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กรอบการบรรยาย
 ภูมิสารสนเทศกบัชีวิตประจ าวัน

 ข้อมูลเชิงพื้นที่ แหล่งที่มา และปัญหา

 พัฒนาการการจัดการภูมิสารสนเทศ : แนวคิดโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศภมูิศาสตร์
ของชาติ (NSDI)

 การพัฒนาเทคโนโลยีและความก้าวหน้าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

 ความต้องการและการพัฒนามาตรฐานภมูิสารสนเทศ

 องค์กรที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ : ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ

 แนวทางการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ/สถานภาพ

 สรุป/เสนอแนะ
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 ปัจจุบันภูมิสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน ในทุกระดับและทุกภาค
ส่วน ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับโลก และ
ในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษา

 การใช้งานภูมิสารสนเทศมีมากมายหลายประเภท เช่น การจัดท าแผนที่ภาษี
การติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การวางแผนเพื่อติดตามผลผลิตการเกษตรเพื่อให้เกิดความสมดุลเพื่อการส่งออก
หรือเพื่อการบริโภคในประเทศ การวางแผนการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ การติดตามสถานการต่างๆของโลกเพื่อความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจ
และการปกป้องอธิปไตยของประเทศโดยรวม ฯลฯ

ภูมิสารสนเทศกับชีวิตประจ าวัน
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o ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (spatial data) และภูมิสารสนเทศ (geo-information) เป็นข้อมูล
ข้อสนเทศที่มีมิติเชิงต าแหน่งและแสดงรูปลกัษณ์ได้ เป็น จุด เส้น และพื้นที่

o เป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งส าหรับการวางแผนและบริหารจัดการในหลายด้านส าหรับทุก
ภาคส่วน

o ข้อมูลเชิงพ้ืนที่และภูมิสารสนเทศ สามารถจัดหามาได้ด้วยการลงทุนที่สูง

o มากกว่าร้อยละ 70 ของข้อมูลข้อสนเทศที่ใช้ตัดสินใจที่ส าคัญมี และนัยเชิงต าแหน่ง
ซึ่งสามารถอ้างอิงพิกัดบนโลกได้
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เกี่ยวกับข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีและภูมิสารสนเทศ



การพัฒนา 3 ประการต่อไปนี้ น ามาซึ่งภูมิสารสนเทศจากหลายแหล่งท่ีหลากหลาย

1. การพัฒนาและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีภมูิสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
เช่น การรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ และระบบบอกต าแหน่งบน
โลกด้วยดาวเทียม เป็นต้น

2. การพัฒนาและความก้าวหน้าของการประยุกต์ใช้ และการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร หรือ กลุ่มผู้ใช้

3. การพัฒนาและบูรณาการข้อมูลข้อสนเทศทางภูมิศาสตร ์หรือข้อมูลเชิงพื้นท่ี
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แหล่งที่มาของภูมิสารสนเทศ



• การมีข้อมูลข้อสนเทศเชิงพื้นที่มาก และมาจากหลายแหลง่มีความยุ่งยากในการเข้าถึง 
การบริหารจัดการ และการบูรณาการ/การใช้งานร่วมกัน มีแนวโน้มที่จะเกิดการใช้งาน
ซ้ าซ้อน และความสูญเสียที่จะตามมา

• การดูแลแก้ไขปัญหาการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายและมาจากหลายแหลง่คือ แนว
ทางการพัฒนาโครงสร้างพิ้นฐานภูมิสารสนเทศของชาติ (National Spatial Data 
Infrastructure : NSDI) ซึ่งมีการพัฒนามาจากประเทศท่ีมีประสบการณ์และเป็นท่ี
ยอมรับกันทั่วโลกอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยเองก็ก าลังเรง่ด าเนินการพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานภูมิสารสนเทศของชาติในขณะนี้
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แนวทางแก้ไขการมีภูมิสารสนทศมาก



“The NSDI is the total ensemble of available geographic 
information, as well as the materials, technology, and people 

necessary to acquire, process, and distribute such information to 
meet a wide variety of needs” (National Research Council, 1994)”

“NSDI ตามความหมายของสภาวิจัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (1994) รวมเอา
ข้อมูลภูมิศาสตร์ เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ และบุคลากรที่จ าเป็นในการได้มา 
ประมวลผล จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลภูมิศาสตร์ เพ่ือการใช้งานอย่างกว้างขวาง”
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โครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศของชาติ
National Spatial Data Infrastructure: NSDI



1. ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Geographic Data Set: FGDS)

2. ชุดข้อมูลของข้อมูล/ค าอธิบายข้อมูล (Metadata) 

3. ระบบ/กลไกการสบืค้นข้อมูล (Search Engine/Spatial data 
Clearinghouse/Portal)

4. มาตรฐานภูมิสารสนเทศ (Geo-Spatial Data Standards /Standardization) เพื่อ
การเข้าถึงและใช้งานร่วมกัน

5. กรอบนโยบาย/โครงสร้างองค์กร (Institutional Policy/Framework) เพื่อการร่วมมือ
กันภายใต้กรอบแนวปฏิบัติและ กฎเกณฑ์อย่างเท่าเทียมและยตุิธรรม
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องค์ประกอบของโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ
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องค์ประกอบของโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ



