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 คำนำ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้กำหนดหมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 
ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล โดยเฉพาะด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ให้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่น ดินและการจัดทำบริการสาธารณะ 
เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้มีการบูรณาการ
ฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันเพ่ือให้เป็นระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินและ
การบริการประชาชน 

ดังนั้น แผนแม่บทภูมิสารสนเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) จึงจัดทำขึ้นจากการทบทวน และปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์แผนแม่บทภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2560 -2564 และพิจารณาถึงทิศทาง ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศตามนโยบายและแผนระดับชาติ ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
สามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีอื ่น ๆ ซึ ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศทั้งภาคเศรษฐกิจ  
(การประยุกต์ใช้กับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) สำหรับการทำเกษตรกรรมอัจฉริยะ) และ
ภาคสังคม (การประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) ในภาคการศึกษา) นอกจากนี้ 
ยังได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายและ
แนวทางท่ีชัดเจน ปฏิบัติได้ รองรับสถานการณ์ในปัจจุบันรวมทั้งความท้าทายและโอกาสในอนาคต 

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศ เห็นควรให้มีการจัดทำแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
ฉบับที่ 2 เพื่อกำหนดกรอบแนวคิด แนวทางการดำเนินงานให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง และใช้งานข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ส ูงส ุด โดยอาศัยกลไกการขับเคลื ่อนด้วยการบูรณาการในด้านต่าง ๆ  
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศ และ 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ  
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
การจัดแผนแม่บทภูมิสารสนเทศ ฉบับที ่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ได้ถูกจัดทำขึ ้นเพื ่อกำหนดทิศทาง 

กรอบการดำเนินงานพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศที่เป็นเอกภาพ และใช้งานภูมิสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน บูรณาการการใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึงข้อมูล ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
(Public Private Partnership) ผลักดันการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ ตลอดจนบูรณาการงบประมาณ
ด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานของรัฐให้มีศักยภาพในการบริหารงานของรัฐบาล และ
บริการภาคประชาชนด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  

แผนแม่บทภูมิสารสนเทศ ฉบับนี้ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ภาคเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตและบริหาร 
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยมีคุณภาพชีวิตที ่ดีอย่างทั ่วถึงด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ”  
และกำหนดเป้าหมาย คือ ““เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และ 
“ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ” โดยประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อน และส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจด้วยภูมิสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาชั้นข้อมูลพื้นฐานของประเทศให้พร้อมสำหรับการต่อยอดและการสร้างเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา Platform และส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกลไกการขับเคลื่อนนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ 

ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจึงได้กำหนด จุดมุ่งเน้นของนโยบาย (High-priority Policy) จากประเด็น
สำคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนและนโยบายที่เกี ่ยวข้อง ได้กำหนดจุดมุ่งเน้นของนโยบายและ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่แผนแม่บทภูมิสารสนเทศฉบับนี้มีศักยภาพทำให้บรรลุได้ภายในปี 2570 ที่สำคัญ ดังนี้ 

1) พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนให้ประเทศเพ่ิมธุรกิจฐานนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ (Innovation Driven 
Enterprise: IDE) โดยมีเป้าหมายว่า ประเทศไทยมีธุรกิจฐานนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ ที่มีรายได้ 
เพ่ิมข้ึน 

2) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศที่ก้าวหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากร โดยมีเป้าหมายว่า ประเทศไทยมีมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ  ลดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มีค่าเท่ากับ 
5,000 ล้านบาท 

3) พัฒนาการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Hub of Knowledge) 
ของอาเซียน โดยมีเป้าหมายว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ระบบ
นำทางด้วยดาวเทียม GNSS ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใน 5 ปี) 

 



 

ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทภูมิสารสนเทศ ฉบับที่ 2 ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และ 
เป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้ระบุกลไกขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ระบบงบประมาณรวมทั้งรูปแบบการสนับสนุนทุน 
ต่าง ๆ (Funding Modalities) และระบบติดตามประเมินผล  
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7 

ส่วนที่ 1 บทนำ 

คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) จัดทำแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เพื่อกำหนด
นโยบายในการบริหารจัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ กำหนดมาตรฐานกลางด้านข้อมูล  
ภูมิสารสนเทศ แนวทางการบูรณาการและจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ  รวมทั้งกำหนดแนวทาง 
การปฏิบัติงานด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ในทุกมิติที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2558 โดยนำโครงสร้างพื้นฐานทางภูมิสารสนเทศ (NSDI) มาบริหาร
จัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ เพื่อให้การจัดทำและใช้งานภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ส่งเสริมการใช้งานข้อมูลร่วมกัน สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล 
ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

1.1 ความเป็นมา และหลักการ 

กภช. ดำเนินการขับเคลื ่อนแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560-2564 เพื่อผลักดันให้
หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศของภาครัฐตามแนวคิด Open data ซึ่งสามารถก่อให้เกิดประโยชน์กับ
ประเทศโดยรวมโดยผ่านกลไกทางเศรษฐกิจทั้งในด้านการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ 
รวมทั้งกระตุ ้นให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ ที ่ต่อยอดขึ ้นไปจากข้อมูลที ่ถูกเปิดเผย ในส่วนภาครัฐการเปิดเผยข้อมูล  
ภูมิสารสนเทศจะช่วยขจัดการใช้งบประมาณซ้ำซ้อนในการจัดทำข้อมูลเดียวกัน ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และทำให้การตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงในนโยบายต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับพื้นที่  
หรือบริเวณใดก็ตามอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยํา  

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน หน่วยงานของรัฐร่วมกันส่งเสริมผลักดัน 
การพัฒนา NSDI (พัฒนาชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน พัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ พัฒนาระบบสืบค้นและ
บริการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (Portal/Data Clearinghouse) และสร้างความพร้อมด้านภูมิสารสนเทศ )  
ได้มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมพอสมควรในบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา และประกาศมาตรฐานข้อมูล
ทางด้านภูมิสารสนเทศ (คณะรัฐมนตรี ประกาศเห็นชอบมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศจำนวน 10 เรื่อง) 
การพัฒนาชุดภูมิสารสนเทศพื้นฐานโดยการปรับปรุง ชื่อชุดข้อมูลชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ ระบบพิกัดอ้างอิง และ
ลักษณะประจำของชุดข้อมูล (Attributes) ให้เป็นไปตามมาตรฐานภูมิสารสนเทศ FGDS จำนวน 13 ชุดข้อมูล 
ครอบคลุมทั้งประเทศโดยให้บริการผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) 
และดำเนินการบูรณาการแผนที ่/ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างต่อเนื ่อง ทำให้ระบบสามารถบริการแผนที่ 
ภูมิสารสนเทศที่หลากหลายและการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้เกิดหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตทางด้าน  
ภูมิสารสนเทศขึ้นเพิ่มเติมในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง แต่ในขณะเดียวกันปัญหาหลายส่วนที่ระบุไว้ในแผน
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แม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติปี พ.ศ. 2560-2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศกลับพบว่ายังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม  หรือมีสัมฤทธิ์ผล 
ส่งผลให้ยุทธศาสตร์หลายส่วนที ่ระบุไว้ในแผนแม่บทฯ ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง หากปล่อยให้
สภาพการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปก็จะทำให้ทิศทางการพัฒนาทางภูมิสารสนเทศเป็นไปในลักษณะที่ใช้ประโยชน์ได้ไม่
คุ้มค่าการลงทุน และแม้ว่าจะมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาบางส่วน  

เพื่อให้ได้กรอบแนวทางและกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศในการกำหนดทิศทางขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านภูมิสารสนเทศ และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ หรือกองทุนภูมิสารสนเทศ เพื ่อให้เกิดความคุ ้มค่า 
ในการลงทุนสำหรับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั ่งย ืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กภช. จึงเล็งเห็นความจําเป็นที่จะต้องจัดทำแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ปี พ.ศ. 2565-2570) และ
จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ได้แนวนโยบายและกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการที่จะทำให้ทุกภาคส่วนในสังคม 
สามารถได้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม ผลักดัน Global Agenda หรือเป้าหมาย 
การพ ัฒนาท ี ่ย ั ่ งย ืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ให ้บรรล ุ เป ้าหมายอย ่างครบคร ัน และ 
สร้างเศรษฐกิจของประเทศด้วยภูมิสารสนเทศ 

วัตถุประสงค ์

1) เพื ่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ เพื ่อพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน  
ภูมิสารสนเทศของประเทศ (National Spatial Data Infrastructure : NSDI) ที่มีคุณภาพ ให้ทุกภาคส่วนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลในรูปแบบที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ โดยมีเงื่อนไขและข้อจากัดน้อยที่สุด 

2) เพื ่อส่งเสริม ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศที ่สนับสนุนการผลิต  
สร้างโอกาสใหม่ในภาคการผลิต และบริการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการ รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ ยกระดับการบริการและนวัตกรรม 
ด้านภูมิสารสนเทศของประเทศให้คนไทยสามารถเข้าถึงการให้บริการ และเกิดการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์  
ทั้งการกำหนดนโยบาย ประกอบการตัดสินใจ และสร้างรายได้ความต้องการของผู้ใช้ ผู้บริโภค  

4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ (Global collaborative network) ให้เกิดการวิจัยและ 
พัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์สูง และการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี
นวัตกรรม 
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กรอบแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทภูมิสารสนเทศ 

การจัดทำแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ดำเนินงานภายใต้แนวทางการดําเนินงานหลัก 
ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกลยุทธ์ เพื่อให้ทราบปัจจัยที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ 
โดยมีกรอบในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ประเด็นความเปลี่ยนแปลงและ
ความท้าทายที่เป็นกระแสโลก (Mega trends) อาทิเช่น นโยบายรัฐบาล แนวคิดการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs)  
การก้าวผ่านกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) เป็นต้น การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติและ
นโยบายที่สำคัญ อาทิเช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมฉบับที่ 13 เป็นต้น วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ประชาชน 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และเอกชน 

2. กำหนดทิศทางทางกลยุทธ์ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน. โดยนำผลการดำเนินงาน 
ที่ผ่านมา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และผลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกลยุทธ์มา
ประมวลผล การประเมินโอกาสทางกลยุทธ์ (Strategic Opportunities) และความท้าทายทางกลยุทธ์ (Strategic 
Challenges) เพื่อนำไปสู่การกำหนดทิศทางและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต และไม่ให้การลงทุนต่าง ๆ 
ที่จะเกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์ที่จะจัดทำขึ้นซ้ำซ้อนกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
ตามแนวทาง/ยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้น  

1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 

แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 กำหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาทางภูมิสารสนเทศ คือ 

“โครงสร้างพื้นฐานทางภูมิสารสนเทศ (NSDI) เป็นหนึ่งในกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศ 
อย่างสมดุลและยั่งยืน” 

และกำหนดเป้าหมายในช่วงปี 2560-2564 คือ 

“ประเทศไทยมีเครือข่ายระบบออนไลน์ให้ทุกภาคส่วนใช้สืบค้น เรียกดู และดาวน์โหลดข้อมูลภูมิสารสนเทศ
พ้ืนฐานที่สมบูรณ์ ละเอียดถูกต้อง และทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ 
ของภาคธุรกิจ ในกิจการของรัฐ ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างนวัตกรรม และในกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

โดยมีเงื่อนไขและข้อจํากัดน้อยที่สุด” 
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เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
1) ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ 2) สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง
ของภาคร ัฐ  3) พ ัฒนาเว ็บท ่าและระบบข้อม ูลเพ ื ่อให ้บร ิการข ้อม ูลภ ูม ิสารสนเทศทุกภาคส่วน และ 
4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมผลักดันให้มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเทคโนโลยีและข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

ตลอดระยะเวลาที ่ผ่านมา หน่วยงานของรัฐร่วมกันส่งเสริมผลักดันการดำเนินงานที่เกี ่ยวข้องไปสู่  
การลงมือปฏิบัติงานผ่าน 53 แผนงานตามกลยุทธ์ โดยมีผลงานที่สำคัญด้านการบูรณาการภูมิสารสนเทศในรูปแบบ
ออนไลน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของ
ประเทศ (National Geo-Informatics Infrastructure System, NGIS Portal) เรียกโดยย่อว่า “NGIS Portal 
โดยมีรายละเอียดของการดำเนินงาน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ ดำเนินการผลักดัน 
ให้มีกฎ ระเบียบที่เอื ้อต่อการใช้ข้อมูลร่วมกันของภาครัฐผ่านระบบ NGIS Portal หรือหลักเกณฑ์การให้บริการ 
ภูมิสารสนเทศผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) พ.ศ. 2560 เพ่ือให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างที่รอการแก้ไข/ยกเลิกกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติ หรือยกเลิกกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการเปิดเผยข้อมูลของรัฐโดยไม่คิดมูลค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุง
ข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั ้งประเทศ ตามที่ระบุในแผนแม่บทฯ เช่น แผนที่ภาพถ่าย 
ทางอากาศ ความสูงภูมิประเทศ (DSM, DEM) แปลงที่ดินราชพัสดุ พื้นที่ป่าไม้ และตำแหน่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น 
เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือรวบรวม เชื่อมโยงชั้นแผนที่ของหน่วยงาน
เข้าสู่ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (National Geo-Informatics Infrastructure System : 
NGIS Portal) ให้ครบถ้วนตามข้อสั ่งการของนายกรัฐมนตรี ปัจจุบ ัน NGIS Portal ให้บริการแผนที ่ภาพถ่าย 
ที่หลากหลายจำนวน 635 ชั้นแผนที่ เพ่ือสนับสนุน หรือใช้ในการอ้างอิงการสร้างกลุ่มข้อมูลภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมผลักดันให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีและข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ สามารถเพิ่มสมรรถนะทางด้านภูมิสารสนเทศของประเทศจากการสร้างหลักสูตร และอบรมด้าน 
ภูมิสารสนเทศสำหรับประชาชนทั่วไปและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื ่อง  รวมทั้งการส่งเสริมจัดการแข่งขัน 
Government solution, Local solution เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ิมข้ึนในทุก
ภาคส่วน 
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ปัญหา อุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน 

