


มติ ครม. วันที่ 6 มกราคม 2558 มอบหมาย วท. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท า Roadmap แนว
ทางการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศ
ร่วมกัน

มติ ครม. วันที่ 20 มกราคม 2558
เห็นชอบ Roadmap แนวทางการใช้ประโยชน์ฯ

มติ ครม. วันที่ 31 มีนาคม 2558 ให้ สทอภ. 
ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง บูรณาการข้อมูลให้
ครบถ้วนทั่วประเทศ

ความเปน็มา

การพัฒนาระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 

ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 
(National Geo-Informatics Infrastructure System) หรือ 

NGIS Portal เป็นเว็บท่าที่ให้บริการสืบค้นชั้นแผนที่/ข้อมูล
ภูมิสารสนเทศจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ โดยมุ่งเน้นการใช้งาน 
การแลกเปลี่ยน โดยระบบสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสในการเข้าถึงแผนที่
ภูมิสารสนเทศที่หลากหลาย และภาคประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง

พัฒนา Application และ Solution 
ต่อยอดจาก NGIS Portal

วิเคราะห์ข้อมูล (WFS) บนระบบ NGIS Portal

ให้บริการผ่านเครือข่าย GIN และ Internet

ข้อมูลทันสมัย มีมาตรฐาน FGDS
มีชั้นแผนที่ 613 ชั้น จาก 75 หน่วยงาน

3. การพัฒนา 
Application และ Solution

1. ลดความสูญเสีย
จากภัยพิบัติ

2. เพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ

คุณค่าที่เกิดขึ้น



หน่วยงาน Bหน่วยงาน A

หน่วยงาน C หน่วยงาน D

การบูรณาการข้อมูลร่วมกัน



การก าหนดกลุม่ชั้นข้อมูลที่ให้บริการในระบบฯ ตามสิทธิ์การเข้าใช้งาน
1. ชั้นข้อมูลท่ีสามารถให้บริการสาธารณะ
2. ชั้นข้อมูลที่ต้องมีการลงทะเบียนเข้าใช้งานตามสิทธิ์
3. ชั้นข้อมูลความลับ หรือข้อมูลความม่ันคง

ระบบให้บริการ MAPS/DATA จากหน่วยงานภาครัฐ



DATAs
ใ ห้ บ ริ ก า ร ภู มิ ส า ร ส น เ ท ศ

ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ เช่น Shapefile, 
GeoTiff, GPX, GeoRSS File, CSV 
File, KML 

Web Map Service : (WMS)
บริการข้อมูลแบบภาพแผนที่พร้อมพิกัด เช่น 

JPEG, PNG, TIFF โดยจะเรียกข้อมูล
ภาพล่าสุดทุกคร้ังท่ีเรียกใช้งาน

Web Map Tile Service : (WMTS)
บริการข้อมูลแบบภาพแผนที่พร้อมพิกัด เช่น 
JPEG, PNG, TIFF โดยระบบจะตัดข้อมูลเป็น

ชิ้นเล็กๆ เพ่ือแสดงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น

Web Feature Service : (WFS)
บริการข้อมูลแบบเวกเตอร์ ที่สามารถ

น าไปวิเคราะห์ / แก้ไขข้อมูลผ่านระบบได้

MAPs

รูปแบบของข้อมูลที่ให้บริการ



2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยใช้โปรโตคอล HTTPS 
(Hypertext Transfer Protocol over Secure 
Socket Layer) 

1. การก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน 
(User Authentication)

3. การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภาครัฐ 
(Government Information Network : GIN)

4. การก าหนดหลักเกณฑ์การให้บริการภูมิสารสนเทศ
ผ่านระบบ NGIS Portal

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ NGIS Portal



สามารถเข้าสู่ระบบได้จากหลายช่องทาง

 คอมพิวเตอร์

 แท็บเล็ต

 สมาร์ทโฟน

ผ่านทางเว็บไซต์คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
URL : www.ngis.go.th

ช่องทางการเข้าสู่ระบบ NGIS Portal



 สืบค้นชั้นข้อมูล/แผนที่/Application หลากหลายจากทุกหน่วยงานของรัฐที่ร่วมบูรณาการ
 แผนที่/ภาพถ่ายม ีความถูกต้อง/ทันสมัย/พร้อมใช้งาน เป็นไปตามมาตรฐาน 

จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และ จัดท าเป็นแผนที/่Application เฉพาะทาง

ตามภารกิจและความต้องการของผู้ใช้งาน
 จัดท า และบริการค าอธิบายข้อมูล (Metadata)
 ฝากวางแผนที่/Application ไว้บนระบบ โดยสามารถก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานได้
 ไมมี่ ค่าใช้จ่าย

ถนน

คุณจะได้อะไรจาก NGIS Portal ?

น ำเขำ้ขอ้มลู สะดวก



แนวคิดการท างานของระบบ



RASTER SERVICES

Drone
UAV

Areal
Photo

Satellite
Image

VECTER SERVICES

Road

line

Location

Building

แนวคิดการท างานของระบบ (ต่อ)



CREATE MAP

Widget

Template

Web App

Help Tools
For Create App

Analyze

แนวคิดการท างานของระบบ (ต่อ)



ระบบประเมินพืน้ที่หมาะสม
ส าหรับการ.....