1985 1996 

Isolated disciplines
GIS
RS
Digital Cartography
AM/FM

Monolithic systems
“islands” of data and 

processing

“No-boundaries” geo-
processing

Spatial data flows freely
GSDI, NSDI

Open
GIS

GSDI : Global Spatial Data Infrastructure
NSDI : National spatial Data Infrastructure
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วิวัฒนาการของ GIS



การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศอยู่ภายในกรอบของการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานภูมิ
สารสนเทศของชาติ ซึ่งประกอบด้วย

o การพัฒนามาตรฐานชุดข้อมูลภูมิศาสตรพ์ื้นฐาน (FGDS Standards) และมาตรฐาน
ข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (Geographic Information Base Data Standards)

o การพัฒนามาตรฐานการอธิบายข้อมูล (Metadata Standards) และ

o การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศท่ัวไป (Geospatial Data 
Standards/Standardization)
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การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ



ค าว่า “มาตรฐาน” ได้มีการบัญญัติไว้ในพจนานุกรมของ Oxford ว่า คือ 

“บางสิ่งบางอย่างซึ่งใช้เพื่อการทดสอบหรือการวัด หรือการก าหนดน้ าหนัก ความยาว 
คุณภาพ หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และได้มาซึ่งความส าเร็จสงูสุด”

มาตรฐาน คือ ส่วนหนึ่งของการด ารงชีวิตประจ าวัน ตัวอย่างเช่น เราวัด
ระยะทาง น้ าหนัก และปริมาตร โดยใช้หน่วยของมาตรฐานเป็น metric หรือเป็นหน่วย
ของมาตรฐานอังกฤษ

แต่ในท่ีนี้เราจะพิจารณาเฉพาะมาตรฐานท่ีเกี่ยวโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเท่านั้น
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ค านิยามของมาตรฐาน



การมาตรฐาน (Standardization)
หมายถึง กิจกรรมในการวางข้อก าหนดที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาส าคัญท่ีมีอยู่หรือท่ีจะ
เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ใช้กันท่ัวไปจนเป็นปกติวิสยั โดยมุ่งให้บรรลุถึงความส าเรจ็
สูงสุดตามข้อก าหนดที่วางไว้
กล่าวโดยเฉพาะได้แก่ กิจกรรมที่ประกอบไปด้วยกระบวนการในการก าหนด
การประกาศใช้ และการน ามาตรฐานต่าง ๆ ไปใช้ 
ประโยชน์ท่ีส าคญัของการมาตรฐาน ได้แก่ การปรับปรุงความเหมาะสมของ ผลิตภัณฑ์
กรรมวิธี และการบริการตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ป้องกันไม่ให้มีอปุสรรคในทางการคา้
และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในทางเทคโนโลยี

นิยายจากองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization-ISO)

เกี่ยวกับมาตรฐาน
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มาตรฐาน (Standard)
หมายถึง เอกสารท่ีจัดท าข้ึนจากการเห็นพ้องต้องกัน และได้รับความเห็นชอบจาก
องค์กรอันเป็นที่ยอมรับกันท่ัวไป เอกสารดังกล่าววาง กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
หรือลักษณะเฉพาะแห่งกิจกรรม หรือผลท่ีเกิดขึ้นของกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เป็น
หลักเกณฑ์ใช้กันท่ัวไปจนเป็นปกติวิสยั โดยมุ่งให้บรรลุถึงความส าเร็จสูงสดุตาม
ข้อก าหนดที่วางไว้

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ค านิยาม
ของ มาตรฐาน ว่า มาตรฐาน คือ สิ่งที่ถือเป็นหลักส าหรับเทียบก าหนด
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พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
มาตรฐาน คือ 
1. ข้อก าหนดรายการอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างเกี่ยวกับ จ าพวก แบบ รูปร่าง มิติ 
การท า เครื่องประกอบ คุณภาพ ช้ัน ส่วนประกอบ ความสามารถ ความทนทานและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
2. วิธีท า วิธีออกแบบ วิธีเขียนรูป วิธีใช้ วัตถุท่ีจะน ามาท าผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม และความ
ปลอดภัยอันเกี่ยวกับการท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
3. จ าพวก แบบ รูปร่าง มิติของหีบห่อ หรือสิ่งบรรจุชนิดอื่นรวมตลอดถึงการท าหีบห่อหรือ
สิ่งบรรจุชนิดอื่น วิธีการบรรจุ หุ้มห่อหรือผูกมัดและวัตถุท่ีใช้ในการนั้นด้วย 
4. วิธีทดลอง วิธีวิเคราะห์ วิธีเปรียบเทียบ วิธีตรวจ วิธีทดสอบและวิธีช่ัง ตวง วัด อัน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
5. ค าเฉพาะ ค าย่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย สี เลขหมาย และหน่วยท่ีใช้ในทางวิชาการอัน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
6. ข้อก าหนดรายการอย่างอื่นอันเกี่ยวกับผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ
หรือตามพระราชกฤษฎีกา 16
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายถึง สิ่งหรือเกณฑ์ทางเทคนิคท่ีก าหนดขึ้น ส าหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เกณฑ์ทาง
เทคนิคนี้จะระบุ คุณลักษณะที่ส าคญัของผลติภัณฑ์ ประสิทธิภาพของการน าไปใช้งาน 
คุณภาพของวัตถุดิบท่ีน ามาผลิต ซึ่งจะรวมถึงวิธีการทดสอบด้วย เพื่อใช้เป็นเครื่องตัดสินว่า
คุณภาพผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่