หน่วยงานภาครัฐทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วมบูรณาการแผนที่/ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้ระบบสามารถบริการแผนที่ภูมิสารสนเทศที่หลากหลายจำนวน 635 ชั้นแผนที่ ซึ ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ และมาตรฐานของหน่วยงาน แต่เนื่องจาก NGIS Portal เชื่อมโยง และ
ให้บริการภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service (WMTS) ทำให้ผู้ใช้งาน
สามารถเรียกดูแผนที่ได้เท่านั้นไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูล ไม่สามารถปรับแก้สัญลักษณ์ และไม่สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลจากแผนที่ภูมิสารสนเทศในรูปแบบ WMS และ WMTS ได้ ซึ่งจากการสำรวจรับฟังความเห็นของผู้ใช้งาน
ระบบ พบว่า ข้อมูลในระบบขาดความทันสมัย เช่น ขอบเขตการปกครอง (จังหวัด อำเภอ ตำบล) ไม่สามารถใช้
งานระบบในบางพื้นที่ เนื่องจาก สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ข้อมูลในระบบยังไม่เพียงพอ เช่น 
ขาดภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ขาดขอบเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน เขตเทศบาล ขาดสถานที่น่าสนใจ 
(Point of Interest - POI) เป็นต้น รวมทั้งความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial resolution) หรือมาตราส่วนของแผน
ที่ที่ให้บริการส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้งานของหน่วยงาน ทำให้ไม่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ หรือ
ตามภารกิจของหน่วยงาน สาเหตุของปัญหา อุปสรรคดังกล่าว เกิดจากไม่มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดทำ
ข้อมูล หน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน IT ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยเฉพาะระบบ
คลาวด์ ระบบการสื่อสาร Internet และ Software เฉพาะด้าน / License software นอกจากนี้ถึงแม้จะมีการใช้
งานระบบหรือพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่อยอดจากระบบ NGS Portal แต่การใช้งานแอพพลิเคชั่นดังกล่าวยังไม่สามารถ
ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์จังหวัด หรือภารกิจของหน่วยงาน เนื ่องจากขาดความต่อเนื ่องในการใช้งานระบบ 
เพราะเจ้าหน้าที ่ส่วนภูมิภาคมีการโยกย้ายงานค่อนข้างมาก และไม่มีตำแหน่งนักภูมิสารสนเทศรองรับ รวมทั้ง 
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นมีความล่าช้า ไม่ทันตามนโยบายเร่งรัดของรัฐบาล และอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้
หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Feature Service (WFS) ,Web Coverage 
Service (WCS) และในร ูปแบบ Digital file (Shapefile, GeoTiff, GPX, GeoRSS File, CSV File, KML) เป ็นต้น 
ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากขัดต่อ กฎหมาย กฎกระทรวง ที่ระบุข้อว่า “แผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ที่
ให้บริการ กรมสงวนไว้มิให้ผู้ขอรับบริการ ทำการเปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จําหน่าย จ่าย แจก หรือเผยแพร่ส่วนหนึ่ง
ส่วนใด หรือทั้งหมดของแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่แก่บุคคลที่สามโดยเด็ดขาด”ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการ
เปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศตามแนวคิด Open data 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคที ่สำคัญของการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ฯ สามารถสรุปได้ด ังนี้   
(1) ด้านการบริหารจัดการ ยังประสบปัญหาการประสานงานของหน่วยงานในทุกระดับ ทั้งภายในและระหว่าง
หน่วยงานที่ขาดการบูรณาการแผนงาน/โครงการรองรับยุทธศาสตร์ฯ อย่างแท้จริง เนื่องจากหน่วยงานยังคงยึดติด
กับภารกิจหน้าที่ของตนเอง จึงอาจยังไม่ได้มีการบูรณาการกันอย่างครอบคลุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันใน
ประเด็นต่าง ๆ (2) ด้านกฎหมาย ยังพบปัญหาและอุปสรรคการบูรณาการกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่แตกต่าง
กันของหน่วยงานแต่ละระดับ และ (3) ด้านงบประมาณ ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
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ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนินโครงการเกิดความล่าช้า และประสบปัญหาด้านงบประมาณ 
หน่วยงานระดับจังหวัดต้องคืนงบประมาณกลับส่วนกลางในบางกิจกรรม ทำให้เป้าหมายการดำเนินการมีความ
ล่าช้าและกระทบกบัความสำเร็จตามเป้าหมาย 
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1.3 การประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 

ปัจจุบันนานาประเทศตระหนักถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์   
ใช้ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ ์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน Sustainable Development 
Goals–SDGs รวมทั้งบทบาทต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโลก และสังคม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ 
อย่างเช่น สหประชาชาติได้จัดตั้ง คณะกรรมการ United Nations Committee on Experts on Global Geospatial 
Information Management (UN-GGIM) เพื่อเป็นองค์กรความร่วมมือในการกำหนดยุทธศาสตร์ ที่เหมาะสมในการ
สร้างและพัฒนาขีดความสามารถทางด้านภูมิสารสนเทศของประเทศสมาชิก (ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ มากกว่า 
90 ประเทศ) รวมทั ้งเพื ่อเผยแพร่หลักปฏิบัติที ่ด ี (Best practices) ตลอดจนประสบการณ์ขององค์กรต่าง ๆ 
ทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติเกี่ยวกับกฎระเบียบ วิธีการบริหารจัดการ และมาตรฐานทางเทคนิค 
โดยหลากหลายประเทศทั้งทวีปยุโรปและทวีปเอเชียนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการกำหนด วิสัยทัศน์ นโยบาย/ 
แนวทางการดำเนินงานของแต่ละประเทศ (การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การปฏิบัติ) รายละเอียดดังนี้  

องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ภายใต้แผน Geospatial Strategy for the United Nations 2021 
กำหนดว ิ ส ั ยท ั ศน์  “The effective, efficient and universal use of geospatial information in support of all 
mandates and operations of 
the United Nations for a better 
world”หรือการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเป ็นสากล เพ ื ่อสน ับสนุน
ประเทศสมาช ิกของ UN โดยมี 
Office of Information and 
Communications Technology 
United Nations ภายใต้สังกัดของ
สำนักนายกรัฐมนตรี ในการกำกับ
ติดตาม ผลักดันแผนยุทธศาสตร์ 
โดยเป้าหมายของ Geospatial Strategy 2021 คือ 

1. GOAL 1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม มาตรฐาน วิธีการ เครื่องมือ และบริการภูมิสารสนเทศท่ีมีความน่าเชื่อถือ 
เป ็นสากล เพ ื ่ อสน ับสน ุนภารก ิจขององค ์กร  (ประเทศสมาช ิก ) ให ้สามารถใช ้ งานร ่วมก ัน ได้  
โดยกำหนดกลยุทธ์ ให้ประเทศสมาชิกอออกแบบ พัฒนาข้อมูล/ระบบ ตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล 
(Data & Standards) และส่งเสริมทักษะ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถของสถาบัน และวัฒนธรรมการ
เร ียนรู ้อย่างต่อเนื ่องเพื ่อให้แน่ใจว ่าประเทศสมาชิกมีทักษะ ความรู ้ และการปฏิบัต ิท ี ่ย ั ่งย ืน และ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในองค์กร (Capacity & Talent) เป็นต้น 
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2. GOAL 2 การนำข้อมูลภูมิสารสนเทศมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เชิงนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหา และข้อกำหนด
ในการตัดสินใจของขององค์กร (ประเทศสมาชิก) โดยการสร้างความร่วมมือ ประสานงานกับสำนักงาน
เลขาธิการสหประชาชาติ (Partnerships) เพื ่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ สนับสนุนทาง
เทคนิค วิธีการ กรอบงาน และการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศ รงมทั้งกำหนดกลไก กลยุทธ์ กรอบการทำงาน
ทีม่ีส่วนร่วมในการจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Governance & Policies) 

3. GOAL 3 เพ่ิมขีดความสามารถ พัฒนาระบบบริการภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ “Delivering as One.” 
โดยการพัฒนาและส่งเสริมระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ระดับโลกแบบบูรณาการ แบบสหสาขาวิชาชีพ
ทั่วทั้งหน่วยงานของสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อขยายไปยังหน่วยงาน กองทุน และโครงการของ
สหประชาชาติ ให้ความใช้ประโยชน์จากการทำงานของเครือข่ายภูมิสารสนเทศแห่งสหประชาชาติ 
(Innovation) รวมทั้งการส่งเสริม สร้างความตระหนักการใช้ข้อมูลเชิงพื ้นที ่สำหรับการตัดสินใจและ
ผลประโยชน์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมตามคำสั่งขององค์กร (Communication) 

4. GOAL 4 สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ โดยการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับชุมชนทั่วโลก
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงพื้นที่และการส่งมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
โดยการสร้างความร่วมมือการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน สังคมเชิง
พื้นที่ องค์กรระหว่างประเทศ พหุภาคีระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมเป้าหมายของ UN-GGIM เพื่อส่งเสริมและ
ร่วมมือกับประเทศสมาชิก สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน สังคมเชิงพื ้นที ่ องค์กรระหว่างประเทศ 
(Partnerships) 

การบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศของคณะกรรมการ UN-GGIM มีความเป็นไปได้ว่าในห้าถึงสิบปี
ข้างหน้าจะเห็นการใช้ระบบบริการภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพื่อแก้ไข
ปัญหาระดับสากล ซึ่งการกำหนด STRATEGIC PATHWAYS ของ UN-GGIM /สหประชาชาติ นั้นสอดคล้องกับ
นโยบายทางภูมิสารสนเทศของสหรัฐอเมริกา หรือ
แนวคิดโครงสร้างพื้นฐานทางภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
(National Spatial Data Infrastructure, NSDI) ซึ่ ง
เป็นอีกหนึ ่งแนวคิดสากลที ่ให ้ความสำคัญกับภูมิ
สารสนเทศ ตลอดจนองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิสารสนเทศว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
อย่างหนึ ่งของประเทศ โดย NSDI หรือ โครงสร้าง
พื้นฐานทางภูมิสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยี นโยบาย และบุคลากร ที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมให้มีการใช้  
ภูมิสารสนเทศร่วมกันในทุกระดับของหน่วยงานรัฐบาล เอกชน หน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร และแวดวงวิชาการ  
ซึ ่งประกอบด้วย ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื ้นฐาน (Fundamental Geographic Data Set) ระบบเครือข่าย 
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เพื่อการบริการข้อมูล (Clearinghouse Network) มาตรฐานข้อมูล (Technical Standards)กรอบนโยบายและ
การบริหารจัดการ (Institutional Framework) 

ประเทศอินเดีย ภายใต้แผน Geospatial Strategy for New India 2022-2030 กำหนดวิสัยทัศน์ “Maps are 

not driving just apps today; they are driving economies too” หรือการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจด้วยแผนที่ 
ภูมิสารเทศ โดยหน่วยงาน  NATIONAL THINK TANK ภายใต้การกำกับดูแลของ Geospatial Media and 
Communications โดยเป้าหมายของ GEOSPATIAL STRATEGY FOR NEW INDIA 2022-2030 เพื่อให้อินเดีย

เป็นผู ้นำด้านอุตสาหกรรมภูมิสารสนเทศ ด้วยการ
กำหนดนโยบาย ผลักดันการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
รวมทั ้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลให้
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม สร้างแพลตฟอร์มองค์ความรู ้แบบ
เรียลไทม์ โดยบทบาทของรัฐบาลอินเดียเป็นผู้สนับสนุน
หลักในการพัฒนา บำรุงรักษาข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศ
อินเดีย โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนากลยุทธ์สำหรับ
การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานให้ความสอดคล้องกับ

ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาลอินเดีย ส่งเสริมการลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพื ้นฐานเชิง 
ภูมิสารสนเทศ พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบความพร้อมของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่เชื่อถือได้และถูกต้องสำหรับทุกคน 

 
โดยหลักการที่สำคัญคือ กำหนดมาตรฐานของข้อมูลภูมิสารสนเทศ ลดความซับซ้อน ไม่จำกัดการเข้าถึงของข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ เพื ่อให้ร ัฐบาลเข้าถึงข้อมูลเพื ่อประโยชน์สาธารณะ รวมทั ้งการรักษาความปลอดภัยของ  
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ซี่งจากการที่อินเดียเปิดเผยข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ นับเป็นปัจจัยสำคัญให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ 
โดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 30.3% ของส่วนแบ่งการตลาดเชิงพ้ืนที่ทั่วโลก สำหรับประเทศในเอเชีย อินเดียและ
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จีนอยู่ในอันดับที่ 3 และ 4 
ตามลำดับ มหาอำนาจแห่ง
เอเชียทั้งสองนี้ ประกอบกับ
เศรษฐกิจอื ่น ๆ ของ APAC 

