคุมหรืออารักขาข้อมูล (Data custodian) เป็นผู้
เผยแพร่ข้อมูล (Data provider) 

ในส่วนของการเผยแพร่ข้อมูล การศึกษาเสนอให้ประเทศไทยรับเอาแนวคิด Open data ซ่ึง
การศึกษาของธนาคารโลกได้แสดงให้เห็นว่ามีส่วนในการส่งเสริมอุปถัมภ์การเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การสร้างงาน  เพ่ิมประสิทธิภาพและขอบเขตการให้บริการของบริการสาธารณะ และอํานวยความ
สะดวกให้กับการใช้ข้อมูลร่วมกันของหน่วยงานรัฐบาลมาเป็นนโยบายหลักทางด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ของประเทศ และการพัฒนา NSDI ท่ีจะเกิดข้ึนในลําดับถัดไป   ควรจะต้องเป็นไปในทิศทางท่ีก่อให้เกิด
การเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศของภาครัฐออกไปยังสังคมในวงกว้าง   โดยการดําเนินการเร่งรัดพัฒนา 
NSDI ท่ีปรึกษามีข้อเสนอโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่  
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1)  ข้อเสนอทางด้านนโยบายและกฎระเบียบ  ประกอบด้วยการเสนอให้ กภช. รับหลักการ 
Open data มาเป็นนโยบายในการเผยแพร่ FGDS โดยเร็วท่ีสุดและเสนอให้ยกเลิก พรบ.
คุ้มครองความลับทางราชการ พ.ศ. 2483 และกฎหมายลูกทุกฉบับท่ีสืบเน่ืองหรืออ้างอิง
จาก พรบ. ฉบับน้ี 

2)  ข้อเสนอในการพัฒนา FGDS    ประกอบด้วยการเสนอให้ประกาศชั้นข้อมูล POI (Point 
of Interest) ซ่ึงเป็นชั้นข้อมูลท่ีเป็นท่ีต้องการและเป็นประโยชน์กับชีวิตประจําวันของ
ประชาชนเป็นชั้นข้อมูลเพ่ิมเติมใน FGDS  รวมท้ังเสนอให้มีการจัดกลุ่มชั้นมูลใน FGDS 
เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการ  และใช้เทคนิคใหม่ ๆ เช่น Crowdsourcing ใน
การสร้าง/ปรับปรุงข้อมูลตามความเหมาะสม 

3)  ข้อเสนอในการพัฒนาระบบ Spatial data clearinghouse  ประกอบด้วยการเสนอให้ทุก
หน่วยงานท่ีเป็น Node server ใช้ Cloud service ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และจัดทําระบบนําเข้าข้อมูลและ Metadata ตามมาตรฐาน 

ค.2 สรุปรายงานระยะกลาง 

 เน้ือหาในรายงานระยะกลางแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักได้แก่ 

1)  ภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ 
2) แนวทางการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางภูมิสารสนเทศ 
3) การทํา SWOT analysis 

ค.2.1 สรุปภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ 

 เทคโนโลยีทางภูมิสารสนเทศท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่คือเทคโนโลยีการหา
ตําแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS  โดย GNSS ระบบแรกของโลกคือ ระบบ GPS (Global 
Positioning System) ของสหรัฐอเมริกา   การเปิดเผยข้อมูลสัญญาณดาวเทียม (ranging code, 
satellite ephemeris, almanac data) ในช่องสัญญาณ L1 ให้กับพลเรือนท่ัวโลกใช้ได้อย่างเสรีสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกทําให้การหาตําแหน่งมีความถูกต้องในระดับ 5 – 8 เมตร ซ่ึงเพียงพอสําหรับการใช้
งานในชีวิตประจําวัน  นอกจาก GPS แล้ว ยังมีระบบ GNSS อีกหลายระบบ เช่น ระบบ Glonass ของ
รัสเซีย  ระบบ Galileo ของสหภาพยุโรป  และระบบ Beidou ของจีน รวมท้ังประเทศอินเดีย และ
ญ่ีปุ่นก็กําลังพัฒนาระบบ GNSS ของตนเองข้ึนเช่นกัน   พัฒนาการของ GNSS ท่ีมีจํานวนระบบและ
ดาวเทียมมากข้ึนเรื่อย ๆ  ผนวกกับความก้าวหน้าของไมโครชิป GNSS ท่ีเล็กลงและราคาถูกลงจน
กลายเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์มาตรฐานในสมาร์ทโฟน   ทําให้เกิดสภาพท่ีเรียกว่า Ubiquitous positioning  
ทําให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนท่ัวโลกซ่ึงมีอยู่จํานวนมากสามารถบันทึก (Mark) ตําแหน่งต่าง ๆ ท่ีสนใจได้อย่าง
ง่ายดาย ทําให้เกิดสภาพการณ์ Geo-spatial big data ท่ีข้อมูลภูมิสารสนเทศทวีปริมาณมากข้ึนอย่าง
รวดเร็ว   ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าของ UAV และ pico satellite system   ทําให้การได้ภาพถ่าย
ทางอากาศหรือภาพจากดาวเทียมในเกือบทุกบริเวณของโลกกลายเป็นสิ่งท่ีง่ายและมีราคาถูกลงเรื่อย ๆ  
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พัฒนาการของ UAV และ pico satellites ทําให้เกิดการขยายตัวของการบันทึกภาพถ่ายจากทาง
อากาศและอวกาศ เกิดธุรกิจรับสร้างและส่งดาวเทียมขนาดเล็ก หรือธุรกิจรับถ่ายภาพทางอากาศด้วย 
UAV สําหรับพ้ืนท่ีขนาดเล็ก    

นับต้ังแต่ปี 2004 เป็นต้นมาเป็นยุคสมัยของ Web 2.0 ซ่ึงแตกต่างจากเดิมโดยท่ีเว็บมีเน้ือหาหลัก
เกิดข้ึนจากผู้ใช้ (User-generated content) ไม่ใช่นักพัฒนาเว็บไซต์  อย่างเช่น Facebook  
YouTube หรือ Twitter     เว็บไซต์ดังกล่าวมีหน้าท่ีเป็นเพียงตัวกลางระหว่างผู้ใช้และทําให้ผู้ใช้
สามารถเข้ามาทําการโพสต์ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ หรือเน้ือหาต่าง ๆ ลงบนเว็บเพ่ือเผยแพร่ต่อไปยังผู้ใช้
อ่ืน ๆ  ทางด้านภูมิสารสนเทศ Web 2.0 ได้เปลี่ยนกระบวนการผลิตแผนท่ีไปอย่างมาก จากเดิมท่ีผู้ผลิต
แผนท่ีจํากัดอยู่ท่ีผู้เชี่ยวชาญเท่าน้ัน  Web 2.0 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้เก็บข้อมูลปริภูมิและสร้างแผนท่ี
ร่วมกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทําให้เน้ือหาของแผนท่ีถูกสร้างข้ึนโดยประชาคมผู้ใช้จํานวนมากใน
ลักษณะร่วมมือกันทํางานหรือท่ีเรียกว่า Crowdsourcing  ซ่ึงทําให้ได้ข้อมูลโดยท่ีไม่มีหรือเกือบจะไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลเลย    

ในยุคสมัยของ Web 2.0 ในปัจจุบันซ่ึงกําลังก้าวเข้าสู่ Web 3.0 หรือ IoT (Internet of Things) 
การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศมีความหลากหลายมากข้ึนและขยายวงกว้างและลึกลงไปถึง
ข้ันการตอบสนองอุปสงค์ในการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน เช่น การให้บริการของ Uber ท่ี 
Google Maps เป็นท้ัง User Interface และ Location based service ของการเรียกใช้บริการรถ
แท็กซ่ี    การให้บริการ Check-in เพ่ือค้นหาสถานท่ีสนใจในละแวกใกล้เคียงใน Facebook เป็นต้น 
สําหรับประเทศไทย  ก็มีแนวโน้มเช่นเดียวกับต่างประเทศ    อิทธิพลของ Web 2.0 ทําให้แผนท่ีถูก
สร้างข้ึนได้โดยง่าย   และการท่ีบริการทางด้านแผนท่ีและภูมิสารสนเทศเปิดให้ใช้ api     ส่งผลให้เกิด
แอปพลิเคชันประเภท mashup ท่ีมีองค์ประกอบของแผนท่ีเกิดข้ึนมากมาย นักพัฒนาแอปพลิเคชันราย
ใหม่ในกลุ่ม Startup มีแนวโน้มท่ีจะใช้แผนท่ีเป็นส่วนประกอบของแอปพลิเคชันมากย่ิงข้ึน ตัวอย่างเช่น 
แอปพลิเคชัน  Wongnai (https://www.wongnai.com/)   Eatigo และ QueQ ใช้แสดงตําแหน่ง
ร้านอาหารในระบบท้ังหมด    Flush Toilet Finder แสดงตําแหน่งห้องนํ้า   และแอปพลิเคชัน
ให้บริการรถแท็กซ่ีอย่าง Grab และ All Thai Taxi เป็นต้น   และมีแนวโน้มท่ีแอปพลิเคชันจะเป็น 
Crowdsourcing มากย่ิงข้ึนอีกด้วย เช่น เว็บไซต์ iTaam (https://www.itaam.co/hospital/map) ท่ี
เปิดให้สมาชิกสามารถอัพเดทตําแหน่งข้อมูลโรงพยาบาลสัตว์ด้วยตัวเอง  เว็บไซต์ Kasettrade 
(http://map.kasettrade.com) ท่ีเปิดให้เกษตรกรระบุตําแหน่งของตัวเอง 

ท้ังหมดก่อให้เกิดเป็นภูมิทัศน์ใหม่ทางด้านภูมิสารสนเทศท่ีก่อให้เกิดผลกระทบกับสังคมอย่าง
กว้างขวาง  โดยอาจสรุปได้เป็น 3 ประเด็นหลักดังน้ี  คือ 

1.  ภาคธุรกิจ/เอกชนท้ังท่ีเป็นบริษัทข้ามชาติ หรือบริษัทในประเทศอย่างเช่น Nostra, 
Longdo หรือองค์กรท่ีมีลักษณะเป็นสาธารณะไม่แสวงหากําไร ได้ขยายบทบาทซ้อนทับ
และล้ําหน้าภาครัฐออกไปไม่ว่าจะเป็นในชั้นตอนการผลิต เผยแพร่ และให้บริการทางด้าน
ภูมิสารสนเทศได้เองออกไปในวงกว้าง รวมท้ังข้ามพรมแดนออกไปท่ัวโลกผ่านระบบ
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อินเทอร์เน็ต  ได้ลดบทบาทของภาครัฐในฐานะผู้ให้บริการทางภูมิสารสนเทศต่อสังคมเป็น
อย่างมาก   

2. ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ-ภาคธุรกิจ/เอกชนท่ีซับซ้อนข้ึน จากบทบาทเดิมท่ีภาครัฐเป็น
ผู้ผลิตและให้บริการภูมิสารสนเทศ ส่วนภาคเอกชนเป็นผู้รับบริการ   เกิดความสัมพันธ์
ใหม่ระหว่างภาครัฐ-ภาคส่วนอ่ืนข้ึนอีกในหลายรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ีกลับทิศ 
กล่าวคือภาครัฐกลับกลายเป็นผู้ใช้บริการทางภูมิสารสนเทศท่ีภาคธุรกิจหรือภาคส่วนอ่ืน
พัฒนาข้ึนเพ่ือสนับสนุนภารกิจของตนเอง ดังตัวอย่างกรณีของนครนิวยอร์ค, USGS, 
Geobase ของแคนาดา ท่ีใช้แผนท่ีและ api ของ OpenStreetMap  หรือในกรณีท่ีภาค
ธุรกิจ/เอกชนใช้บริการของตนเองเป็นแพลตฟอร์มหลักเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐผ่าน 
api ท่ีภาครัฐจัดทําข้ีนเพ่ือให้บริการประชาชนท่ัวไปดังเช่นในกรณีแอปพลิเคชั่นการ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในนครนิวยอร์ค 

3. ผลท่ีตามมาอีกประการจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือ ภาครัฐสูญเสียความสามารถ
ในการควบคุมข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีเคยถือกันว่าเป็นข้อมูลปกปิด เช่น พิกัดของสถาน
ท่ีต้ังต่าง ๆ/ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพดาวเทียม  ข้อมูลท่ีเคยถือว่าเป็นข้อมูลปกปิดและ
เก่ียวโยงกับความม่ันคงเหล่าน้ีมีแนวน้าท่ีจะกลายเป็นสินค้า (Commodity) ท่ีสามารถ
ผลิตข้ึนหรือแสวงหาจากแหล่งจําหน่ายต่าง ๆ ได้ไม่ยาก   รวมท้ังถูกเปิดเผยบนโลก
ออนไลน์ท่ีผู้ใช้ท่ัวโลกสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา    

ค.2.2 สรุปแนวทางการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางภูมิสารสนเทศ 

บนภูมิทัศน์ใหม่ทางด้านภูมิสารสนเทศน้ี แม้ว่าบทบาทภาครัฐจะเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีมีอิทธิพล
น้อยลง   แต่ก็มิได้หมายความว่าจะหมดความสําคัญลงโดยสิ้นเชิง   ในทางตรงข้ามภาครัฐยังคงมี
ความสําคัญเน่ืองจากข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีจําเป็นและมีประโยชน์จํานวนหน่ึงยังเกิดข้ึนจากการดําเนิน
ภารกิจตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ และข้อมูลเหล่าน้ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในวง
กว้างได้หากมีการเผยแพร่อย่างเหมาะสม     สิ่งท่ีเปลี่ยนไปคือ ภาครัฐไม่ได้เป็นภาคส่วนหลักทางภูมิ
สารสนเทศเพียงลําพังอีกต่อไปดังเช่นในอดีต     การพัฒนาภูมิสารสนเทศในระยะต่อไปของประเทศบน
พ้ืนฐานสภาพการณ์และข้อเท็จจริงท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันจึงควรแสวงหาบทบาทและความสัมพันธ์ท่ี
เหมาะสมท้ังในส่วนของภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน  ท่ีจะเอ้ือให้เกิดการร่วมมือกันในการนําความก้าวหน้า
ทางภูมิสารสนเทศมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยขน์สูงสุดกับสังคมไทยโดยรวมต่อไป    โดยในการศึกษาน้ีเห็น
ว่าแนวทางการใช้ประโยขน์จากความก้าวหน้าท่ีเกิดข้ึนน้ี   อาจแบ่งออกได้เป็นสองส่วนหลักได้แก่ 

1.  Geospatial big data    ข้อมูล Big data คือข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่ (Volume)  เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว (Velocity) และมีความหลากหลาย (Variety)   ข้อมูล Geospatial big data 
คือภูมิสารสนเทศท่ีมีลักษณะเป็น Big data เช่น ข้อมูลภาพจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากร
โลก   ข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GNSS ของสถานีฐานท่ีรังวัดต่อเน่ือง   หรือเป็นข้อมูล Big 
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data ท่ีมีเน้ือหาเชิงตําแหน่ง (Spatial content) เช่น  ข้อมูลสภาพอากาศ   ข้อมูลการจราจร  
เป็นต้น 

2.  Crowdsourcing ซ่ึงเป็นการท่ีผู้ใช้จํานวนมากช่วยกันสร้าง/ปรับปรุงข้อมูล ตัวอย่างของ 
crowdsourcing ท่ีถูกอ้างอิงถึงเสมอคือ การร่วมมือกันของประชาชนท่ัวโลกในการผลิต
สารานุกรม Wikipedia   ในทางภูมิสารสนเทศ Crowdsourcing เป็นการท่ีผู้ใช้ช่วยกันสร้าง
หรือปรับปรุงแผนท่ี และประสบความสําเร็จมาแล้วอย่างสูงในกรณีของ OpenStreetMap  
Crowdsourcing เป็นแนวทาง Public-private partnership ท่ีน่าสนใจอย่างย่ิงสําหรับการ
นํามาใช้พัฒนาหรือปรับปรุงบางชั้นข้อมูลใน FGDS ของประเทศ 

ข้อเสนอของการศึกษาน้ีถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จาก Big data คือหากพิจารณาจากลักษณะ
ของ Geospatial big data ท่ีได้จากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความดูแลของภาครัฐซ่ึงมีลักษณะเป็น
อนุกรมเวลา  ข้อมูล Geospatial big data เหล่าน้ีเปรียบเสมือนกับ Attribute data ของชั้นข้อมูล 
FGDS   ตัวอย่างเช่น ข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GNSS ท่ีรังวัดและบันทึกต่อเน่ืองท่ีสถานีฐานอาจถือได้ว่า
เป็นข้อมูล Attribute ของตําแหน่งสถานีฐานน้ัน จึงควรถือเป็นส่วนหน่ึงของ FGDS รวมท้ังควรเปิดเผย
ให้เป็น Open data สําหรับทุกภาคส่วนในการใช้ประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ ต่อไปในภายหลัง  ตัวอย่าง
ประโยชน์ของข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GNSS ของสถานีฐานนอกจากจะใช้ประโยชน์ในการรังวัดหา
พิกัดท่ีมีความถูกต้องสูงของตําแหน่งต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบสถานีฐานแล้ว  ยังใช้ประโยชน์ในเรื่องการหาการ
เคลื่อนตัวท้ังทางราบและทางด่ิงของสถานีฐาน   หรือใช้ในการศึกษาสภาพความชื้นในอากาศซ่ึงจะช่วย
ในงานทางด้านอุตุนิยมวิทยา   ศึกษาลักษณะความแปรปรวนของชั้นไอโอโนสเฟียร์ของโลก  ฯลฯ   โดย
ทํานองเดียวกัน ข้อมูลของสภาพบรรยากาศท่ีวัดได้ท่ีสถานีอุตุนิยมวิทยาก็ถือได้ว่าเป็นข้อมูล Attribute 
ของตําแหน่งสถานีน้ันหรือเขตตําบล/หมู่บ้านท่ีสถานีน้ันต้ังอยู่   เช่นเดียวกับข้อมูลตําแหน่ง/เวลาของ
รถบรรทุกและรถขนส่งท่ีปัจจุบันมีกฎหมายบังคับให้ส่งข้อมูลแบบ Real-time เข้ามายังกรมการขนส่ง
ทางบก การศึกษาน้ีจึงเสนอให้ 1) ข้อมูลสภาพอากาศ จากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา  2) 
ข้อมูลตําแหน่ง/เวลาของรถบรรทุก ของกรมการขนส่งทางบก  และ 3) ข้อมูลจาก GNSS base station 
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมท่ีดิน ซ่ึงเรียกรวมว่าเป็นกลุ่ม Geospatial big data เป็นส่วน
หน่ึงของ FGDS และเผยแพร่ในวงกว้าง  

 สําหรับการใช้ประโยชน์จาก Crowdsourcing จากการศึกษาทบทวนชี้ ให้ เห็นว่ า 
Crowdsourcing มีตัวอย่างความสําเร็จในการนํามาใช้กับกิจการทางด้านภูมิสารสนเทศจํานวนมาก  
ดังเช่น OpenStreetMap ท่ีเป็นบริการทางด้านภูมิสารสนเทศท่ีสร้างผลกระทบในวงกว้างท่ัวโลกระบบ
หน่ึง ในการใช้ crowdsourcing บนหลักการ Open data กล่าวคือ ผู้ใช้ท่ัวโลกช่วยกันสร้างแผนท่ี  
แผนท่ีท่ีได้สามารถดาวน์โหลดและนําไปเผยแพร่ต่อได้โดยไม่จํากัดว่าจะเป็นเชิงธุรกิจหรือไม่  และข้อมูล
ท่ีบันทึกไว้ใน OpenStreetMap จะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมท้ังตัวอย่างจากการท่ีธุรกิจต่าง ๆ 
รวมท้ังธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่ระดับโลกอย่างเช่น Google, Microsoft, Nokia ต่างยอมรับเอาแนวทาง 
Crowdsourcing มาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการผลิตและปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือประหยัด
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ต้นทุนและเวลา ดังเช่นโครงการ Map maker ของ Google Map  ทําให้เชื่อได้ว่าการใช้ 
Crowdsourcing เพ่ือการสร้าง/และปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศมีความเป็นไปได้ และน่าสนใจอย่างย่ิง
ท่ีจะนํามาใช้ในการจัดทําชั้นข้อมูลบางชั้นใน FGDS ท่ีมีลักษณะเหมาะสมกับแนวทางน้ี เช่น ชั้นข้อมูล 
PoI   ชั้นข้อมูลโครงข่ายถนน เป็นต้น  และได้จัดทําข้อสรุปเบ้ืองต้นว่าชั้นข้อมูลใดใน FGDS ท่ีมีลักษณะ
เหมาะสมในการใช้ Crowdsourcing  

ค.2.3 สรุปการทํา SWOT analaysis 

ข้ันตอนท่ีเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปเป็นข้ันตอนมาตรฐานหน่ึงในการจัดทํายุทธศาสตร์คือการทํา 
SWOT Analysis     ซ่ึงเริ่มต้นด้วยการรวบรวมและจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยภายใน ซ่ึงได้แก่ จุด
แข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของหน่วยงาน/องค์กร/ประเทศในการดําเนินการพัฒนา
ทางด้านภูมิสารสนเทศ  และปัจจัยภายนอกซ่ึงเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถควบคุมหรือจัดการได้ ประกอบด้วย
โอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) ท่ีมีอิทธิพล/ผลกระทบกับการพัฒนาทางด้านภูมิ
สารสนเทศ ซ่ึงในส่วนการดําเนินการ “พัฒนาทางภูมิสารสนเทศ” อย่างไรในเรื่องใดบ้างจะถูกกําหนด
โดยวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ท่ีแนวทางการศึกษากําหนดให้ต้องอยู่ภายใต้กรอบใหญ่และทิศทางเดียวกับ
แผนหลักของการพัฒนาประเทศ   

จากการศึกษาทบทวนความก้าวหน้าทางภูมิสารสนเทศ ประกอบกับการศึกษาทบทวนกรอบทิศ
ทางการพัฒนาประเทศท่ีรัฐบาลประกาศไว้ในช่วง 4-5 ปีข้างหน้า (2560-2564) ท่ีชัดเจนและเป็น
รูปธรรมท่ีสุดคือการผลักดันพัฒนา/เศรษฐกิจดิจิตอล  การสร้างเครื่องจักรทางเศรษฐกิจใหม่เพ่ือ
ยกระดับประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง  โดยภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนและภาครัฐเป็น
ผู้สนับสนุนและอํานวยความสะดวก   โดยท่ี  NSDI ยังคงมีความจําเป็นแต่บทบาทท่ีสําคัญท่ีสุดของ 
NSDI ท่ีสอดคล้องกับทิศทางน้ี และนํามากําหนดเป็นวิสัยทัศน์ของการพัฒนาทางภูมิสารสนเทศ คือ 

“NSDI เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” 

ภายใต้วิสัยทัศน์ข้างต้น  บนภูมิทัศน์ทางภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน   เป้าหมายของการพัฒนา
ทางภูมิสารสนเทศในช่วงปี 2560-2564 คือ 

“ประเทศไทยมีเครือข่ายระบบออนไลน์ให้ทุกภาคส่วนใช้สืบค้น เรียกดู และดาวน์โหลดข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพ้ืนฐานท่ีสมบูรณ์ ละเอียดถูกต้อง และทันสมัย  ในรูปแบบท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อ
ยอดได้ในเชิงพาณิชย์ของภาคธุรกิจ   ในกิจการของรัฐ   ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างนวัตกรรม และใน
กิจการเพ่ือประโยขน์สาธารณะ  โดยมีเง่ือนไขและข้อจํากัดน้อยท่ีสุด” 

 เพ่ือเป็นข้อมูลต้ังต้นในการระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทํา SWOT Profile  ท่ีปรึกษาได้
ดําเนินการในชั้นแรกเพ่ือกําหนดจุดแข็ง/จุดอ่อนของประเทศไทย   และโอกาส/ภาวะคุกคาม ซ่ึงเกิดข้ึน
จากหลายสาเหตุท้ังการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์และจากสิ่งอ่ืนท่ีอยู่นอกเหนือความสามารถในการควบคุม
หรือบริหารจัดการของประเทศไทย     รายการจุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกาส/ภาวะคุกคามท่ีกําหนดข้ึนน้ี
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ประกอบกันข้ึนเป็น SWOT profile ต้ังต้น  โดยตัวอย่างปัจจัยท่ีนํามาพิจารณาเพ่ือกําหนดจุดอ่อน/จุด
แข็ง ได้แก่ 

- ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในประเทศไทย เช่น ข้อมูล, กําลังคน, งบประมาณ 

- ความเชี่ยวชาญ, ประสบการณ์, ความรู้ ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 