มาตรฐานชุมชน
มาตรฐานชุมชนก าหนดขึ้น เพื่อสนับสนุนการน าภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นมาพัฒนา และ
ยกระดับการผลติให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ตามโครงการ "หนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์" ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยส านักงานฯ ให้การรับรองและแสดง
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ เพื่อเพ่ิมความน่าเช่ือถือแก่ผู้บริโภคและสามารถขยายตลาด
ส่งออกจ าหน่ายใน ตลาดวงกว้างได้มากข้ึน

17



มาตรฐานระบบการจัดการ (Management System Standard) 
คือ ข้อก าหนดหรือข้ันตอน ในการบริหาร กระบวนการท างานต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้เกิด
การพัฒนาประสิทธิภาพและประสทิธิผลของการ ด าเนินงาน และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้
• มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000

ISO 9000 (Quality Management System : QMS) เป็นมาตรฐานสากลส าหรับการบริหารงานใน
องค์กร ที่น าไปใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพ โดยสามารถน าไปใช้ได้ทุกองค์กร ทุกขนาดทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการเพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง

• มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment Management System : EMS) เป็น 
มาตรฐานที่มีความส าคัญมากเพราะก าหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน หรือ
องค์กร ที่ครอบคลุมถึงการจัดระบบ โครงสร้างองค์กร การก าหนดความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน 
ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการและการใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการจัดการและ 
สร้างจิตส านึกที่ดีร่วมกันในการรักษาไว้ซ่ึงสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งในหน่วยงานและรวมไปถึงชุมชนใกล้เคียง 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย

18



Solution 
of

Technical
Problem

Formalization
of

the Solution

Accepted
by

the Market

Source: UN GIS Std. Handbook, 1998

National or International
Committees

ขั้นตอนสู่ความส าเร็จของการพัฒนามาตรฐาน
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“Something used as a test or measure for weights, 
lengths, qualities, or for the required degree of 
excellence”
…Oxford English Dictionary…

Interoperability Portability Data exchange

ability to communicate 
between systems

ability to use 
software among 
different platforms

Ability to exchange text 
and non-text features

20

มาตรฐานและเป้าหมาย



“Standard applied to geographic data (data that are spatially referenced)”…UN GIS Standards 
and Standardization Handbook…

Geographical position: defined by a geographic coordinate system

Spatial relationship: topological relationship between component of spatial data entities

Attribute: descriptive information of the spatial object concerned

Temporal representation: temporal aspects of spatial data entities; time of observation, life cycle 
of the data… 

To ensure consistency and quality of data exchange and interoperability
between GIS

21

มาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (1/2)
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มาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (2/2)

ข้อตกลง หรือข้อก าหนดซึ่งก าหนดวิธีการ เครื่องมือและบริการต่าง ๆ
ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล การส ารวจ จัดหา การ ประมวลผล
การวิเคราะห์ การเข้าถึง การน าเสนอ และการรับ -ส่งข้อมูลภูมิศาสตร์/
ภูมสิารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล ระหว่างผู้ใช้หรือระบบที่แตกต่างกัน



• มาตรฐานข้อมูล (Data standard)
data classification, data content, data symbol and presentation, data 

usability, data format, metadata…
• มาตรฐานกรรมวิธี (Processing standard)

data collection, data storage, data analyzing, data quality control, 
data transfer, data access…
• มาตรฐานเทคโนโลยี (Technology standard)
• มาตรฐานการบริหารจัดการ (Organization standard)

23

ประเภทของมาตรฐานภูมิสารสนเทศ



24
การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ

Geospatial Data Standards

Adapted: UN GIS Sta. Handbook,1998

Information Technology
Standards

Adoption / Adaptation Development

Define
Describe
Process

Geospatial
Data

XML, SQL, GML CSDGM, SDTS
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ท าไมต้องมีและใช้มาตรฐานภูมิสารสนเทศ

• Computer Media
• Physical Format
• Logical Format, Data Model
• Data Content, Classification System
• Data Completeness
• Data Coverage
• Data Resolution, Accuracy
• Attribution Model
• Quality Assurance

• Location
• Spatial relationship
• Attributes
• Time

• No common understanding or 
agreement on spatial data 
models
• None of the existing GIS can 
adequately address all 
application cases

A typical geographic data entity

25



• Computer Media Is the data on a media that you have hardware to read? (9-track 
tape, tape cartridges, floppy disk, CD-ROM, ...)

• Physical Format How is the data written on the media? (The IBM PC and Mac use the 
same size floppy disk, but the physical format is different)

• Logical Format What is the data model? What is the record format of the dataset? 
(DLG-3 and TIGER/Line are both topological vector data models with very different record 
formats; a DEM and a DTED contain the same type of information but use different 
formats; the format of a DLG-O and DLG-S are different;...)

• Data Content What type of geographic/cartographic data does the dataset contain? 
What kind of sources were used to collect the data? (boundaries, hydrography, 
hypsography, railroads, timber,...; high altitude photography, field surveys,...)

• Data Completeness What rules were used for data extraction? (minimum size for a lake 
is 60 sq. yards; only considered a tree if over 15 feet; county and state boundaries, but not 
municipal boundaries;...)

• Data Coverage What is the geographical area that the dataset covers? (a city, county, 
state, country,...)