จะทำให้ภูมิภาคเอเชีย เป็น
ศูนย์กลางของอุตสาหกรรม
ภูมิสารสนเทศในอนาคต ซึ่ง
อุตสาหกรรมเชิงพื ้นที ่เป็น
หนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโต
เร็วที ่ส ุดในโลก เนื ่องจาก
ก า ร น ำ เ ท ค โ น โ ล ยี  
Geospatial ( GNSS & 
Positioning, GIS/Spatial 
Analytics, Earth Observation, 3D Scanning) และการสร้างนวัตกรรมภูมิสารสนเทศไปสู่การดำเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยให้คุณค่ามหาศาลในแง่ของการเพิ่มผลผลิต ความคุ้มค่า ความโปร่งใส ความ
ปลอดภัย และการจัดการโครงการทำให้ตลาดของ Geospatial Market Size ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
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UN-GGIM ดำ เน ินการศ ึ กษา  Future trends in geospatial information management ในช ่ ว ง
ระยะเวลา 5 -10 ปี ดังนี้  
Rise of New Data Sources & Analytical 
Methods ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ ที่เกิดจากโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลผ่าน
เทคโนโลยเีซ็นเซอร์ Machine learning ปัญญาประดิษฐ์ 
(Al) และอินเทอร์เน็ต เช่น Cloud Computing ที ่มี
ประสิทธิภาพสูง การเชื่อมต่อความเร็วสูงทุกหนทุกแห่ง 
เครือข่ายเซ็นเซอร์และแพลตฟอร์มเซ็นเซอร์ใหม่  
การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ และเครื่องอัจฉริยะอัตโนมัติ 
ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกที่เน้นเครื่องจักรเป็น
หลัก ส่งผลต่อการลดต้นทุนในการเก็บข้อมูล ด้วยการ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในระบบขนส่งอัจฉริยะ (ITS) 
และการเติบโตของ Big Data ทำให้ความต้องการข้อมูล
เชิงพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะข้อมูลแบบเรียลไทม์
ที่มีรายละเอียดสูง ซึ่งในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมาโครงการ 

Digital Twin เพิ่มขึ้นอย่างมากในอเมริกาเหนือ เอเชีย 
และยุโรป ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการวางผ ังเม ืองและการจัดการ ทำให้สามารถ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม่นย่ำ ด้วยข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ที่หลากหลาย 

Technological Advancements อีก 10 ปีข้างหน้า
แหล่งข้อมูล วิธีการได้มาซึ ่งข้อมูลภูมิสารสนเทศจะ
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภูมิสารสนเทศที่ได้จากผู้ใช้ผ่านมือ
ถือ/ระบบอินเตอร์เน็ตบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เรียกว่า Crowdsourcing 
โดยที่ไม่มีหรือเกือบจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล 
เก ิ ดข ึ ้ น เป ็ นแผนท ี ่ ใน เว ็ บประเภท Volunteer 
Geographic Information System (VGI) ซ ึ ่ งถ ื อ เป็ น 
Web-based application ประเภทหนึ่งแตกต่างจาก 

ซอฟต์แวร์ GIS ดั้งเดิมที่ต้องใช้อยู่บนระบบปฏิบัติการใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเท่านั้นทำให้ได้ข้อมูลแบบ
เร ียลไทม์ซ ึ ่งเป ็นที ่ต ้องการมากขึ ้นโดยผู ้ ใช ้ข ้อมูล 
geospatial ต่าง ๆ และด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศที่ก้าวกระโดดทำให้ข้อมูลดาวเทียมสำรวจโลก
มีคุณภาพสูง ราคาต่ำ และมีความถี ่ส ูงมีส่วนทำให้
ปริมาณข้อมูลเพิ่มมากขึ้น เมื่อรวมกับปัญญาประดิษฐ์
และความสามารถในการคำนวณ วิเคราะห์จ ึงทำให้
สามารถสก ัดข ้อม ูลภ ูม ิสารสนเทศท ี ่หลากหลาย 
ซึ ่งนับเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกัน เพื ่อพัฒนา 
โซลูชันโดยอิงจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การผสานรวมชุด
ข้อมูลที่แตกต่างกัน เมื่อเงื่อนไขของสิทธิ์ใช้งานแตกต่าง
กันยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญในทศวรรษหน้า 

 

Industry Structural Shift ก า ร เ ป ล ี ่ ย น แปล ง
ภาคอ ุ ตส าหกรรมจาก ความหลากหลายของ 
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม
ที่เพ่ิมข้ึน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค หรือ
ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลง ข้อมูลเชิงพื้นที่ถูกนำมาเพ่ิม
ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม เช ่น แผนที ่ความ
ละเอียดสูงมีความสำคัญต่อการแนะนำระบบขนส่ง
อัจฉริยะ (อุตสาหกรรมยานยนต์และโทรคมนาคม) 
ดังนั้นการเพิ่มทักษะการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการ
สร้างแผนที่อัตโนมัติ แอปพลิเคชัน ปัญญาประดิษฐ์ 
จะม ีความสำค ัญมากสำหร ับอนาคต เน ื ่องจาก
อุตสาหกรรมยานยนต์ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในตลาดใน
อนาคตที่เหมาะสำหรับธุรกิจเชิงพ้ืนที่ 
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Evolution Of User Requirements จ า ก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตอลทำให้ผู ้ใช้งาน
ต้องการข้อมูลภูมิสารสนเทศแบบเรียลไทม์จากการ
เข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์พกพาในทันที เทศบาลเมือง
กลายเป็นผู ้ใช้ข้อมูล/ใช้เทคโนโลยี Digital Twin หรือ
โซล ูช ั ่น เม ืองอ ัจฉร ิยะ  เพ ื ่อต ิดตามและจำลอง
สถานการณ์ที ่เกี ่ยวข้องกับการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและเหตุการณ์น้ำท่วม และจากเทคโนโลยีไร้
พรมแดนทำให้เกิดแผนที่ภูมิสารสนเทศท้ังภายใน-ภาค
นอกอาคาร หรือในสถานที่ห่างไกล 

 

Legislative Environment ความก ้ า วหน ้ า ของ
เทคโนโลยีมาควบคู่กันกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่ง
สร้างความเสียหายแก่ระดับบุคคลและระดับประเทศ 
โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของข้อมูล ซึ ่งเป็นเป็น
ปัจจัยหลักในการแก้ไขความบกพร่องด้านนโยบายและ
กฎหมาย ซึ ่งนานาประเทศร่วมกันกำหนดแนวทาง
รักษาความปลอดภัย หรือ Digital ethics อาทิเช่น 
เพิ ่มความปลอดภัยไซเบอร์ร่วมกับอุปกรณ์ดิจิตอล 
สร้างข้อตกลงร่วมกันว่าการเปิดเผยข้อมูลเชิงพื ้นที่ 
ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากระบุลักษณะทาง
กายภาพมากกว่าตัวบุคคล เป็นต้น 

 

จากแนวโน้มการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อบริบทของโลกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
จากในอดีต เทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิ ระบบประมวลผลที่ฉลาดขึ ้นและมีความเป็นอัตโนมัติ ปริมาณข้อมูลใน
ฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และสามารถนำไปวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มีขนาดเล็กลง ซึ่งสามารถพกพาและเคลื ่อนที่ไปทุกหนแห่ง ฯลฯ ได้เข้ามามีส่วน
เกี ่ยวข้องในแทบทุกมิติ ไม่เว้นแม้แต่มิติการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐสามารถนำเอา
เทคโนโลยีเหล่านั้นมาปรับใช้กับการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการภาครัฐ การกำหนดนโยบายต่าง ๆ รวม
ไปถึงการแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยปัจจุบันแนวโน้มเทคโนโลยีที่สำคัญต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่สำคัญต่อการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. Virtual Reality / Augmented Reality การนำเทคโนโลย ี  Virtual Reality (VR) และ Augmented 
Reality (AR) มาปรับใช้ในการจำลองภาพหรือสถานการณ์เหมือนจริง เพื่อบริหารจัดการความปลอดภัย
สาธารณะ บริหารจัดการโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของเมืองในอนาคต  รวมถึงการเพิ่มรูปแบบใหม่ๆ 
ในการเรียนการสอน การท่องเที ่ยว  และระบบปฏิบัติการภาคพื้นดินที ่ใช้ในการรับสัญญาณดาวเทียม 
กว่า 30 ดวงทั่วโลก เป็นต้น 

2. Smart Machines / Artificial Intelligence กา รน ำ เทค โน โ ล ย ี  Smart Machine หร ื อ  Artificial 
Intelligence (AI) มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลสำรวจโลกเพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม 
การแปลงข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไปใช้รายการพยากรณ์พืชผลทางการผลิตของเกษตรกร การคาดการณ์
ปริมาณน้ำมันสำรองท่ัวโลก การคาดการณ์การแพร่ระบาดของโรคพืช การวิเคราะห์สถานะของโรคพืช เป็นต้น  



ส่วนที่ 1 : บทนำ 
19 

3. Cloud Computing มาปรับใช้ในการเก็บข้อมูล เพ่ือลดความยุ่งยากในการติดตั้งระบบ ลดต้นทุนในการดูแล
ระบบ และต้นทุนสำหรับการสร้างเครือข่ายด้วยตนเอง  การบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และ 
เทคโนโลยี Cloud Computing เข้าด้วยกัน เพื ่อประโยชน์ในการจัดสรรทรัพยากรทางภูมิสารสนเทศ 
แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อลดการซ้ำซ้อนในการจัดทำสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ รวมถึงการเข้าถึงระบบได้ทุกที่ 
(Anywhere, Anytime, Any-Device) และด้วยความสามารถทางเทคโนโลยี Cloud Computing จึงสามารถ
ทำให้ขยายขีดความสามารถของระบบได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

4. Internet of Things (IoT) ความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่หลากหลายเข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
เปิดโอกาสให้มีการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายและกว้างขวางมาก โดยรูปแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์
ต่าง ๆ จำนวนมากเข้ากับโครงข่าย จะช่วยให้สามารถตรวจวัดข้อมูลที่หลากประเภทประเภทได้เป็นจำนวน
มาก และช่วยให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และแสดงผลแบบกราฟฟิกเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้  
เมื ่อนำระบบดังกล่าวผนวกเข้ากับระบบ Big Data จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที ่มีความซับซ้อน 
มีจำนวนมาก และ ทันเหตุการณ์ (real-time) ตัวอย่างเช่น ระบบเซ็นเซอร์บนภาคพ้ืนดินร่วมกับภาพถ่ายทาง
อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม ระบบ Sensor Network บนพื้นโลกสามารถใช้แทน ข้อมูลดาวเทียมในการวัด
ภูมิอากาศและการติดตามสถาณะการน้ำท่วม เป็นต้น 

5. Blockchain / Distributed Ledger Technology การประย ุ กต ์ ใ ช ้ เทคโน โลย ี  Blockchain หรื อ 
Distributed Ledger Technology ในการจัดเก็บข้อมูลและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง บล็อกเชนที่เปิดใช้งานเชิงพ้ืนที่ หรือเราเรียกว่า ภูมิสารสนเทศบล็อกเชน ( Geospatial Blockchain) 
เพื ่อเพิ ่มบทบาทให้กับบล็อกเชนเชิงพื ้นที ่ไม ่เพียงแค่บันทึกเวลาของรายการ (Transaction) เท่านั้น 
แต่ยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องเชิงพ้ืนที่ได้อีกด้วย (Proof of Location) สร้างความน่าเชื่อถือ และไว้ใจ
ให้แก่ผู้ที่ใช้งานในระบบได้ว่าผู้ใช้งานระบบจะไม่สามารถแก้ ไขข้อมูลของของรายการที่อยู่ในระบบได้โดยง่าย 
(Immune to changes and attacks) อย่างไรก็บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อรวมกับ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ IoT สร้างข้อมูลปริมาณมหาศาล และมีแท็กข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และการ
ประมวลผลสามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจากการใช้งานบล็อกเชนและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

6. Digital Twins คือการสร้างแบบจำลองวัตถุทางกายภาพให้อยู ่ในรูปแบบดิจิทัล การนำเทคโนโลยี GIS 
มาประยุกต์ใช้เป็นองค์ประกอบของ Digital Twins สามารถใช้ในการจำลองสภาพเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
บริหารจัดการ หรือมอนิเตอร์ประสิทธิภาพของระบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สินทรัพย์ในพื ้นที่  โครงข่าย
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลง และนำไปสู่การปรับปรุง บริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ตลอดจนการจำลองภาพผัง
ในอนาคต เช่น การวางผังเมือง ผังชุมชน ผังโครงการต่าง ๆ  ที่กำลังจะมีการพัฒนาในอนาคต นำไปสู่การ
พัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับนานาชาติอีกด้วย 
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เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  

ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างการหาพิกัดตำแหน่ง 
และการบันทึกภาพจากอากาศยานและดาวเทียม ซึ่งทำได้ง่ายขึ้นและราคาถูกลงเป็นอย่างมาก ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เริ่มเข้าสู่ยุค Web 2.0 จากเดิมในยุค Web 1.0 ที่ผู้ใช้เป็น
ผู้รับข้อมูลเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์ที่ทำให้ไมโครชิปทำงานได้
เร็วขึ ้นและมีขนาดเล็กลงเรื ่อย ๆ จนเข้าไปฝังอยู ่ร ่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยเฉพาะ
โทรศัพท์เคลื่อนที่กลายเป็นสมาร์ทโฟนที่ทำให้เสมือนมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถคำนวณประมวลผลติดตัวตลอดเวลา
รวมทั้งไมโครชิปที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite System) 
ในสมาร์ทโฟนที่ทำให้การหาพิกัดของทุกตำแหน่งในโลกที่ต้องการระดับความถูกต้องประมาณ 5 เมตร กลายเป็น
กล่องดำที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ใด ๆ ทางด้านสำรวจรังวัด ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ และทำให้รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ที่อาจเรียกว่าภูมิทัศน์ (Landscape) เปลี่ยนไปจากเดิม 

1. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านการเก็บข้อมูลเชิงตำแหน่ง 
การพัฒนาการทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือ การหาตำแหน่ง และ 

การบันทึกภาพจากอากาศ/อวกาศ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอื่น ๆ กล่าวคือ 
มีลักษณะเป็น Democratization หรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ เนื่องจากเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และมีราคาถูกลง
เรื่อย ๆ จนทำให้การได้พิกัดหรือภาพเพื่อใช้ในภารกิจที่ไม่ต้องการความถูกต้องสูงมากนัก เช่น ในชีวิตประจำวัน 
เพื่อการเดินทาง ฯลฯ กลายเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่คนส่วนใหญ่สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญ
หรือหน่วยงานต่าง ๆ อีกต่อไป 

1.1 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการหาตำแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียม 

เทคโนโลยีทางภูมิสารสนเทศที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ (Disruptive technology) 
ในทางที่ดีขึ้นต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วทั้งโลกคือเทคโนโลยีการหาตำแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS (Global 
Navigation Satellite System) คำว่า GNSS ครอบคลุมไปถึงระบบดาวเทียมทุกระบบที่ใช้ในการหาพิกัดตำแหน่ง 
โดย GNSS ระบบแรกของโลกคือ ระบบ GPS (Global Positioning System) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 
2521 (1978) เพื ่อวัตถุประสงค์ในการนำหนเครื ่องบิน เรือรบ และภารกิจทางทหารระบบ GPS ซึ ่งควบคุมโดย
กองทัพอากาศสหรัฐ ฯ เปิดเสรีข้อมูลสัญญาณดาวเทียม (Ranging code, Satellite ephemeris, Almanac data) ใน
ช่องสัญญาณ L1 ให้กับพลเรือนทั่วโลกใช้   แต่ในช่วงแรกได้มีการผนวกเอาสิ่งที่เรียกว่า S/A (Selective availability) 
เข้าไปเพื่อลดคุณภาพของข้อมูลสัญญาณดาวเทียม ซึ่งทำให้พิกัดตำแหน่งที่ได้มีความถูกต้องเพียงในระดับ 50 เมตร 
อย่างไรก็ตาม ข้อเรียกร้องจากประชาคมผู้ใช้ GPS ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้มีการปิด S/A ในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2543 (2000)  และในที่สุดได้มีการประกาศยกเลิก S/A อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2548 (2005) การยกเลิก S/A  
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ทำให้ความถูกต้องแม่นยำทางตำแหน่งที่ได้จากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS แบบมือถือที่ใช้สำหรับสันทนา 
การ (Recreational-grade GPS receiver) ดีขึ ้นอยู ่ในระดับประมาณ 3.5 – 8.0 เมตร ซึ ่งเป็นระดับที ่เพียงพอ 
ต่อการนำไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน  

กล่าวได้ว่า ระบบ GPS คือ Open data ระบบแรกของโลก การที่ข้อมูลสัญญาณดาวเทียมถูกเผยแพร่อย่าง
เสรีและสามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายทำให้เกิดการค้นคว้าวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์จากสัญญาณดาวเทียม 
GPS ส่งผลให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่นำไปประยุกต์ใช้ในกิจการต่าง ๆ ตามมาอย่างกว้างขวาง 
โดยในช่วงแรกการประยุกต์ใช้ส่วนใหญ่จำกัดอยู่ที่การเดินเรือ/อากาศยาน การสำรวจการทำแผนที่ และงานทางด้าน
ธรณีฟิสิกส์ แล้วจึงขยายวงกว้างออกไปเมื่อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมมีขนาดเล็กลงและถูกลงเป็นอุปกรณ์ที่สามารถ
พกพาได้ เช่น อุปกรณ์นำทางในรถยนต์ หรืออุปกรณ์นำทางแบบพกพาส่วนตัวจนในปัจจุบันกลายเป็นไมโครชิป 
ใน Convergent device อย่างเช่นสมาร์ทโฟน การศึกษาในปี พ.ศ. 2556 (2013) ได้แสดงให้เห็นว่าข้อมูลสัญญาณ
ดาวเทียม GPS ก่อให้เกิดผลประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเป็นมูลค่าถึงประมาณ 68,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GPS ของสหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นต้นแบบให้ระบบ 
GNSS ทุกระบบของโลกที่ตามมากำหนดนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลสัญญาณดาวเทียมของตนเองในลักษณะ
เช่นเดียวกัน 

นอกจากระบบ GPS ของสหรัฐอเมริกา ยังมีระบบดาวเทียม GNSS ของประเทศอ่ืน ๆ ที่โคจรและให้บริการ 
อาท ิ เช ่น  1) GLONASS ของสหพ ันธร ั ฐร ั สเซ ี ย ประกอบด ้ วยดาวเท ี ยม 24 ดวงและสำรองอ ี ก 2 ดวง 
2) Galileo ของสหภาพยุโรป ประกอบด้วยดาวเทียม 24 ดวงและสำรองอีก 6 ดวง 3) BeiDou หรือ BDS ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยปัจจุบันกำลังขยายระบบดาวเทียมให้ครอบคลุมทั่วโลกให้มีจำนวนดาวเทียม 35 ดวง
ภายในปี 2020 4) IRNSS (Regional navigation Satellite System) ของประเทศอินเดีย เป็นระบบดาวเทียมระดับ
ภูมิภาคซึ่งให้บริการเฉพาะประเทศอินเดียและพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบด้วยดาวเทียม 7 ดวง และ 5) Quasi-Zenith 
Satellite System (QZSS) ของประเทศญี่ปุ่น เป็นระบบดาวเทียมระดับภูมิภาค ที่ครอบคลุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
และโอเชียเนีย (Oceania) ขณะนี้มีดาวเทียม 4 ดวงที่โคจรอยู่เหนือพ้ืนโลก และมีแผนจะเพ่ิมเป็น 7 ดวงภายในปี 2024 

การที่มี GNSS หลายระบบ ทำให้จำนวนดาวเทียม GNSS ที่สามารถเลือกใช้เพื่อหาตำแหน่งมีมากขึ้น 
ส่งผลให้การกำหนดตำแหน่งทำได้เร็วขึ้น มีความถูกต้องแม่นยำดีขึ้น และช่วยลดจุดบอดที่ไม่สามารถรับสัญญาณ
ดาวเทียมได้ซึ่งมักเกิดขึ้นในเขตเมือง รวมทั้งทำให้ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่จะพ่ึงพาระบบ GNSS ลดลงเนื่องจากไม่มี
ประเทศใดประเทศหนึ่งผูกขาดการให้บริการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ไมโครชิปที่ประมวลผลสัญญาณ
ดาวเทียม GNSS เพื ่อหาพิก ัดตำแหน่งม ีขนาดเล ็กลงและถูกลงจนสามารถผนวกเข้ามาเป ็นส ่วนหนึ ่ งของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งผลให้ความสามารถในการระบุพิกัดตำแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS กลายเป็นคุณลักษณะ
มาตรฐานของสมาร์ทโฟน โดยในปัจจุบัน ไมโครชิปทางด้าน GNSS ในสมาร์โฟนทั้งหมด (ตัวอย่างในกรณีของไอโฟน
ตั้งแต่รุ่น 4S เป็นต้นมาหรือ Samsung รุ่น S3 เป็นต้นมา) เป็นแบบที่เรียกว่า dual-constellation สามารถรับสัญญาณ
ดาวเทียมได้ทั ้งจาก GPS และ GLONASS  และให้พิกัดที ่มีความถูกต้องทางราบเฉลี ่ยในระดับ 5.0 - 8.5 เมตร 
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(Zandbergen and Barbeau, 2011)  โดยแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นคือโมโครชิปแบบ quad-constellation ที่สามารถ
รับสัญญาณดาวเทียม Galileo และ Beidou เพ่ิมเติมจาก GPS และ GLONASS พัฒนาการของ GNSS ที่มีจำนวนระบบ
และดาวเทียมมากขึ ้นเรื ่อย ๆ ผนวกกับความก้าวหน้าของสมาร์ทโฟน ทำให้เกิดสภาพที ่เร ียกว่า Ubiquitous 
positioning ตามจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่เพ่ิมขี้นอย่างต่อเนื่องGNSS-enabled smart phone สามารถบอกตำแหน่งที่
เที่ยงตรงในระดับประมาณ 5 เมตร ให้กับผู้ใช้ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดในโลก โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ใด ๆ ทางด้าน
สำรวจรังวัด และทำให้เกิดการประยุกต์ใช้ในงานที่ต้องการข้อมูลตำแหน่งของผู้ใช้ขึ้นมากมาย เช่น บริการเรียกรถ
สาธารณะผ่านแอปพลิเคชันของ Uber การค้นหาเส้นทางเดินทางผ่าน Google map การ Geotag ภาพถ่ายปกติจาก
มุมมองภาคพื้นดิน การแชร์ตำแหน่งของตนเองผ่าน Line การ Check-in ใน Facebook การบันทึก (Mark) ตำแหน่ง
ต่าง ๆ ที่สนใจ หรือแม้แต่ในเชิงสันทนาการ เช่นเกม Pokemon Go ที่กำลังเป็นที่นิยมแพร่หลายอย่างรวดเร็วในขณะนี้ 
ทั้งหมดนี้เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคมจาก GNSS และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สภาพการณ์ Geo-spatial 
big data ที่ข้อมูลภูมิสารสนเทศมีปริมาณมากขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

1.2 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการบันทึกภาพจากอากาศ/อวกาศ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพจากทางอวกาศท่ีทำให้ภาพถ่ายจากดาวเทียมมีความละเอียด

สูงเพิ่มขึ้น และพัฒนาไปจนถึงขั้นกลายเป็นสินค้าซื้อขายกันโดยทั่วไปเมื่อดาวเทียมรายละเอียดสูงเชิงพาณิชย์  
ดวงแรกของโลก IKONOS รายละเอียดภาพ 1 เมตร ถูกส่งขึ้นในอวกาศเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2542 (1999)  
จนกระทั่งในปัจจุบัน ภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูงเชิงพาณิชย์ เช่น Worldview 4 ซึ่งถูกส่งขึ้นเมื่อเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (2016) ให้ความละเอียดถึงประมาณ 31 ซม หรือขนาดประมาณป้ายทะเบียนรถยนต์ 
ซึ่งเป็นความละเอียดที่เทียบเคียงได้กับภาพถ่ายทางอากาศ (ดีท่ีสุดในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 5 – 10 ซม ที่ความสูง
ประมาณ 1,000 เมตร) 

 

 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างภาพดาวเทียม
รายละเอียดสูง Worldview-
4 รายละเอียดภาพ 30 ซม

(https://www.space.com) 

ควบคู่ไปกับการพัฒนาภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นดาวเทียมขนาดใหญ่ที่ยังมีราคา
ค่อนข้างสูง และผลิต/ให้บริการโดยบริษัทข้ามชาติทางด้าน Aerospace  ความก้าวหน้าของดาวเทียมขนาดเล็กที่
เรียกว่า Micro หรือ Pico satellite system ทำให้การได้ภาพถ่ายจากดาวเทียมในเกือบทุกบริเวณของโลก
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กลายเป็นสิ่งที่ง่ายและมีราคาถูกลงจากในอดีตเป็นอย่างมาก พัฒนาการของ Pico satellites ทำให้เกิดการ
ขยายตัวของการบันทึกภาพถ่ายจากอวกาศจากเดิมที่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานรัฐเพียงไม่ก่ีหน่วย
ไปสู่ภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไป 

Pico satellite system เป ็นดาวเท ียมขนาดเล ็กมาก (Pico satellite) ท ี ่ม ีน ้ำหน ักเบาประมาณ 
1-2 กิโลกรัม สามารถติดตั้งระบบบันทึกภาพ/วีดีโอและทำหน้าที่คล้ายกับดาวเทียมสังเกตการณ์โลก โดยสามารถ
ส่งขึ้นไปในวงโคจรต่ำในอวกาศ (Low Earth Orbit) โดยฝากไปพร้อมกับการส่งดาวเทียมขนาดใหญ่ทำให้ค่าใช้จ่าย
ในการสร้างและส่งขึ้นไปใช้งานมีราคาถูกกว่าดาวเทียมปกติมาก โดยในกรณีของระบบดาวเทียม Cubesat ซึ่งถือ
เป็นต้นแบบของ Pico satellite มีค่าใช้จ่ายในการสร้างและส่งขึ้นในในอวกาศที่วงโคจรต่ำเพียงประมาณ 100,000 
– 200,000 เหรียญสหรัฐเท่านั้น (https://www.diyspaceexploration.com/what-are-cubesats/) เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายที่ถูกลงเป็นอย่างมากนี้เองทำให้หน่วยงานของรัฐบางหน่วยของสหรัฐอเมริกาเช่น NASA ส่งดาวเทียม 
Cubesat ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหากดาวเทียมที่สร้างขึ้นมาจากโครงการที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ของ NASA (http://www.nasa.gov/directorates/heo/home/CubeSats_initiative)     