- กฎ ระเบียบ 

- โครงสร้างระบบราชการ 

- ระบบสาธารณูปโภค, โครงสร้างพ้ืนฐาน 

สําหรับการพิจารณาโอกาสและภาวะคุกคาม  ตัวอย่างปัจจัยท่ีนํามาใช้ประโยชน์ในการ
พิจารณาเพ่ือกําหนดรายการโอกาส/ภาวะคุกคามของประเทศไทย ได้แก่ 

- สภาพทางการเมือง, เศรษฐกิจโลก 
- การก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการหาตําแหน่ง, เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล 
- ท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
- สภาพโลกาภิวัตน์, การกําเนิดข้ึนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ข้ันตอนถัดจากการสร้าง SWOT Profile คือการกําหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
options) โดยใช้วิธีการสร้าง TOWS matrix        TOWS matrix เป็นการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายนอก 
(Opportunity/Threat) กับปัจจัยภายใน (Strength/Weakness) เพ่ือพิจารณาว่าในแต่ละคู่ เช่น 
โอกาสและจุดแข็งท่ีมีอยู่ มีทางเลือกในการดําเนินการสิ่งใดบ้าง   ทางเลือกเหล่าน้ีจะได้รับการนําไป
วิเคราะห์อีกครั้งเพ่ือกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ในภายหลัง  เน่ืองจากโดยลักษณะการใช้วิธีระดมความคิด
เพ่ือจัดทํา SWOT Profile ทําให้มีความเป็นไปได้ท่ีรายการใน SWOT Profile จะมีจํานวนมาก       
ส่งผลให้ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ีเป็นไปได้ใน TOWS matrix มีจํานวนมากตามไปด้วย     ซ่ึงโดยความ
เป็นจริงในทางปฏิบัติ ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีจํากัด เป็นไปไม่ได้ท่ีจะทําทุกทางเลือก           ดังน้ัน เฉพาะ
รายการของจุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกาส/ภาวะคุกคามท่ีมีลําดับความสําคัญสูง (พิจารณาจากคะแนนท่ี
กําหนดโดยท่ีประชุม Focus grroup  โดยท่ัวไปไม่เกิน 4-5 รายการสําหรับแต่ละประเด็น) เท่าน้ันท่ีจะ
นํามาใช้สร้าง TOWS matrix เพ่ือกําหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
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ภาคผนวก ง สรุปการประชุมใหญ่เพ่ือรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) 

แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
การประชุมใหญ่เพ่ือรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ    จัดข้ึนเม่ือ

วันศุกร์ท่ี 19 สิงหาคม 2559  ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ห้อง
ประชุมวายุภักษ์ 5 ชั้น 5  โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

-  เพ่ือนําเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ    ผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ  และร่างยุทธศาสตร์ทาง
ภูมิสารสนเทศของประเทศ 

- เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิ และท่ีประชุมซ่ึงประกอบด้วยตัวแทนจากส่วนราชการท่ีเป็นผู้ผลิตข้อมูล  
ส่วนราชการผู้ ใช้ ข้อมูล  ภาคธุร กิจ  สถาบันการศึกษา  สมาคมวิชาชีพ  องค์กร
สาธารณประโยชน์ และภาคประชาชนให้ความเห็นเพ่ือให้ท่ีปรึกษานําไปปรับปรุง (ร่าง) 
ยุทธศาสตร์ท่ีได้จัดทําข้ึนให้มีความสมบูรณ์ข้ึนต่อไป 

ง.1 หน่วยงานและจํานวนตัวแทนเข้าร่วมประชุมใหญ ่

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงาน/องค์กรท้ังภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐจํานวน 
111 คน ตามรายละเอียดดังน้ี ดังน้ี 

- หน่วยงานของภาครัฐ ท่ีเป็นผู้ผลิตภูมิสารสนเทศ 22 หน่วยงาน 47 คน 
- หน่วยงานของภาครัฐเป็นผู้ใช้ภูมิสารสนเทศ 13 หน่วยงาน 20 คน 
- คณะทํางานแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 14 หน่วยงาน 15 คน 
- คณะทํางาน Metadata และอนุกรรมการ NSDI 5 คน 
- ภาคธุรกิจท่ีทําธุรกิจเก่ียวกับภูมิสารสนเทศหรือรับจ้างจัดทําระบบภูมิสารสนเทศ เช่น 

บริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา  บริษัทผู้รับจ้างผลิตภูมิสารสนเทศ  บริษัทขนาดเล็ก/Startup ท่ีใช้
ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศ 6 หน่วยงาน 8 คน 

- สถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนการวิจัยเก่ียวกับภูมิสารสนเทศ/สมาคมวิชาชีพท่ี
เก่ียวข้องกับภูมิสารสนเทศ/องค์กรเอกชน/องค์กรสาธารณประโยชน์/นักวิชาการอิสระ 11 
หน่วยงาน 13 คน 

- สื่อมวลชน 3 คน 

ง.ง.ง.ง.2222    สรุปความเหน็ตอ่ยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแมบ่ทภมูสิารสนเทศแหง่ชาติสรุปความเหน็ตอ่ยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแมบ่ทภมูสิารสนเทศแหง่ชาติสรุปความเหน็ตอ่ยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแมบ่ทภมูสิารสนเทศแหง่ชาติสรุปความเหน็ตอ่ยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแมบ่ทภมูสิารสนเทศแหง่ชาติ    

การให้ความเห็นต่อยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติแบ่งออกเป็นสอง
ส่วน คือในช่วงเช้าเป็นความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ   และในช่วงบ่ายเป็นการให้
ความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมท่ีเป็นตัวแทนจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
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ในส่วนของการให้ความเห็นโดยผู้ทรงคุณวุฒิในช่วงเช้า  ทางโครงการศึกษา ฯ ได้รับเกียรติจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 6 ท่าน ดังน้ี 

- ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
- คุณณรงค์ศักด์ิ โอสถธนากร (กรมท่ีดิน)  
- คุณพุทธิพงศ์ สุรพฤกษ์ (สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
- คุณสุรศักด์ิ เธียรวณิชพันธุ์ (บริษัท เมอร์เคเตอร์ จํากัด) 
- คุณภัทระ เกียรติเสวี (บริษัท เมตามีเดียเทคโนโลยี จํากัด)  
- คุณสุรชัย คุ้มสิน (นักวิชาการอิสระ) 

ข้อคิดเห็นท่ีผู้ทรงคุณวุฒิมีต่อยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ   สรุปได้
ตามตารางท่ี ง.1  

ตารางที ่ง.1ตารางที ่ง.1ตารางที ่ง.1ตารางที ่ง.1 สรุปความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีต่อยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแม่บทภูมสิารสนเทศแห่งชาติ 

ผูท้รงคณุวฒุิผูท้รงคณุวฒุิผูท้รงคณุวฒุิผูท้รงคณุวฒุิ    สรปุความเหน็จากผูท้รงคณุวฒุิสรปุความเหน็จากผูท้รงคณุวฒุิสรปุความเหน็จากผูท้รงคณุวฒุิสรปุความเหน็จากผูท้รงคณุวฒุิ    
ผศ.ดร.สญัญา        
สราภิรมย์ 
(มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนารี) 

- โดยภาพรวมเห็นด้วยกับแนวทางการจัดทําแผนแม่บท และเน้ือหาหลักของแผนแม่บท 
รวมท้ังการใช้วิธี 

- แสดงความกังวลต่อข้อมูลท่ีผู้ใช้สร้าง/ปรับปรุงข้ึนโดยผู้ใช้จากวิธี Crowdsourcing ว่า
อาจไม่ได้มาตรฐาน  บางช้ันข้อมูลท่ีมีลักษณะเป็น Line หรือ Polygon เช่น เส้นทางนํ้า  
ขอบเขตหมู่บ้าน อาจทําได้ยาก  รวมท้ังเรื่องของ Attribute data   จําเป็นต้องมีการคัด
กรองเน้ือหา   

- เห็นด้วยกับการเสนอให้สร้าง FGDS 2.0 เป็นเวอร์ช่ันใหม่ทดแทนเวอร์ช่ันปัจจุบันซ่ึงไม่มี 
Metadata 

- เสนอให้ออกกฎหมายเพ่ือให้การพัฒนา FGDS เป็นสิ่งท่ีหน่วยงานของรัฐจะต้อง
ดําเนินการ โดยใช้ตัวอย่างของประเทศเกาหลีใต้ 

- เสนอให้บรรจุเรื่องตําแหน่งนักภูมิสารสนเทศในภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างย่ิงนักภูมิ
สารสนเทศเฉพาะทาง เช่น การท่องเท่ียว ภัยพิบัติ ระบาดวิทยา เข้ามาในยุทธศาสตร์
ด้วย 

- เสนอให้มีตัวแทนจากท่ีปรึกษาเข้ามาในคณะอนุกรรมการติดตามแผนแม่บทด้วย 
คุณณรงค์ศักดิ์      
โอสถธนากร  
(กรมท่ีดิน) 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฯ ท้ัง 11 แผนท่ีผ่านมาเน้นตัวเลขและบริหารตัวเลขใน
ภาพรวม โดยไม่เกาะติดกับพ้ืนท่ี  ข้อมูลาภูมิสารสนเทศซ่ึงเป็นข้อมูลเขิงพ้ืนท่ีเป็นสิ่ง
สําคัญและเป็นรากฐานของการพัฒนาท่ียั่งยืน 

- เทคโนโลยี ข้อมูล กําลังคน ในภาครัฐมีอยู่พร้อมแล้ว   และภาครัฐ  แต่สิ่งท่ีเป็นปัญหาคือ
การเอาแผนไปปฏิบัติ  ควรมีการจัดลําดับความสําคัญ   โดยให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ข้อมูลท่ีเป็นพ้ืนฐานเริ่มดําเนินการเป็นลําดับแรก  ส่วนหน่วยงานท่ีทําข้อมูลต่อยอดควร
รอให้การสร้างข้อมูลพ้ืนฐานเกิดข้ึนก่อน 

- ในเชิงนโยบาย เห็นด้วยอย่างย่ิงกับการท่ี (ร่าง) แผนแม่บทน้ี กําหนดให้การแก้ปัญหา
เรื่องกฎหมายเป็นยุทธศาสตร์แรก 

- ควรมีการประเมินผล Outcome สุดท้ายเป็นหลัก เน่ืองจากท่ีผ่านมาหน่วยงานมักจะ
ประเมินเพียงแต่ว่าได้มีการทําโครงการเสร็จสิ้นหรือไม่  

- การสร้างกําลังคนทางด้านภูมิสารสนเทศในระดับต่าง ๆ ในยุทธศาตร์ท่ี 4    ควรแยกให้
ชัดเจน เพ่ือไม่ให้สับสนอย่างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันท่ีผู้ท่ีไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้าน
การรังวัดในระดับความเท่ียงตรงสูงมาให้ความเห็นท่ีไม่ถูกต้องหรือดําเนินงานเองอย่างไม่
ถูกต้อง 
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ตารางที ่ง.1ตารางที ่ง.1ตารางที ่ง.1ตารางที ่ง.1 สรุปความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีต่อยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแม่บทภูมสิารสนเทศแห่งชาติ 

ผูท้รงคณุวฒุิผูท้รงคณุวฒุิผูท้รงคณุวฒุิผูท้รงคณุวฒุิ    สรปุความเหน็จากผูท้รงคณุวฒุิสรปุความเหน็จากผูท้รงคณุวฒุิสรปุความเหน็จากผูท้รงคณุวฒุิสรปุความเหน็จากผูท้รงคณุวฒุิ    
- จุดสําคัญคือการเปิดเผยแผนท่ีภาพถ่าย ซ่ึงไม่สามารถทําได้เน่ืองจากติดกฎหมาย ทําให้

สังคมต้องไปใช้บริการจากภาคเอกชน เช่น Google map ท้ัง ๆ ท่ีภาครัฐมีข้อมูลท่ีดีกว่า 
ควรต้องมีการแก้กฎหมาย 

- ผลักดันให้กระบวนการยุติธรรมยอมรับข้อมูลดิจิตอล 
- กรมท่ีดินให้บริการข้อมูลแปลงท่ีดินโดยมีแผนท่ีภาพถ่ายจาก Google map แต่ประสบ

ปัญหาเมื่อมีผู้ใช้งานจํานวนมาก ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับ Google map ทุกครั้งท่ีมีผู้
เข้ามาเรียกดูข้อมูล 

คุณพุทธิพงศ์ สุรพฤกษ์  
(สนง.ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

- ในมุมมองของภาครัฐ เห็นด้วยกับแผนแม่บทท่ีนําเอาประเด็นเรื่องกฎหมายเป็น
ยุทธศาสตร์แรก  การแก้ไขกฎ ระเบียบ เป็นเรื่องสําคัญและต้องดําเนินการเป็นลําดับแรก 

- เสนอให้นําเอาเน้ือหารัฐธรรมนูญท่ีได้ผ่านประชามติมาแล้ว ในส่วนของสิทธิของ
ประชาชนท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐโดยสะดวก    หน้าท่ีของรัฐท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลท่ี
ไม่เก่ียวกับความมั่นคง และภาครัฐต้องบูรณาการข้อมูล เข้ามาเป็นเหตุผลสนับสนุน 

- เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ และเสนอให้นํายุทธศาสตร์ไปสอดรับกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดให้ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล  โดยให้เช่ือมโยงเข้าไปยังมติ 
ครม ท่ีให้ทุกหน่วยงานรัฐต้องทําแผนปฏิบัติงาน 5 ปีส่งให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

- เสนอให้เชิญกลุ่ม Startup เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานโดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ซ่ึงเป็นการสร้างมูลค่าจากภูมิสารสนเทศ 

- ควรมีหน่วยงานเจ้าภาพท่ีชัดเจนในการกํากับดูแลแผน และติดตามประเมินผล 
- ควรมีรูปแบบการบริการข้อมูลท่ีชัดเจน 
- เมื่อแผนได้รับการอนุมัติแล้ว ควรสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้ เช่น การทํา Infographics 
- เสนอให้มีระบบเพ่ือปกป้องข้อมูลเท็จหลอกลวงจาก Crowdsourcing 

คุณภัทระ เกียรติเสวี
(บริษัท เมตามเีดีย
เทคโนโลยี จํากัด) 

- เห็นด้วยอย่างย่ิงกับแนวทาง Open data และเน้ือหาส่วนใหญ่ใน (ร่าง) แผนแม่บท 
- ให้ความเห็นประเด็นเรื่องช่ือ เช่น NSDI, FGDS, NGIS … ซ่ึงมีอยู่หลายช่ือ และอาจสร้าง

ความสับสน  ควรมีช่ือเดียว 
- แสดงความกังวลเก่ียวกับงบประมาณขององค์กรท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแผน

แม่บท  โดยงานท่ีเก่ียวข้องอาจมีมากกว่าท่ีคาดการณ์ไว้  ท้ังในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับเทคนิค
และไม่ใช่ทางเทคนิค 

- ข้อมูลท่ีภาครัฐควรจะทําหรือภาครัฐเท่าน้ันท่ีทําได้เช่น หมายเลขทางหลวง ภาครัฐควร
จะแชร์ออกมา   ส่วนข้อมูลท่ีสร้างข้ึนจากวิธี Crowdsourcing เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องดี  แต่
ควรคํานึงถึงลักษณะข้อมูลท่ีเป็น line หรือ polygon ซ่ึงทําได้ยากกว่าพวกท่ีเป็น Point 
หากเป็นไปได้ควรอาศัยเครื่องมือท่ีมีอยู่แล้วจาก Crowdsourcing service ระดับโลกท่ี
เป็นท่ียอมรับอย่างเช่น OpenStreetMap  

- ภาครัฐควรโฟกัสเฉพาะสิ่งท่ีตัวเองถนัดและสิ่งจําเป็นเท่าน้ันให้ดีท่ีสุด  ไม่ควรพยายาม
ทํางานหลายอย่างมากเกินไป   

คุณสรุศักดิ์           
เธียรวณิชพันธ์ุ  
(บริษัท เมอร์เคเตอร์ 
จํากัด) 

- ท่ีผ่านมาได้มีการจัดทํามาตรฐานทางด้านภูมิสารสนเทศ แต่ไม่ได้มีการกล่าวถึงการ
ปรับปรุงมาตรฐานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีซ่ึงมีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา  เช่น 
มาตรฐานการทําแผนท่ีภาพถ่ายยังเป็น Conventional อยู่  ควรมีการปรับปรุงโดยอาจ
กําหนดให้เป็นวงรอบตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

- ความคิดหรือหลักคิดการนําเอาข้อมูลหรือเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจําวัน  
ตัวอย่างเช่น การส่งสินค้าท่ีสั่งซ้ือผ่านระบบออนไลน์  เป็นปัญหาเน่ืองจากลักษณะของ
ระบบการให้เลขท่ีอยู่หรือ Street address ไม่เหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน  เช่น ยังมี
การใช้เลขท่ีหมู่ ซ่ึงในพ้ืนท่ีจริงไม่สามารถบอกได้ว่าอยู่ในหมู่ไหน  เสนอว่าควรมีการ
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ตารางที ่ง.1ตารางที ่ง.1ตารางที ่ง.1ตารางที ่ง.1 สรุปความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีต่อยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแม่บทภูมสิารสนเทศแห่งชาติ 

ผูท้รงคณุวฒุิผูท้รงคณุวฒุิผูท้รงคณุวฒุิผูท้รงคณุวฒุิ    สรปุความเหน็จากผูท้รงคณุวฒุิสรปุความเหน็จากผูท้รงคณุวฒุิสรปุความเหน็จากผูท้รงคณุวฒุิสรปุความเหน็จากผูท้รงคณุวฒุิ    
ทบทวนเรื่องน้ีเพ่ือให้การทํา Geocoding หรือ Address matching สําหรับการอ้างอิง
ตําแหน่งอาคารสถานท่ีในประเทศไทยให้ง่ายและใช้งานจริงไดม้ากข้ึน โดยเฉพาะอย่างกับ
ภาคโลจิสติกส์ ซ่ึงจะช่วยลดความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจ เช่น เสียเวลา ในการอธิบายว่า
ตําแหน่งท่ีต้องการให้ส่งสินค้า/พัสดุอยู่บริเวณใด 

- หลักการสําคัญในการระบุว่าหน่วยงานใดรับผิดชอบในการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศใด 
ควรพิจารณาจากภารกิจ  อาจจะยังไม่จําเป็นต้องระบุช่ือหน่วยงานในข้ันน้ี 

- ควรมีการสร้างเครดิตให้กับหน่วยงานท่ีเผยแพร่ข้อมูล   
- ควรเน้นให้เห็นว่าจะเกิดความสูญเสียอะไรบ้างกับประเทศหากไม่มีการดําเนินงานตาม

แผนแม่บท ฯ  
คุณสรุชัย คุ้มสิน 
(นักวิชาการอิสระ) 

- ให้ความเห็นในเชิงของการวางแผนว่า (ร่าง) แผนแม่บทท่ี scale down มาจากแผน
ยุทธศาสตร์ของชาติ ควรนํา Guiding philosophy ของแผนชาติ ซ่ึงคือปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  และเป้าหมายของแผนชาติคือ  การพัฒนาท่ีสมดุลและย่ังยืน มาไว้ในวิสัยทัศน์
ของแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติด้วย  วิสัยทัศน์ท่ีท่ีปรึกษาเสนอไว้กล่าวถึงเฉพาะ
ด้านทางเศรษฐกิจ   

- เห็นด้วยกับการกําหนดกรอบเวลาของแผนไว้เพียง 5 ปี เน่ืองจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง
เร็วมาก 

- ปัญหาของประเทศไทยเกิดจาก Policy distortion การจะแก้ปัญหาน้ีต้องมีข้อมูลท่ีดี 
และข้อมูลภูมิสารสนเทศเป็นข้อมูลสําคัญท่ีเป็นเส้นเลือดใหญ่ การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์จึงเป็นสิ่งท่ีจําเป็น 

- เสนอให้ปรับปรุงวิสัยทัศน์โดยเพ่ิมคําว่า สมดุลและย่ังยืน 
- ควรอํานวยความสะดวก (facilitate) และประสานงาน (coordinate) ให้มีการขับเคลื่อน

แผนน้ีจากภาคส่วนต่าง ๆ  เช่น ท้องถ่ิน วิทยาลัย ชุมชน ด้วย 
- ผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของสังคม อบรมอย่างเดียวไม่พอ 
- แผนแม่บท ฯ ควรเสนอให้สร้าง economic และ social incentive  ด้วย ไม่ใช่ 

command และ control  เช่นให้ กพร. ใช้ความเป็น digital office เป็นตัวช้ีวัด 
- เสนอให้พิจารณาหลักการ User-pay principle 

 ในส่วนของความเห็นท่ีประชุมต่อยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติในช่วง
บ่าย  สรุปได้ตามตารางท่ี ง.2 

ตารางที ่ง.2ตารางที ่ง.2ตารางที ่ง.2ตารางที ่ง.2 สรุปข้อคิดเห็นจากท่ีประชุมท่ีมีต่อยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแม่บทภูมสิารสนเทศแห่งชาติ    

ความเหน็ความเหน็ความเหน็ความเหน็จากที่จากที่จากที่จากที่ประชมุประชมุประชมุประชมุ    ขอ้ขีแ้จงขอ้ขีแ้จงขอ้ขีแ้จงขอ้ขีแ้จง/ความเหน็/ความเหน็/ความเหน็/ความเหน็ของทีป่รกึษาของทีป่รกึษาของทีป่รกึษาของทีป่รกึษา    
 - ท่ีปรึกษาได้ช้ีแจงก่อนเริ่มช่วงการนําเสนอความเห็นจากท่ี

ประชุมว่าความเห็นบางส่วนจากผู้ทรงคุณวุฒิในช่วงเช้า
เหมือนกับข้อคิดเห็นท่ีได้จากท่ีประชุม Focus group 
ก่อนหน้าท่ีและได้มีการนําไปปรับปรุงตัวรายงานแล้ว 

- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม: ได้เสนอคําถามว่า
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แผนงาน 1.2 การจัดทํา DEM โดยใช้ 
Lidar ต่อยอดจากเดิมท่ี JICA เคยทําไว้ให้ ใช้
งบประมาณ 2,000 ล้านบาท เห็นว่าประเทศมีข้อมูล
ช้ันความสูงท่ัวท้ังประเทศจากโครงการของกรม
พัฒนา ท่ีดินปี  2545 อ ยู่แล้ ว  เพราะเหตุ ไ ร จึ ง
จําเป็นต้องมีการทํา DEM ในยุทธศาสตร์น้ี 

- ท่ีปรึกษาได้ช้ีแจงว่า DEM ของกรมพัฒนาท่ีดินใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการแก้ไขเรขาคณิตของของภาพถ่ายทาง
อากาศให้เป็นแผนท่ีภาพถ่าย  DEM ชุดน้ีมีความถูกต้อง
ทางดิ่งต่ํากว่า DEM ท่ีได้จาก Lidar  

- คุณลักษณะของ DEM ของกรมพัฒนาท่ีดินไม่เพียง
พอท่ีจะนํามาใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านอุทกวิทยา หรือ
เห็นรายละเอียดของ feature เล็ก ๆ เห็นได้จาก
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ตารางที ่ง.2ตารางที ่ง.2ตารางที ่ง.2ตารางที ่ง.2 สรุปข้อคิดเห็นจากท่ีประชุมท่ีมีต่อยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแม่บทภูมสิารสนเทศแห่งชาติ    

ความเหน็ความเหน็ความเหน็ความเหน็จากที่จากที่จากที่จากที่ประชมุประชมุประชมุประชมุ    ขอ้ขีแ้จงขอ้ขีแ้จงขอ้ขีแ้จงขอ้ขีแ้จง/ความเหน็/ความเหน็/ความเหน็/ความเหน็ของทีป่รกึษาของทีป่รกึษาของทีป่รกึษาของทีป่รกึษา    
เหตุการณ์นํ้าท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 ซ่ึงไม่สามารถใช้ DEM 
ของกรมพัฒนาท่ีดินได้ 

- Open data ASEAN: ในยุทธศาสตร์ท่ีเสนอไว้ในแผน
แม่บทไม่ได้มีการกล่าวถึงการทํา Geocoding เลย 
อยากทราบความคิดเห็นของท่ีปรึกษาเ ก่ียวกับ
เทคโนโลยีการทํา Geocoding 

 