• Data Resolution At what scale was the data intended for? (1:24k, 1:2M, ...)
• Attribution What scheme is used for attributing the data?
• Quality Assurance Was the data subject to any verification tests? (Positional accuracy, 

completeness, accuracy of attribution) 26



• ขาดการใช้ข้อมูลร่วมกัน ขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่มตา่งๆ

• การปฏิบัติงานซ้ าซ้อน สูญเสียงบประมาณ เวลา และบุคลากร 

• รูปแบบข้อมูลส่วนใหญ่เป็นไปตาม Software ที่ใช้ ไม่เป็นกลาง

• เนื้อหา โครงสร้างข้อมูลเป็นไปตามผูใ้ช้งาน / ระบบรหัส ระบบจ าแนก ค าจ ากัด
ความไม่เหมือนกัน (ต่างคนต่างท า/ใช้)

• ปัญหาความถูกต้อง และความสมบูรณข์องข้อมูล ไม่มีระบบตรวจสอบคุณภาพ
ข้อมูล และ

• เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ (Interoperability)

27

ท าไมต้องมีและใช้มาตรฐานภูมิสารสนเทศ



• เป็นที่ยอมรับกันว่า มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็นับเป็นสิง่ส าคัญและมี
ประโยชน์อย่างมาก

• เนื่องจากมาตรฐานเป็นหลักการหรอืกรรมวิธีปฏิบัตท่ีิเปรยีบเสมือนกฏระเบียบ
ที่ผู้ปฏิบัติยอมรับและเข้าใจร่วมกนั

• เมื่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจท่ีตรงกัน และน าไปปฏิบัติร่วมกัน ย่อมท าให้
เกิดประโยชน์ต่างๆตามมาอีกมาก

• ท าให้ลดความซ้ าซ้อนและสูญเสยีทั้งในด้านการผลิต การใช้ การเลือกบริโภค
และเปรียบเทียบตลอดจนการทดสอบ และการให้การรับรองต่างๆ

28

ศักยภาพของมาตรฐานโดยทั่วไป



คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
o อนุกรรมการมาตรฐาน GIS (2538 – 2543) สป.วว.
ส านักงานพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม 
o คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 904 (P-member ISO/TC211)
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
o อนุกรรมการก าหนดมาตรฐานภมูิสารสนเทศของประเทศ

ผู้มีบทบาทหลัก
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การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 



สถานภาพการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
ผลลัพธ์ที่ผ่านมา
• การว่าจ้างท่ีปรึกษา เพื่อศึกษา  "มาตรฐานสารสนเทศภูมศิาสตร์" ระหว่าง ปี 2537-

2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา พัฒนาแนวทางมาตรฐานสารสนเทศภมูิศาสตร์
ของประเทศไทย ในลักษณะการจ าแนกประเภท (Standard Classification 
Scheme) โดยใช้ข้อมูลในการศึกษา 10 ช้ันข้อมูล (10 layers) พร้อมด้วยตัวอย่าง
มาตรฐานระดับมาตราส่วน 1:50,000

• การว่าจ้างท่ีปรึกษา เพื่อ ศึกษา และปรับปรุงมาตรฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์. ระหว่างปี 2540-2541 เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติมทั่วประเทศ และเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ในรูปแบบข้อมูลตัวเลข (Digital forms) และเพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหาความมั่นคงของชาติ โดยใช้มาตราส่วน 1:250,000

30
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สถานภาพการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ 

ผลลัพธ์ที่ผ่านมา
• การว่าจ้างท่ีปรึกษา เพื่อ "ศึกษาและพัฒนามาตรฐานวิธีการอธิบายข้อมูลระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร ์(Metadata Standards)” ระหว่างปี 2541-2542 
วัตถุประสงค์เพื่อให้มีมาตรฐานในการอธิบายข้อมูล ตาม ISO19115 (committee 
draft 2)

• การว่าจ้างท่ีปรึกษา เพื่อ “ศึกษามาตรฐานคุณภาพ และการประเมินคุณภาพข้อมูล”
ระหว่างปี 2543-2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาและเผยแพรค่วามรู้ความเข้าใจ
ในหลักการเกี่ยวกับองค์ประกอบ ความหมาย และวิธีการประเมินคุณภาพของข้อมูล
ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ตาม ISO19113 และ ISO19114



• ในต่างประเทศ มีองค์กรในแต่ละประเทศ และในภูมิภาค รวมทั้งนานาชาติ เช่น 
สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน (American National Standards Institute: 
ANSI), Federal Geographic Data Committee (FGDC) ของสหรัฐอเมริกา

• กลุ่มร่วมงานแบบเปิดเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Open Geospatial Consortium: 
OGC) ซึ่งเป็นท่ีรู้จักและมีองค์กรเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก จัดท าข้อก าหนดต่างๆ
ในทางอุตสาหกรรมที่น าไปใช้ร่วมกันเหมือนมาตรฐาน และองค์การมาตรฐานสากล 
(International Standards Institute: ISO หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 
International Organization for Standardization) 
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ผูมี้บทบาทหลัก (องค์กรต่างประเทศและระดับสากล)



o ISO ตั้งกรรมการวิชาการที่ 211 ขึ้นเมื่อปี 1994/1995 เป็น ISO/TC211 

o เป็นองค์กรสากลที่รับผดิชอบการก าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สารสนเทศภูมิศาสตร/์ภูมิสารสนเทศ

o การพัฒนามาตรฐานของ ISO นั้น เกิดจากความร่วมมือของประเทศสมาชิก ซึ่ง
ประกอบไปด้วย Participating Members (P-Members), Observing Members 
(O-Members) และสมาชิกสมทบ (Liaison Members)

o การท างานร่วมกันคือกุญแจส าคัญสูค่วามเป็นสากล และการยอมรับมาตรฐานร่วมกัน
ทั่วโลก
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เกี่ยวกับองค์การมาตรฐานสากล (ISO)



ISO/TC211 P-Member List

Australia

Austria

Belgium

Canada

China

Czech Rep.