ปัจจัยที่ต้องการ

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้าง Web Application



ระบบประเมินพืน้ที่หมาะสม
ส าหรับการ.....

ปัจจัยที่ต้องการ

ก าลังวิเคราะห์

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้าง Web Application



ก าลังวิเคราะห์

ระบบประเมินพืน้ท่ี
เหมาะสมส าหรับการ.....

ปัจจัยที่ต้องการ

เหมาะสมมาก

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมน้อย

ไม่เหมาะสม

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้าง Web Application



เหมาะสมมาก

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมน้อย

ไม่เหมาะสม

Result Analysis

พื้นที่ ที่มีความเหมาะสมมากจะถูก
น าไปใช้ในการหรือภารกิจน้ันๆ

พื้นที่ ที่ไม่มีความเหมาะสม หรือเหมาะสม
ปานกลาง-น้อย จะถูกปรับปรุง 
และพัฒนาปัจจัยท่ียังขาดแคลน 
เพื่อการน าไปใช้งานต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้าง Web Application



ระบบรายงานส าหรับผู้บริหาร DASHBOARD



Share MAP/APP

Share Your
Web Map  

Web Application

แนวคิดการท างานของระบบ (ต่อ)



ตัวอย่าง Application ที่พัฒนาบนระบบ



บริหารจัดการน้ าเพ่ือการท่องเที่ยว จ.ฉะเชิงเทรา 

พ้ืนที่เสี่ยงไข้เห็บ หมัด เหา และไรป่า

การบริหารจัดการขยะ จ.ชลบุร,ี จ.สระแก้ว และ จ.ล าปาง

1. คุณสมบัติของ Application
1) บริหารจัดการพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก (Zoning) พืชเศรษฐกิจ
2) ดูผลผลิตรวมประจ าปีของพืชเศรษฐกิจแต่ล่ะชนิดได้ 
3) น าเข้าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (ข้อมูลเพาะปลูก/ข้อมูลเกษตรกร) โดยการเก็บข้อมูล

ภาคสนามได้
2. ผู้ใช้งาน

1) ส านักงานจังหวัดเชียงราย 
2) ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
3) ประชาชนทั่วไป

1. คุณสมบัติของ Application
1) สามารถดูปริมาณน้ าโดยรวม

2) ประมวลวิเคราะห์ปริมาณน้ ารายวัน

3) แสดงรายละเอียดทรัพยากรน้ าในพื้นที่ต่างๆ  
2. ผู้ใช้งาน 

1) ส านักงานจังหวัดพะเยา

2) โครงการชลประทานพะเยา 

1. คุณสมบัติของ Application 
1) สามารถสืบค้นสถานที่ท่องเที่ยวได้
2) แนะน าเส้นทางการท่องเที่ยวในมิติต่างๆ 

ในรูปแบบ Package ท่องเที่ยว
3) แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว/ร้านอาหาร/ทีพั่ก/

สินค้าอัตลักษณ์/สินค้าชุมชน 
4) เช่ือมต่อระบบฐานข้อมูลคลอง แหล่งน้ า 

เพ่ือติดตามจ านวนผักตบชวา

2. ผู้ใช้งาน 
1) ส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
2) ประชาชนทั่วไป

1. คุณสมบัติของ  Application
1) การติดตาม/รายงานสถานการณ์ ขยะในพื้นที่
2) การวิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์ขยะในพื้นที่ ลักษณะของ Zoning
3) การวิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์ขยะในพื้นที่แนวรุก โดยแสดงผล

ประมาณการขยะตกค้าง และประมาณการขยะในอนาคต
4) การวิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์ขยะในพื้นที่ ในรูปแบบของแผนที่ 

Multi Layers
5) การวิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์ขยะในพื้นที่ กับเงื่อนไขข้อก าหนด 

เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมจัดตั้งเป็นบ่อขยะ

2. ผู้ใช้งาน
1) ผู้ดูแลระบบแต่ละจังหวัด 

2) ผู้บริหาร/ ทสจ.จังหวัด 

3) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่ขับรถขนส่งขยะ และเจ้าหน้าที่

ประจ าบ่อขยะ) 

4) ประชาชนทั่วไป

1. คุณสมบัติของ Application
สามารถค้นหา และแสดงต าแหน่งของจุดที่พบ

พาหะในเชิงพื้นที่ ต่อยอดการน าไปใช้ในงานวิจัย 
และประชาชนสามารถรู้วิธีในการป้องกันละรักษา
2. ผู้ใช้งาน 

1) กรมแพทย์ทหารบก
2) ต ารวจ ทหาร แพทย์ทหาร ตามแนวชายแดน

บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม จ.เชียงราย
บริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรกรรม น้ าอุปโภค บริโภค 

และก าหนดพ้ืนที่เพ่ือสร้างอ่างเก็บน้ า จ.พะเยา

Application/Solution ที่ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากระบบ NGIS Portal



Video สาธิตการ Analysis ข้อมูลอย่างง่าย



Video สาธิตการสร้าง Web App Builder



Video สาธิตการสร้าง Web App template