- ท่ีปรึกษาช้ีแจงว่าแนวคิดหลักในแผนแม่บทน้ีคือการสร้าง
ยุทธศาสตร์เพ่ือผลักดันให้ภาครัฐเป็น Data provider 
เพ่ือเผยแพร่ FGDS ซ่ึงเป็นข้อมูลต้นนํ้าออกไปในวงกว้าง
ให้ภาคส่วนต่าง ๆ นําไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้อมูลปลายนํ้า
หรือนําไปใช้ในบริการ  ประเด็น Geocoding เป็นเรื่อง
ของการบริการทางตําแหน่งหรือ Location-based 
service จึงไม่ได้มีการกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ อย่างไรก็
ตามท่ีปรึกษาเห็นด้วยว่าเน่ืองจาก Geocoding เป็น
ฟังก์ชันสําคัญใน Location-based service ซ่ึงมีการใช้
งานอย่างกว้างขวางในสังคมจึงรับไปเพ่ือพิจารณาบรรจุ
เข้าไปในยุทธศาสตร์ตามความเหมาะสมต่อไป 

- Open data ASEAN: ตัวอย่างของประเทศ
มองโกเลียคือการใช้ Geocoding ของ What three 
words (W3W) ซ่ึงไม่สามารถระบุความถูกต้องเชิง
ตําแหน่งได้และเป็นเทคโนโลยี Proprietary ท่ีไม่
สามารถใช้งานในลักษณะ Open ได้  เสนอให้ไม่ควร
คิดเทคนิค Geocoding เอง และควรใช้เทคโนโลยี
เปิดสําหรับ Geocoding คือ Open location code 

- ท่ีปรึกษาให้ความเห็นว่าการดําเนินงานเพ่ือให้สามารถทํา 
Geocoding ได้อาจแบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ ระยะยาว 
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ร ะ บ บ บ้ า น เ ล ข ท่ี ใ ห ม่   ซ่ึ ง
กระทรวงมหาดไทยต้องเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการและ
เป็นงานท่ีต้องใช้เวลาศึกษาหาระบบท่ีเหมาะสมอย่าง
รอบคอบเน่ืองจากมีผลกระทบในวงกว้าง ในระยะสั้น 
อาจใช้ระบบบางอย่างท่ีใช้งานสะดวกมากกว่าค่าพิกัด
ภูมิศาสตร์ เพ่ือเป็นรหัสในการเข้าถึงพิกัดภูมิศาสตร์ เช่น
ตัวอย่างในประเทศอังกฤษซ่ึงใช้รหัสไปรษณีย์ในการทํา 
Geocoding ให้ความถูกต้องทางตําแหน่งถึงประมาณ 
+/- 6 เมตร 

- นักวิชาการอิสระ: ในแผนแม่บทควรมีการเพ่ิมเรื่อง 
Geocoding และมีความเห็นว่าในยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ควรจัดสรรงบประมาณให้  

- ท่ีปรึกษาเห็นด้วยและรับไปปรับเพ่ิมเติมในยุทธศาสตร์ 

- สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร: ให้ความเห็นว่า
ระบบการให้เลขท่ีบ้านของกระทรวงมหาดไทยควรมี
จีไอเอสเข้าไปรองรับ  และการให้ใบอนุญาตสิ่งปลูก
สร้าง หน่วยงานท้องถ่ินเองก็ยังไม่มีระบบสนับสนุน   
ในส่วนบ้านเลขท่ี กทม ได้มีการเปลี่ยนบ้านเลขทีใน
เขตช้ันในแล้ว  

 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: ให้
ข้อมูลว่าขณะน้ีนายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญกับ
การบูรณาการข้อมูลภาครัฐเป็นอย่างมาก และตั้ง
คณะกรรมการข้ึนมา 4 ชุด  โดยมี ชุดหน่ึงเป็น
คณะกรรมการ ท่ี ทํ า ง าน กับประชาชนมี  รมว 
มหาดไทย เป็นประธาน  ชุดท่ีสองทํางานด้านนํ้า ชุด
ท่ี ส า ม เ ป็ น ด้ า น ค ว า ม มั่ น ค ง   ชุ ด ท่ี สี่ ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพ้ืนฐาน  ต่อไป
ราชการจะทํางานเป็น agenda-based    ขณะน้ี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศกําลังดําเนินการด้าน

- ท่ีปรึกษาช้ีแจงว่าในรายงานฉบับสมบูรณ์ได้มีการช้ีให้เห็น
ว่าแผนแม่บทภูมิสารสนเทศมีการเช่ือมโยงกับแผน
เศรษฐกิจดิจิทัลและแผนรัฐบาลดิจิทัลอย่างไร แต่ไม่ได้
ละ เ อียดถึงระดับแผนงาน ซ่ึ งต้อง เ ป็นหน้า ท่ีของ
หน่วยงานกํากับดูและแผนและหน่วยงานปฏิบัติท่ีจะต้อง
ไปดําเนินการต่อ 

- แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติฉบับน้ีมีลักษณะพิเศษ
คือได้มีการ Quantify ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจของภูมิ
สารสนเทศเป็นตัวเลขออกมาก นอกเหนือจากประโยชน์
ในเชิงสังคมหรือการบริหารจัดการ เช่น ภัยพิบัติ ความ



ง - 6 

ตารางที ่ง.2ตารางที ่ง.2ตารางที ่ง.2ตารางที ่ง.2 สรุปข้อคิดเห็นจากท่ีประชุมท่ีมีต่อยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแม่บทภูมสิารสนเทศแห่งชาติ    

ความเหน็ความเหน็ความเหน็ความเหน็จากที่จากที่จากที่จากที่ประชมุประชมุประชมุประชมุ    ขอ้ขีแ้จงขอ้ขีแ้จงขอ้ขีแ้จงขอ้ขีแ้จง/ความเหน็/ความเหน็/ความเหน็/ความเหน็ของทีป่รกึษาของทีป่รกึษาของทีป่รกึษาของทีป่รกึษา    
รหัสพ้ืนฐาน ซ่ึงน่าจะเก่ียวข้องกับ Geocoding ด้วย  
และเสนอให้เช่ือมโยงทางด้าน GIS เข้าไปกับแผน
เศรษฐกิจดิจิทัลและแผนรัฐบาลดิจิทัล 

โปร่งใส ซ่ึงเป็นท่ีทราบกันดีอยู่แล้ว 

 - ท่ีปรึกษาได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมในประเด็นคําถามท่ีเกิดข้ึนใน
ช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันว่าตัวเลข
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการเปิดเผยข้อมูลภูมิ
สารสนเทศท่ีคํานวณออกมาน่าจะต่ําเกินไปว่า เป็นการ
ประเมินแบบระมัดระวังและ Conservative โดยไม่มอง
ในแง่บวกจนเกินไป  ดังน้ัน ตัวเลขผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจท่ีออกมาจึงเป็นตัวเลขข้ันต่ํา   ประเด็นสําคัญ
คือตัวเลขผลประโยน์มีลักษณะทบต้น ดัง น้ัน หาก
ต้องการผลประโยชน์จํานวนมาก ควรมีการเร่งดําเนินการ
เปิดเผยข้อมูลโดยเร็ว 

- นักวิชาการอิสระ: มีความเห็นว่าน่าจะใส่คําว่าภาค
เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าไป
ในเป้าหมายของแผนแม่บท เพ่ือให้แน่ชัดข้ึนว่า
เกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทสได้ 

- ท่ีปรึกษาช้ีแจงว่าโดยเจตนาแล้วคือทุกภาคส่วนไม่มี
ข้อยกเว้น และในช่วงต้นของเป้าหมายก็ได้มีการระบุไว้
อย่างชัดเจนแล้วว่าทุกภาคส่วนสามารถรับบริการข้อมูล
ภูมิสารสนเทศจากระบบออนไลน์ท่ีจะพัฒนาข้ึนได้ 

- Open data ASEAN: เสนอว่าอาจใช้หมายเลขมิเตอร์
ไฟฟ้าในการช่วยทํา Geocodng ได้เน่ืองจากทราบมา
ว่ามิเตอร์ไฟฟ้าทุกตัวมีพิกัดตําแหน่ง  นอกจากน้ี เห็น
ว่าตัวช้ีวัดประสิทธิผลเป็นการวัดเชิงปริมาณ ไม่ได้ช้ี
วัดคุณภาพ 

- ท่ีปรึกษาช้ีแจงว่าตัวช้ีวัดท่ี Outcome และตัวช้ีวัดระดับ 
Impact ท่ีกําหนดข้ึนจะมีลักษณะเป็นเชิงปริมาณ แต่ก็
เป็นตัวแทนท่ีดีของเชิงคุณภาพหากมีการวัดต่อเน่ืองเป็น
เวลานานพอสมควร   ตั วอ ย่ าง เ ช่น  หากการ จัด 
Mapathon แต่ละปีมีจํานวนผู้เข้าร่วมมากข้ึนเรือย ๆ ก็
น่าจะแสดงว่า Solution ท่ีได้จากงานเป็นสิ่งท่ีมี
ประโยชน์จริงในทางปฏิบัติ ทําให้เกิดความสนใจข้ึน     

- Open data ASEAN: คําว่า Mapathon มีได้หลาย
ความหมายซ่ึงในยุทธศาสตร์ไม่ได้ระบุไว้  อยากทราบ
รายละเอียดในส่วนน้ี  และรวมท้ังเรื่อง Incentive  

- ท่ีปรึกษาช้ีแจงว่ามีความเป็นไปได้หลายทาง เช่น อาจ
เป็น Theme-based หรือ problem-based หรือ area-
based ในข้ันแผนแม่บทน้ียังไม่ได้มีการระบุรายละเอียด
ซ่ึงต้องไปดําเนินการโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดงาน  
สําหรับในส่วนของ Incentive คงจะอยู่ในรูปของรางวัล
ซ่ึงงบประมาณในแผนแม่บทไม่ได้กําหนดสัดส่วนไว้ว่าเป็น
ค่าจัดงานและรางวัลเท่าไร ซ่ึงเ ป็นรายละเอียดท่ี
หน่วยงานดําเนินการจะได้กําหนดต่อไป อย่างไรก็ตาม 
Incentive ส่วนหน่ึงท่ีได้จากการจัด Mapathon คือเป็น
ช่องทางท่ีให้ผู้ท่ีมีแนวคิดหรือ Solution ได้พบกับผู้ท่ีมี
ความต้องการและเงินทุน ซ่ึงหากตรงกันก็สามารถ Spin 
ต่อไปเป็นธุรกิจได้  ดังตัวอย่างในต่างประเทศดังเช่นใน
สหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักร 

- Open data ASEAN: แสดงความกังวลในประเด็น
เรืองของการพัฒนาซอฟต์แวร์ Open source กันเอง
ในประเทศไทย โดยแยกตัวออกจากประชาคม
นานาชาติ  ซ่ึ ง ท่ีผ่ านมาไม่ประสบความสํา เร็ จ  
แนวทางท่ีเหมาะสมน่าจะเป็นการสร้างคนท่ีสามารถ
เช่ือมต่อกับประชาคมนานาชาติโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ

- ท่ีปรึกษาช้ีแจงว่าเห็นด้วยว่าโดยศักยภาพของประเทศ
ไทยในขณะน้ีไม่สามารถผลิตซอฟต์แวร์ภูมิสารสนเทศได้
เอง ดังน้ันทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดในขณะน้ีคือคัดเลือก
ซอฟต์แวร์ Open source ท่ีเหมาะสมเพียง 1 หรือ 2 ตัว
ข้ึนมาส่งเสริม และเพ่ือให้คนไทยท่ัวไปซ่ึงมีจุดอ่อนในด้าน
ภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ได้ทันที 
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สิ่งประดิษฐ์ท่ีใช้งานได้ดีอยู่แล้ว ดังตัวอย่างเช่น 
Open data handbook ของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็คทรอนิกส์ซ่ึงแปลและดัดแปลงมาจาก Open 
data ของต่างประเทศ   

- นอกจากน้ี  ภาครัฐไม่ควรเข้าไปทําซํ้าซ้อนหรือ
แข่งขันกับประชาคมผู้ใช้ แต่ควรเน้นเรื่องของการใช้
ประโยชน์จากเครือข่ายหรือประชาคมผู้ ใช้ท้ังใน
ประเทศไทยและท่ีมีอยู่ท่ัวโลกอยู่แล้ว 

- เสนอว่าควรมีการเก็บข้อมูลพ้ืนเมืองเข้ามา เช่น ช่ือ
หมู่บ้านเป็นภาษาล้านนา ถ้าสามารถทําให้ข้อมูลมี
ลักษณะเป็น Multi-lingual เ พ่ือเ ป็นเอกลักษณ์
ท้องถ่ินก็จะมีประโยชน์และเป็นจุดท่ีส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวซ่ึงเป็นภาคส่วนท่ีทํารายได้ให้กับประเทศ
เป็นอย่างมาก   

ก็ควรมีการแปลคู่มือหรือ User guide เป็นภาษาไทย 
- ในส่วนของความซํ้าซ้อน ท่ีปรึกษาช้ีแจงว่าในแผนพัฒนา

ดิ จิ ทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ระบุไ ว้ชัดเจนว่า
ภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อน ภาครัฐเป็นผู้ส่งเสริม และ
แผนน้ีก็ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. แล้วจึงไม่น่ากังวล
มากนักเน่ืองจากทิศทางของประเทศก็ไปในแนวทางท่ี
สอดคล้องกับความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 

- ท่ีปรึกษาช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า การดําเนินงานในยุทธศาสตร์ท่ี 
4 ควรใช้ประโยชน์จากประชาคมภูมิสารสนเทศอย่างท่ี
ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอ ซ่ึงในยุทธศาสตร์ก็ได้มีการเสนอให้
จัดตั้งภาคึภูมิสารสนเทศซ่ึงเป็นลักษณะ Consortium 
ของกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับภูมิสารสนเทศ  สําหรับเงินทุนใน
การดําเนินงานของภาคีภูมิสารสนเทศ น่าจะสามารถ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลซ่ึงจะถูก
จัดตั้งโดยพรบ.กองทุนดิจิทัล ซ่ึงรัฐบาลกําลังผลักดันให้มี
การประกาศใช้ 

- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม: ขอทราบแนวคิด
ของแผนงานท่ี 5 ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 ท่ีเสนอให้จัดทํา
แผนท่ีภาพถ่ายในปี 2563 ซ่ึงเป็นช่วงท้ายของแผน 
ท้ัง ๆ ท่ีแผนท่ีภาพถ่ายเป็นข้อมูลตั้งต้นในการทําช้ัน
ข้อมูลอ่ืน  และเพราะเหตุใดจึงเสนอให้กรมท่ีดินเป็น
ผู้รับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียวในการดําเนินงาน
ส่วนน้ี  ในขณะท่ีกรมแผนท่ีทหารและ สทอภ. ก็เป็น
หน่วยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวกับภาพถ่ายทางอากาศและ
ภาพดาวเทียม  รวมท้ังในส่วนของข้อมูลประชากรท่ี
กําหนดให้สํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบใน
ขณะท่ีหน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้องโดยตรงกับข้อมูล
ประชากรคือกระทรวงมหาดไทย   

- ท่ีปรึกษาได้ช้ีแจงว่า การจัดทําแผนท่ีภาพถ่ายในแผนงาน
ท่ี 5 เป็นการดําเนินงานเพ่ือเตรียมรองรับการทํา FGDS 
3.0 ซ่ึงเป็นเวอร์ช่ันใหม่   ส่วนในปัจจุบัน กรมท่ีดินกําลัง
จัดทําแผนท่ีภาพถ่ายเสร็จเกือบท้ังประเทศแล้ว ใน
ยุทธศาสตร์จึงเสนอไว้เป็นแผนงานท่ี 2 สําหรับการทํา 
FGDS 2.0   เหตุผลท่ีในช่วงท้ายแผนเสนอให้มีการทํา
แผนท่ีภาพถ่ายชุดใหม่เพราะเน่ืองจากแผนท่ีภาพถ่ายเป็น
ข้อมูลตั้งต้นในการทําช้ันข้อมูลอ่ืน ๆ จึงไม่ควรปล่อยให้
ล้าสมัย แต่ควรปรับปรุงเป็นรอบ ๆ  โดยห่างกันประมาณ 
4-5 ปี 

- ในส่วนของการเสนอให้กรมท่ีดินเป็นผู้รับผิดชอบในการ
จัดทําแผนท่ีภาพถ่ายสําหรับ FGDS 3.0 น้ัน เน่ืองจาก
โดยภารกิจการทํางานของกรมท่ีดินต้องมีการผลิตแผนท่ี
ภาพถ่ายอยู่แล้ว  และต้องแยกแยะแผนท่ีภาพถ่ายซ่ึงถือ
ได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ข้อมูลออกจากภาพถ่ายทางอากาศ
หรือภาพดาวเทียมซ่ึงเป็นข้อมูลดิบ   โดยการผลิตแผนท่ี
ภาพถ่ายอาจเลือกใช้ภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพ
รายละเอียดสูงจากดาวเทียมอย่างใดอย่างหน่ึงหรือผสม
กันเป็นข้อมูลดิบในการเริ่มกระบวนการผลิตแผนท่ี
ภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม   และในปัจจุบัน ข้อมูล
ดิบอีกกลุ่มหน่ึงท่ีมีบทบาทมากข้ึนเรื่อย ๆ คือข้อมูลจาก
อากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก ซ่ึงสามารถนํามาใช้ในการ
ผลิตแผนท่ีภาพถ่ายได้เช่นกัน 

- ท่ีปรึกษาเห็นด้วยกับผู้เข้าร่วมประชุมว่าระบบทะเบียน
ราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทยเป็นแหล่งข้อมูลประชากร
ท่ีสําคัญ และรับท่ีจะไปเพ่ิมเติมเป็นหน่วยงานร่วม
ดําเนินการในการจัดทํา Socio-econmoic FGDS ส่วนน้ี 
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- นักวิชาการอิสระ: มีความเห็นว่าน่าจะมีการกําหนด

ตัวช้ีวัดเก่ียวกับความถูกต้องของข้อมูล  และควรมี
ไมล์สโตนในตัวช้ีวัด   

- ท่ีปรึกษาช้ีแจงว่า การทําข้อมูลมีมาตรฐานกํากับซ่ึงรวม
ไปถึงเรื่องความถูกต้องเชิงตําแหน่ง และความถูกต้อง
โดยรวมของข้อมูลอยู่แล้ว  แต่รับท่ีจะนําไปเขียนให้มี
ความชัดเจนข้ึนในเน้ือหาของแผน ฯ ว่าการจัดทําข้อมูล
ภูมิสารสนเทศต้องทําตามมาตรฐาน 

- บริษัท วิทยุการบิน จํากัด: มีความเห็นว่าน่าจะมี
โครงข่ายทางอากาศ  ทางนํ้า และทางราง ครบทุก
โหมดของการคมนาคมและขนส่งด้วย ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ รวมท้ังกําหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้
ชัดเจน   

- ท่ีปรึกษาเห็นด้วยกับความเห็นและรับไปดําเนินการ
เพ่ิมเติมในยุทธศาสตร์ท่ี 2 ต่อไป  

- ดร.แก้ว นวลฉวี: เสนอให้เน้นว่าการทําข้อมูลภูมิ
สารสนเทศต้องดําเนินการตามมาตรฐาน เน่ืองจากทํา
ให้การดํ า เ นินงานร่ วมกันหลายฝ่ าย เ ป็นไปได้
โดยสะดวก     และเสนอให้ท่ีปรึกษาดําเนินการให้มี
แนวทางความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษา
และองค์กรภาครัฐท่ีเป็นผู้ใช้ผู้สําเร็จการศึกษา  และ
เสนอให้มีการรับรอง Career path ของนักภูมิ
สารสนเทศโดย กพร  

- การดํา เ นินการ NSDI มีความเ ก่ียวพันกับ 
Jurisdiction เช่น ระดับประเทศ ระดับตําบล ซ่ึงการ
ดําเนินงานไม่เหมือนกัน งบประมาณท่ีได้รับก็ต่างกัน  
โดยในระดับท้องถ่ินหรือตําบล เป็นท่ีทราบกันดีว่า
หลายอง ค์ กร ท้อง ถ่ิน ก็ประสบ ปัญหา ในด้ า น
งบประมาณ และบุคลากร   จะทําอย่างไรให้องค์กร
เหล่ า น้ีสามารถได้ รับทรัพยากรเ พ่ือสนับสนุน
ดําเนินงานได้ 

- ในเรื่องของ Partnership การสนับสนุนให้มีการ
ดําเนินการร่วมกันจะทําให้การพัฒนา NSDI ไปได้โดย
รวดเร็ว   โดยในส่วนของ Partnership จะทําอย่างไร
ให้ภาครัฐ กับภาคเอกชนมีความร่วมมือกันโดย
ปราศจากคําครหา   

- เสนอให้ปรับปรุงวิสัยทัศน์ว่า จาก “NSDi เป็นกลไก
สนับสนุน” เป็น “NSDI เป็นหน่ึงในกลไก” 

- ให้ความเห็นว่าเป้าหมายของแผนแม่บท Ambitious 
เกินไปและไม่น่าจะสามารถดําเนินการได้ภายใน 5 ปี  
ควรมีการประเมินเป็นระยะ เช่น ครึ่งแผน 

- มีความเห็นว่าตัวช้ีวัดประสิทธิผลท่ีกําหนดไว้ในแผน
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 
knowledge 

- ในประเด็นมาตรฐาน ท่ีปรึกษาเห็นด้วย และรับจะไป
ปรับปรุงให้ชัดเจนข้ึนในแผนแม่บทว่าการดําเนินงาน
ทางด้านภูมิสารสนเทศต้องดําเนินการตามมาตรฐานท่ีมี
อยู่  ในส่วนของการสร้าง Career path นักภูมิ
สารสนเทศในภาครัฐ  ท่ีปรึกษาเห็นว่ายังไม่ชัดเจนว่ามี
ความจําเป็น ในกรณีความรู้ พ้ืนฐานหรือหลักการใหญ่
สามารถดําเนินการพัฒนาได้โดยการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี
ของภาครัฐแต่ละระดับ เช่น การอบรมให้ CIO มีความรู้
ความเข้าใจทางด้านภูมิสารสนเทศ ซ่ึงบรรจุอยู่ในแผนอยู่
แล้ว  ส่วนความต้องการความเช่ียวชาญพิเศษทางภูมิ
สารสนเทศจริง ๆ ซ่ึงมีอยู่ไม่มาก ก็อาจแสวงหาจากแหล่ง
อ่ืน เช่น ภาคเอกชน มาทดแทนได้      นอกจากน้ี โอกาส
ท่ีจะสร้างสายงานใหม่ในภาครัฐมีน้อยมาก เน่ืองจาก
ทิศทางของภาครัฐจะมีขนาดเล็กลง   

- ท่ีปรึกษาเห็นว่าปัญหาการจัดสรรทรัพยากรท่ีลงไปยัง
หน่วยงานท้องถ่ินค่อนข้างน้อยเป็นปัญหาร่วมของงาน
เกือบทุกด้านไม่ใช่เฉพาะทางด้านภูมิสารสนเทศเท่าน้ัน 
จึงอาจไม่เหมาะท่ีจะนํามาบรรจุเป็นแผนงานในส่วนของ
ภูมิสารสนเทศ 

- ในส่วนของ Partnership ระหว่างภาครัฐและเอกชนท่ี
ดําเนินการได้ลําบากเน่ืองจากอาจมีข้อครหาได้ สามารถ
ใช้ภาคีภูมิสารสนเทศซ่ึงเป็น Neutral body ของ
ภาคเอกชนได้ และจะช่วยทําให้ภาครัฐสามารถร่วมมือกับ
ภาคเอกชนโดยไม่ต้องกังวลเป็นการเลือกปฏิบัติหรือ
ลําเอียงไปกับบริษัทใดบริษัทหน่ึง 

- ในส่วนของเป้าหมาย ท่ีปรึกษามีความเห็นว่าสาเหตุท่ีการ
ดําเนินงานทางด้าน NSDI ในอดีตเป็นไปอย่างล่าช้า
เน่ืองจากปัจจัยสองประการคือ ไม่มีนโยบายจากผู้บริหาร
ระดับสูง และมีกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค  ในยุทธศาสตร์
ท่ี 1 ของแผนแม่บท ฯ น้ีจึงเสนอให้มีการประกาศ
นโยบาย Open data และมีการแก้ไขกฎหมาย และให้
แผนแม่บท ฯ น้ีได้รับการอนุมัติจาก ครม. ซ่ึงหากเป็น
เช่นน้ีก็มีความเป็นไปได้เป้าหมายท่ีตั้งไว้จะบรรลุได้
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ภายในกรอบเวลา 5 ปีท่ีตั้งไว้ 