Denmark

Ecuador

Finland

Germany

Italy

Japan

Rep. of Korea

Malaysia

Morocco

Netherlands

New Zealand

Norway

Peru

Portugal

Russian Federation

Saudi Arabia

Serbia

South Africa

Spain

Sweden

Switzerland

Thailand

United Kingdom

United States of 
America
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ISO/TC211 Observing Member List
Argentina

Bahrain

Brunei Darussalam

Colombia

Croatia

Cuba

Estonia

France

Greece

Hong Kong

Hungary 

Iceland

India

Indonesia

Isl. Rep. of Iran

Ireland

Jamaica

Kenya

Mauritius

Oman

Pakistan 

Philippines

Poland

Romania

Slovakia

Slovenia

Tanzania

Turkey

Ukraine

Uruguay

Zimbabwe
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External liaisons List (1 of 2)
CEN/TC 287, Geographic information
CEOS, Committee on Earth Observation Satellites
DGIWG, Digital Geographic Information Working Group
ESA, European Space Agency
EuroSDR, European Spatial Data Research
FAO, Food and Agriculture Organization of the UN
FIG, International Federation of Surveyors
GSDI, Global Spatial Data Infrastructure
IAG, International Association of Geodesy
ICA, International Cartographic Association
ICAO, International Civil Aviation Organization
IEEE Geoscience and Remote Sensing Society
IHB, International Hydrographic Bureau 
ISCGM, International Steering Committee for Global Mapping
ISPRS, International Society for Photogrammetry and 

Remote Sensing
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JRC, Joint Research Centre, European Commission 
OGC, Open Geospatial Consortium, Incorporated
OGP, International Association of Oil and Gas Producers
PAIGH Pan American Institute of Geography and History
PC IDEA, Permanent Committee on Spatial Data Infrastructure 

for the Americas 
PCGIAP The Permanent Committee on GIS Infrastructure for 

Asia and the Pacific
SCAR, Scientific Committee on Antarctic Research
UN ECE, UN Economic Commission for Europe, Statistical 

Division
UN ECA, UN Economic Commission for Africa
UNGEGN, United Nations Group of Experts on Geographical 

Names 
UNGIWG, United Nations Geographic Information Working Group

WMO, World Meteorological Organization
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Adoption / Adaptation

Information

Technology

Standards

Development

Spatial Data Standards

Spatial
Data

Define
Describe
Process

กระบวนการพัฒนามาตรฐานทั่วไป
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แนวทางการพัฒนามาตรฐานของ ISO
มาตรฐานสากล (IS) ตาม ISO มีหลักการในการพัฒนาโดยรวมดังนี้

Consensus มีฉันทามติ
ต้องรับเอาความคิดเห็น หรือมุมมองของทุกฝ่ายเข้าร่วมพิจารณา 
(กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้ใช้ กลุ่มผู้บริโภค ห้องทดลอง/ปฏิบัติการ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มวิชาชีพ องค์กรวิจัย ฯลฯ) และต้องเป็นเอกฉันท์

Industry-wide ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรม
สามารถสนองได้ทั่วโลกท้ังภาคอุตสาหกรรมโดยรวมจากทุกกลุ่ม

Voluntary ด้วยความสมัครใจ
มาตรฐานสากลเป็นไปตามกลไกของการตลาด หรือขับเคลื่อนด้วยการตลาด 
(market-driven) ผู้ท่ีมีส่วนร่วมท าไปด้วยความสมัครใจ ไม่มีบังคับ
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มาตรฐานภูมิสารสนเทศสากลพัฒนามาจากขอ้ตกลงระหว่างประเทศสมาชิกของ ISO
โดยผ่านคณะกรรมการวิชาการ (Technical Committees: (TC) และ 
Subcommittees: (SC)) ตามขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

 Stage 1: Proposal stage ข้อเสนอเพื่อพัฒนามาตรฐานใหม่

 Stage 2: Preparatory stage การเตรียมการ/ตั้งคณะท างาน

 Stage 3: Committee stage ร่างคณะท างาน

 Stage 4: Enquiry stage ร่างคณะท างานเพื่อเป็นมาตรฐาน

 Stage 5: Approval stage ร่างมาตรฐานครั้งสุดท้าย

 Stage 6: Publication stage พิมพ์และประกาศมาตรฐาน

ขั้นตอนการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของ ISO/TC211
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แนวทางการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย
• ประเทศไทยยังไม่เคยมีมาตรฐานภูมิสารสนเทศมาก่อน

• ประเทศไทยเป็นสมาชิกประเภทร่วมพัฒนาของ ISO/TC211 มี
ประสบการณ์เรียนรู้พอสมควรในมาตรฐานที่พัฒนาเพื่อสากลของ 
ISO/TC211 