ปัจจุบันเริ่มมีบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจรับสร้างและส่งดาวเทียมขนาดเล็กในราคาที่ถูกกว่า Cubesat เช่น 
บริษัท Interorbital ที่ให้บริการระบบดาวเทียม Tubesat ในราคาประมาณ 8,000 – 10,000 เหรียญสหรัฐ ในปี 
พ.ศ. 2557 (2014) มี Startup อย่างน้อย 9 บริษัทที่ส่งดาวเทียมหรืออยู่ระหว่างการสร้างดาวเทียมเพื่อธุรกิจ
จำหน่ายภาพจากดาวเทียม (ข้อมูลจาก IEEE Spectrum, http://spectrum.ieee.org/aerospace/satellites/9-
earthimaging-startups-to-watch) ในขณะเดียวกัน ระบบอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็กที่เรียกว่า UAV หรือ 
Drone และQuadcopters, Multi-rotor Helicopters  ก็เป็นอีกทางเลือกในการบันทึกภาพจากทางอากาศที่เริ่ม
แพร่หลายมากขึ้นเรื ่อย ๆ ปัจจุบัน GNSS-enabled Drone  กล้องถ่ายภาพขนาดเล็ก และ Lidar Sensor ซึ่ง
ประกอบเป็น Drone mapping system เป็นสิ่งที่หาซื้อได้ทั่วไปในท้องตลาด และราคาทั้งระบบอยู่ในหลักเพียง
ไม่ก่ีหมื่นบาทจนถึง 4 หรือ 5 แสนบาท การใช้ Drone mapping system เป็นทางเลือกใหม่สำหรับกิจการต่าง ๆ 
ที่ไม่ต้องการความถูกต้องสูงมากนักจำนวนมาก เช่น การบินถ่ายภาพเพื่อตรวจการ เติบโตของพืชในพื้นที่เกษตร
ขนาดใหญ่ การใช้ภาพถ่ายเพื่อทำแผนที่พื ้นที ่ไร่สวนขนาดเล็กของตนเอง ตัวอย่างในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน
เกษตรกรสามารถซื้อ Drone mapping system ขนาดเล็กที่บินได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ 5-10 นาที แต่ก็เพียงพอ
สำหรับบันทึกภาพทั่วทั้งบริเวณในราคาเพียงประมาณ 1,000 เหรียญสหรัฐ เทียบกับในอดีตที่การจ้างบินถ่ายภาพ
โดยเครื่องบินขนาดเล็กที่มีคนขับสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐต่อชั่วโมง (ข้อมูลจาก MIT 
Technology Review, https://www.technologyreview.com/s/526491/agricultural-drones/) 

 

 

 

https://www.technologyreview.com/s/526491/agricultural-drones/
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2.  เทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ 

แนวโน้มของบริการใน world wide web มีการเปลี่ยนแปลงตามความเร็วอินเตอร์เน็ตและมาตรฐาน 
เว็บที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเปลี่ยนแปลงตามอุปกรณ์ท่ีขยายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปเป็นสมาร์ทโฟน 
แท็บเบล็ตและอุปกรณ์อ่ืน ๆ เมื่อย้อนกลับไปดูการเปลี่ยนแปลงใน world wide web นี้ จะเห็นว่าสามารถแบ่งได้
เป็นยุคสมัยที่ค่อนข้างชัดเจนประมาณปี พ.ศ. 2547 (2004) จึงมีคำเรียกยุคสมัยก่อนปี 2004 ว่า Web 1.0 และ 
ยุคหลังปี 2004 จนถึงปัจจุบันเรียกว่า Web 2.0  

เว็บในช่วงที่เกิดขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2547 (2004) หรือเรียกได้ว่าเป็นยุค web 1.0 นั้น เป็นช่วงที่เว็บเน้น 
การแสดงเนื้อหาที่เกิดขึ้นจากผู้ให้บริการ หรือผู้ที่สร้างเว็บไซต์นั้น ๆ ขึ้นมา จะมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้น้อย
มากเมื่อเทียบกับในยุคปัจจุบัน หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นเว็บไซต์ที่อ่านได้อย่างเดียว ตัวอย่างเว็บไซต์ในยุคนั้นไดแ้ก่ 
Yahoo.com ซึ่งเป็นเว็บรายงานข่าวสารและให้บริการอีเมล Geocities ซึ่งเป็น portal สำหรับสร้างเว็บไซต์ใน
ปัจจุบันนี้เราอาจกล่าวได้ว่าเรากำลังอยู่ในช่วงของ web 2.0 ซึ่งเว็บไซต์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้น ผู้พัฒนาเว็บมักจะ
ไม่ได้สร้างเนื้อหาขึ้นเอง แต่ผู้ใช้เป็นผู้สร้างเนื้อหาขึ้นมา (User-generated content) ซึ่งได้แก่ข้อความ รูปภาพ 
วีดีโอ หรือไฟล์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น Youtube.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์แสดงวิดีโอที่ผู้ใช้ใส่เข้ามาเพ่ือให้ผู้ใช้อ่ืนได้เข้ามาดู 
หรือเว็บประเภท Social network ที่เว็บไซต์ดังกล่าวมีหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางระหว่างผู้ใช้หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น
ชุมชนเสมือน (Virtual community) เช่น Facebook, Twitter, หรือ Instagram เป็นต้น เว็บไซต์อีกรูปแบบหนึ่ง
ที่นิยมมากในช่วง Web 2.0 นั้นคือ เว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้ที่อาศัยมีการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน (User 
engagement) เป็นตัวหลักในการดำเนินธุรกิจ อย่างเช่น eBay หรือ Amazon ตัวอย่างเว็บไซต์ในยุค web 2.0 ที่
กล่าวมาท้ังหมดนี้แตกต่างจากเว็บไซต์ในยุคก่อนหน้าที่ผู้ใช้สามารถดูได้เพียงอย่างเดียวอย่างชัดเจน 

เนื่องจากความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เว็บสามารถให้บริการเว็บไซต์ที่มีเนื้อหามาก ๆ ได้
และสามารถมีส่วนโต้ตอบได้ในทันทีเหมือนกับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนเครื่องเดสก์ทอป ในยุค Web 2.0 นี้จึงมีเว็บ
ประเภท Web-based applications เกิดขึ้นมา เว็บประเภทนี้ให้บริการเว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นซอฟต์แวร์ที่
ผู้ใช้งานใช้ผ่านส่วนปฏิสัมพันธ์ (interface) บนบราวเซอร์ แต่มีการประมวลผลอยู่ที่เครื่องแม่ข่าย ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้อง
ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องเลย มีเพียงบราวเซอร์ก็สามารถใช้งานได้ทันที ซึ่งแตกต่างจากแอปพลิเคชันดั้งเดิมที่อยู่บน
ระบบปฏิบัติการเช่น Windows, Linux, หรือ Mac OS ที่ทั ้งส่วนปฏิสัมพันธ์และส่วนประมวลผลอยู่ที ่เครื ่อง
เดสก์ทอปทั้งหมด และผู้ใช้จะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เครื่อง 

อิทธิพลของยุค Web 2.0 ได้ทำให้กระบวนการผลิตแผนที่ไปอย่างมาก จากเดิมที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะ
เป็นผู้วิเคราะห์ภูมิสารสนเทศผ่านซอฟต์แวร์บนเครื่องเดสก์ทอปที่เน้นไปที่ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลกลายมา
เป ็นระบบสารสนเทศภูม ิศาสตร ์ท ี ่สน ับสน ุนผ ู ้ ใช ้ท ั ่วไปท ี ่ม ีข ีดจำก ัดความสามารถในการผลิตแผนที่  
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า Neo-cartography หรือ Neogeograpy  (Tyner, 2015) ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของ 
Neo-cartography นั่นคือ Google Maps ซึ่งเป็นแผนที่บนเว็บที่สนับสนุนการทำ  Mashup หรือการนำแผนที่ 
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ที่ให้บริการโดย Google ไปผนวกกับข้อมูลเชิงตำแหน่งอื่น ๆ แล้วสร้างขึ้นเป็นแอปพลิเคชันใหม่ ทำให้ผู้ใช้งาน
สามารถสร้างเว็บแผนที่ได้เองโดยไม่ต้องสร้างแผนที่ฐานขึ้นมาเอง และยังมีการให้บริการฟังก์ชั่นพ้ืนฐานผ่านระบบ 
Application program interface หรือ API ทำให้ผู้พัฒนาโปรแกรมไม่ต้องสร้างฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับแผนที่เช่น
การหาระยะทาง หรือการค้นหาสถานที่อีกต่อไป ผลจาก Neo-cartography นั้นทำให้ความสำคัญของความ
ถูกต้องแม่นยำเชิงตำแหน่ง และระบบพิกัด ถูกละเลยไปมาก ทำให้ต้องมีการสร้างกลไกขึ้นมาเพื่อควบคุมดูแล
ความถูกต้องข้อมูลสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูง ดังจะเห็นได้จาก Openstreetmap ที่มีกลไกการ
ต ร ว จสอบ และอภ ิ ป ร ายความถ ู ก ต ้ อ ง ขอ งข ้ อม ู ล  (เ ช ่ น  MapRoulette http://maproulette.org/, 
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Validator) รวมถึงหน่วยงานรัฐที ่ใช้ Openstreetmap หลาย
แห่งได้ออกแบบเครื่องมือเพื ่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  (http://wiki.openstreetmap.org 
/wiki/TIGER_fixup) เช่นเดียวกับแอปพลิเคชันประเภทอื่นๆ แอปพลิเคชันประเภท Geographic Information 
System บนเดสก์ทอปได้เปลี ่ยนมาเป็น web-based application มากขึ ้นเรื ่อย ๆ โดยผู ้ใช้สามารถทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่านบราวเซอร์ได้เหมือนกับแอปพลิเคชันบนเดสก์ทอปทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน  
ผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลายมากยิ ่งขึ ้น ทั ้งสมาร์ทโฟน แท็บเบล็ต และอุปกรณ์อื ่น  ๆ โดยไม่ต้องกังวลเรื ่อง
ความสามารถในการประมวลผลของฮาร์ดแวร์อีกต่อไป 

นอกจากนี้ Web 2.0 ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้เก็บข้อมูลเชิงตำแหน่งและสร้างแผนที่ร่วมกันผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ทำให้เนื้อหาของแผนที่ถูกสร้างขึ้นโดยประชาคมผู้ใช้จำนวนมากในลักษณะร่วมมือกันทำงานหรือที่
เรียกว่า Crowdsourcing ได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่มีหรือเกือบจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล เกิดขึ้นเป็นแผนที่
ในเว ็บประเภท Volunteer Geographic Information System (VGI) ซึ ่งถือเป็น Web-based application 
ประเภทหนึ่งแตกต่างจากซอฟต์แวร์ GIS ดั้งเดิมที่ต้องใช้อยู่บนระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
เท่านั้น วิวัฒนาการของ Web 2.0 เป็นไปอย่างรวดเร็ว และเริ่มมีการกล่าวถึงว่ายุคสมัยของ Web 3.0 กำลังเกิด
ขึ้นมา (https://lifeboat.com/ex/web.3.0) โดยมีลักษณะคือ เว็บจะมีการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ 
มากขึ้นหรือที่เรียกว่า Semantic Web ซึ่งจะทำให้การค้นหามีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และมีการจัดระเบียบ
มากกว่าเดิม รวมถึงจะมีการใช้ Artificial Intelligence (AI) Machine Learning และ Data Mining เพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริการมากขึ้น ซึ่งเราจะเห็นได้จากการที่ Social Network เช่น Facebook ได้นำเทคโนโลยี 
AI มาใช้ในการจัดการแสดงเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงใจคนมากยิ่งขึ้น 

http://maproulette.org/
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/TIGER_fixup
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/TIGER_fixup
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ตัวอย่างภาพไทมไลน์ของ Web 1.0 - 4.0 

 
 

ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์ที่ทำให้ไมโครชิปทำงานได้เร็วขึ้นโดยมี
ขนาดเล็กลงเรื ่อย ๆ จนเข้าไปฝังอยู่ร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื ่อนที่
กลายเป็นสมาร์ทโฟนที่ทำให้เสมือนมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถคำนวณประมวลผลติดตัวตลอดเวลาหรือที่เรียกว่า 
Ubiquitous computing รวมทั้งการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเครือข่ายโทรคมนาคมและความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายทำให้เกิด Ubiquitous Internet  ทำให้การสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และให้การ
บริการต่าง ๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นได้ในเกือบทุกที่และทุกเวลา ประกอบกับความก้าวหน้าของ GNSS-
enabled smartphone ทำให้แนวโน้มของแอปพลิเคชันในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงตำแหน่งให้
เป็นประโยชน์มากขึ้น จะเห็นได้จากการที่บริการ Social Network ต่าง ๆ เช่น Facebook Instagram Pinterest 
Twitter Line ต่างมี feature ที่สามารถเก็บข้อมูลตำแหน่งของผู ้ใช้เอาไว้เพื ่อใช้ประโยชน์ในภายหลัง เช่น 
Facebook สามารถกำหนดบริเวณท่ีจะทำโปรโมชั่นให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ต้องการได้ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทำ
ให้เกิดเนื้อหาหรือ Content ของ Web 2.0 ที่เกิดจากผู้ใช้ โดยที่ Content ที่มีลักษณะเชิงตำแหน่งจำนวนมาก
ตามจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟน ข้อมูลเชิงตำแหน่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลาตาม
ลักษณะการใช้งาน Social media ทำให้เกิด Big data ทางด้านตำแหน่งหรือที่เรียก Geospatial big data ขึ้น 
และ Geospatial big data เหล่านี้ซึ่งสะท้อนพฤติกรรมทางตำแหน่งและเวลาของผู้ใช้อยู่ในมือของบริษัทธุรกิจ  
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ซึ่งเป็นสภาพการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่นานและเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางถึงประโยชน์
ที่เกิดขึ้น พร้อม ๆ ไปกับเป็นประเด็นที่ถกเถียงโต้แย้งถึงความเกี่ยวพันกับความเป็นส่วนบุคคล (Privacy) 

3. ระบบให้บริการทางด้านภูมิสารสนเทศ 

ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐของไทยได้พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้ว 
ระบบให้บริการทางด้านภูมิสารสนเทศที่พัฒนาโดยหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงานและเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองมากกว่าที่จะเป็นระบบให้บริการ
กับประชาชนทั่วไป ในขณะเดียวกันได้เกิดผู้เล่นในตลาดบริการภูมิสารสนเทศ เช่น Google Earth และ Google 
Maps ของ Google แอปพลิเคชัน Maps ของ Apple แอปพลิเคชัน Bing Map ของ Microsoft เป็นต้น บริการ
เหล่านี้ได้มีการพัฒนาเพ่ือตอบโจทย์ของผู้ใช้บริการที่เป็นประชาขนทั่วไปในวงกว้างได้เป็นอย่างดี แพลตฟอร์มการ
ให้บริการสำหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจดิจิทัลยัง
สามารถเชื่อมต่อกับ API ไปยังแพลตฟอร์มการให้บริการเพื่อให้บริการต่อยอดกับผู้บริโภคต่อไปได้ด้วย  

ในหัวข้อนี้ จะเป็นการสรุปให้เห็นระบบให้บริการทางภูมิสารสนเทศ 3 รูปแบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ 
Web Mapping Service, Open Geo Data Portal, และ API ตามรายละเอียดในหัวข้อ 3.1 - 3.3 ตามลำดับ 

3.1  Web Mapping Service 
Web Mapping Service (WMS) เป็นบริการแผนที่บนอินเตอร์เน็ตที่ให้ผู้สนใจใช้บริการสามารถเปิด  

ดูแผนที่ด้วยเว็บบราวเซอร์หรือโปรแกรมเฉพาะอย่างอื่น ข้อมูลที่ให้บริการเป็นหลักคือแผนที่ และมักมีข้อมูล
ประกอบอื่น ๆ ที่อ้างอิงอยู่กับแผนที่เช่นตำแหน่งโรงเรียน ร้านอาหาร อาคาร ถนน และข้อมูลอื่น ๆ การให้บริการ
ข้อมูลมักจะอยู่ในรูปแบบของ Slippy map หรือ แผนที่ที่สามารถย่อขยายและเลื่อนไปมาได้ โดยจะทำการแบ่ง
แผนที ่ออกเป็นส่วนๆหรือที ่เร ียกว่า Tile แล้วส่งมาทีละส่วนในลักษณะภาพราสเตอร์ เพื ่อความรวดเร็ว 
ในการแสดงผลข้อมูล 

นอกจากการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวแล้ว WMS บางแห่งยังได้ให้บริการภาพสามมิติ Streetview สภาพ
จราจร หรือข้อมูลพิเศษอ่ืน ๆ นำเสนอร่วมกับแผนที่ นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้บริการหลายรายให้บริการฟังก์ชั่นในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและเพ่ิมชั้นข้อมูลในรูปแบบของ Application Programming Interface (API) หรือฟังก์ชั่นในการ
ส่งออกข้อมูลออกเป็นรูปแบบที่สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อเองได้ (Machine readable format) ทำให้เกิดการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ร่วมกับแผนที่มากมาย   ในปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่ให้บริการ Web Mapping ที่มีข้อมูลภูมิ
สารสนเทศครอบคลุมทั่วโลก หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น Global WMS อยู่จำนวนมาก เช่น 

1) Google Maps (http://maps.google.com)  
2) Bing Maps (http://maps.bing.com)  
3) Mapquest (http://mapquest.com) 

นอกจาก Global WMS ตามข้างต้นแล้ว ยังมี Local WMS ของไทยเองที่แพร่หลายอยู่ 2 บริการได้แก่ Longdo 
Map และ Nostra Map นอกจาก WMS ที่ให้บริการโดยหวังผลในเชิงพาณิชย์ (ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม) ข้างต้นแล้ว 

http://mapquest.com/
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ยังมี WMS ที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานทำการปรับปรุงได้ด้วยตัวเองในลักษณะ Crowdsourcing และใช้งานได้ฟรีโดยไม่
มีเงื่อนไข เช่น 

1) OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org/) 
2) Wikimapia (http://wikimapia.org) 
ประโยชน์หลักของแผนที่เหล่านี้คือเป็นแผนที่ฐาน (Base Map) ที่ใช้ซ้อนทับกับข้อมูลชนิดอ่ืนเพ่ือช่วย

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่ง นอกจากนี้ แผนที่ที่ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงข้อมูลเองได้ยังมีประโยชน์ให้
ผู้ใช้งานสามารถเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้งานสำรวจมาเองโดยไม่ต้องลงทุนทรัพยากรเองอีกด้วย 

3.2 Open Geo Data Portal 
ระบบ Open data portal เป็นระบบที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ใช้นำไปใช้ต่อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 

Open data portal ในแง่ของข้อมูล Geospatial data นั้นจะแตกต่างจาก Web mapping เช่น Google Map 
หรือ OpenStreetMap ตรงที่ไม่ได้มุ่งเน้นการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบแผนที่ฐานเท่าไหร่นัก แต่เป็นการเน้นไปที่การ
แชร์ข้อมูลโดยอยู่ในรูปแบบที่สามารถดาวน์โหลดและนำไปใช้ได้โดยทันทีและมีการให้บริการ API เพื่อใช้ในการ
ดาวน์โหลดข้อมูลผ่านโปรแกรมด้วย ทั้งนี้อาจมีการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ใช้เข้าใจลักษณะของข้อมูล 
โดยคร่าว ๆ ก่อนนำไปใช้ 

Open Data Portal อาจเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลหลายชนิด ทั้งข้อมูล spatial และ ข้อมูลชนิดอ่ืน 
เช่น Data.gov.uk ของอังกฤษ และ Data.gov ของสหรัฐอเมริกา โดยทุกคนสามารถแชร์ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
เพ่ือให้ผู้ใช้นำไปใช้ได้โดยสะดวกและไม่เสียค่าใช้จ่าย หรืออาจเน้นไปที่ข้อมูล spatial เพียงอย่างเดียว เช่น Open 
geo data portal ของบริษัท ESRI (http://opendata.arcgis.com/) ซึ ่งเป็นผู ้ผล ิตซอฟต์แวร์/ข้อมูลภ ูมิ
สารสนเทศและผู้ให้บริการทางด้านภูมิสารสนเทศรายใหญ่ของโลก ตัวอย่างที่ดีของ Open geo data portal 
สำหรับข้อมูลภูมิสารสนเทศมาตราส่วนเล็กคือ Natural Earth (http://www.naturalearthdata.com/) ที่เกิด
จากความร่วมมือของนักทำแผนที่ มหาวิทยาลัย หน่วยงานธุรกิจ (เช่น หนังสือพิมพ์ Washington Post ซึ่งอนุญาต
ให้ Natural Earth ใช้ข้อมูลระดับ 1:50,000,000 ของตนเองและเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นแผนที่ฐาน) 
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั ่วทั ้งโลก และสนับสนุนโดย NACIS (North American Cartographic Association) 
Natural Earth ให ้บร ิ การดาวน ์ โหลดข ้ อม ู ล ระด ับมาตราส ่ วน  1:10,000,000    1:50,000,000 และ 
1:100,000,000 ล้านทั่วทั้งโลก ทั้งข้อมูลเวกเตอร์ที่เป็น Shapefile และข้อมูลราสเตอร์ในรูป Tiff+world file 
โดยข้อมูลที่ดาวน์โหลดได้มีการระบุอย่างชัดเจนว่าอยู่ใน Public domain ซึ่งผู ้ใช้สามารถนำไปใช้งานต่อได้ 
โดยไม่มีข้อจำกัดและเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

สำหรับในประเทศไทยมี Open Data Portal คือเว็บไซต์ https://data.go.th/ โดยสำนักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดเผยข้อมูลของภาครัฐซึ่งสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ในปัจจุบันยังมีข้อมูล 
Geospatial น้อยมากและอยู่ในรูปแบบตารางค่าพิกัดซ่ึงยากต่อการนำไปวิเคราะห์ต่อไป 

3.3 Application Programming Interface (API) 

https://www.openstreetmap.org/
http://wikimapia.org/
http://opendata.arcgis.com/
https://data.go.th/
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API เป็นช่องทางการเชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล หรือการติดต่อกับเครื่องแม่ข่าย
ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านการเขียนโปรแกรม ที่ช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลหรือบริการต่าง ๆ ได้โดยสะดวก โดย
ข้อมูลที่ดึงจากระบบ API นั้นอยู่ในรูปแบบดิจิตอลที่สามารถนำไปใช้งานได้โดยทันที รูปแบบการให้บริการแบบ 
API กำลังเป็นที่นิยมมาก API มีการใช้งานแพร่หลาย ทั้งในโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์หลายชนิด 
เนื่องจากความสะดวกในการนำข้อมูลหรือฟังก์ชั่นไปพัฒนาต่อ นักพัฒนาโปรแกรมสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการ
เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งได้แทนที่จะต้องคัดเลือกข้อมูลด้วยตัวเอง มากกว่านั้นโดยปกติแล้วระบบ API จะเชื่อมต่อ
กับฐานข้อมูลอยู่ตลอดเวลา หากข้อมูลมีการปรับปรุง ผู้นำข้อมูลไปใช้จะได้รับข้อมูลที่ใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ   รวมทั้ง
การใช้ API ดึงฟังก์ชั่นในการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ทำให้นักพัฒนาโปรแกรมไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาฟังก์ชั่นนั้นขึ้นมา
ใหม่ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างเว็บเพจหรือแอปพลิเคชันแบบ Mashup ซึ่งหมายถึงการนำเนื้อหาหรือข้อมูลจาก
เว็บต่าง ๆ หลาย ๆ แห่งมารวมเข้าด้วยกันเป็นบริการใหม่ อย่างไรก็ดีอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและดูแล
รักษาระบบให้เสถียรอยู่ตลอดเวลา  

ในปัจจุบัน API ได้กลายมาเป็นมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลของรัฐ ทั้งข้อมูล Real time และข้อมูลที่
เก ็บบ ันท ึกไว ้  ต ั วอย ่ าง เช ่น Transport for London ได ้ ให ้บร ิการข ้อม ูล  Real time ผ ่านระบบ API 
(https://api.tfl.gov.uk/) เพื ่อให้ผู ้พัฒนาสามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ทันที สำหรับ API ที่เกี ่ยวข้องกับภูมิ
สารสนเทศ มีทั้ง API ที่ให้บริการข้อมูล Geospatial และ API ที่ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ระบบ API ที่ให้บริการ
แผนที่ที่นิยมมากในช่วงที่ผ่านมาคือ Google Map API ซึ่งเริ่มให้บริการประมาณปี 2005 (Official Google Blog, 
2016) Google API ประกอบด้วยบริการแผนที่และบริการฟังก์ชั่นอื่น ๆ เช่น Geocoding API และการหาเส้นทาง
การเดินทางหรือ Directions API ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการระบบ API ที่เกี่ยวข้องกับระบบ GIS เพิ่มขึ้นอย่างมาก
เช่น Mapbox API,  ArcGIS API, FourSquare, Here, App GEO, CISCO CMX และ CartoDB เป็นต้น  

Google API ทำให้เกิดความนิยมในการใช้แผนที่ Google เป็นแผนที่ฐานในแอปพลิเคชันต่าง ๆทั้งใน
เว็บไซต์และโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่างมาก ซึ่ง API เหล่านี้ไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์แผนที่ต่อ
มากมาย รวมทั้งเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ-เอกชน หรือเอกชน-เอกชน ดัง
ตัวอย่างในรูปที่ 2.2 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ Google Map แนะนำในการเดินทางจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง
ในลักษณะ Real time  โดยที่ผู้ใช้ระบุตำแหน่งบน Google Map ส่วนตารางเวลาเดินรถและหมายเลขรถ Google 
Map ส่ง request ไปยัง API ของ Metropolitan Transportation Authority (MTA) ของนครนิวยอร์ค แล้วนำ
ผลลัพธ์ที่ได้มาแสดงบนจอภาพ 

https://api.tfl.gov.uk/
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ตัวอย่างแสดงให้เห็นการใช้บริการขนส่งสาธารณะใน
นครนิวยอร์คเพื่อการเดินทางจากตำแหน่งเริ่มต้นของ
ผู้ใช้ที่ได้จากระบบ GNSS ในสมาร์โฟนไปยังจุดหมาย
ปลายทางคือ The Metropolitan Museum of Art   
โ ดยท ี ่  Google Map ทำหน ้ าท ี ่ เ ป ็ นท ั ้ ง  User-
interface, Web mapping และ  Location-based 
service หมายเลขรถประจำทาง เส้นทางรถไฟฟ้าใต้
ดิน และเวลาที่รถออกเป็นข้อมูลที่ Google Map ได้
จาก API ของ MTA New York 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ 