- ท่ีปรึกษาได้ช้ึแจงประเด็นตัวช้ีวัดประสิทธิผลว่าท่ีกําหนด
ไว้เป็นเชิงปริมาณก็จริง แต่เ ป็นตัวแทนท่ีดีของเชิง
คุณภาพ  โดยหากเทียบเคียงเพ่ือให้เห็นภาพอาจทําได้
โดยอาศัยตัวอย่างการวัดคุณภาพของตําราเรียนแคลคูลัส 
ซ่ึงสามารถทําได้หลายวิธี   แต่ตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน สะดวก 
และมีความลําเอียงน้อยก็คือวัดจากจํานวนครั้งของการ
พิมพ์ (Edition)  หากตําราเรียนของผู้แต่งท่านใดก็ตาม
เป็นท่ีนิยม มีจํานวนครั้งของการพิมพ์มาก ก็แสดงว่า
ได้รับการยอมรับจากประชาคมผู้ใช้ (อาจารย์ นักวิชาการ 
และนักศึกษาท่ีใช้ตํารา) ว่ามีคุณภาพดี 

- ท่ีปรึกษาได้ช้ีแจงในส่วนของ Open knowledge ว่าเป็น
แนวคิดท่ีล้อตาม Open data กล่าวคือเมื่อมีการเปิดเผย
ข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ออกไปในวงกว้าง
สู่ผู้ใช้จํานวนมาก ซ่ึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิ
สารสนเทศได้เต็มท่ีหากไม่มีองค์ความรู้ แต่การฝึกอบรม
ในลักษณะปกติโดยหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาทําได้
เป็นจํานวนน้อย  จึงจําเป็นต้องมี Open knowledge ใน
ลักษณะ On-line course ท่ีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ให้กับผู้ใช้จํานวนมาก 

-  สมาคมการแผนท่ีแห่งประเทศไทย: แสดงความกังวล
เก่ียวกับการเสนอให้ทําเขตการปกครองในระดับ
หมู่บ้านว่าจะทําได้หรือไม่  และในระดับหมู่บ้านยังไม่
มีใครเคยจัดทําข้ึน 

- ท่ีปรึกษาให้ความเห็นว่าสามารถใช้แผนท่ีภาพถ่ายท่ี
ทันสมัยเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบกับข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีช่วย
ให้ท้องถ่ินและกํานันผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพ้ืนท่ีช่วยกันและ
ตกลงกําหนดขอบเขตหมู่บ้านข้ึนมา เน่ืองจากเป็นคนใน
ท้องท่ีย่อมทราบอยู่แล้วว่าบริเวณใดอยู่ในหมู่บ้านใด   

- Open data ASEAN: มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าแนว
เขตหมู่บ้านอาจมีหลายระดับ เช่น แนวท่ียืนยันแล้ว 
หรือแนวท่ีอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซ่ึงจะช่วยในการ
ใช้งาน 
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ภาคผนวก จ แผนงาน/โครงการทางด้านภูมิสารสนเทศของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าโครงการ/แผนงานย่อยตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้  
ภาคผนวก ง นี้เป็นการรวบแผนงาน/โครงการทางด้านภูมิสารสนเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่
ระหว่างการด าเนินการหรือรอด าเนินการในปีงบประมาณ 2559 หรือเตรียมการไว้ส าหรับปีงบประมาณ 
2560 ซึ่งเป็นปีแรกของการด าเนินงานในแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ    

ทั้งนี้ แผนงานที่ปรากฏในภาคผนวก ง นี้ ไม่ได้เป็นแผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บท ฯ และ
ควรมีการพิจารณาเพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ เพ่ือให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้อีกครั้งหนึ่งในภายหลังเมื่อ กภช. อนุมัติแผน
แม่บท ฯ แล้ว 
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(ร่าง) แผนการดําเนินงานการพัฒนา และส่งเสริมการใช้มาตรฐานการอธิบายข้อมูล (Metadata) 

กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน ผลลัพธ ์
ระยะเวลาดําเนินการ (ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 2559 2560 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1. การจัดทําคําอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามมาตรฐาน  -  
1) ศึกษาทบทวนรายการหลักสําหรับการอธิบายชุดข้อมูล 

ภูมิสารสนเทศ (Core Metadata) ที่เหมาะสมกับชั้นข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน FGDS ของประเทศไทย (ดําเนินการ
แล้ว) 

รายการหลักสําหรับการอธิบายชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ      
(Core Metadata) ที่เหมาะสมกับชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ
พื้นฐาน FGDS ของประเทศไทย 

        - คณะทํางานฯ 

2) * พัฒนาเครื่องมือในการจัดทําและสืบค้นคําอธิบายข้อมูล 
(Metadata)  

ใช้ระบบบริหารจัดการ metadata ของ GISTDA Portal         - สทอภ. 

3) * จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําคําอธิบายข้อมูล 
(Metadata) ตามมาตรฐาน จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้  

- ครั้งที่ 1 หน่วยงานหลัก 4 หน่วยงาน (นําร่อง) และ
หน่วยงานรอง 

- ครั้งที่ 2 หน่วยงานหลัก 6 หน่วยงาน และหน่วยงานรอง 
- การลง Site Visit เพื่อสนับสนุนให้คําปรึกษาการ

จัดทํา คําอธิบายข้อมูล (Metadata) ให้แก่หน่วยงาน
หลักและหน่วยงานรอง  

- ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงาน 

หน่วยงาน FGDS (10 หน่วยงานนําร่อง) มีการจัดทําคําอธิบาย
ข้อมูล (Metadata) ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ 
1. คําอธิบายข้อมูล (Metadata) 4 หน่วยงาน (นําร่อง) 7 ชั้น

ข้อมูลดังนี้ 
1.1 กรมพัฒนาที่ดิน (ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน) 
1.2 กรมโยธาธิการและผังเมือง (ชั้นข้อมูลเขตชุมชน  

ตัวเมือง) 
1.3 กรมแผนที่ทหาร (ชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศออร์โธ,  

ชั้นข้อมูลแบบจําลองความสูงภูมิประเทศเชิงเลข  
ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ และชั้นข้อมูลแผนที่ 
ภูมิประเทศ) 

1.4 สทอภ. (ชั้นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม) 

        - - คณะทํางานฯ 
- สทอภ. 

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) 
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กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน ผลลัพธ ์
ระยะเวลาดําเนินการ (ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 2559 2560 
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 
Metadata) ผ่านเว็บไซต์ ThaiSDI /NGIS Portal โดยผู้ใช้
สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ 

ผู้ผลิต/ผู้ใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ รับรู้รับทราบ และสามารถ
นํารายการหลักของมาตรฐานการจัดทําคําอธิบายข้อมูล        
(Core Metadata) ไปใช้ในการจัดทําคําอธิบายข้อมูล 
(Metadata) ได้ถูกต้องตามมาตรฐาน 

        - สทอภ. 

2. การส่งเสริมการใช้งาน คําอธิบายข้อมูล (Metadata)   200,000  
2.1 สร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ให้สามารถนํามาตรฐานการจัดทําคําอธิบายข้อมูล (Metadata) ไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง  

1) * จัดประชุม/สัมมนา เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้ผู้บริหาร
หน่วยงาน เล็งเห็นถึงความสําคัญของการนํามาตรฐาน การ
อธิบายข้อมูล และรับฟังข้อคิดเห็นแนวทางการกําหนด
มาตรการ การนํามาตรฐาน การอธิบายข้อมูล (Metadata) 
ไปใช้งานต่อไป (2 ครั้ง) 

- ผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนํามาตรฐาน  
การอ ธิบาย ข้อมู ล ไปใ ช้ ง าน  เ พื่อ ใ ช้ เ ป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

- มีแนวทางร่วมกัน ในการกําหนดมาตรการ การนํา
มาตรฐาน การอธิบายข้อมูล (Metadata) เพื่อก่อให้เกิด
การนําไปบังคับใช้ต่อไป 

        - - สทอภ. 
- หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

2) จัดทําหลักสูตรฝึกอบรม และจัดฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้แก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

- หลักสตูรฝึกอบรมสําหรับหน่วยงานผู้ผลิตชั้นข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน FGDS และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (1 ครั้ง หรือมากกว่า) 

- หลักสตูรฝึกอบรมสําหรับผู้ใช้งานทั่วไป และ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภูมสิารสนเทศ (1 ครั้ง 
หรือมากกว่า) 

 

- หลักสูตรฝึกอบรมที่มีความเป็นมาตรฐาน 
- จํานวนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านมาตรฐาน

การจัดทําคําอธิบายข้อมูล (Metadata) เพิ่มขึ้น 
- คุณภาพบุคลากร ที่ออกสู่ตลาดแรงงาน มีความรู้พื้นฐาน

การจัดทําคําอธิบายข้อมูล 

        200,000 - สทอภ. 
- หน่วยงาน 

และสถาบัน 
การศึกษา 
ที่เกี่ยวข้อง 

3) * สนับสนุนให้มีการพัฒนา และจัดทํา Application เพื่อ Application การต่อยอดการใช้ประโยชน์จากคําอธิบายข้อมูล 
(Metadata) 

        - สทอภ. 
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กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน ผลลัพธ ์
ระยะเวลาดําเนินการ (ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 2559 2560 
1 2 3 4 1 2 3 4 

ส่งเสริมให้มีการนําคําอธิบายข้อมลู (Metadata) ไปต่อยอด
การใช้ประโยชน์ ในแผนงานประจําของ สทอภ. ปี 2560 
(กรณีที่มีงบประมาณเพียงพอในการดําเนินงาน) 

2.2 ส่งเสริม และเผยแพร่ การจัดทําคําอธิบายข้อมูล  920,000  

1) การสร้างกลไกด้านความรู้เรื่องการจัดทําคําอธิบายข้อมูล 
(Metadata) ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น Facebook 
เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํา
คําอธิบายข้อมูล (Metadata) 

        - สทอภ. 

2) จัดทําเอกสารเผยแพร่ (แผ่นพับ, ใบปลิว) ประชาสัมพันธ์
ประโยชน์ของการจัดทําคําอธิบายข้อมูล และตัวอย่าง  
แบบกะทัดรัด และเข้าใจง่าย หากสนใจในรายละเอียด
สามารถเข้ามาดาวน์โหลดเอกสารในเว็บไซต์ได้ 

มีสื่อเอกสาร ที่ง่ายต่อการทําความเข้าใจ เพื่อเป็นแรงจูงใจใน
การจัดทําคําอธิบายข้อมูล  

        120,000 
(แผ่นละ  
12 บาท) 

สทอภ. 

3) จัดทํา วีดีทัศน์ เผยแพร่การจัดทําคําอธิบายข้อมูล ในแต่ละ
ชั้นข้อมูล 

มีสื่อ วีดีทัศน์ เพื่อนําไปใช้ในการเผยแพร่ สร้างความน่าสนใจ 
ในการจัดทําคําอธิบายข้อมูล 

        500,000 สทอภ. 

4) จัดสัมมนา ประชาสัมพันธ์ โดยนําเสนอ ความเป็นมา 
 แนวทางการดํ า เ นินงานที่ ชัด เจน และเ ปิดตั ว  Web 
application ที่จะนํามาใช้ในการจัดทําคําอธิบายข้อมูล 
ที่พัฒนาขึ้นใหม่ 

สร้างความเชื่อมั่นในการดําเนินงานในครั้งนี้ ให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ 

        300,000 สทอภ. 

3. กําหนดมาตรการ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดทําและ นํามาตรฐาน การอธิบายข้อมลู (Metadata) ไปใช้งาน 
1) เสนอมาตรการในการผลักดันให้มีการนํามาตรฐานการอธิบาย

ข้อมูล (Metadata) ไปใช้ในการกําหนดเงื่อนไขในการจัดทํา
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยเสนอ กภช. เพื่อพิจารณา และเสนอ 
ครม. เพื่อประกาศให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 

มีมาตรการผลักดันให้ เ กิดการการบังคับให้ใ ช้มาตรฐาน 
การอธิบายข้อมูล (Metadata) 

        - - คณะทํางาน 
- สทอภ. 
- กภช. 

2) ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการจัดทําและใช้งาน
มาตรฐานการอธิบายข้อมูล (Metadata) ผ่านเครื่องมือ  
ที่ได้ทําการพัฒนาในระบบออนไลน์ 

รายงานสถานภาพการจัดทําและใช้งานมาตรฐานคําอธิบาย
ข้อมูล (Metadata) ผ่านระบบออนไลน์ 

        - สทอภ. 

* กิจกรรมตามแผนงานประจําของ สทอภ. 



sss 

 
 
 

       

แผนงานที่ 2  
ส่งเสริมการจัดทําข้อมลูภูมิ
สารสนเทศพื้นฐานตามข้อกําหนด
ของมาตรฐาน FGDS เอื้อต่อการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของประเทศ 

แผนงานที่ 3  
พัฒนาบุคลากรด้าน 
ภูมิสารสนเทศ ให้สามารถนํา
ข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS ไปใช้
เป็นมาตรฐานอ้างอิงในการจัดทํา
ชั้นข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงาน
ได้อย่างถูกต้อง 

แผนงานที่ 4  
พัฒนาระบบสืบค้นและบริการ
ข้อมูลภูมสิารสนเทศกลางของ
ประเทศ (NGIS Portal) ที่มี
ประสิทธิภาพ รองรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลทุกรูปแบบ และสามารถ
สร้าง Application/ Solution 
บนระบบได ้

เป้าประสงค์ที่ 1 

ผู้บริหารหน่วยงานเห็นความสําคัญของ
มาตรฐาน FGDS และกําหนดให้เป็น
นโยบายในการพัฒนาชั้นข้อมลูที่ผลิต
ตามภารกิจของหน่วยงาน ก่อให้เกิด
การบริหารจัดการงบประมาณ/
โครงการด้านภูมสิารสนเทศ อย่างเป็น
ระบบ และถูกต้องตามมาตรฐาน 

เป้าประสงค์ที่ 2 

หน่วยงานมีการจัดทําข้อมูลภูมิ
สารสนเทศได้ถูกต้องตามข้อกําหนด
ของมาตรฐาน สามารถนําไปใช้ในการ
อ้างอิงเพื่อจัดทําชั้นข้อมูลอื่นได้อย่าง
ถูกต้อง 

เป้าประสงค์ที่ 3 

บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ  
ในการจัดทําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ตามข้อกําหนดของมาตรฐานได้อย่าง
ถูกต้อง 

แผนงานที่ 1  
กําหนดนโยบายการพัฒนาและ
ผลักดันให้นําข้อกําหนด FGDS ไป
ใช้กําหนดกระบวนงานขององค์กร 
ทั้งในระดับบริหารองค์กร และ
ระดับปฏิบัติงาน 

เป้าประสงค์ที่ 4 

มีระบบสืบค้นและบริการภมูิ
สารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS 
Portal) ที่มีประสิทธิภาพ รองรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลทุกรูปแบบ และสามารถ
สร้าง Application /Solution  
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
ได ้

(ร่าง) Road Map แนวทางการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ (FGDS)  

เป้าหมาย 
มีการผลิตข้อมูลภูมสิารสนเทศพื้นฐาน อย่างมี
มาตรฐาน สามารถนํามาบูรณาการร่วมกันได้
อย่างถูกต้อง และก่อให้เกิดการใช้งบประมาณ
ของประเทศอย่างคุ้มค่า 

ประเด็นปัญหา 
หน่วยงานต่างๆมีการผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศซ้ําซ้อน  
และไม่ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณของ
ประเทศอย่างสิ้นเปลือง และไม่สามารถบูรณาการข้อมูล
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เอกสารมาตรการ/แนวทางการ
ดําเนินงาน และการติดตามการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน ในการ
ผลิตและบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS 

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

บุคลากรของหน่วยงานที่มีความรู้
ความสามารถในการจัดทํา/พัฒนา
ชุดข้อมูล FGDS ตามข้อกําหนด
มาตรฐาน  

ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศ (NGIS Portal)  
ที่เป็น platform กลาง ในการเป็น
ศูนย์รวมของการสืบค้นและบริการ
ทางภูมิสารสนเทศ สามารถให้บริการ
เชื่อมโยงข้อมูลได้ตามมาตรฐาน OGC 
Web Service และสามารถจัดทํา 
Application /Solution ได้ 

หน่วยงานมีการจัดทําชั้นข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศได้ ถูกต้องตาม
ข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS 

หน่วยงานมี ก าร จัด ทํ า ข้อมู ล 
ภู มิ ส า ร ส น เ ท ศ ถู ก ต้ อ ง ต า ม
ข้อกําหนดมาตรฐาน ลดความ
ซ้ําซ้อนในการใช้งบประมาณ และ
สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรภาครัฐมีความเชี่ยวชาญ
ในด้านการบริหารจัดการข้อมูล
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 
สามารถจัดทําชั้นข้อมูลที่ถูกต้อง
ตามข้อกําหนดมาตรฐาน และ
ประยุกต์ต่อยอดการใช้งานข้อมูล
ได้ 

ผู้ ใ ช้ ง านมี ค ว ามสะดวกแล ะ
ประหยัดเวลามากขึ้น ในการ
สืบค้นและใช้บริการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ ตลอดจนสามารถ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อต่อยอดการ
ใช้ประโยชน์ ในรูปแบบต่างๆ 
ก่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันใน
ทุกภาคส่วน 

2559 2560 2561 2562 OUTPUT OUTCOME 

1. สร้างความตระหนักให้
ผู้บริหารหน่วยงานเห็น
ความสําคัญของการนํา
ข้อกําหนดของมาตรฐาน 
FGDS ไปใช้งาน 

1. กําหนดมาตรการ หรือ
แนวทางการกํากับติดตาม              
การดําเนินงานของหน่วยงาน 
ให้ปฏิบัติงานตามข้อกําหนด
ของมาตรฐาน FGDS 
2. ส่งเสริมและผลักดันการนํา
มาตรการไปใช้ในการกํากับ
ติดตาม ประเมินการปฏิบัติ
ตามข้อกํ าหนดมาตรฐาน 
FGDS 

1. ส่งเสริมและผลักดันการ
นํามาตรการไปใช้ในการ
กํากับติดตาม ประเมินการ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดของ
มาตรฐาน FGDS 

1. ส่งเสริมและผลักดันการ
นํามาตรการไปใช้ในการ
กํากับติดตาม ประเมินการ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดของ
มาตรฐาน FGDS 

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 

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) 

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 

กลยุทธ์ การดําเนินงานในแต่ละปี 



 

แผนงานที่ 1 กําหนดนโยบายการพัฒนาและผลักดันให้นําข้อกําหนด FGDS ไปใช้กําหนดกระบวนงานขององค์กร ทั้งในระดับบริหารองค์กร และระดับปฏิบัติงาน 
     

เป้าหมายหลัก 
ผู้บริหารหน่วยงานเห็นความสําคัญของ
มาตรฐาน FGDS และกําหนดให้เป็น
นโยบายในการพัฒนาชั้นข้อมูลที่ผลิต
ตามภารกิจของหน่วยงาน ก่อให้เกิด
กา รบริ ห า ร จั ดกา ร งบประมาณ/
โครงการด้านภูมิสารสนเทศ อย่างเป็น
ระบบ และถูกต้องตามมาตรฐาน 

เป้าหมายระยะที่ 1  
1. สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารหน่วยงานเห็น

ความสําคัญของการนําข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS ไป
ใช้งาน 

เป้าหมายระยะที่ 2  
1. กําหนดมาตรการ หรือแนวทางการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน ให้ปฏิบัติงานตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS 
2. ส่งเสริมและผลักดันการนํามาตรการไปใช้ในการกํากับติดตาม 
ประเมินการปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS 

เป้าหมายระยะที่ 3 
1. ส่งเสริมและผลักดันการนํามาตรการไปใช้ในการกํากับ

ติดตาม ประเมินการปฏิบัติตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS 

เป้าหมายระยะที่ 3 
1. ส่งเสริมและผลกัดันการนํามาตรการไปใช้ในการกํากับติดตาม 

ประเมินการปฏิบัติตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS 

 1.สร้างความตระหนักให้ ผู้บริหารหน่วยงานเห็น
ความสําคัญของการนําข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS 
ไปใช้งาน 

1. กําหนดมาตรการ หรือแนวทางติดตาม ประเมินการผลการ
จัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS 
2. ส่งเสริมและผลักดันการนํามาตรการ ติดตาม ประเมินการผล
การจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 
FGDS 

1. ส่งเสริมและผลักดันการนํามาตรการ ติดตาม ประเมินการ
ผลการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของ
มาตรฐาน FGDS 

1. ส่งเสริมและผลักดันการนํามาตรการ ติดตาม ประเมินการผล
การจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 
FGDS 

 

1. สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารหน่วยงานเห็น
ความสําคัญของการนําข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS 
ไปใช้งาน 
• จัดสัมมนา/ประชุม/หลักสูตรผู้บริหาร เพื่อสร้าง

ความเข้าใจให้ผู้บริหารหน่วยงาน และบุคคลากรใน
ระดับบริหารของหน่วยงาน (หน่วยงาน FGDS) 
รับทราบแนวทางการดําเนินงานการจัดทําข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพื้นฐานของประเทศ (FGDS)  

• จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการ
จัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดมาตรฐาน 
FGDS ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. กําหนดมาตรการ หรือแนวทางติดตาม ประเมินการผลการ
จัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 
FGDS 
• จัดตั้งคณะทํางานกําหนดมาตรการ หรือแนวทางการ

กํากับติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานให้ปฏิบัติงาน
ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS เพื่อดําเนินงาน
ดังต่อไปนี้ 
o เพื่อจัดทําแผนดําเนินงาน/ส่งเสริมและผลักดันการ

นํามาตรการไปใช้ในการกํากับติดตาม ประเมินการ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS 

o จัดทําเอกสารนโยบายการประกาศใช้ Open Data  
เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน 
และนําเสนอ กภช. เพื่อให้ความเห็นชอบ แล้ว
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
การผลการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนด

1. ส่งเสริมและผลักดันการนํามาตรการ ติดตาม ประเมินการ
ผลการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของ
มาตรฐาน FGDS 
• เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ มาตรการ หรือแนวทาง

ติดตาม ประเมินการผลการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS 

• การจัดประชุม/สัมมนา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ผลักดันการนํามาตรการ ติดตาม ประเมินการผลการ
จัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของ
มาตรฐาน FGDS  

• การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถจัดทํา
ข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 
FGDS 

• การลง Site Visit เพื่อสนับสนุนให้คําปรึกษาการ
จัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของ
มาตรฐาน FGDS 

• จัดประชุมคณะทํางาน เพื่อติดตามประเมินการผลการ
จัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของ
มาตรฐาน FGDS 
 
 

1. ส่งเสริมและผลักดันการนํามาตรการ ติดตาม ประเมินการผล
การจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 
FGDS 
• เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ มาตรการ หรือแนวทาง

ติดตาม ประเมินการผลการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS 

• การจัดประชุม/สัมมนา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ผลักดันการนํามาตรการ ติดตาม ประเมินการผลการ
จัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 
FGDS  

• การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถจัดทํา
ข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS 

• การลง Site Visit เพื่อสนับสนุนให้คําปรึกษาการจัดทํา
ข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS 

• จัดประชุมคณะทํางาน เพื่อติดตามประเมินการผลการ
จัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 
FGDS 

 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

กิจกรรม 

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์



     

ของมาตรฐาน FGDS และนําเสนอ กภช. เพื่อให้ความ
เห็นชอบ แล้วนําเสนอ ครม. ประกาศใช้ต่อไป 

2. ส่งเสริมและผลักดันการนํามาตรการ ติดตาม ประเมินการผล
การจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 
FGDS 
• เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ มาตรการ หรือแนวทาง

ติดตาม ประเมินการผลการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS 

• การจัดประชุม/สัมมนา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ผลักดันการนํามาตรการ ติดตาม ประเมินการผลการ
จัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 
FGDS  

• การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถจัดทํา
ข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS  

 1. ผู้บริหารหน่วยงาน รับทราบแนวทางการดําเนินงาน
การจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ 
(FGDS)  

2. (ร่าง) ความร่วมมือว่าด้วย “การจัดทําข้อมูลภูมิ
สารสนเทศตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS” 

1. เอกสารมาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน และการติดตาม
การดําเนินงานของหน่วยงาน ในการผลิตและบริการข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS 

1. หน่วยงานมีการจัดทําชั้นข้อมูลภมูสิารสนเทศได้ถูกต้องตาม
ข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS 
 

1. หน่วยงานมีการจัดทําชั้นข้อมูลภมูสิารสนเทศได้ถูกต้องตาม
ข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS 

 1. จํานวนหน่วยงานหลักที่ร่วมลงนามในความร่วมมือ
การจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนด
มาตรฐาน FDGS  

 

1. ความสําเร็จของการจัดทํา ร่างมาตรการหรือกลไกการ
ส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานจัดทําและปรับปรุงชั้นข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS  

1. จํานวนจังหวัด ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงตามข้อกําหนด
ของมาตรฐาน FGDS อย่างน้อย 30 จังหวัด (ตัวชี้วัด งปม.) 

2. จํานวนชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน FGDS อย่าง
น้อย 5 ชั้นข้อมูล (ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน) 

1. จํานวนจังหวัด ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงตามข้อกําหนดของ
มาตรฐาน FGDS อย่างน้อย 15 จังหวัด (ตัวชี้วัด งปม.) 

2. จํานวนชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน FGDS อย่าง
น้อย 4 ชั้นข้อมูล (ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน) 

งบประมาณ 2 แสนบาท (ใช้งบประมาณประจําปี ฝพภ.) 1 ล้านบาท 5 แสนบาท 1 แสนบาท 

 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

OUTPUT/ OUTCOME 

ตัวชี้วัด 



แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการจัดทําข้อมลูภูมสิารสนเทศพื้นฐานตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS เอื้อต่อการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ 

     

เป้าหมายหลัก 
หน่ วยงานมี การจั ด ทํ าข้ อมู ลภู มิ
สารสนเทศได้ถูกต้องตามข้อกําหนดของ
มาตรฐาน สามารถนําไปใช้ในการอ้างอิง
เพื่อจัดทําชั้นข้อมูลอื่นได้อย่างถูกต้อง 

เป้าหมายระยะที่ 1   
มีต้นแบบการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนด
ของมาตรฐาน FGDS 

เป้าหมายระยะที่ 2  
1. ขยายผลการจัดทําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของ
มาตรฐาน FGDS (เพิ่มเติม 15 จังหวัด) และนําไปสู่การต่อยอด
การใช้ประโยชน์  
2. มีเอกสารแนวทางการดําเนินงานและและขั้นตอนในการ
สนับสนุนและประสานงานการจัดทําและปรับปรุงชั้นข้อมูล รวม
ไปถึงแผนการใช้งบประมาณที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ FGDS 

เป้าหมายระยะที่ 3   
จัดทําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 
FGDS (เพิ่มเติม 40 จังหวัด) และนําไปสู่การต่อยอดการใช้
ประโยชน์  

เป้าหมายระยะที่ 4  
1.จัดทําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 
FGDS ครอบคลุมทั้งประเทศ  
2.มีการนําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ถูกต้องตามข้อกําหนดของ
มาตรฐาน FGDS ไปต่อยอดใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่ากลับคืนสู่
ภาครัฐ 

 จัดทําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศต้นแบบ ตามข้อกําหนดของ
มาตรฐาน FGDS (จังหวัดฉะเชิงเทรา)** 
 
 

1. ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการจัดทําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ  
ตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS (เพิ่มเติม 15 จังหวัด)** 
2. จัดทําแนวทางและขั้นตอนในการสนับสนุนและประสานงาน
การจัดทําและปรับปรุงชั้นข้อมูล 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานจัดทําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
ตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS (เพิ่มเติม 40 จังหวัด)** 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานจัดทําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
ตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ  
(เพิ่มเติม 21 จังหวัด)** และขยายผลนําไปสู่การต่อยอดใช้
ประโยชน์ 

 

1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบชั้นข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ 
• ประสานหน่วยงาน เพื่อขอความอนุเคราะห์

ข้อมูลภูมิสารสนเทศ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
• รวบรวม ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
2. จัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อดําเนินการ ดังนี้ 
• ศึกษาข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS 
• ประเมิน วิเคราะห์ เพื่อหาแนวทาง/วิธีการ และ

ความเป็นไปได้ในการตรวจสอบ ปรับปรุง 
จัดสร้างชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ ให้ได้ตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS 
 

3. ประชุมพิจารณาการจัดทํา/ปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS  
• จัดประ ชุมห น่วยงานเ พื่ อ ใ ห้ ข้อ คิด เ ห็น /

ข้อเสนอแนะต่อผลการจัดทําชั้นข้อมูลภูมิ
สารสนเทศที่ถูกต้องตามข้อกําหนดมาตรฐาน 
FGDS (จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

 
 

1. ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการจัดทําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
ตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS 

1.1 รวบรวมและปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐาน FGDS (13.6 ล้านบาท) 
• จัดทําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ ให้เป็นไปตามข้อกําหนด

ของมาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด (ชั้นข้อมูลเขตการ
ปกครองจํานวน 8 จังหวัด และปรับปรุงชั้นข้อมูลเดิม
ของหน่วยงานจํานวน 13 ชั้นข้อมูล 15 จังหวัด)  

• ปรับปรุ ง ชั้น ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ใ ห้ เ ป็นไปตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS จํานวน 2 ชั้นข้อมูล 
(ชั้นข้อมูลที่มีความพร้อม ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ) 

1.2 จัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อดําเนินการตรวจสอบการจัดทํา
ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกําหนด 
FGDS และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบ NGIS Portal ได้ (1 
ล้านบาท)  
• ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่มีการ

จัดทําและปรับปรุง ชั้นข้อมูล ตามข้อกําหนดของ
มาตรฐาน FGDS 

• 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 

• จัด ทําแนวทางและ ขั้นตอนในการสนับสนุนและ
ประสานงานการ จัด ทํ าและปรั บปรุ ง ชั้น ข้อมู ล  
โดยกําหนด Milestone ในการปรับปรุงและเผยแพร่
ข้อมูลในแต่ละปี 

• ให้คําปรึกษา แก่หน่วยงานในด้านการจัดสร้าง ปรับปรุง 
และตรวจสอบชั้นข้อมูลตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 
FGDS รวมถึงการจัดทําคําของบประมาณ ภายใต้การ
จัดทําข้อมูลตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS ร่วมกัน 
 

1. ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดทําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศตาม
ข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS  

1.1 รวบรวมและปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศให้
ถูกต้องตามมาตรฐาน FGDS (39.6 ล้านบาท) 
• จัดทํา/ปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ถูกต้องตาม

มาตรฐาน FGDS 40 จังหวัด จากหน่วยงานที่มีการ
ดําเนินงานแล้วเสร็จ  

• ปรับปรุ ง ชั้น ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ ถูกต้องตาม
มาตรฐาน FGDS ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ จํานวน 
6 ชั้นข้อมูล 

1.2 จัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อดําเนินการตรวจสอบการจัดทํา
ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานให้ เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อกําหนด FGDS และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบ NGIS 
Portal ได้ (1 ล้านบาท) 
•  ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่มีการ

จัดทําและปรับปรุงข้อมูลตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 
FGDS 

• จัดทําแนวทางการนําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
ไปใช้ประโยชน์   

• ให้ คําปรึกษา แก่หน่วยงานในด้านการจัดสร้าง 
ปรับปรุง และตรวจสอบชั้นข้อมูลตามข้อกําหนดของ
มาตรฐาน FGDS รวมถึงการจัดทําคําของบประมาณ 
ภายใต้การจัดทําข้อมูลตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 
FGDS ร่วมกัน 

1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดทําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS  
• จัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน 

การจัดทําชั้นข้อมูลตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS  
ในจังหวัดที่ดําเนินการแล้วเสร็จ   

• ส่งเสริมให้มีการนําข้อชั้นมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน  

1. ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดทําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศตาม
ข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS และขยายผลการใช้ประโยชน์ต่อ
ยอดจากชั้นข้อมูล  

1.1 รวบรวมและปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศให้
ถูกต้องตามมาตรฐาน FGDS และเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ NGIS 
Portal (20.8 ล้านบาท) 

• จัดทํา/ปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ถูกต้อง
ตามมาตรฐาน FGDS ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ 
(เ พิ่มเติม 21 จังหวัด) จากหน่วยงานที่มีการ
ดําเนินงานแล้วเสร็จ  

• ปรับปรุง ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ถูกต้องตาม
มาตรฐาน FGDS คลอบคลุมทุกชั้นข้อมูล เพิ่มเติม 5 
ชั้นข้อมูล 

1.2 จัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อดําเนินการตรวจสอบการจัดทํา
ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกําหนด 
FGDS และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบ NGIS Portal ได้ (1 
ล้านบาท) 

• ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่มีการ
จัดสร้าง และปรับปรุงข้อมูลตามข้อกําหนดของ
มาตรฐาน FGDS 

• ให้คําปรึกษา แก่หน่วยงานในด้านการจัดสร้าง 
ปรับปรุง และตรวจสอบชั้นข้อมูลตามข้อกําหนด
ของมาตรฐาน FGDS รวมถึงการจัดทําคําขอ
งบประมาณ ภายใต้การจัดทําข้อมูลตามข้อกําหนด
ของมาตรฐาน FGDS ร่วมกัน 
 

1.3 ขยายผลการใช้ประโยชน์ต่อยอดจากชั้นข้อมูลที่
ถูกต้องตามมาตรฐาน  
• จัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน 

การจัดทําชั้นข้อมูลตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS  

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

กิจกรรม 

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์



     

2. จัดทําแนวทางและขั้นตอนในการสนับสนุนและประสานงาน
การจัดทําและปรับปรุงชั้นข้อมูล 
• นําเสนอ เอกสารแนวทาง วิธีการ และการตรวจสอบ

ข้อมูลตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS ให้ กภช. 
พิจารณา และเสนอ ครม. เพื่อผลักดันให้เกิดการ
นําไปใช้งาน 

• เผยแพร่เอกสารแนวทาง วิธีการ 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
ละเอียดสูง รวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้ในการจัดทํา/
ปรับปรุงข้อมูล 

• ศึกษาและจัดทําแนวทางการปรับปรุงและให้บริการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 
FGDS สําหรับภาคเอกชนและประชาชน 

ที่ถูกต้องตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS ไปใช้
ประโยชน์ เช่น เปิดให้ดาวน์โหลดไปใช้งานเป็นชุด
ข้อมูลตั้ งต้ น  เ ปิดใ ห้มีการ อัพเดทข้อมูล โดยใ ช้
เทคโนโลยี crowd sourcing  

• ส่งเสริมให้หน่วยงานท้องถิ่นจัดทําและปรับปรุงข้อมูล
ภูมิสารสนเทศให้มีความถูกต้องตามข้อกําหนด
มาตรฐาน FGDS  

ในจังหวัดที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 
• ส่งเสริมให้มีการนําข้อมูลภมูิสารสนเทศพื้นฐาน ที่ถูกต้อง

ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS ไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ 

 1. ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ถูกต้องตามมาตรฐาน 
FGDS 1 จังหวัด (จ.ฉะเชิงเทรา) 
 

1. (ร่าง) เอกสารแนวทาง วิธีการ ปรับปรุง จัดสร้าง และ
การตรวจสอบตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS 

2. ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
มาตรฐาน FGDS 15 จังหวัด (ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง
จํานวน 8 จังหวัด และปรับปรุง ชั้นข้อมูลเดิมของ
หน่วยงานจํานวน 13 ชั้นข้อมูล 15 จังหวัด)  

3. ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
มาตรฐาน FGDS จํานวน 2 ชั้นข้อมูล (ชั้นข้อมูลที่มี
ความพร้อม ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ) 

4.  (ร่าง) หลักเกณฑ์การใช้งานชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ
พื้นฐาน (Licence Agreement)   

1. (ร่าง) เอกสารแนวทางการนําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ
พื้นฐานไปใช้ประโยชน์ต่อยอด 

2. ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ถูกต้องตามมาตรฐาน FGDS 
เพิ่มขึ้น 40 จังหวัด 

3. ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ถูกต้องตามข้อกําหนดมาตรฐาน 
FGDS เพิ่มเติม 6 ชั้นข้อมูล 

4. หน่วยงานมีการประกาศใช้ Licennse Agreement ที่
จัดทําขึ้น 

1. ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ถูกต้องตามมาตรฐาน FGDS 
ครอบคลุมทั้งประเทศ (เพิ่มเติม 21 จังหวัด) 

2. ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ถูกต้องตามมาตรฐาน FGDS คลอบ
คลุมทุกชั้นข้อมูล (เพิ่มเติม 5 ชั้นข้อมูล) 

3. ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ถูกต้องตามมาตรฐาน FGDS ที่เปิด
ให้บริการในรูปแบบ License Service 

 1. ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน FGDS 1 
จังหวัด (จ.ฉะเชิงเทรา)  

2. ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน FGDS 
อย่างน้อย 1 ชั้นข้อมูล 

1. จํานวนจังหวัด ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงตามข้อกําหนด
ของมาตรฐาน FGDS อย่างน้อย 10 จังหวัด (ตัว ชี้วัด  
งปม.) 

2. จํานวนชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน FGDS อย่าง
น้อย 2 ชั้นข้อมูล (ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน) 

3. ความสําเร็จในการจัดทํา (ร่าง) เอกสารแนวทาง วิธีการ 
ปรับปรุง จัดสร้าง และการตรวจสอบตามข้อกําหนดของ
มาตรฐาน FGDS 

1. จํานวนจังหวัด ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงตามข้อกําหนด
ของมาตรฐาน FGDS อย่างน้อย 30 จังหวัด (ตัวชี้วัด งปม.) 

2. จํานวนชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน FGDS อย่าง
น้อย 5 ชั้นข้อมูล (ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน) 

1. จํานวนจังหวัด ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงตามข้อกําหนด
ของมาตรฐาน FGDS อย่างน้อย 15 จังหวัด (ตัวชี้วัด งปม.) 

2. จํานวนชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน FGDS อย่าง
น้อย 4 ชั้นข้อมูล (ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน) 

งบประมาณ  14.6 ล้านบาท 40.6 ล้านบาท 21.8 ล้านบาท 

**ที่มา : ข้อสรุปจากการประชุมหารือการจัดทําแผนงานงบประมาณภายใต้การพัฒนาระบบ และการบูรณาการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

OUTPUT 

ตัวชี้วัด 



แผนงานที่ 3 พัฒนาบุคลากรด้านภูมสิารสนเทศให้สามารถนําข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS ไปใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงในการจัดทําชั้นข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 

     

เป้าหมายหลัก 
บุคลากรของหน่วยงานมีความ รู้ 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ 
ในการจัดทําชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ตามข้อกําหนดของมาตรฐานได้อย่าง
ถูกต้อง 

เป้าหมายระยะที่ 1  
มีหลักสูตรการฝึกอบรมการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศที่
ถูกต้องตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS สําหรับสร้าง
องค์ความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมายระยะที่ 2  
บุคลากรภาครัฐ มีความรู้ความสามารถในการนําข้อกําหนด
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
อื่นที่มีภารกิจใกล้เคียง มีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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 

 จัดทําแผนงานสร้างความตระหนักและถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่บุคลากรภาครัฐ ในการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตาม
ข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS 

1.สร้างความตระหนักและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของ
หน่วยงาน 
2.ส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ
ต่างๆ ผ่านระบบ NGIS Portal 
3.สร้ าง เครือ ข่ายการมีส่ วนร่ วมในการ พัฒนา ชุด ข้อมู ล 
ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) 

1.สร้างความตระหนักและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของ
หน่วยงาน 
2.ส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 
ผ่านระบบ NGIS Portal 
3.สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ
พื้นฐาน (FGDS) 

1.สร้างความตระหนักและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของ
หน่วยงาน 
2.ส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ
ต่างๆ ผ่านระบบ NGIS Portal 
3.สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุดข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) 

 

1. กําหนดแผนงานในการดําเนินการสร้างความตระหนัก
และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภาครัฐ ในการ
จัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดมาตรฐาน 
FGDS 

2. กําหนดหลักสูตรในการสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคคลากร
ของหน่วยงาน ให้สามารถนําข้อกําหนดของมาตรฐาน 
FGDS ไปใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงในการจัดทํา/ปรับปรุง
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง   

3. จัดฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงสร้าง
พื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ และการนํา
มาตรฐานภูมิสารสนเทศไปใช้งาน ให้แก่บุคลากรภาครัฐ 

 

1. สร้างความตระหนักและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากร
ของหน่วยงาน  
• จัดทําเอกสารเผยแพร่ เรื่องแนวทางการตรวจสอบ

ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS 
ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้  รับทราบ และ
นําไปใช้งาน 

• เผยแพร่เอกสารแนวทางฯ ผ่านทางเว็บไซต์ ThaiSDI 
และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
ห น่ วย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ตล อด จน เ ว็ บ ไ ซ ต์ ด้ า น 
ภูมิสารสนเทศต่างๆ ในประเทศไทย 

• ฝึกอบรมให้กับบุคลากรของหน่วยงานหลักผู้ผลิตชั้น
ข้อมูล FGDS (20 หน่วยงาน) ให้สามารถจัดทําชั้นข้อมลู
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 นอกเหนือจากหน่วยงานหลัก 

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 เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์
ข้อมูล ให้กับหน่วยงานอื่นๆ นอกเหนือจากหน่วยงานหลัก 
ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ด้านภูมิสารสนเทศ ให้รับรู้ รับทราบ 

• พัฒนา/ปรับปรุงเอกสารหลักสูตรออนไลน์ ด้านการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลในระบบ NGIS Portal ในการจัดทํา
Application/ Solution เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์
ข้อมูล เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

3. สร้ าง เครือ ข่ายการมีส่ วนร่ วมในการพัฒนา ชุด ข้อมู ล 
ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) 
• จัดประชุม/สัมมนา เพื่อติดตามการดําเนินงานของแต่ละ

หน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย ตาม Roadmap และรับฟัง
ข้อคิดเห็น เพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ตลอดจน

1. สร้างความตระหนักและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากร
ของหน่วยงาน  
• จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ 

และสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ด้านภูมิสารสนเทศ ให้สามารถวิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลโดยใช้ศักยภาพของระบบ NGIS 
Portal 

• เป็นวิทยากร/ผู้ให้คําปรึกษา ในกรณีที่หน่วยงาน/
สถา บันการ ศึกษามี ก าร จัดฝึ กอบรมภาย ใน  
(Site visit) 

2. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ
ต่างๆ ผ่านระบบ NGIS Portal 
• จัดประกวดแข่งขัน Government Solution / 

Local Solution โดยพัฒนาจากข้อมูลที่เป็น
มาตรฐานที่ให้บริการผ่านระบบ NGIS Portal เพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการใช้งาน ตลอดจนเผยแพร่การใช้
งานในวงกว้างมากขึ้น 

3. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุดข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) 
• จัดประชุม/สัมมนาวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานจาก

การจัดประกวดแข่งขัน Government Solution / 
Local Solution ที่พัฒนาจากข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
ที่ให้บริการผ่านระบบ NGIS Portal ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ระบบให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ รับทราบ 
และเข้ามาใช้งานระบบในวงกว้างมากขึ้น 
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ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนด้านภูมิสารสนเทศ ให้รับรู้ รับทราบ ข้อกําหนด
มาตรฐาน FGDS และการเชื่อมโยง/ใช้งานชั้นข้อมูล
ผ่านระบบสืบค้นและบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง
ของประเทศ (NGIS Portal)  

• พัฒนา/ปรับปรุงเอกสารหลักสูตรออนไลน์ ด้านการ
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 
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)  
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

3. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุดข้อมูล 
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)  

พัฒนาให้ เ กิดการดํา เ นินงานที่ครอบคลุม  และมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

• เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับ 
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
สถาบันการศึกษา เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หรือ Social media เป็นต้น 

• จัดประชุม/สัมมนา เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน
และสรุปความก้าวหน้าในการดําเนินงานตาม Road 
Map รับฟังข้อคิดเห็น เพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุง
แก้ไข ตลอดจนพัฒนาให้เกิดการดําเนินงานที่
ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพต่อไป 

• เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับ 
FGDS และระบบสืบค้นและบริการข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) 
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของชมรม/สมาคม/
เครือข่ายสถาบันการศึกษา เว็บไซต์ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือ Social media เป็นต้น 

 1. แผนงานในการดําเนินการสร้างความตระหนักและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภาครัฐ ในการจัดทํา
ข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS 

2. หลักสูตรการฝึกอบรม ที่ เหมาะสมกับหน่วยงาน  
ในการนําความรู้ด้านข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS ไปใช้
เป็นมาตรฐานอ้างอิงในการจัดทํา/ปรับปรุงข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ 

3. บุคลากรของหน่วยงานที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ และการ
นํามาตรฐานภูมิสารสนเทศไปใช้งาน 

1. บุคลากรของหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน FGDS 
เพื่อนําไปใช้ในการต่อยอดการใช้งานภายในหน่วยงานได้
อย่างถูกต้อง 

2. เ อกส า ร เ ผ ยแพร่  แนวทา งก า รต ร วจสอบ ข้อมู ล 
ภูมิสารสนเทศ ตามข้อกําหนดมาตรฐาน FGDS  

3. ภาคี/ชมรม/สมาคม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อัพเดต
ข่าวสาร และเผยแพร่ ข้อมูล  ที่ เ กี่ยวข้องกับ FGDS  
เพื่อขยายเครือข่ายการสร้างองค์ความรู้ 

1. บุคลากรของหน่วยงาน ที่มีความรู้ความสามารถ ในการจัดทํา 
Application/Solution โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลในระบบ  
NGIS Portal  

1. บุคลากรของหน่วยงาน และสถาบันการศึกษา 
ที่เกี่ยวข้อง ที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
และประยุกต์ใช้ข้อมูลในระบบ NGIS Portal 

2. Application/Solution/นวัตกรรม ที่เกิดจากการบูร
ณาการใช้ประโยชน์ชั้นข้อมูล FGDS ที่มีอยู่ในระบบ 
NGIS Portal 

 1. บุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านโครงสร้าง
พื้นฐานภูมิสารสนเทศ เพิ่มขึ้นปีละ 300 คน  

1. จํานวนบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความเข้าใจในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ของปีที่
ผ่านมา (ตัวชี้วั งปม.) 
 

2. จํานวนบุคลากรภาครัฐ ที่มีความรู้ ความสามารถในการนํา
ข้อกําหนดของมาตรฐานไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง อย่างน้อย 
100 คน 

3. ความสําเร็จในการจัดตั้ งภาคี/ชมรม/สมาคม ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อัพเดตข่าวสาร และเผยแพร่ข้อมูล  
ที่เกี่ยวข้องกับ FGDS 

1. จํานวนบุคลากรของหน่วยงาน ที่มีความรู้ ความสามารถ ใน
การจัดทํา Application/Solution โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลใน
ระบบ NGIS Portal อย่างน้อย 100 คน 
 

2. จํานวนหน่วยงานที่นําชั้นข้อมูล FGDS จากระบบ NGIS 
Portal ไปต่อยอดชั้นประโยชน์ อย่างน้อย 5 หน่วยงาน 
 

1. จํานวนบุคลากรภาครัฐและสถาบันศึกษาที่มีความรู้ 
ความสามารถในการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูล อย่าง
น้อย 100 คน 
 

2. จํานวนหน่วยงานที่นําชั้นข้อมูล FGDS จากระบบ NGIS 
Portal ไปต่อยอดชั้นประโยชน์ อย่างน้อย 5 หน่วยงาน 
 

งบประมาณ 1 ล้านบาท (ใช้งบประมาณประจําปี ฝพภ.) 2 ล้านบาท (ใช้งบประมาณประจําปี ฝพภ.) 1 ล้านบาท 1 ล้านบาท 
 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

OUTPUT 

ตัวชี้วัด 



แผนงานที่ 4 พัฒนาระบบสืบค้นและบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) ทีม่ีประสิทธิภาพ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลทุกรูปแบบ และสามารถสร้าง Application/ Solution บนระบบได ้

     

เป้าหมายหลัก 
มีระบบสืบค้นและบริการภมูิสารสนเทศ
กลางของประเทศ (NGIS Portal) ที่มี
ประสิทธิภาพ รองรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลทุกรูปแบบ และสามารถสรา้ง 
Application /Solution ที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานได ้

เป้าหมายระยะที่ 1 พัฒนาระบบสืบค้นและบริการ 
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Map Portal) 
จากระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

เป้าหมายระยะที่ 2 ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลาง
ของประเทศ (NGIS Portal) สามารถรองรับการเชื่อมโยง  
และให้บริการภูมิสารสนเทศได้ ตามมาตรฐาน OGC Web 
Service (WMS และWFS) และรองรับการจัดทํา Application 
/Solution แผนที่เฉพาะเรื่อง บนระบบฯ ได้ 

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. พัฒนาระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของ
ประเทศ (NGIS Map Portal) จากระบบเดิมที่มีอยู่ 

1. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสืบค้นและบริการภมูิ
สารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)  

2. ส่งเสรมิและสนับสนุนการใช้งานระบบ NGIS Portal เพื่อ
การพัฒนาและบริหารจัดการประเทศ 

3. กําหนดหลักเกณฑ์การให้บริการของระบบฯ 

1. ส่งเสรมิการใช้งานระบบสืบค้นและบริการภมูิสารสนเทศ
กลางของประเทศ (NGIS Portal)  

2. สนับสนุนให้หน่วยงานจัดทํา Application/ Solution  
ผ่านระบบ 

1. ส่งเสรมิการประยุกต์ใช้งาน เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์
ข้อมูลภูมสิารสนเทศที่ได้มาตรฐานตามข้อกําหนด FGDS ผ่าน
ระบบ NGIS Portal ในรูปแบบต่างๆ 

 

1. พัฒนาระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลาง
ของประเทศ (NGIS Map Portal) จากระบบเดิมที่มีอยู่ 

1.1 ออกแบบการพัฒนาระบบสืบค้นและบริการ 
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศจากระบบที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน (ดําเนินการแล้ว) 

• ศึกษารวบรวมความต้องการ และออกแบบ
โครงสร้างของระบบเพื่อบริหารจัดการพื้นที่  
บนเครือข่าย cloud ของรัฐบาล 

• จัดเตรียม พื้นที่จัดเก็บข้อมูล ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเครือข่าย และระบบรักษาความ
ปลอดภัยให้กับระบบฯ โดยประสานกับ สรอ. 