• น ามาตรฐานที่พัฒนาโดย ISO/TC211 มาพิจารณาตามความต้องการและ
เร่งด่วน แล้วให้ท าการศึกษาโดยสถาบันการศึกษา จัดท าร่างและคู่มือการ
ใช้งาน จัดท าสัมมนาและประชาพิจารณ์ก่อนการประกาศเป็นมาตรฐาน
ของชาติ โดยสมอ. โดยอ้างอิงมาตรฐานเดิมในภาษาเดิม (ภาษาอังกฤษ)

• ประเทศไทยตกลงพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศตามแนวของ 
ISO
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ท าไมพัฒนาตามแนวของ ISO

o ISO/TC211 เป็นองค์กรสากลที่พัฒนาและก าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม
และสิ่งท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ อันเป็นท่ีรู้จัก ยอมรับ และถือปฏิบัติมาแล้วทั่วโลก

o ISO/TC211 ตั้งข้ึนมาได้ถูกต้องกับเวลาและความต้องการมาตรฐานภมูิสารสนเทศทัว่
โลก มีการท างานโดยคณะผู้เช่ียวชาญจากนานาประเทศรว่มกันเป็นกรรมการ
วิชาการ อนุกรรมการ/คณะท างาน โดยตั้งอยู่บนหลักการที่ครอบคลุม เป็นกลาง 
และมั่นคง: คือ consensus, industry-wide, และ voluntary

o ประเทศส่วนใหญ่ในโลกมีสว่นร่วมในการพัฒนาและก าหนดมาตรฐานไม่โดยตรงก็
โดยอ้อม โดยเป็นสมาชิกท้ังประเภทรว่มพัฒนา และประเภทสงัเกตการณ์ (P & O 
members)
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o องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาและก าหนดมาตรฐานท้ังภายใน ISO และภายนอก 
ISO เป็นจ านวนมากท่ีเป็นสมาชิกสมทบเพื่อการมีสว่นรว่มหรือเป็นสักขีพยานของ
การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศน้ี

o องค์กร และประเทศท่ีพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศท่ัวโลกหันมาร่วมมือกับ 
ISO/TC 211 เพื่อการเป็นสากลและยอมรับได้อย่างสากล

o เป็นมาตรฐานที่สามารถสื่อสารระดับโลกได้โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีการค้า
โลก (WTO)
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ท าไมพัฒนาตามแนวของ ISO



สถานภาพการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย

oคณะกรรมการวิชาการท่ี กว.904 (กรรมการวิชาการท างานประสานกับ 
ISO/TC211) ยังท าหน้าที่อยู่ แต่การประชุมไม่มีการด าเนินการเท่าท่ีควร

oยังเป็น P-member ของ ISO/TC211: 1994 (พ.ศ. 2537)
o ร่วมประชุมสามัญของ ISO/TC211 ตั้งแต่ ครั้งที่ 7 และครั้งต่อๆมา อย่าง

ต่อเนื่อง แต่ระยะหลังๆมีขาดไปบ้าง
o เป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งท่ี 14 ที่กรุงเทพมหานคร 20-24 พฤษภาคม 

2545
oประกาศมาตรฐานการอธิบายข้อมูล (Metadata) (มอก. 19115-2008)

การด าเนินงานในส่วนของ สมอ./กว.904
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• จัดท า web site ด้านมาตรฐานข้อมูลและ Metadata (ThaiSDI)
• พัฒนาระบบ Web Map Server
• เน้นการพัฒนา NSDI และองค์ประกอบท่ีส าคัญต่างๆ
• 2544: ส ารวจสถานภาพ GI2545: จัดท าดัชนีข้อมูล GIS (ISO/CD 19115)
• 2547: Implementation - ISO 19115 (GIS Editor ส าหรับ ThaiSDI)
• สทอภ. จัดท าโครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานภมูิสารสนเทศ ตามแบบ 

ISO/TC211 โดยว่าจ้างสถาบันการศึกษาช้ันสูงร่วมศกึษา และจัดท าร่างพร้อมคู่มือ
ภาษาไทยเพื่อการใช้งาน 25 เรื่อง

• การประกาศมาตรฐานด้านภูมสิารสนเทศ จ านวน 25 เรื่อง 

45

การด าเนินการในส่วนของ สทอภ.
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การประกาศมาตรฐานด้านภูมิสารสนเทศ
จ านวน 25 เรื่อง 

o มาตรฐานส่งเสริมภูมิสารสนเทศ ประกาศโดยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) จ านวน 14 เรื่อง 

ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ดังนี้

1. กภช. 19105 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ การได้มาตรฐานและการทดสอบ
2. กภช. 19113 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ หลักการคุณภาพข้อมูล
3. กภช. 19114 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ การประเมินคุณภาพข้อมูล
4. กภช. 19121 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ข้อมูลภาพและข้อมูลกริด
5. กภช. 19122 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ข้อก าหนดคุณสมบัติและการรับรอง

คุณสมบัติของบุคลากรด้านภูมิสารสนเทศ
6. กภช. 19126: 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ แนวคิดเกี่ยวกับพจนานุกรมข้อมูลฟีเจอร์

และการลงทะเบียน
7. กภช. 19128: 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของเครื่องแม่ข่าย

ให้บริการแผนที่ทางอินเทอร์เน็ต
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ประกาศเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ดังนี้