รายงานการศึกษาของ United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information 
Management (UN-GGIM, 2015) ได้ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสำคัญทางด้านภูมิสารสนเทศที่เกิดขึ้นในช่วงที่
ผ่านมาไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งเป็นหลัก หากเกิดจากเชื่อมโยงกันของเทคโนโลยี หลายด้านที่
แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ต่าง ๆ เป็นเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มเร็วขึ้นเรื่อย ๆ  

ผลของแรงผลักดันจากธุรกิจที ่ต้องการตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้ประกอบกับการพัฒนาของ
เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารไร้สาย และการกำหนดตำแหน่งที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงภูมิสารสนเทศได้อย่าง
สะดวกสบาย ก่อให้เกิดอุปสงค์ใหม่ที่ทำให้เกิดตลาดที่มีการแข่งขันทั้งในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูล และ  
การให้บริการทางด้านภูมิสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ-สังคมออกไปในวงกว้าง
ทั่วทั้งโลก การศึกษาของ Oxera (2012) ที่ดำเนินการให้กับ Google ได้แบ่งผลกระทบของภูมิสารสนเทศเป็นสาม
ประการ ได้แก่ 1) ผลกระทบโดยตรงกับอุตสาหกรรมบริการภูมิสารสนเทศ 2) ผลกระทบกับผู้บริโภค และ 
3) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง  การศึกษาดังกล่าวประมาณรายได้ของอุตสาหกรรมบริการภูมิสารสนเทศ 
ทั ่วโลกไว้ระหว่าง 1.5 ถึง 2.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนผู ้บริโภคจะได้รับผลกระทบจากการ
ประหยัดเวลาและค่าเดินทางสูงถึง 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปี และได้รับประโยชน์ทางการศึกษา
เท่ากับ 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปี รวมทั้งประโยชน์ในเชิงสวัสดิการสังคมยังเพ่ิมข้ึนมากกว่า 4 หมื่นล้าน
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ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปีอีกด้วย นอกจากนี้ จากรายงานของ Boston Consulting Group (2012) ได้แสดง 
ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมทางภูมิสารสนเทศของสหรัฐอเมริกาเองมีรายได้สูงถึง 73 ,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
ก่อให้เกิดรายได้ต่อเนื่องถึง 1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และเกิดการประหยัดต้นทุนกว่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 

สภาพปัจจุบัน ทั่วโลกมีการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศมีความหลากหลายมากขึ้น และ
ลักษณะการใช้งานไม่ได้จำกัดอยู่เพียงขอบเขตภาระหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ หรือระหว่างรัฐ-ธุรกิจ หรือธุรกิจ-
ธุรกิจ เป็นหลักดังเช่นในอดีตอีกต่อไป แต่ขยายวงกว้างและลึกลงไปถึงขั้นการตอบสนองอุปสงค์ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันของประชาชน เช่น การให้บริการของ Uber ที่ Google Maps เป็นทั ้ง User Interface และ 
Location based service ของการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่การให้บริการ Check-in เพื่อค้นหาสถานที่สนใจใน
ละแวกใกล้เคียงใน Facebook การบอกตำแหน่งให้ผู้อ่ืนทราบโดยการ Share location ใน Line เป็นต้น 

สำหรับประเทศไทย แนวโน้มของการใช้ระบบภูมิสารสนเทศก็อยู่ในแนวทางเช่นเดียวกับในต่างประเทศ
อิทธิพลของ Web 2.0 ทำให้แผนที่ถูกสร้างขึ้นได้โดยง่าย ดังได้กล่าวข้างต้นว่า Google Map API ได้รับความนิยม
อย่างสูง ส่งผลให้เกิดแอปพลิเคชันประเภท Mashup ที่มีองค์ประกอบของแผนที่เกิดขึ้นมากมาย นักพัฒนาแอปพลิเคชัน
รายใหม่ในกลุ ่ม Startup มีแนวโน้มที ่จะใช้แผนที่เป็นส่วนประกอบของแอปพลิเคชันมากยิ ่งขึ ้น ตัวอย่างเช่น 
แอปพลิเคชัน Wongnai (https://www.wongnai.com/) Eatigo (https://eatigo.com/th/bangkok/th) และ 
QueQ ใช ้ แสดงตำแหน ่ งร ้ านอาหาร ในระบบท ั ้ งหมด Flush Toilet Finder แสดงตำแหน ่ งห ้ อ งน้ ำ  
และแอปพลิเคชันให้บริการรถแท็กซี่อย่าง Grab และ All Thai Taxi เป็นต้น ซึ่งระบบส่วนใหญ่ที่กล่าวไปนี้ใช้ Google 
Map เป็นแผนที่ฐาน ผนวกกับข้อมูลที่ทำการเก็บรวบรวมมาเองซึ่งเป็นลักษณะของแผนที่แบบ Mashup มากกว่านั้น
ข้อมูลเช ิงตำแหน่งมีแนวโน้มที ่จะถูกสร้างโดยผู ้ใช้เองมากขึ ้น ในปัจจุบันมีแนวโน้มที ่แอปพลิเคชันจะเป็น 
Crowdsourcing มากยิ่งขึ้นอีกด้วย เช่น เว็บไซต์ iTaam (https://www.itaam.co/hospital/map) ที่เปิดให้สมาชิก
สามารถอัพเดทตำแหน่งข้อมูลโรงพยาบาลสัตว์ด้วยตัวเอง เว็บไซต์ Kasettrade (http://map.kasettrade.com) ที่เปิด
ให้เกษตรกรระบุตำแหน่งของตัวเอง 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดแนวทาง เทคนิค ระบบบริการ และความเป็นไปได้ต่าง ๆ 
มากมายในการผลิตและใช้ภูมิสารสนเทศที่แตกต่างไปจากเดิม ทั้งหมดนี้ประกอบกันขึ้นเป็นภูมิทัศน์ใหม่ทางด้าน
ภูมิสารสนเทศท่ีก่อให้เกิดผลกระทบกับสังคมอย่างกว้างขวาง โดยอาจสรุปได้เป็น 3 ประเด็นหลักดังนี้ คือ 

1.  การถือกำเนิดขึ้นของภาคธุรกิจ/เอกชนไม่ว่าจะเป็นบริษัทข้ามชาติ อย่างเช่น Google Maps, Bing Maps, 
Apple maps หรือบริษัทในประเทศอย่างเช่น Nostra, Longdo หรือองค์กรที่มีลักษณะเป็นสาธารณะไม่
แสวงหากำไรอย่างเช่น OpenStreetMap ที่ขยายบทบาทซ้อนทับและล้ำหน้าภาครัฐออกไปไม่ว่าจะเป็นใน
ชั้นตอนการผลิต เผยแพร่ และให้บริการทางด้านภูมิสารสนเทศได้เองออกไปในวงกว้าง รวมทั้งข้ามพรมแดน
ออกไปทั่วโลกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้ลดบทบาทดั้งเดิมที่มีมาอย่างยาวนานของภาครัฐในฐานะที่เป็นผู้
ผูกขาดการผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศและผู้ให้บริการทางภูมิสารสนเทศลงจากเดิมเป็นอย่างมาก ประชาชน 
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ภาคธุรกิจ และภาคส่วนต่าง ๆ  ที่ต้องการประยุกต์ใช้แผนที่หรือข้อมูลภูมิสารสนเทศมีทางเลือกใหม่ที่ไม่ใช่
ภาครัฐ เช่น การใช้บริการจาก Google map 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ-ภาคธุรกิจ/เอกชนที่เปลี ่ยนไป จากบทบาทเดิมที ่ภาครัฐเป็นผู ้ผลิตและ
ให้บริการภูมิสารสนเทศ เกิดความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างภาครัฐ-ภาคส่วนอื ่นขึ ้นอีกในหลายรูปแบบ  
ไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ีกลับทิศ กล่าวคือภาครัฐกลายเป็นผู้ใช้บริการทางภูมิสารสนเทศที่ภาคธุรกิจหรือภาคส่วน
อื่นพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจของตนเอง ดังตัวอย่างทีกรณีของ USGS และ GeoBase ของแคนาดา ที่
ใช้แผนที่และ API ของ OpenStreetMap  หรือในกรณีที ่ภาคธุรกิจ/เอกชนใช้บริการของตนเองเป็น
แพลตฟอร์มหลักเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐผ่าน API ที่ภาครัฐจัดทำขี้นเพื่อให้บริการประชาชนทั่วไป
ดังเช่นในกรณีการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในนครนิวยอร์ค 

3. ผลที่ตามมาอีกประการจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือ ภาครัฐสูญเสียความสามารถในการควบคุมข้อมลู
ภูมิสารสนเทศที่เคยถือกันว่าเป็นข้อมูลปกปิด เช่น พิกัดของสถานที่/ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพดาวเทียม
ข้อมูลที่เคยถือว่าเป็นข้อมูลปกปิดและเกี ่ยวโยงกับความมั ่นคงเหล่านี้  ได้กลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ 
(Commodity) ที่สามารถผลิตขึ้นหรือแสวงหาจากแหล่งจำหน่ายต่าง ๆ  จำนวนมากได้โดยไม่ยาก รวมทั้ง 
ถูกเปิดเผยบนโลกออนไลน์ที่ผู้ใช้ทั่วโลกสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลาสภาพการณ์นี้ทำให้การปกปิดข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศโดยถือว่าเป็นการช่วยรักษาความมั่นคงให้กับประเทศเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลน้อยลงเรื่อย ๆ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบนภูมิทัศน์ใหม่ทางด้านภูมิสารสนเทศนี้ บทบาทภาครัฐจะเปลี ่ยนไปในทิศทาง  
ที่มีอิทธิพลน้อยลง แต่ก็มิได้หมายความว่าภาครัฐจะหมดความสำคัญลงไปโดยสิ้นเชิง ในทางตรงข้ามหากพิจารณา
จากบริการทางภูมิสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นดังตัวอย่างในประเทศที่พัฒนาแล้ว จะเห็นได้ว่าภาครัฐยังคงมี
ความสำคัญในหลายส่วน เนื่องจากข้อมูลภูมิสารสนเทศที่จำเป็นและมีประโยชน์จำนวนหนึ่งยังเกิดขึ้นจากการ
ดำเนินภารกิจตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของภาครัฐ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างได้หากมีการ
เผยแพร่อย่างเหมาะสม สิ ่งที ่เปลี ่ยนไปคือ โดยภาพรวมทั ้งสังคมแล้ว ภาครัฐไม่ได้เป็นภาคส่วนหลักทาง  
ภูมิสารสนเทศเพียงลำพังอีกต่อไปดังเช่นในอดีต ขีดความสามารถของภาครัฐในการควบคุมหรือกำหนดทิศทางการ
พัฒนาทางด้านภูมิสารสนเทศของประเทศลดลง ผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้ลดต้นทุนของภูมิ
สารสนเทศในด้านต่าง ๆ ประกอบกับตลาดความต้องการบริการทางภูมิสารสนเทศที่มีขนาดใหญ่ขึ ้นและ 
มีความหลากหลายมากขึ้นจนทำให้มีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจมากข้ึน ทำให้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่
สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เกิดจากการควบคุมของภาครัฐได้ 

ดังนั้น การพัฒนาภูมิสารสนเทศในระยะต่อไปของประเทศไทยจะต้องดำเนินการบนพื้นฐานสภาพการณ์
และข้อเท็จจริงที่เป็นอยู ่ในปัจจุบัน  และแสวงหาบทบาทที่เหมาะสมทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน  
รวมทั้งลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ-เอกชน (Public-Private Partnership, PPP) ที่เหมาะสมที่จะเอื้อให้เกิด
การร่วมมือกันในการพัฒนาทางภูมิสารสนเทศให้เกิดประโยขน์สูงสุดกับสังคมไทยโดยรวมต่อไป  
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การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน 

ยุคสมัยของ Web 2.0 ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เป็นผู้สร้างเนื้อหาเอง ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศสำคัญสองประการ ได้แก่ เทคโนโลยีการหาตำแหน่ง ที่ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถดำเนินการหาพิกัด
ตำแหน่ง (ที่มีความถูกต้องในระดับประมาณ 4-5 เมตร) ได้โดยง่ายจากสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์พกพาต่าง ๆ และ
เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลที่ทำให้การได้ภาพถ่ายทางอากาศจากการใช้อากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก และ
ภาพจากดาวเทียมผ่านช่องทางธุรกิจของบริษัทต่างชาติหรือบริษัทไทยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง
มากกว่าในอดีต ทำให้เกิดสภาพการณ์ที่ข้อมูลที่มีเนื้อหาทางตำแหน่ง (Spatial content) ถูกผลิตขึ้นอย่างจำนวน
มาก และมีแนวโน้มที่จะทวีปริมาณอย่างต่อเนื่องจากจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์พกพาที่เพ่ิมขึ้นตลอดเวลา 
และจากการที่ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลเริ่มเปลี่ยนสภาพจากการเป็นสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง กลายเป็นสินค้า
โภคภัณฑ์ท่ีมีผู้ผลิตจำนวนมากและมีราคาถูกลงเรื่อย ๆ 