1.2 ประสาน และสนับสนุนหน่วยงาน เพื่อขอ
เชื่อมโยงชั้นแผนที่เข้าสู่ระบบฯ (ดําเนินการแล้ว) 

• การลง site visit ร่วมกับ สรอ. เพื่อสนับสนุนให้
ความช่วยเหลือหน่วยงานที่ยังไม่สามารถ
ให้บริการได้ ผ่านเครือข่าย GIN (ต้นแบบ 4 
หน่วยงาน) 

• ประสานหน่วยงาน เพื่อขอเชื่อมโยงชั้นข้อมูล 
เข้าสู่ระบบฯ เพิ่มเติมในรูปแบบ WMS 

1.3 จัดทํา (ร่าง) หลักเกณฑ์การให้บริการระบบ 
สืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ  
(NGIS Portal) 

• ศึกษาแนวทางการจัดทําหลักเกณฑ์การให้บริการ
ข้อมู ลภูมิส ารสนเทศต่ า งๆ  ของหน่วยงาน 
(ดําเนินการแล้ว) 

• จัดประชุมหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง เ พื่อเสนอ
ข้อคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การให้บริการระบบฯ 

* 1. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสืบค้นและบริการภูมิ
สารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) ดังนี้ 

• จ้างเหมาปรับปรุงระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพรองรับ
การเชื่อมโยงชั้นแผนที่จากหน่วยงาน ตามมาตรฐาน
ของ OGC Web Service (WMS และWFS) การ
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการจัดทําคําอธิบายข้อมูล 
(metadata) และรองรับการ วิเคราะห์ข้อมูล และการ
จัดทํา Application/Solution บนระบบฯ 

• เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของระบบฯ ร่วมกับ 
สรอ. เช่น HW และระบบเครือข่าย เพื่อรองรับการ
ทํางาน และการเชื่อมโยงชั้นแผนที่ในรูปแบบ WFS,  
และ metadata (งบ สรอ.) 

* 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานระบบ NGIS Portal 
เพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการประเทศ  

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานระบบ NGIS Portal  
• การลง site visit ร่วมกับ สรอ. เพื่อสนับสนุนให้ความ

ช่วยเหลือหน่วยงานที่ยังไม่สามารถให้บริการได้ ผ่าน
เครือข่าย GIN 

• ประสานหน่วยงาน เพื่อขอเชื่อมโยงชั้นข้อมูล เข้าสู่
ระบบฯ ในรูปแบบ WMS, WFS และ metadata ทั้ง
ที่ถูกต้องตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS และตาม
มาตรฐานหน่วยงาน เพื่อให้บริการในระบบฯ 

• ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ NGIS Portal 
ให้กับหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น 
 
 

 

1. ส่งเสริมการใช้งานระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศ (NGIS Portal) 

• จัดฝึกอบรม เพื่อเผยแพร่การใช้งานระบบฯ ให้กับ
หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น  

• เชื่อมโยงชั้นข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ เพิ่มเติม ทั้งที่ถูกต้อง
ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS และตามมาตรฐาน
หน่วยงาน 

2. สนับสนุนให้หน่วยงานจัดทํา Application/ Solution ผ่าน
ระบบ 

• สนับสนุนให้หน่วยงานจัดทํา Application/Solution 
ผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลาง 
ของประเทศ (NGIS Portal) 

1. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้งาน เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์
ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ได้มาตรฐานตามข้อกําหนด FGDS ผ่าน
ระบบ NGIS Portal ในรูปแบบต่างๆ 

• เชื่อมโยง และให้บริการชั้นข้อมูล ที่ได้มาตรฐานตาม
ข้อกําหนด FGDS ผ่านระบบ NGIS Portal ตาม
มาตรฐานของ OGC Web Service (WMS และWFS) 

• สนับสนุนให้หน่วยงานจัดทํา Application/Solution 
ผ่าน/บนระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลาง 
ของประเทศ (NGIS Portal) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

กิจกรรม 

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์



     

* 2.2 สนับสนุนการจัดทํา Application/Solution เพื่อ
การต่อยอด 

• พัฒนาต่อยอด Application ใหม่เฉพาะเรื่องเพื่อ
รองรับนโยบายรัฐบาล 

• สนับสนุนให้มีการพัฒนา และจัดทํา Application 
เพื่อส่งเสริมให้มีการนําคําอธิบายข้อมูล (Metadata) 
ไปต่อยอดการใช้ประโยชน์ (กรณีที่มีงบประมาณ
เพียงพอในการดําเนินงาน) 

3. กําหนดหลักเกณฑ์การให้บริการของระบบฯ 
• นําเสนอ (ร่าง) หลักเกณฑ์การให้บริการระบบสืบค้น

และบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS 
Portal) ต่อ กภช. เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ 
และนําเสนอ ครม. เ พื่อประกาศใช้หลักเกณฑ์ 
การให้บริการของระบบฯ 

 1. ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของ
ประเทศ (NGIS Map Portal) ที่รองรับการเชื่อมโยง
เครือข่าย GIN 

2. (ร่าง) หลักเกณฑ์การให้บริการระบบสืบค้นและ
บริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS 
Portal) 

1. มีระบบให้บริการสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศที่เสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพ
สามารถให้บริการชั้นข้อมูล ในรูปแบบ (WMS และ
WFS) ที่ถูกต้องตามข้อกําหนดของมาตรฐาน FGDS 
และตามมาตรฐานหน่วยงาน 

2. หน่วยงานของรัฐมี Application และ Solution  
จากการพัฒนาต่อยอดใช้งานอย่างกว้างขวาง 

3. หลักเกณฑ์การให้บริการระบบสืบค้นและบริการ 
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) 

1. บุคลากรภาครัฐ มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งาน
ระบบฯ ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น 

2. ระบบฯ มีการให้บริการชั้นข้อมูล ในรูปแบบ (WMS 
และ WFS) ที่ถูกต้องตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 
FGDS และตามมาตรฐานหน่วยงาน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 

3. มี Application และ Solution ที่สามารถรองรับ
นโยบายรัฐบาล หรือสนับสนุนงานตามภารกิจของ
หน่วยงานต่างๆ 

1. มี Application และ Solution เพื่อสนับสนุนงาน 
ตามภารกิจของหน่วยงานต่างๆ และต่อยอดการใช้ประโยชน์
จากระบบฯ 

2. ระบบฯ มีการให้บริการชั้นข้อมูล ในรูปแบบ (WMS และ
WFS) ที่ ถู กต้ อ งตาม ข้อ กําหนดของมาตรฐาน  FGDS 
ครอบคลุมทั้งประเทศ 

 • จํ านวนหน่วยงานที่ร่ วม บูรณาการ ข้อมู ล 
เข้าสู่ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศ 

• จํานวนผู้ เ ข้า ใ ช้บริการระบบสืบค้นและบริการ 
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) 
(ตัวชี้วัด งปม.) 

• จํ านวนห น่วยงานภาครั ฐหรื อ จํ านวน ข้อมู ลฯ  
ที่เ ชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิ จิตอล เข้าสู่ ระบบ 
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (ตัวชี้วัด งปม.) 

• จํานวน Application จากการพัฒนาต่อยอดจาก
ระบบ NGIS Portal (ตัวชี้วัด งปม.) 

• จํ านวนผู้ เ ข้ า ใ ช้บริ กา รระบบสืบ ค้นและบริ กา ร 
ภูมิ สารสนเทศกลางของประ เทศ (NGIS Portal) 
(ตัวชี้วัด งปม.) 

• จํานวนหน่วยงานภาครัฐหรือจํานวนข้อมูลฯ ที่เชื่อมโยง
ข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล เข้าสู่ระบบภูมิสารสนเทศกลาง
ของประเทศ (ตัวชี้วัด งปม.) 

• มี Application และ Solution ที่พัฒนาบนระบบ 
สามารถวิเคราะห์ข้อมลูได้ อย่างน้อย 1 Application 

• จํ านวนผู้ เ ข้ า ใ ช้บริ ก า รระบบสื บ ค้นและบริ ก า ร 
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)  
(ตัวชี้วัด งปม.) 

• จํานวนหน่วยงานภาครัฐหรือจํานวนข้อมูลฯ ที่เชื่อมโยง
ข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล เข้าสู่ระบบภูมิสารสนเทศกลาง
ของประเทศ (ตัวชี้วัด งปม.) 

• มี Application และ Solution ที่พัฒนาบนระบบฯ 
สามารถสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงานได้  
อย่างน้อย 1 Application 

งบประมาณ - * 18 ล้านบาท (ได้งบประมาณปี 2560 แล้ว) - - 

*  แผนงานตามงบประมาณปี 2560 ของสทอภ. (แผนงานโครงการพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ : NGIS Portal) 

 

นิยามรูปแบบการให้บริการตามมาตรฐาน OGC Web Service 

• Web Map Service : WMS  เป็นข้อกําหนดมาตรฐานที่ใช้ในการผลิตแผนที่จากข้อมูลภูมิสารสนเทศ ชนิดเวกเตอร์และชนิดราสเตอร์ ผ่านเครือข่าย Internet/Intranet เพื่อบริการผู้ใช้โดย WMS จะทําการสร้างภาพบิตแมป (bitmap) จากข้อมูลภูมสิารสนเทศในรูปแบบของข้อมูลภาพ 
 ดิจิตอลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของ PNG, GIF, JPEG (แผนที่จะไม่ใช่ตัวข้อมลูจริง)  

• Web Feature Service : WFS  เป็นข้อกําหนดมาตรฐานที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลภมูิสารสนเทศชนิดเวกเตอร์ ผ่านเครือข่ายโดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยการดาวน์โหลด และแก้ไขข้อมลูภมูิสารสนเทศผ่านระบบ Internet/Intranet โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมลูด้วยการดาวน์โหลด และ 
 แก้ไขข้อมูลภมูิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ตการทํางานของ Web Feature Service ได ้

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

OUTPUT/ 
OUTCOME 

ตัวชี้วัด 
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แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา) เพ่ือการบูรณาการการใชประโยชนภาพถายแผนท่ีจากการสาํรวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม (วนัท่ี 10 มิถุนายน 2559) 

ลําดับ 
หนวยงานเจาของ

โครงการ 
แผนงาน/โครงการ ผลทีค่าดวาจะไดรบั พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(ลานบาท) หมายเหต ุ

1 สถานีรับสัญญาณดาวเทียม
จุฬาภรณ 

การรวมใหบริการภาพถายแผนท่ี
จากการสาํรวจระยะไกลทาง
อากาศและดาวเทียม 

- - ระยะสั้น 
(ไมเกิน 6 เดือน) 

0.8 รอรับการจัดสรร
งบประมาณ 
 ระยะปานกลาง 

(6 เดือนถึง 3 ป) 
106 

ระยะยาว  
(ต้ังแต 3 ปเปนตนไป) 

28 

2. สทอภ. โครงการจัดทําชุดขอมูลดาวเทียม
ดัดแก 

- ท่ัวประเทศไทย ป 2558 
ระยะเวลา 1 ป 
 

0.5 - ไดรับงบประมาณของ 
สทอภ.  

3. กรมแผนท่ีทหาร โครงการการใหบริการภาพถายออร
โทในรูปแบบ WMS 

- - ประมาณ 8-12 เดือน 9  ตามแนบ 4 
ยกเลิกโครงการ 

โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการ
ขอมูลภูมิสารสนเทศทางดานยีออเด
ซี่และยีออฟสิกส 

ขอหมุดคาพิกัดคาระดับความสูงและ
รายละเอียดประกอบท่ีต้ังหมุด
หลักฐานพรอมท้ังเปรียบเทียบอัตรา
การทรุดตัวระหวางปท่ีทําการสํารวจ 

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

โครงการ 5 ป (2557-2561) 5  
(งบเงินกู) 

- ไดรับงบประมาณของ
กรมแผนท่ีทหาร  

โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการ
ขอมูลภูมิสารสนเทศทางยีออเดซี่
และยีออฟสิกส 

ระบบฐานขอมูลหมุดหลักฐาน คา
รังวัด คาพิกัด คาระดับความสูง และ
อื่นๆ รวมถึงรายละเอียดท่ีต้ังของ
หมุดหลักฐาน 

ขอมูลท้ังหมด กรกฎาคม 2557 ถึง ตุลาคม 2557 12  

โครงการบริหารจัดการนํ้า 
1. โครงการจัดหาระบบจัดเก็บ และ
ใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศ 
 

ระบบจัดเก็บและใหบริการขอมูลภูมิ
สารสนเทศสนับสนุนการปองกันและ
แกปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติแก
สวนราชการอื่น 

-   ป 2558 
ระยะเวลา 1 ป 

11.769 
 (งบประมาณไวท่ีแผนงานบูรณา

การนํ้า) 

- ไดรับงบประมาณของ 
โครงการบริหารจัดการ
นํ้า 
 

2. โครงการจัดต้ังโครงขายสถานี
รังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบ
อัตโนมัติ 

1.โครงขายสถานีฯ ท่ัวประเทศ 
จํานวน 80 สถานี 

ท่ัวประเทศ 
(80 สถานี) 

ป2558 – ป2560 
ระยะเวลา 3 ป 

420 - ไดรับงบประมาณของ 
โครงการบริหารจัดการ
นํ้า 
 

2.คาแกความคลาดเคลื่อนแบบทันที 
มีความถูกตองระดับเซนติเมตร 
3. เพิ่มขีดความสามารถใหหนวยงาน
ตางๆท้ังภาครัฐและเอกชน ในการ
สํารวจและทําแผนท่ี ตอบสนองตอ
การประเมินและการปองกันปญหา
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ลําดับ 
หนวยงานเจาของ

โครงการ 
แผนงาน/โครงการ ผลทีค่าดวาจะไดรบั พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(ลานบาท) หมายเหต ุ

ภัยพิบัติตางๆ 
3. โครงการพัฒนาแบบจําลองยี
ออยดความละเอียดสูงของประเทศ
ไทย 

1.แบบจําลองยีออยดความละเอียด
สูงของประเทศไทย 

ท่ัวประเทศ ป2558 – ป2560 
ระยะเวลา 3 ป 

189.7 - ไดรับงบประมาณของ 
โครงการบริหารจัดการ
นํ้า 
 

2.ใชเทคโนโลยีการกําหนดตําแหนง
ดวย GNSS ใหหาคาความสูงจาก
ระดับทะเลปานกลางไดอยางละเอียด
และรวดเร็ว 
3.เปนประโยชนทางวิทยาศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร และภูมิสารสนเทศ 

โครงการสํารวจและจัดทําฐานขอมูล
ภูมิสารสนเทศ 

ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศท่ีทันสมัย 
คิดเปน 830 ระวาง  เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานดานความมั่นคงของ
ประเทศและการพัฒนาประเทศ 

ท้ังประเทศ ป2556 – ป2559 
ระยะเวลา 5 ป 

88.06 - ไดรับงบประมาณของ
กรมแผนท่ีทหาร  
 

 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีชุด 
L7018 

แผนท่ีชุด L7018 มาตราสวน 1 : 
50,000จํานวน 830 ระวาง 

ท้ังประเทศ ป2554 – ป2559 
ระยะเวลา 6 ป 

143.45 - ไดรับงบประมาณของ
กรมแผนท่ีทหาร  

โครงการสํารวจ ปรับปรุงขอมูล
แผนท่ีและขอมูลภูมิสารสนเทศ 

1. ภาพถายทางอากาศและภาพออร
โท ความละเอียด GSD 30 
เซนติเมตร 

ท่ัวประเทศ 6 ป (2560-2565) 228 - ไดรับงบประมาณของ
กรมแผนท่ีทหาร  
 

2.แผนท่ีมาตราสวน 1:50,000 
จํานวน 830 ระวาง 
3.แผนท่ีมาตราสวน 1:250,000 
จํานวน 54 ระวาง 
4.ขอมูลภูมิสารสนเทศท้ังกิจการทาง
ทหารและการพัฒนาประเทศ 

4. กรมพัฒนาท่ีดิน โครงการ ใหบริการขอมูลภาพถาย
ทางอากาศออรโทในรูปแบบ 
WMS หรือ WTMS แกหนวยงาน
ภาครัฐ 

- - มีนาคม 2558 ถึง ธันวาคม 2558 15  - ไดรับงบประมาณของ
กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

5. กรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการสํารวจและปรับปรุง
ขอมูลทางกายภาพการผังเมือง
ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
(GIS) มาตราสวน 1 : 4,000 

1. มีขอมูลทางกายภาพเชิงพื้นท่ีใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
มาตราสวน 1:4,000 ท่ีมีความถูกตอง
และทันสมัยสําหรับใชในการวางผัง
เมือง 

ท่ัวประเทศไทย ต.ค.58-มี.ค.62 1,267.54 - ไดรับงบประมาณของ
กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
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ลําดับ 
หนวยงานเจาของ

โครงการ 
แผนงาน/โครงการ ผลทีค่าดวาจะไดรบั พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(ลานบาท) หมายเหต ุ

- โครงการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานีโครงขายหลัก 
GPS กรมโยธาธิการและผังเมือง ให
เปนสถานีอางอิงในระบบ GNSS 
Network จํานวน 9 สถานี 

- - ก.ย. 2558 ถึง ก.ย. 2559 13.46 - ไดรับงบประมาณของ
กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 

6. กรมท่ีดิน 1.แผนงานการปรับปรุงขอมูลหมุด
หลักฐานดาวเทียมของกรมท่ีดินให
ไดมาตรฐาน FGDS  
ประกอบดวย 
1 .  โ ค ร ง ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ท่ี          
เพื่อรองรับการบริหารจัดการ
ขอมูลท่ีดินบนแผนท่ีมาตราสวน 1 
: 4,000  
กิจกรรม ยกระดับการรังวัดท่ีดิน
ดวยวิธีแผนท่ีช้ันหน่ึงโดยระบบ
ดาวเทียม โดยใชโครงขายงาน
รังวัดดวยดาวเทียมแบบจลน (RTK 
GNSS Network)เปนโครงการ
ตอเน่ือง 3 ป ต้ังแตปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 - 2561 
 
2. โครงการปรับแกคาพิกัด หมุด
ห ลั ก ฐ า น แ ผ น ท่ี  เ พื่ อ ใ ห ไ ด
มาตรฐาน FGDS โดยกรมท่ีดิน
รวมกับ กรมแผนท่ีทหาร  กรม
ชลประทาน และกระทรวงเกษตร
ฯ 
 
3. โครงการใหบริการโครงขายงาน
รังวัดดวยดาวเทียมแบบจลน (RTK 
GNSS Network) รองรับ
หนวยงาน ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหการ
ทํา แผนท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน
ท้ังประเทศ 

 
 
 
 
 
ไ ด แ ผ น ท่ี รู ป แ ป ล ง ท่ี ดิ น เ ป น
มาตรฐานสากล เป นระบบพิ กั ด
เช่ือมโยงระบบเดียวกันใน มาตรา
สวน 1 : 4,000 ท่ัวท้ังประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
คาพิกัดหมุดหลักฐานแผนท่ี เปน
มาตรฐานสากลรองรับการใชงานจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 
 
 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถเขามา
ใชโครงขายฯ ไดสะดวก รวดเร็ว และ
ไดคาพิกัดท่ีมีความถูกตอง อยู ใน
เกณฑท่ีกําหนด 
 
 

 
 
 
 
 
ครอบคลุมท้ังประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครอบคลุมท้ังประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
ครอบคลุมท้ังประเทศ 
 

 
 
 
 
 
ปงบประมาณ  
59 - 61 

 
 
 
 
 
ป 2559 
400.5  
 
ป 2560 
430 
 
ป 2561 
489.5  
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ลําดับ 
หนวยงานเจาของ

โครงการ 
แผนงาน/โครงการ ผลทีค่าดวาจะไดรบั พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(ลานบาท) หมายเหต ุ

 
2.โครงการศูนยขอมูลท่ีดินและ
แผนท่ีแหงชาติ (ระยะท่ี 1) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (แผนท่ี
ภาพถายทางอากาศและแปลท่ีดิน) 

1. มีระวางแผนท่ีภาพถายทางอากาศ 
(Ortho Photo) มาตราสวน 1 : 
4,000  
ท่ีทันสมัย และมีมาตรฐาน สําหรับใช

ในราชการกรมท่ีดินและสนับสนุน

ภารกิจของหนวยงานอื่นๆ 

2.มีขอมูลแปลงท่ีดินและสภาพการใช

ประโยชนท่ีดินรูปแบบดิจิทัล 

ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2 ป  
(1 ตุลาคม 2556 ถึง30 กันยายน 

2558) 

2,000  
(*หมายเหตุ งบประมาณ

โครงการรวมชุดขอมูลภาพถาย
ทางอากาศและแปลงท่ีดิน*) 

3.โครงการศูนยขอมูลท่ีดินและ
แผนท่ีแหงชาติ (ระยะท่ี 2)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แผนท่ี
ภาพถายทางอากาศและแปลท่ีดิน) 

1.มีระวางแผนท่ีภาพถายทางอากาศ 
(Ortho Photo) มาตราสวน 1 : 
4,000 ท่ีทันสมัย และมีมาตรฐาน 
สําหรับใชในราชการกรมท่ีดินและ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงานอื่นๆ 
2.มีขอมูลแปลงท่ีดินและสภาพการใช
ประโยชนท่ีดินรูปแบบดิจิทัล 

ภาคกลาง ภาคใตและ
ภาคตะวันออก 

2 ป  (1 ตุลาคม 2557 ถึง  
30 กันยายน 2559) 

1,400  
(**หมายเหตุ งบประมาณ

โครงการรวมชุดขอมูลภาพถาย
ทางอากาศและแปลงท่ีดิน**) 

1. กรมท่ีดิน 1.โครงการใหบริการประชาชน
คนหาตําแหนงรูปแปลงท่ีดินดวย
ร ะ บ บ ภู มิ ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง
อินเตอรเนต 

 
2.การจัดทําฐานขอมูลแนวเขตทาง

สาธารณประโยชน มาตราสวน 
1 : 4,000 

 
 
 
 
 
 
รั ฐ มี ฐ า น ข อ มู ล แ น ว เ ข ต ท า ง
สาธารณประโยชน เพื่อใชในการ
บริหารจัดการการใชประโยชนทาง
สาธารณะ 

สํานักงานท่ีดิน 
ท่ัวประเทศ 
 
 
 
 
จ.ปทุมธานี 

1 ป 
(1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 
 
 
 
 
1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60 

61 
 
 
 
 
 
 
4  

- ไดรับงบประมาณของ
กรมท่ีดิน 
 

3. โครงการรังวัดออกหนังสือ
สําคัญสําหรับท่ีหลวงเพื่อความ
มั่นคงและการอนุรักษท่ีย่ังยืนเทิด
ไท 82 พรรษา มหาราชินี 

- 18 จังหวัด เปาหมาย 
1467 แปลง 

2558 85.57 - ไดรับงบประมาณของ
กรมท่ีดิน 
 
 
 
 
 

- 14 จังหวัด เปาหมาย 
4000 แปลง 

2559 99.42 

- 38 จังหวัด เปาหมาย 
4500 แปลง 

2560 108.91 
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ลําดับ 
หนวยงานเจาของ

โครงการ 
แผนงาน/โครงการ ผลทีค่าดวาจะไดรบั พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(ลานบาท) หมายเหต ุ

2. กรมพัฒนาท่ีดิน แผนท่ีปาไมถาวร มาตราสวน 1 : 
4,000 (เพื่อจัดสง กมร. ป 2557 
– ป 2558) 

- - - 3.09 ลานบาท - ไดรับงบประมาณของ
กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

โครงการจัดทําแผนปาไมถาวรบน
แผนท่ีภาพถายออรโธสี มาตรา
สวน 1 : 4,000 

- - รวม 4 ป  
2559 - 2562 

95.6374     ลานบาท 

3. สํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม 

งานสํารวจวางโครงหมุดหลักฐาน
แผนท่ี และปกหลักเขต 

- - ต.ค. ของงบประมาณ 2559 ถึง ก.ย. ป
2564 

(ระยะเวลา 5 ป) 

765.4  - ไดรับงบประมาณของ
สปก. 