1.กภช. 19131: 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ข้อก าหนดผลิตภัณฑ์ข้อมูล

2.กภช. 19133: 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ การบริการเชิงต าแหน่ง–การติดตาม และน าหน

3.กภช. 19136: 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ภาษาGML เพื่อการจัดเก็บ และ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศ

4.กภช. 19138: 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล

5.กภช. 19139: 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ค าอธิบายข้อมูล-XML schema

Implementation

6. กภช. 19144-1: 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ระบบการจ าแนก–ส่วนที่ 1 โครงสร้างระบบการ

จ าแนก

7. กภช. 19144-2: 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ระบบการจ าแนก–ส่วนที่ 2 ระบบการจ าแนกสิ่ง

ปกคลุมดิน (LCCS)

การประกาศมาตรฐานด้านภูมิสารสนเทศ จ านวน 25 เรื่อง 
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o มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ประกาศคณะรัฐมนตรี จ านวน 10 เรื่อง ณ วันที่ 12 มีนาคม 2560 ดังนี้

1. กภช. 19103 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศการประยุกต์ใช้ภาษาโครงร่างเชิงแนวคิด 

(Conceptual schema language)

2. กภช. 19106 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศมาตรฐานโพรไฟล์ของภูมิสารสนเทศ

3. กภช. 19107 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศโครงร่างเชิงพื้นที่ (Spatial schema)

4. กภช. 19108 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศโครงร่างเชิงเวลา (Temporal schema)

5. กภช.19109 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศโครงร่างกฎส าหรับการประยุกต์ภูมิ

สารสนเทศ (Rules for application schema)

6. กภช. 19118 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศการเข้ารหัส (Encoding)

7. กภช.19125-2: 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศรูปลักษณ์ทางภูมิสารสนเทศ (Simple 

feature access – Part 2 : SQL option) :

8. กภช. 19134 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศระบบให้บริการระบุต าแหน่งหลายรูปแบบส าหรับแสดง

เส้นทางและการน าร่อง

9. กภช. 19135 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศกระบวนการลงทะเบียนภูมิสารสนเทศ

10. การก าหนดมาตรฐานกลางส าหรับระบบส ารวจข้อมูลระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ

การประกาศมาตรฐานด้านภูมิสารสนเทศจ านวน 25 เรื่อง 



สรุปในภาพรวมบนเส้นทางการพัฒนาและ
ประกาศใช้มาตรฐานภูมิสารสนเทศ

o ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นองค์กรภาครัฐที่มีอ านาจ
หน้าที่ประกาศมาตรฐานของชาติ

o ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ./องค์การมหาชน) มี
พันธกิจเป็นหน่วยงานพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ

o สทอภ. ในฐานะเลขานุการ กภช. มีอ านาจหน้าที่เสนอแนะต่อ ครม. ในการก าหนด
มาตรฐานกลางด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ

o สมอ. และ สทอภ. ได้จัดท าบันทึกความเข้าใจเกีย่วกบัความร่วมมือดา้นการ
มาตรฐานภูมิสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและคล่องตัวระหว่างการพัฒนา
มาตรฐานและการประกาศใช้เป็นมาตรฐานของชาติ

•
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สรุปในภาพรวมบนเส้นทางการพัฒนาและ
ประกาศใช้มาตรฐานภูมิสารสนเทศ

การประกาศมาตรฐานดา้นภูมิสารสนเทศ จ านวน 25 เรื่อง ประกาศโดย
1. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จ านวน 1 เรื่อง
2. คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) จ านวน 14 เรื่อง
3. คณะรัฐมนตรี จ านวน 10 เรื่อง



ผลกระทบที่เกิดขึ้น

o มาตรฐานใดๆที่ได้รับการประกาศโดยองค์กรตามกฏหมายท าให้เกดิความเช่ือมั่น 
และท าให้บรรยากาศการลงทุน หรือตัดสินใจใดๆ เป็นไปด้วยดี

o การพัฒนาและการมีการใช้มาตรฐานภมูิสารสนเทศในวงกว้าง เป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของชาติ (NSDI) 
ซึ่งเป็นนโยบายที่ส าคัญและก าลงัด าเนินไปในขณะนี้

o การประกาศมาตรฐานภูมิสารสนเทศท่ีไดศ้ึกษาไว้อย่างเป็นระบบเป็นสิง่ท่ีจ าเป็น
และเร่งด่วน เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของชาติก้าวไป
ข้างหน้าได้
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แผนการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศในอนาคต 
• สมอ. และ สทอภ. ยังท าหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท้ังสององค์กร โดยที่สมอ. ยัง

เป็นผู้ประกาศมาตรฐานระดับชาติ และสทอภ. ท าการศึกษาพัฒนามาตรฐานท่ีอิงสากล
เพื่อใช้กับประเทศ มุ่งให้ สมอ. เป็นผู้ประกาศในท่ีสุด

• เนื่องจาก สมอ. มีภาระกิจมาก ท าการประกาศไม่ทันในเวลาท่ีเหมาะสมต่อความต้องการ
ของกลุ่มผู้ใช้ ส่งผลให้การพัฒนาประเทศตามแผน NSDI 