4. กรมธนารักษ 1.โครงการนําเขาขอมูลแผนท่ีรูป
แปลงท่ีดินราชพัสดุและสิ่งปลูก
สรางเชิงคุณภาพประเภททะเบียน
อุตสาหกรรมในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) ในเขตพื้นท่ี 23  
จังหวัด ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.
2558 

เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานสนับสนุน
การจัดทําช้ันขอมูลประกอบเพื่อ
จัดทําช้ันฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ
ของประเทศ Fundamental 
Geographic Data Set : FGDS)  

 10 เดือน (ต้ังแตเดือนธันวาคม 2557 
ถึง เดือนกันยายน 2558) 

0.8  - ไดรับงบประมาณของ
กรมธนารักษ 
 

2.โครงการนําเขาขอมูลแผนท่ีรูป
แปลงอาคารราชพัสดุเชิงคุณภาพ
ประเภททะเบียนท่ัวไปในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ท่ัว
ประเทศ 77 จังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

- - - 3.56  
*งบประมาณพ.ศ. 2559 

- ไดรับงบประมาณของ
กรมธนารักษ 
 

โครงการนํารองนําเขาขอมูลเชิง
คุณภาพประเภททะเบียนท่ัวไปใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
ในทองท่ีอําเภอเมือง 16 จังหวัด 

- - - 1.18  
 

รอรับการจัดสรร
งบประมาณ 

โครงการพัฒนาฐานขอมูลท่ีราช
พัสดุคุณภาพ 

ช้ันขอมูลแปลงท่ีดิน  ดําเนินการในปงบประมาณ 2558 13  

กิจกรรมการปรับปรุงขอมูล
รายละเอียดการใชประโยชนและ
ตําแหนงรูปแปลงท่ีดินราชพัสดุ 
ประเภททะเบียนท่ัวไป ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ให

เพื่อทําใหฐานขอมูลรูปแปลงท่ีดินราช
พัสดุมีความสอดคลองกับระบบ
ทะเบียนท่ีราชพัสดุ (MIS) และ
เผยแพรในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) ของกรมธนารักษ 

ท่ัวประเทศ 11 เดือน (ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 
2558 ถึง เดือนกันยายน 2559) 

0.43  
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ลําดับ 
หนวยงานเจาของ

โครงการ 
แผนงาน/โครงการ ผลทีค่าดวาจะไดรบั พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(ลานบาท) หมายเหต ุ

สอดคลองตรงกับระบบทะเบียนท่ี
ราชพัสดุ (MIS) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 

5. กรมการปกครอง 
 
 
 
 

1) โครงการสนับสนุนเคร่ืองมือหา
คาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม 
GPS 

ชุดขอมูลแนวเขตการปกครอง 
มาตราสวน 1: 50,000 
 

สวนกลาง ต.ค. 58 – ก.ย. 59 24.45  รอรับการจัดสรร
งบประมาณป 2560           

2)โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร (GIS) สําหรับแนว
เขตการปกครอง 

 สวนกลาง ต.ค. 58 – ก.ย. 59 16.3  

3) โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวเขตการ
ปกครองและแผนท่ีชุด L7018 

ขาราชการฝายปกครองของ          ท่ีทํา
การปกครองจังหวัดและ          ท่ีทํา
การปกครองอําเภอ                  ท่ี
รับผิดชอบงานดานแผนท่ีแนวเขตการ
ปกครอง จํานวน 954 คน 

 ต.ค. 58 – ก.ย. 59 14.85  

6. สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

โครงการจัดหา Thailand’s 
Connectivity Map ซึ่งแสดง
โครงสรางพื้นฐานและโลจสิติกสตาม
แผนปฏิบัติการ การเขาสูประชาคม
อาเซียน ป 2558 และเช่ือมโยงชุด
ขอมูล Transport FGDS พรอม
ติดต้ัง 

  9 เดือน 33.8 - ไดรับงบประมาณของ
สํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม 

โครงการพัฒนาระบบศูนยบริการ
ขอมูลการเดินทางและการขนสง
แบบบูรณาการดวยระบบ GIS 

ระบบบริการขอมูลการเดินทางดวย
ระบบ GIS สําหรับใหบริการขอมูล
การเดินทาง และระบบ 
Transportation GI Portal เพื่อ
ใหบริการสืบคนและเช่ือมโยงขอมูล
ภูมิสารสนเทศ 

ท่ัวประเทศ ป 2558 
ระยะเวลา 
10 เดือน 
 

19.9 - ไดรับงบประมาณของ
สํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม 
 

7. กรมทางหลวงชนบท โครงการพิกัดหลักฐานดานภูมิ
สารสนเทศระยะท่ี 3 

หมุดหลักฐานถาวร 
1:4000 

21 จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ดําเนินการในปงบประมาณ 2558 9.95 ไดรับงบประมาณจาก
กรมทางหลวงชนบท 
 โครงการพิกัดหลักฐานดานภูมิ

สารสนเทศ ระยะท่ี 4 
หมุดหลักฐานถาวร 14 จังหวัดภาคใต ดําเนินการในปงบประมาณ 2559 - 

โครงการเก็บขอมูลสภาพทรัพยสิน
ในเขตทางหลวงชนบทและพื้นท่ีรอบ
ขางฯ ระยะท่ี 4 (นํารอง) 

ช้ันขอมูลทางหลวงชนบท 1:4000 
ช้ันขอมูลสะพานของกรม 1:4000 

4 จังหวัดภาค
ตะวันออกตอนบน 

ปงบประมาณ 2557-2558 35 
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ลําดับ 
หนวยงานเจาของ

โครงการ 
แผนงาน/โครงการ ผลทีค่าดวาจะไดรบั พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(ลานบาท) หมายเหต ุ

โครงการเก็บขอมูลสภาพทรัพยสิน
ในเขตทางหลวงชนบท และพื้นท่ี
รอบขางฯ ระยะท่ี 2 

ช้ันขอมูลถนนและสะพานในความ
รับผิดชอบของกรมทางหวงชนบท 

โครงการเก็บขอมูล
สภาพทรัพยสินในเขต
ทางหลวงชนบท และ
พื้นท่ีรอบขางฯระยะท่ี 2 

ทําการ Tracking - 

8. กรมอุทกศาสตร  สํารวจขอมูลอุทกศาสตรในอาวไทย
รูปตัว ก และแมนํ้าเจาพระยาถึง
สะพานพระราม 6 

ช้ันขอมูลอุทกศาสตร ประกอบดวย 
ตัวเลขนํ้า, เสนความลึกเทา, เสน
ชายฝง 

อาวไทยรูปตัว ก และ
แมนํ้าเจาพระยาถึง
สะพานพระราม 6 

4 ป 
(พ.ศ. 2559-2562) 

250  

9. สํานักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร 
 
- ฝายสํารวจทางผัง
เมือง  กองสํารวจและแผน
ท่ี 
 

โครงการคาใชจายในการศึกษา 
สํารวจ กําหนดแนวเขต
กรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 6 

เพื่อใหทราบแนวเขตท่ีชัดเจนในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร กับจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม 

กรุงเทพมหานคร 
(จากคลองหนามแดง
เขตหนองแขมกับเขต
บางบอน จัดคลองบาง
ไผ เขตทวีวัฒนา) 

ปงบประมาณ 2559  (240 วัน) 5  ไดรับงบประมาณจาก
สํานักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร 
 

 สํานักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร 
 
- ฝายสํารวจทางผัง
เมือง  กองสํารวจและแผน
ท่ี 
 

โครงการคาใชจายในการศึกษา 
สํารวจ กําหนดแนวเขต
กรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 6 

เพื่อใหทราบแนวเขตท่ีชัดเจนในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร กับจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะ
เซิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ 

 ปงบประมาณ 2560-2561 
(12 เดือน) 

50 รอรับการจัดสรร
งบประมาณป 2560 

 สํานักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร 
 
- ฝายสํารวจทางผัง
เมือง  กองสํารวจและแผน
ท่ี 
 

คาใชจายในการสํารวจ จัดทําหมุด
หลักฐานคาพิกัดและคาระดับ พื้นท่ี
เขตกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๓ 

เพื่อใหกรุงเทพมหานครมีหมุด
หลักฐานคาพิกัดและหมุดหลักฐาน
ทางด่ิง (คาระดับ) เพื่อใชเปนจุด
บังคับภาพถายในภาคพื้นดิน และใช
เปนฐานขอมูลประกอบการจัดทํา
แผนท่ี และขอมูลดานภูมิสารสนเทศ
รวมถึงการใหบริการแกประชาชน
และหนวยงานตางๆ 

กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2560 (270 วัน) 15 รอรับการจัดสรร
งบประมาณป 2560 

 สํานักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร 
 
- ฝายสํารวจทางผัง

โครงการจัดทําระบบขอมูลแผนท่ี
เชิงเลขความละเอียดสูง
กรุงเทพมหานคร 

 กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2560-2561 (12 เดือน) 498 รอรับการจัดสรร
งบประมาณป 2560 
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ลําดับ 
หนวยงานเจาของ

โครงการ 
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เมือง  กองสํารวจและแผน
ท่ี 
 

 สํานักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร 
 
- ฝายสํารวจทางผัง
เมือง  กองสํารวจและแผน
ท่ี 
 

โครงการจัดทําปูมเมืองของ
กรุงเทพมหานครดวยระบบภูมิ
สารสนเทศ 

 กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2560-2561 
(450 วัน) 

40 รอรับการจัดสรร
งบประมาณป 2560 

 สํานักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร 
 
- ฝายสํารวจทางผัง
เมือง  กองสํารวจและแผน
ท่ี 
 

โครงการจัดทําระบบขอมูล
สาธารณูปโภค ดวยแผนท่ีเชิงเลข
ความละเอียดสูงเพื่อบริการ
ประชาชนและบริหารจัดการ
กรุงเทพมหานคร 

 กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2554 
(4ป) 

960 ยกเลิกโครงการ 
รายละเอียดตาม
หนังสือ ท่ี กท 
1904/03091 ลงวันท่ี 
9 พฤศจิกายน 2558 

1 สถานีรับสัญญาณดาวเทียม
จุฬาภรณ 

1. โครงการติดตามสถานการณภัย
พิบัติ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม ดวยขอมูลภาพถาย
ดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง 
(ต้ังแต 20 เมตร/จุดภาพข้ึนไป) 

 ท่ัวประเทศ เปนโครงการตอเน่ือง 4 ป 60 
(15 ลานบาท ตอป) 

รอรับการจัดสรร
งบประมาณ 
 

2. โครงการจัดทําแผนท่ีการใช
ประโยชนพื้นท่ีทางการเกษตร 
(Land Use/Land Cover) และ
การติดตามพื้นท่ีเพาะปลูกขาว 
(Rice Crop Watch System) 

 ท่ัวประเทศ เปนโครงการตอเน่ือง 4 ป 40  
(10 ลานบาท ตอป) 

รอรับการจัดสรร
งบประมาณ 
 

2 กรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝง 

1. โครงการพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ
ทางทะเลและชายฝง 

- - 2555 - 2557 19 - โดยใชงบประมาณ
ของ 

2. โครงการบํารุงรักษาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศและภูมิ

- - 2558 - 2559 1.2 
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ลําดับ 
หนวยงานเจาของ

โครงการ 
แผนงาน/โครงการ ผลทีค่าดวาจะไดรบั พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(ลานบาท) หมายเหต ุ

สารสนเทศทรัพยากรกายภาพและ
ชีวภาพทางทะเลและชายฝง 
 

  3. พัฒนา ปรับปรุงโครงการ
พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศและ
ภูมิสารสนเทศทรัพยากรกายภาพ
และชีวภาพทางทะเลและชายฝง 

- - 2560 3 รอรับการจัดสรร
งบประมาณป 2560 

  4. พัฒนา ปรับปรุงโครงการ
บํารุงรักษาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ
ทางทะเลและชายฝง 

- - 2560 1.5 

3 กรมอุตุนิยมวิทยา โครงการภูมิศาสตรสารสนเทศเพื่อ
การเฝาระวังและการพยากรณ
อากาศ (โครงการท่ีเสนอแตยัง
ไมไดรับการอนุมัติ) 
 

บูรณาการขอมูลทางดาน
อุตุนิยมวิทยา อาทิ เชน ขอมูลผลการ
ตรวจอากาศ ขอมูลเรดารตรวจ
อากาศ ขอมูลสถานีฝนอัตโนมัติ 
ขอมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา และ
ขอมูลการพยากรณอากาศดวยตัวเลข  

- - - - โดยใชงบประมาณ
ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
 
 

4. กรมพัฒนาท่ีดิน โครงการ :  
สํารวจและจัดทําแผนท่ีสภาพการใช
ท่ีดิน มาตราสวน  1 : 25,000 

ช้ันขอมูล 
การใชประโยชนท่ีดิน 

ภาคเหนือ 
ภาคใต 
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก 
 

ป พ.ศ. 2558 - 2561 213.43 - โดยใชงบประมาณ
ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
 

5. กรมทรัพยากรนํ้า โครงการพัฒนาช้ันขอมูลแหลงนํ้า
ตามขอกําหนดของ FGDS 

โครงสรางช้ันขอมูลแหลงนํ้าตาม
ขอกําหนดของมาตรฐาน FGDS  
- ขอมูลเสนทางนํ้าธรรมชาติ 
- ขอมูลพื้นท่ีแหลงนํ้าตามธรรมชาติ 
 - ขอมูลลุมนํ้า 
- ขอมูลอางเก็บนํ้า 
- ขอมูลเสนทางนํ้าท่ีมนุษยสรางข้ึน 
- ขอมูลสถานีตรวจวัดในลํานํ้า 
รวมท้ังช้ันขอมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

ท่ัวประเทศ ป 2560 15 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอรับการจัดสรร
งบประมาณป 2560 
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ลําดับ 
หนวยงานเจาของ

โครงการ 
แผนงาน/โครงการ ผลทีค่าดวาจะไดรบั พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(ลานบาท) หมายเหต ุ

โครงการสํารวจช้ันขอมูลแหลงนํ้า โครงสรางช้ันขอมูลแหลงนํ้าตาม
ขอกําหนดของมาตรฐาน FGDS  
- ขอมูลเสนทางนํ้าธรรมชาติ 
- ขอมูลพื้นท่ีแหลงนํ้าตามธรรมชาติ 
 - ขอมูลลุมนํ้า 
- ขอมูลอางเก็บนํ้า 
- ขอมูลเสนทางนํ้าท่ีมนุษยสรางข้ึน 
- ขอมูลสถานีตรวจวัดในลํานํ้า 
รวมท้ังช้ันขอมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

ท่ัวประเทศ ป 2560 15 
 

โครงการจัดทําช้ันขอมูลแหลงนํ้า
ตามมาตรฐาน FGDS ดวยอุปกรณ
อากาศยานไรคนขับตามมาตรฐาน 
FGDS 

โครงสรางช้ันขอมูลแหลงนํ้าตาม
ขอกําหนดของมาตรฐาน FGDS  
- ขอมูลเสนทางนํ้าธรรมชาติ 
- ขอมูลพื้นท่ีแหลงนํ้าตามธรรมชาติ 
 - ขอมูลลุมนํ้า 
- ขอมูลอางเก็บนํ้า 
- ขอมูลเสนทางนํ้าท่ีมนุษยสรางข้ึน 
- ขอมูลสถานีตรวจวัดในลํานํ้า 
รวมท้ังช้ันขอมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

ท่ัวประเทศ ป 2560 25 

ศึกษาขอมูลภูมิสารสนเทศ
ทรัพยากรนํ้าตามมาตราฐานขอมูล 
(FGDS) 

ขอมูลภูมิสาร สนเทศทรัพยากรนํ้า
ตามมาตราฐานขอมูล (FGDS) 

ช้ันขอมูลแหลงนํ้าของ
กรมทรัพยากรนํ้า 

ป 2560 0.93 

ถายภาพแหลงนํ้าธรรมชาติ
ระยะไกลเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแหลงนํ้าธรรมชาติ 

ขอมูลภูมิสารสนเทศแหลงนํ้า
ธรรมชาติความละเอียดสูงระยะไกล
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

แหลงนํ้าธรรมชาติ ป2560 20 

จัดทําระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการระบายนํ้าบนมือ
ถือ 

มีระบบการประเมินประสิทธิภาพการ
ระบายนํ้าบนมือถือ 

25 ลุมนํ้าของประเทศ
ไทย 

ป2560 0.87 

ศึกษาเพื่อการบริหารจัดการขอมูล
ขนาดใหญดานภูมิสารสนเทศ 

การศึกษาเกี่ยวกับระบบการบริหาร
จัดการขอมูลขนาดใหญดานภูมิ
สารสนเทศ (Big Data for GIS) 

25 ลุมนํ้าของประเทศ
ไทย 

ป2560 2.5 

พัฒนาระบบประเมินและติดตาม
สถานะของแหลงนํ้าธรรมชาติดวย
สมารทโฟน 

ระบบการติดตามและประเมินสถานะ
แหลงนํ้าธรรมชาติดวยสมารทโฟน 

แหลงนํ้าธรรมชาติของ
ประเทศไทย 

ป2560 5 

ศึกษาการสํารวจลักษณะทองนํ้า กรมทรัพยากรนํ้ามีขอมูลทองนํ้าของ แหลงนํ้าธรรมชาติท่ี ป2560 18 
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ลําดับ 
หนวยงานเจาของ

โครงการ 
แผนงาน/โครงการ ผลทีค่าดวาจะไดรบั พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(ลานบาท) หมายเหต ุ

ของแหลงนํ้าธรรมชาติแบบสาม
มิติ 

แหลงนํ้าธรรมชาติทางกายภาพใน
ลักษณะสามมิติ 

สําคัญของประเทศไทย 

6. กรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ปา และพันธุพืช  
  

ศูนยขอมูลติดตามการ
เปลี่ยนแปลงพื้นท่ีปาและเตือนภัย
พิบัติในพื้นท่ีปาอนุรักษ 
 
 

ช้ันขอมูลการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีปาไม
รายป 

พื้นท่ีอนุรักษ 
ครอบคลุมพื้นท่ี 73 
ลานไร 

ปงบประมาณ พ.ศ.2558 18.74  

7. กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล - - Digital file ลักษณะจุด (Point) 
ตําแหนงบอบาดาล 

ท้ังประเทศไทย - ตามงบประมาณ รอรับการจัดสรร
งบประมาณป 2560 
 

โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบฐานขอมูล
สารสนเทศดานทรัพยากรนํ้า
บาดาล ป2554-2557 

แผนท่ีนํ้าบาดาล บนฐาน UTM WGS 
84  พรอมท้ัง Hardware และ
Software 

- - 20.35  

 หมายเหตุ :  วันท่ีรวบรวมแผนงาน 10 มิถุนายน 2559 

 



แผนปฏิบตัิงานในการขับเคลื่อนโครงสรางพืน้ฐานภมิูสารสนเทศของประเทศ (พ.ศ. 2554 - 2558) 

o จากกรอบแผนงานและงบประมาณของแผนปฏิบัติงานในการขับเคล่ือนโครงสรางพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (พ.ศ. 2554 - 2558) หนวยงานไดขอเสนอแผนงานทั้งส้ิน 19 หนวยงาน 

    จํานวน 38 แผนงาน รวมงบประมาณทั้งส้ิน 7,574.73 ลานบาท

o ทั้งน้ี หนวยงานสามารถดําเนินงานตามแผน 7 หนวยงาน จํานวน 17 แผนงาน รวมงบประมาณทั้งส้ิน 4,085.64 ลานบาท ดังน้ี

ลําดับ หนวยงาน ผลผลิต
งบประมาณ 

(ลานบาท)

1 กรมการปกครอง (1 แผนงาน) 

อยูระหวางดําเนินงาน

แนวเขตการปกครอง 1 : 50,000 4

2 กรมท่ีดิน (4 แผนงาน) 1. หมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน ประมาณ 9,000 หมุด มาตราสวน 1 : 1,000 และ 1 : 4,000

2. ฐานขอมูลแผนท่ีแปลงท่ีดินและเอกสารสิทธิในสํานักงานท่ิดิน มาตราสวน 1 : 500, 1 : 1,000 และ 1 : 4,000

3. ฐานขอมูลแผนท่ีแปลงท่ีดินท่ีเปนสาธารณะประโยชน มาตราสวน 1 : 1,000 และ 1 : 4,000

4. ฐานขอมูลแผนท่ีแปลงท่ีดินทุกประเภท มาตราสวน 1 : 4,000

202

3 กรมธนารักษ (1 แผนงาน) บริการขอมูลท่ีราชพัสดุในระบบ Internet - Intranet 222.85

4 กรมพัฒนาท่ีดิน (4 แผนงาน) 1) แผนท่ีภาพถายออรโทสีจากขอมูลดาวเทียม

2) หมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน จํานวน 140 หมุด (ทดแทนหมุดเดิม)

3) ชั้นขอมูลเขตการใชท่ีดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ, การใชท่ีดินระดับลุมน้ําสาขา และชั้นขอมูลการใชท่ีดินเชิงเลขรายจังหวัด 

4) แผนท่ีปาไมถาวร ชั้นขอมูลแผนท่ีการจําแนกประเภทท่ีดินในพ้ืนท่ีปาไม ชั้นขอมูลแนวเขตปาชุมชน ชั้นขอมูลแผนท่ีแนวเขตปาไมถาวร 

ระบบการตรวจสอบแนวเขตปาไมถาวรบนอินเตอรเน็ต

332.4

5 กรมโยธาธิการและผังเมือง (5 

แผนงาน)

1. ภาพถายทางอากาศออรโทบริเวณพ้ืนท่ีเขตผังเมืองรวมท่ีดําเนินการในแตละป

2. ขอมูลหมุดหลักฐานทางราบและทางด่ิงท่ีมีความถูกตองตามมาตรฐานท่ีกําหนด (หมุดหลักฐานดาวเทียม GPS หมุดหลักฐานการระดับ)

3. ขอมูลการปรับแกคาพิกัด GPS ท่ีมีความละเอียดถูกตองสูง (สถานีโครงขาย GPS แบบ GPS Network ท่ีคํานวณความถูกตองในระดับ

เดซิเมตร)

4. ขอมูลกายภาพพ้ืนท่ีบนระบบ GIS จํานวน 25 ชั้นขอมลู จํานวน 57 จังหวัด (ป'55 14 จังหวัด ป'56 23 จังหวัด ป'57 20 จังหวัด) มาตรา

สวน 1 : 4,000

5. ขอมูลแนวเขตปกครอง แนวเขตท่ีดินของรัฐ การใชประโยชนท่ีดิน จํานวน 67 จังหวัด (ป'55 21 จังหวัด ป'56 21 จังหวัด ป'57 25 จังหวัด) 

มาตราสวน 1 : 4,000

3278.39

6 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืช (1 แผนงาน)

ชั้นขอมูลปาไม, ขอมูลขอบเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ, ชุดขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยตอการเกิดไฟปา, ชุดขอมูลพ้ืนท่ีชุมน้ํา ใชงบดําเนินงานปกติ

ท่ีหนวยงานไดรับ

7 สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (1 

แผนงาน)

หนวยงานในสังกัดมีมาตรฐานกลางในการจัดเก็บ การแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงขอมูลภูมิสารสนเทศรวมกัน และขอมูลมีความครบถวนสมบูรณ 

และเปนปจจุบันอยูเสมอ

46



ลําดับ หนวยงาน ผลผลิต
งบประมาณ 

(ลานบาท)
8 กรมทรัพยากรน้ํา (3 แผนงาน) 1. ฐานขอมูลระยะไกลเชิงเลข รายละเอียดสูง ดานทรัพยากรน้ํา

2. ชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศของลําน้าํและแหลงน้ํา

3. ระบบภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 

270

9 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล (1 

แผนงาน)

แผนที่น้ําบาดาล บนฐาน UTM WGS 84  พรอมทั้ง Hardware และSoftware 20.35

10 สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (1 

โครงการ)

ภาพถายออรโท ความละเอียดจุดภาพ 20 เซนติเมตร ครอบคลุมกทม. ขอมูลหมดุหลักฐานทางราบและทางดิ่ง ขอมูลความสูงเชิงเลขที่มีความละเอียดสูง แนวการ

ปกครองที่เปนปจจุบัน หนวยงานในสังกัดที่รับผิดชอบในการกอสรางและปรับปรุง ซอมแซมเสนทางคมนาคม และเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เก่ียวของ หนวยงานใน

สังกัดที่รับผิดชอบในการดูแลแหลงน้ํา และเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เก่ียวของ ขอมูลอาคารและขอมูลสาธารณูปโภค ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน มาตราสวน 1 : 

1,000

960

11 กรมชลประทาน (1 แผนงาน) ชั้นขอมูลที่ใชในกิจการชลประทานดานพัฒนาแหลงน้าํ บริหารจัดการน้ํา และการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 40

12 กรมทางหลวง (1 แผนงาน) ขอมูลทางหลวง 3 มิติเชงิเลข 30,000 กม. ทั่วประเทศ 540

13 กรมทางหลวงชนบท (1 แผนงาน) ฐานขอมูลสายทางหลวงทองถิ่น ระยะทาง 100,000 กม. 40

14 กรมปาไม   (1 แผนงาน) ชั้นขอมูลขอบเขตพ้ืนที่ปาชุมชน ไมระบุ

15 กรมแผนที่ทหาร  (6 แผนงาน) 1) ภาพถายทางอากาศออรโทความละเอียด 30 ซม. 