• สทอภ. จึงได้น าเสนอมาตรฐาน ต่อ กภช. และ ครม. ประกาศใช้งานมาตรฐาน เพื่อให้
หน่วยงาน ท่ี เกี่ ย วข้ อ ง  สามารถน ามาตรฐานด้ านภู มิ ส ารสน เทศ ไป ใช้ ง าน
ตามภารกิจได้

• คณะกรรมการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งชาติได้แต่งตั้งอนุกรรมการศึกษา ร่างและ
ติดตามการใช้งานมาตรฐานภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีมีความครอบคลุม อยู่ในความ
ต้องการของกลุ่มผู้ใช้ และทันต่อเวลาท่ีต้องการใช้ เพื่อด าเนินการประกาศเป็นการภายใน 
และเป็นการแสดงจุดยืนให้กลุ่มผู้ใช้มีความม่ันใจ ในการลงทุนและพัฒนาประเทศได้

• หลังจากการประกาศภายใน มีการน ามาตรฐานไปใช้อย่างมั่นใจแล้ว สมอ. สามารถน าไป
ประกาศเป็นทางการต่อไปได้โดยจะมีการยอมรับจากกลุ่มผู้ใช้ได้เร็วขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
• ควรพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศต่อไปอย่างจริงจัง และเน้นในมาตรฐานที่อยู่ใน

ความต้องการและเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ

• ควรพัฒนาแนวทางที่น าไปสู่ความร่วมมือ/แนวรว่มขององค์กรที่เกี่ยวข้องให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้เกิดความกา้วหน้าในการก าหนดมาตรฐานตอ่ไป

• ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆตระหนักถึงความส าคัญของมาตรฐาน
ภูมิสารสนเทศและการให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา หลักการ/วิธีการการพัฒนา
มาตรฐานดังกล่าว โดยผ่านสื่อ/วิธีการต่างๆ เช่น internet/web, การสัมมนา การ
ฝึกอบรม ฯลฯ ควรเร่งพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกบัแผนท่ีและข้อมูลแผนท่ีท่ีจ าเป็นต่อ
การพัฒนามาตรฐานตัวอื่นๆ

• ควรพัฒนามาตรฐานเนื้อหาข้อมูลพื้นฐาน (Fundamental Geographic 
Datasets: FGDS) เพราะเป็นมาตรฐานข้อมูลที่มาตรฐานอื่นต้องใช้อ้างอิง
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ข้อเสนอแนะ
• ควรเร่งพัฒนามาตรฐานท่ีเกี่ยวกับการเข้าถึงและท าธุรกรรมด้านภูมสิารสนเทศ

ส าหรับทุกภาคส่วนใน Portal/Clearinghouse เพื่อส่งเสริมการเป็น e-
Government และการเป็น information market place.

• ควรสนับสนุนและสง่เสรมิให้มีการพัฒนาหลกัสตูร การฝึกอบรม และการเรียนการ
สอนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานภูมิสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ 
ในสถาบันการศึกษา ในระดับต่างๆ
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สรุป
o มาตรฐานมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน ความเป็น

มาตรฐานจะท าให้มีความได้เปรียบในแง่ท่ีสามารถใช้งานร่วมกันได้ (interoperability) 
การใช้ซอฟต์แวร์/ฮาร์ตแวร์สะดวกขึ้น (portability)

o การแลกเปลี่ยนข้อมูล (data exchange) มีทางเลือกมากและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 
(more choices and economy of scale) และเรียนรู้ได้ง่าย (ease of learning) การ
ที่มาตรฐานที่มีประโยชน์อย่างสมบูรณ์นั้นจะต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม และมี
เนื้อหาที่ครอบคลุมกว้างขวาง

o มาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ประสบความส าเร็จต้องด าเนินการอย่างใกล้ชิดกับ
มาตรฐานอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องในเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน

o การด าเนินการเพื่อให้ได้มาตรฐานเกี่ยวกับสองลักษณะของการใช้งานคือ (1) การ
แลกเปลี่ยนข้อมูล (data exchange) (2) การใช้งานร่วมกันได้ (interoperability)

o การพัฒนามาตรฐานให้มีความส าเร็จต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์อย่างได้ผลและจริงจัง ต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง และควรมีการอบรมเชิงลึกเฉพาะด้านตามความเหมาะสมและต้องการ
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สรุป
• การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ ถึงระดับของการมี และการน าไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ และเกิดองค์ความรู้โดยรวมนั้น เป็นแนวทางที่เดินมาถูกแล้ว 
และควรด าเนินการตอ่ไปอย่างแน่วแน่ และในระดับองค์รวม

• การพัฒนากระบวนการหรือกลยุทธท่ีน าเอาทุกภาคสว่นมาเกีย่วข้องเพื่อให้
เกิดการพัฒนาประเทศจากภูมิสารสนเทศ ที่เรียกว่า NSDI นั้น ยิ่งท าให้
มาตรฐานและการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศมีความส าคัญ และเป็น
องค์ประกอบหน่ึงท่ีจะมองข้ามและละเลยไม่ได้

56



ขอขอบคุณทุกท่าน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายมาตรฐานข้อมูล ส านักภูมิสารสนเทศ 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

โทรศัพท์: 0-2143 0562 โทรสาร: 0-2143 9605
หรือทาง E-MAIL: THAISDI@GISTDA.OR.TH

 เอกสารและรายงานสามารถ DOWNLOAD ข้อมูลได้ที่ 
HTTP://THAISDI.GISTDA.OR.TH
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