2) ภาพถายทางอากาศออรโทความละเอียด 15 ซม. 

3) ขอมูลหมุดหลักฐานทางราบและทางดิง่ที่มคีวามถูกตองตามมาตรฐานที่กําหนด

4) ขอมูลการปรับแกคาพิกัด GPS ที่มีความละเอียดถูกตองสูง

5) ขอมูลความสูงเชิงเลขที่มคีวามละเอียดสูง

6) ขอมูลแผนที่ภูมิประเทศทีท่ันสมัยในวงรอบ 5 ป มาตราสวน 1 : 50,000

1028.6

16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม (2 แผนงาน)

1. แผนที่ภาพถายออรโธสีครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทยทัง้หมดที่เปนปจจุบัน   ที่มีความละเอียด 20 ซม. มาตราสวน 1:4,000

2. แผนที่ภาพถายออรโทเกา  มาตราสวน 1:4,000  ในพ้ืนที่เขตทรัพยากรปาไม   สําหรับโครงการบินถายภาพ 5 โครงการในชวงป พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2542 ไดแก 

โครงการ WWS, VAP-61, นส.3, กรมที่ดินกิจการรวมคา, และกรมแผนทีท่หาร NIMA  มาตราสวน 1:4,000 

8

17 สทอภ. (1 แผนงาน) ขอมูลภาพถายดาวเทียมแบบออรโทจากดาวเทียม SPOT-5,THEOS และรายละเอียด 2-2.5 ม. ทั่วประเทศ 48.4

18 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม (2 แผนงาน)

1. ระบบการเรียกใชขอมูล GIS บนเว็บไซต 

2. ขอมูลและแผนที่เขตปฏิรูปที่ดิน จํานวน 69 จังหวัด

 และขอมูลและแผนทีแ่ปลงถือครองที่ดนิ จํานวน 69 จังหวัด"

23.74

19 กรมอุทกศาสตร (1 แผนงาน) ขอมูลแผนที่ทางอุทกศาสตรทะเล รายละเอียดสูง มาตราสวน 1 : 4,000 เพ่ือ FGDS จากแนวขอบฝงจนถึงเสนชั้นความลึกเทา 10 เมตรตลอดแนวชายฝงของ

ประเทศ
510

o จากกรอบแผนงานและงบประมาณของแผนปฏิบัติงานในการขับเคล่ือนโครงสรางพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (พ.ศ. 2554 - 2558) หนวยงานไดขอเสนอแผนงานทั้งส้ิน 19 หนวยงาน 

    จํานวน 38 แผนงาน รวมงบประมาณทั้งส้ิน 7,574.73 ลานบาท

o หนวยงานที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ แผน 12 หนวยงาน จํานวน 21 แผนงาน รวมงบประมาณทั้งส้ิน 3,489.09 ลานบาท ดังน้ี (อยูระหวางอัพเดทขอมูล)

แผนปฏิบตัิงานในการขับเคลื่อนโครงสรางพืน้ฐานภมิูสารสนเทศของประเทศ (พ.ศ. 2554 - 2558) (ตอ) 



แผนงานงบประมาณภายใตการพัฒนาระบบสืบคนและบริการภูมสิารสนเทศกลางของประเทศ 

จากการประชมุหนวยงานท่ีเก่ียวของ เมื่อท่ี 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  ดังน้ี

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 ระยะที ่6 ,โครงการจัดทําระบบขอมูล

แผนที่เชิงเลขความละเอียดสูงกรุงเทพมหานคร เปนตน

603.0

4. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

 (เสนอ 2 แผนงาน)

พัฒนา โครงการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศทรัพยากรกายภาพและชีวภาพทางทะเลและ

ชายฝงพัฒนา และโครงการบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศทรัพยากรกายภาพและ

ชีวภาพทางทะเลและชายฝง

29.5

5. กรมทรัพยากรนํ้า

 (เสนอ 9 แผนงาน)

โครงการพัฒนาชั้นขอมูลแหลงนํ้าตามขอกําหนดของ FGDS, จัดทําระบบการประเมินประสิทธิภาพการระบายนํ้า

บนมือถือ เปนตน

102.3 

6. กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล

 (เสนอ 1 แผนงาน)

โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรนํ้าบาดาล 20.35

7. กรมธนารักษ

 (เสนอ 1 แผนงาน)

โครงการนํารองนําเขาขอมูลเชิงคุณภาพประเภททะเบียนทั่วไปในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ในทองที่

อําเภอเมือง 16 จังหวัด

 1.18 

8. สทอภ. โครงการการสงเสริมและสนับสนุนระบบและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ (ไดรับงบแลว) 22.6

งบประมาณทั้งส้ิน 1,074.13
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 ตามมติคณะทํางานพิจารณารางแผนแมบทระบบขอมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ครั้งที่ 3/2559 มอบหมาย สทอภ. รวบรวมแผนงานงบประมาณภายใตการพัฒนาระบบสืบคน
และบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ เพื่อใหที่ปรึกษาโครงการใชประกอบการจัดทํา (ราง) แผนแมบทภูมิสารสนเทศแหงชาติ รายละเอียดดังน้ี 
 

แผนงานตามกลยุทธ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ/
เกี่ยวของ 

งบประมาณ      
(ลานบาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ) 
หมายเหต ุ2560 2561 2562 2563 2564 

          
ยุทธศาสตรที่ 1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบใหสอดคลองกับภูมิทัศนใหมทางภูมิ 
1. ผลักดันใหรัฐบาลรับหลักการและประกาศใช Open data 
เปนนโยบายหลักในการเผยแพร FGDS ผานคณะกรรมการภูมิ
สารสนเทศแหงชาติ 

 -            

1.1 จัดทําเอกสารหลักการเหตุผลและรางประกาศนโยบายใน
การเผยแพร FGDS 

สทอภ. -            

1.2 นําเสนอตอ กภช. สทอภ. -            
1.3 ดําเนินการใหรัฐบาลประกาศนโยบายเผยแพร FGDS ตาม
หลักการ Open data 

กภช. -            

2. ดําเนินการเพื่อลดขอจํากัดของกฎและระเบียบสําหรับการ
ใชขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกัน 

 -            

2.1 จัดประชุมผูบริหารหนวยงานที่เก่ียวของ กภช. -            
2.2 ดําเนินการให รมว.มหาดไทย ประกาศใหหนวยงานของรัฐ
เปนผูไดรับอนุญาตที่มีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายตาม พรบ.
คุมครองความลับในราชการ พ.ศ. 2483 

กภช. -            

2.3 ดําเนินการใหยกเวนการเรียกเก็บคาบริการขอมูล FGDS 
ระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกัน 

กภช . / หน วย ง าน
เจาของขอมูล 

-            

3. แกไข ปรับปรุง จัดทํา กฎ ระเบียบใหเปนไปตามนโยบาย
หลักทางภูมิสารสนเทศของประเทศ 

             

3.1 ดําเนินการยกเลิกหรือแกไข พรบ.คุมครองความลับใน
ราชการ พ.ศ. 2483 

กภช. -            

3.2 ดําเนินการจัดทํา License agreement สําหรับขอมูลที่
เผยแพรบน NGIS และ TOPGeo โดยอาศัยตนแบบจาก 
Open license ที่เหมาะสม  

สทอภ./หนวยงาน
ผูผลิต FGDS,

หนวยงานผูใช,ภาคี
ภูมิสารสนเทศ 

-            
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แผนงานตามกลยุทธ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ/
เกี่ยวของ 

งบประมาณ      
(ลานบาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ) 
หมายเหต ุ2560 2561 2562 2563 2564 

          
3.3 ดําเนินการใหหนวยงานเจาของขอมูลประกาศใช License 
agreement ที่จัดทําขึ้นแทนกฎ ระเบียบเดิมที่มีอยู 

กภช. -            

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางระบบขอมูลภูมิสารสนเทศกลางของภาครัฐ 
1. จัดทํา FGDS 2.0 ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ  -            
1.1 นําแผนที่ภาพถายทางอากาศออโธรายละเอียดสูง ที่ผลิต
จากภาพถายทางอากาศ DMC มาเปน Basemap 2.0 

กรมที่ดิน 50.0           * กรมที่ดินไดรับ 
งบป56-58 จํานวน 3,400 
ลานบาท (โครงการศูนย
ข อ มู ล ที่ ดิ น แ ล ะ แ ผ น ที่
แหงชาติ ระยะที่ 1และ2)  

1.2 จัดทําขอมูลแบบจําลองความสูงเชิงเลขดวย LiDAR  
เพิ่มเติมจากพื้นที่ที่เคยจัดทําชวงป 2555 ของกระทรวงวิทยฯ 
และ JICA ใหครอบคลุมทั้งประเทศรวมทั้งจัดทําระบบบริหาร
จัดการขอมูลที่เกิดขึ้น 

สทอภ. 2,000.0           * เสนอให กรมแผนที่ทหาร 
กรมพัฒนาที่ดิน และสํานัก
ผังเมือง เน่ืองจากเปน
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 
ชุดขอมูล FGDS 
- สทอภ. เสนอของบจัดทํา 
DEM จํานวน 670 ลานบาท 
(54,000 ตร.กม.ครอบคลุม
ภาคเหนือ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต) 

1.3 หลอมรวมโครงขายหมุดหลักฐานของประเทศใหเปน
เอกภาพ  

กรมที่ดิน/กรมแผน
ที่ทหาร, 
หนวยงานที่มีสถานี 
GNSS ที่ เข ารวม
โ ค ร ง ก า ร ร ว ม
โครงขาย 

20.0            

1.4 ปรับปรุงช้ันขอมูลอ่ืน ๆ ใน FGDS ใหเหมาะสมสําหรับ
การเผยแพร (ยกเวนกลุม Core FGD Sตามแผนงานที่ 2) และ
จัดตั้ง/ปรับปรุง Node server 

หนวยงานเจาของ
ขอมูล 

450.0           * - กรมทรัพยากรนํ้า เสนอขอ
งบจัดทําช้ันขอมูลแหลงนํ้า
ตามขอกําหนดของ FGDS 
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แผนงานตามกลยุทธ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ/
เกี่ยวของ 

งบประมาณ      
(ลานบาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ) 
หมายเหต ุ2560 2561 2562 2563 2564 

          
จํานวน 1,02.3 ลานบาท 
- กรมที่ดินไดรับ 
งบป  59-61 จํานวน1,320 
ล านบาท (ปรับปรุ งหมุ ด
หลั กฐานดาวเที ยมให ได
มาตรฐาน FGDS ) 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง
ได รับงบจํานวน 1,267.54
ล านบาท  ( สํ า ร ว จ แ ล ะ
ปรับปรุงขอมูลทางกายภาพ
การ ผั ง เ มื อ งด ว ย ร ะบ บ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
มาตราสวน 1 : 4,000 ) 
-- กรมพัฒนาที่ดินไดรับงบ
จํานวน 98 .73  ล านบาท 
(โครงการจัดทําแผนปาไม
ถาวรบนแผนที่ภาพถายออร
โธสี มาตราสวน 1 : 4,000) 
- กรมธนารักษไดรับ 
งบจํานวน 13.8 ลานบาท 
(พัฒนาฐานขอมูลที่ราชพัสดุ
คุณภาพ) 

2. สราง Core FGDS 2.0 ประกอบดวย ช้ันขอมูลเขตการ
ปกครองระดับหมูบาน, แมนํ้าลําธารและแหลงนํ้า,โครงขาย
ถนนและ PoI โดยใชแนวทาง Crowdsourcing รวมกับ
องคการปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ 

             

2.1 กําหนดแนวทางการจัดทําระบบ Crowdsourcing สําหรับ
การนําเขา/ปรับปรุง Core FGDS สวนภาครัฐ 

กระทรวงมหาดไทย, 
กระทรวง ICT, 

สทอภ. 

-            
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แผนงานตามกลยุทธ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ/
เกี่ยวของ 

งบประมาณ      
(ลานบาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ) 
หมายเหต ุ2560 2561 2562 2563 2564 

          
2.2 ประสานงานรวมกับเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และหนวยงานที่เขารวมการปรับปรุงขอมูลอยางมีสวนรวม 
เพื่อรวมกําหนดแนวทางใชงานและติดตามผลการใชระบบ 
Crowdsourcing  

กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวง ICT, 

สทอภ 

-            

2.3 จัดทําระบบ Crowdsourcing บน NGIS สทอภ. 30.0           * เสนอให กระทรวง ict 
เปนหนวยงานที่รับผิดชอบ 

2.4 สราง Core FGDS 2.0 บน Base Map 2.0 ประกอบดวย 
ช้ันขอมูลเขตการปกครองระดับหมูบาน, เขตเทศบาล, 
โครงขายถนน, แมนํ้าลําธาร/แหลงนํ้า และ PoI 

กระทรวงมหาด 
ไทย/สทอภ. 

375.0           * เสนอให ภาคีภูมิ
สารสนเทศ เปนหนวยงานที่
รับผิดชอบ 

3. สราง Socio-economic FGDS 2.0โดยการดัดแปลงขอมูล
ประชากรและขอมูลเศรษฐกิจ -สังคมใหอยู ในรูปแบบที่
เหมาะสมในการเช่ือมโยงกับแนวเขตการปกครอง 

             

3.1 ออกแบบโครงสราง Attribute ที่เหมาะสมของขอมูลเชิง
ประชากรและเศรษฐกิจ-สังคม 

สนง.สถิติแหงชาติ/
สทอภ.ภาคีภูมิ

สารสนเทศ 

-            

3.2 พัฒนา Attribute table ทางดานขอมูลประชากรและ
เศรษฐกิจ-สังคม 

สนง.สถิติแหงชาติ 20.0            

4. ศึกษาหาแนวทางการใชประโยชนจาก Geospatial big 
data 2.0และพัฒนา Geospatial big data 

             

4.1 ศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดแนวทางการใชประโยชนจาก 
Geospatial big data และการเช่ือมโยง Geospatial big 
data เขากับกลุมขอมูลอ่ืน ๆ ใน FGDS 

กรมที่ดิน, กรมการ
ขนสงทางบก, กรม

อุตุนิยมวิทยา 

15.0            

4.2 จัดทําชุดขอมูล Geospatial big data และระบบปรับปรุง
ชุดขอมูล (GNSS base station กรมที่ดิน, ขอมูลยานพาหนะ
กรมการขนสงทางบก, ขอมูลกรมอุตุนิยมวิทยา) 

กรมที่ดิน, กรมการ
ขนสงทางบก, กรม

อุตุนิยมวิทยา 

300.0            

5. จัดทําแผนที่ภาพถายมาตรา Base Map 3.0 ครอบคลุม
พื้นที่ทั้งประเทศโดยใชภาพถายทางอากาศหรือภาพดาวเทียม
รายละเอียดสูง 

กรมที่ดิน 300.0            

6. ปรับปรุงสมรรถนะระบบ NGIS ในปจจุบันให มีขีด สทอภ. 200.0           * สทอภ. ไดรับ 
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แผนงานตามกลยุทธ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ/
เกี่ยวของ 

งบประมาณ      
(ลานบาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ) 
หมายเหต ุ2560 2561 2562 2563 2564 

          
ความสามารถในการเปน Gateway ทางดานขอมูลสารสนเทศ
ของภาครัฐและเปนแพล็ตฟอรมหลักในการบูรณาการขอมูล 

งบป 60 จํานวน 22.6 ลาน
บาท (โครงการการสงเสริม
และสนับสนุนระบบและ
บริการภูมิสารสนเทศของ
ประเทศ) 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเว็บทาและระบบขอมูลเพื่อใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศทุกภาคสวน 
1. จัดตั้ งภาคีภู มิสารสนเทศเพื่อประสานภาครัฐในการ
ดําเนินการเผยแพรขอมูลภูมิสารสนเทศและใชประโยชนจาก
ภูมิสารสนเทศ 

 
 
 

-            

1.1 จัดตั้งภาคีภูมิสารสนเทศ โดยมีสมาชิกกอตั้งจากสมาคม
วิชาชีพทางดานภูมิสารสนเทศ  สมาคมวิศวกรที่ปรึกษา 
สมาคมธุรกิจSME  สมาคม Startup เพื่อใหความเห็นและ
ขอเสนอแนะเก่ียวกับความกาวหนาและประเด็นตาง ๆ ในการ
พัฒนาระบบ TOPGeo, การจัดทํา License agreement 
และกิจกรรมอ่ืน ๆ  

สทอภ., 
ตัวแทนจากภาคสวน

ตาง ๆ 

-            

1.2 รางบทบัญญัติของภาคีภูมิสารสนเทศและจดทะเบียนนิติ
บุคคล 

สมาชิกกอตั้งภาคภูมิ
สารสนเทศ 

-            

1.3 ดําเนินการตามบทบัญญัติของภาคี ภาคีภูมิสารสนเทศ 20.0*            
2. สราง FGDS 2.0P โดยการดัดแปลงจาก FGDS 2.0G              
2.1 กําหนดกรรมวิธีในการดัดแปลงช้ันขอมูลที่เปดเผยโดยมี
เง่ือนไขใหเหมาะสมสําหรับเผยแพรใน TOPGeo 

สทอภ./ ภาคีภูมิ
สารสนเทศ 

-            

2.2 ดําเนินการปรับ FGDS 2.0G ใหเปน FGDS 2.0P เพื่อ
เผยแพร 

หนวยงานเจาของ
ขอมูล/สทอภ. 

140.0            

3. ใชแนวทาง Crowdsourcing ในการนําเขาและปรับปรุง
ขอมูลภูมิสารสนเทศ 

             

3.1 กําหนดช้ันขอมูลที่มีความเหมาะสมในการนําเขาและ
ปรับปรุงโดยวิธี Crowdsourcing 

หนวยงานเจาของ
ขอมูล, สทอภ., 

ภาคีภูมิสารสนเทศ 

-            
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แผนงานตามกลยุทธ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ/
เกี่ยวของ 

งบประมาณ      
(ลานบาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ) 
หมายเหต ุ2560 2561 2562 2563 2564 

          
3.2 ออกแบบ พัฒนาระบบ เรียกดู สืบคน และปรับปรุงขอมูล
ภูมิสารสนเทศดวย Crowdsourcing  

สทอภ., ภาคีภูมิ
สารสนเทศ 

300.0            

3.3 ประชาสัมพันธและสงเสริมใหเกิดการใชงานระบบ
ใหบริการการนําเขา/ปรับปรุงชุดขอมูลภูมิสารสนเทศ 

สทอภ., ภาคีภูมิ
สารสนเทศ 

20.0            

3.4 จัดตั้งเครือขายการทํางานระหวางสถาบันการศึกษาที่มี
ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานสําหรับการเผยแพร
ใหบริการขอมูล FGDS 2.0P 

สทอภ.,      
เครือขาย 

สถาบันการศึกษา 

-            

3.5 จัดทํา  Virtual Machine  สําหรับโคลนและใหบริการ
ขอมูล NGIS เพื่อกระจายโหลดการใชงานทั่วประเทศ จากกลุม
ผูใชงานสถาบันการศึกษา 

สทอภ., เครือขาย
สถาบันการศึกษา 

-            

ยุทธศาสตรที่ 4 ผลักดันใหมีการใชประโยชนและสรางมูลคาเพิ่มจากเทคโนโลยีและขอมูลภูมิสารสนเทศ 
1. สรางองคความรูแบบเปด (Open knowledge)ทางดานภูมิ
สารสนเทศ 

 -            

1.1 สรางหลักสูตรทางดานภูมิสารสนเทศสําหรับผูสนใจที่เปน 
Non-GI และปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเน่ือง 

สทอภ./ภาคีภูมิ
สารสนเทศ 

4.0            

1.2 คัดเลือกซอฟตแวร Open source ที่เหมาะสมสําหรับใช
ในการดําเนินตามแผนงานในยุทธศาสตร 

สทอภ./ภาคีภูมิ
สารสนเทศ 

1.0            

1.3 จัดอบรมตามหลักสูตรที่สรางขึ้นโดยไมคิดคาใชจายจากผู
เขารับการอบรม 

สทอภ./ 
ภาคีภูมิสารสนเทศ 

40.0            

1.4 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรออนไลนทางดานภูมิสารสนเทศ สทอภ./ 
ภาคีภูมิสารสนเทศ 

40.0            

1.5 จัดทําเอกสารภาษาไทยของคูมือซอฟตแวร, Tutorial, 
User-guide เผยแพรผานทางอินเตอรเน็ต 

สทอภ./ 
ภาคีภูมิสารสนเทศ 

10.0            

2. ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทางดานภู มิ
สารสนเทศในภาครัฐ 

             

2.1 สรางหลักสูตรการประยุกตใชงานภูมิสารสนเทศขั้น
พื้นฐานและกาวหนา (Theme-based) สําหรับเจาหนาที่ของ
รัฐ 

สทอภ./ภาคีภูมิ
สารสนเทศ 

2.0            
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แผนงานตามกลยุทธ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ/
เกี่ยวของ 

งบประมาณ      
(ลานบาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ) 
หมายเหต ุ2560 2561 2562 2563 2564 

          
2.2 จัดอบรมตามหลักสูตรที่สรางขึ้น  40.0            
2.3 มีโครงการวิจัยและพัฒนารวมกับสถาบันการศึกษาโดยใช
โจทยปญหาจริงของประเทศ เพื่อหาแบบจําลองหรือวิธีการ
แกปญหาที่เหมาะสม 

สภาวิจัยแหงชาติ/
สทอภ. 

100.0            

3. สงเสริมใหเกิด Virtuous cycle ของการเผยแพรขอมูลภูมิ
สารสนเทศ 

             

3.1 ดําเนินการ Outreach ประโยชนของ Open Geodata 
ในวงกวางผานชองทางส่ือสารมวลชน 

สทอภ. 20.0            

3.2 สรางกลไก/เง่ือนไข/แรงจูงใจใหเกิดการขยายตัวของการ
เผยแพรขอมูลภูมิสารสนเทศ 

สทอภ., 
ภาคีภูมิสารสนเทศ 

4.0            

3.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปรับปรุง FGDS และ
สรางขอมูลภูมิสารสนเทศใหม 

สทอภ., 10.0            

4. สงเสริมใหเกิดการขยายตัวของการใชประโยชนจากภูมิ
สารสนเทศ 

             

4.1 จัด Mapathon เพื่อใหได Proof of concept หรือ 
Application prototype สําหรับใชในทางธุรกิจ 

สทอภ./สํานักงาน
รัฐบาล

อิเล็คทรอนิกส, 
ภาคีภูมิสารสนเทศ 

80.0            

4.2 จัดการแขงขัน Government solution, Local 
solution 

สทอภ./สํานักงาน
รัฐบาล

อิเล็คทรอนิกส, 
ภาคีภูมิสารสนเทศ 

80.0            

4.3 จัดการแชงขัน Geo-challenge เพื่อสรางความเช่ือมตอ
ระหวางงานวิจัยกับธุรกิจทางภูมิสารสนเทศ 

สทอภ./สํานักงาน
รัฐบาล

อิเล็คทรอนิกส, 
ภาคีภูมิสารสนเทศ 

80.0            

หมายเหตุ : 1. รายละเอียดแผนงานงบประมาณภายใตการพัฒนาระบบสืบคนและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ตามเอกสารแนบ 1 
       2. แผนงานและงบประมาณของแผนปฏิบัติงานในการขับเคลือ่นโครงสรางพื้นฐานภูมสิารสนเทศของประเทศ (พ.ศ. 2554 - 2558) ตามเอกสารแนบ 2 