ภายใต้สภาพการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลเชิงตำแหน่งหรือข้อมูลภูมิสารสนเทศจำนวนมหาศาลที่ถูกผลิตขึ้นอย่าง
รวดเร็วตลอดเวลา ทำให้ในหลายกรณี ข้อมูลภูมิสารสนเทศกลายเป็น Big data ซึ่งหมายถึง ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ 
(Volume) เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Velocity) และมีความหลากหลาย (Variety) (Jakadish, 2015) ตัวอย่าง
ของข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีลักษณะเป็น Big data หรือที่เรียกว่า Geospatial big data เช่น ข้อมูลตำแหน่งและ
เวลาของรถยนต์จำนวนมากที่ใช้บริการหาเส้นทางของ Google map ที่ส่งไปบันทึกยังเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท 
Google (โดยที่ผู้ใช้บริการของ Google map เองอาจไม่ตระหนักในเรื่องนี้) ข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GNSS ของ
สถานีฐานที่รังวัดต่อเนื่องที่บันทึกข้อมูลในระดับ 50-60 MB/วัน/สถานี หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเชิงตำแหน่ง 
(Spatial content) และได้จากเซ็นเซอร์ที่บันทึกข้อมูลตลอดเวลา เช่น ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลสถานีวัดระดับน้ำ
เป็นต้น  

ปัจจุบัน Big data เริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากการวิเคราะห์ Big data ทำให้เกิดข้อมูล
เชิงลึก (Insight) หรือเปิดเผยรูปแบบบางประการสามารถนำไปใช้ต่อได้อย่างกว้างขวาง และเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผน/ดำเนินการในกิจการต่าง ๆ ในวงกว้าง ตัวอย่างเช่น Big data ของตำแหน่งและเวลาของผู้ขับขี่รถยนต์
จำนวนมากที่ใช้ Google map ในการนำทาง ทำให้สามารถคำนวณความเร็วและความหนาแน่นของจราจรได้
ตลอดเวลาในลักษณะ Real-time และทำให้สามารถแนะนำเส้นทางเดินทางที ่หลีกเลี ่ยงบริเวณที่มีสภาพ
การจราจรคับคั่งได้ ในช่วงไม่กี่ปีหลังนี้ Big data ได้กลายเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากไม่ว่าในแวดวงธุรกิจ
หรือหน่วยงานภาครัฐ แม้แต่ในที่ประชุม World Economic Forum ที่เมือง Davos เมื่อเดือนมกราคม 2016 
ที่ผ่านมา ก็ได้มีการพูดคุยกันอย่างกว้างขวางถึงเศรษฐกิจโลกที่กำลังเข้าสู่ก ารปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่ถูก
ขับเคลื่อนโดยหลากหลายปัจจัย รวมทั้งนวัตกรรมต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน Big data (http://blogs.worldbank.org 
/category/tags/big-data) ด้วยเหตุนี้ Geospatial big data ที่อยู่ในมือของภาครัฐจึงควรได้รับความสนใจในการ
นำมาใช้ประโยชน์และยกฐานะขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพ้ืนฐานทางภูมิสารสนเทศของประเทศ หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งคือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศ  

http://blogs.worldbank.org/category/tags/big-data
http://blogs.worldbank.org/category/tags/big-data
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นอกจากการเกิดขึ้นของ Big data แล้ว ในยุคสมัยของ Web 2.0 ที่ผู้ใช้สามารถเป็นผู้ผลิตเนื้อหาและข้อมูลได้
เอง ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแพลตฟอร์มที่ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา 
(Ubiquitous Internet) ก็ทำให้ผู้ใช้จำนวนมากสามารถร่วมมือกันดำเนินการสร้างหรือปรับปรุงแก้ไขแผนที่/ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศได้ หรือที่เรียกว่า Crowdsourcing ดังกรณีของ OpenStreetMap ในกรณีที่แพลตฟอร์มให้บริการเป็นของ
ภาครัฐ  การทำ Crowdsourcing ก็เป็นการที่ประชาชนเข้ามาร่วมสร้างร่วมปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโดยที่ภาครัฐไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย (ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและบริหารจัดการแพลตฟอร์มและแบนด์วิดท์ให้สามารถให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง รวดเร็วและมีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า โดยทั่วไปแล้วค่าใช้จ่ายส่วนนี้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายในการสร้าง
หรือปรับปรุงแก้ไขข้อมูลมาก) Crowdsourcing จึงถือได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งของแนวทาง Public-private partnership ที่
น่าสนใจอย่างยิ่ง สำหรับการนำมาใช้พัฒนาหรือปรับปรุงชั้นข้อมูลบางชั้นในชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ 
นอกจากนี้ ยังอาจกล่าวได้ว่า Crowdsourcing เป็นแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดในการตอบสนองความต้องการใช้แผนที่
และข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Crisis mapping) เช่น เมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ ที่ต้องการความ
รวดเร็วในการสร้างแผนที่และแอพพลิเคชั่นเฉพาะเหตุการณ์และสถานที่ ดังตัวอย่างการรายงานสถานการณ์น้ำทว่มใหญ่ 
ปีพ.ศ.2554 ซึ่งใช้ Crowdsourcing เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบและรายงานสถานการณ์น้ำท่วม ในช่วงกลางเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ระบบดังกล่าวเปิดใช้งาน 1 เดือน โดยในแต่ละสัปดาห์มีผู ้เข้ามาดูกว่า 200,000 ครั้ง และมี
รายงานตำแหน่งสถานการณ์น้ำท่วมหลายพันจุด ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับชาวกรุงเทพในช่วงเวลานั้นอย่างมาก 

 
รูปที่ 2.3 ระบบรายงานสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี พ.ศ.2554 โดยใช้แนวทาง Crowdsourcing 

 และสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อปี พ.ศ.2563 ได้มีการนำระบบ 
Crowdsourcing เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ รายงานข่าวสารที่ตรวจสอบแล้วเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนาในประเทศไทย โดยนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อจริง และสถานะภาพการรักษา ความพร้อม
การให้บริการแต่ละโรงพยาบาล เป็นต้น รวมทั้งการรายงานปริมาณข้อมูลจำนวนหน้ากากและสถานะสินค้าของ 
แต่ละร้าน 
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ระบบ covidtracker รายงานการติดตามสถานการณ์ไวรัส ‘COVID-19’ ในไทย 

 

 
ระบบ Crowdsource พิกัดหาซื้อหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ 

ดังนั้นแผนแม่บทฉบับนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีอวกาศและ  
ภูมิสารสนเทศ โดยคำนึงถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศในรูปแบบ 
Digital Government และทำให้ภาครัฐเป็นกลไกในการเพิ่มศักยภาพของประเทศ ส่งเสริมให้คนไทยสามารถ
เข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างเต็มศักยภาพเพื่อมุ ่งเสริมสร้างฐาน เศรษฐกิจและสังคมด้วยภูมิสารสนเทศ 
อย่างยั่งยืน 
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1.4 ประเด็นท้าทาย 

จากการดำเนินงานของแผนแม่บทภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2560 -2564 และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
พบประเด็นท้าทายสำคัญและแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทภูมิสารสนเทศ ฉบับที่ 2 เพื่อ ขยายผล
การบูรณาการแผนที่/ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ในรูปแบบ Digital file ที่สามารถนําข้อมูลไปวิเคราะห์ ใช้ประโยชน์ต่อยอดเชิงพาณิชย์ของภาคธุรกิจ ตามแนวคิด 
Open data เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศโดยรวม ผ่านกลไกทางเศรษฐกิจทั้งในด้านการลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ ที่ต่อยอดขึ้นไปจากข้อมูลที่ถูกเปิดเผย  
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะ
พัฒนาการใช้ประโยชน์จาก Big Data ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตจึงมีความจำเป็นต้อง
อาศัยข้อมูลเชิงลึกที่มีความถูกต้องและครบถ้วน โดยในปัจจุบันพบว่ายังขาดประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการ
ด้านข้อมูลตั้งแต่ระบบการจัดเก็บข้อมูล (Data Storage) การแชร์ข้อมูล (Data Sharing) การนำข้อมูลไปใช้สำหรับ
การคาดการณ์ในอนาคต การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือนักวิชาการเข้าถึงฐานข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ อีกท้ังยังขาดการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้ทันต่อสถานการณ์ในยุค Digital Disruption และอีกหนึ่งประเด็น
ความท้าทายในการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจฐานนวัตกรรม ( Innovation Driven 
Enterprise: IDE) เพื่อรองรับการดำเนินงานทางด้านธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว  พร้อมยกระดับประเทศไทย 
ด้วยพื้นฐานภูมิสารสนเทศ และการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จะต้องมี
การกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั ่วถึง  เพื ่อแก้ไขปัญหาจากผลกระทบการเปลี ่ยนแปลงทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม ซึ ่งเกิดจากการใช้ทรัพยากรที ่มีอยู ่อย่างจำกัดมากเกินไป ทั ้งด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรมและบริการ ทำให้ทรัพยากรลดลงและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศในวงกว้าง 
ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ต้องมีการวางแผนการจัดการอย่างเป็นระบบบนฐานของข้อมูล องค์ความรู้ และการเชื่อมโยงทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้แบ่งแผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 2 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562- 2565) แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งแผนแม่บทภูมิสารสนเทศมียุทธศาสตร์ 
ทีส่อดคล้อง เชื่อมโยง และสนับสนุนภายใต้ยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับปรากฎรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
(1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมาย : 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขั้น  
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ : 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 
   2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

(2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเสริมสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย : ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม 

และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ  

(3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย : ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(4) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับที่ 2 มีจุดมุ่งหมาย 
เพื ่อขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในรูปแบบ Digital 
Government ให้ภาครัฐเป็นกลไกในการเพิ่มศักยภาพของประเทศ ให้ภาครัฐเป็นผู้ลงทุน และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ (ข้อมูล มาตรฐาน เครือข่ายเพื่อการเข้าถึงข้อมูล) 
ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Digital file ที่สามารถนํา
ข้อมูลไปวิเคราะห์ ใช้ประโยชน์ต่อยอดเชิงพาณิชย์ของภาคธุรกิจ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศ ผ่าน
กลไกทางเศรษฐกิจทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้งในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการและการท่องเที่ยว โดยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสามารถเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในการวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมในการขยายสาขา การกระจายสินค้า 
ตำแหน่งของลูกค้า การจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าที่สามารถช่วยในการลดต้นทุนและการตัดสินใจ  



ส่วนที่ 2 : ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรฐัมนตรี 
38 

ที่ถูกต้องมากขึ้น สามารถประเมินศักยภาพและเปรียบเทียบพื้นที่ของคู่แข่ง การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
พฤติกรรมผู้บริโภค สนับสนุนการส่งเสริมการขาย และช่วยในการวิเคราะห์ตลาด เป็นต้น  อีกทั้งยัง
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 
(Remote Sensing) ที่มีความถูกต้องแม่นยำในการวิเคราะห์เนื้อที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของ
ประเทศ ส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการสินค้าเกษตรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยัง
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ทำกินในเขตป่า โดยเน้น 
การใช้ประโยชน์ที่ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน ปรับปรุงแนวเขต
พื้นที่สีเขียวจากภูมิสารสนเทศ บริหารจัดการแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำทะเลด้วยเทคโนโลยีที่สามารถ  
ส่งข้อมูลอัตโนมัติผ่านระบบออนไลน์แบบใกล้เคียงเวลาจริง มีการใช้ข้อมูลเรดาร์เพื่อสร้างแบบจำลอง
พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการติดตาม ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ
แหล่งน้ำทะเลได้อย่างทันท่วงที แผนแม่บทฯ ฉบับนี้ยังได้นำเทคโนโลยีมาสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่เน้นการทำงานแบบบูรณาการในประเด็น
นโยบายสำคัญ (Agenda) ของกรมและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในพื้นที่ เช่น การจัดทำแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ มีการ
นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะ  ที ่เร ียกว่าการบริหารจัดการระบบข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ นอกจากนี้แผนแม่บทฯ ตระหนักถึงการวางรากฐานการพัฒนาและเสริม
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม 
การทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ โดยจัดให้มี
โครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือการทำงานที่เหมาะสม การสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความ
เป็นเลิศท่ีมีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือ การมีกลไกการทำงานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคนใน
หลายสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างความ
เข ้มแข็งให ้น ักว ิจ ัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเป ิดพื ้นที ่ ในการสร้ างเสร ิมศักยภาพ 
ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
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2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) (ฉบับปรับปรุง) 

(1) ประเด็นการเกษตร 
(1.1) เป้าหมาย : ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึน้ 
(1.2) แผนย่อย เกษตรอัจฉริยะ 

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและ
การตลาดต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูล  
สารสนเทศทางการเกษตรต่าง ๆ เพื่อการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่มี  
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมายของแผนย่อย : ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/  
                                    อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยแผนงาน 
กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการลดความเสียหาย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็น 
ที่จะช่วยผลักดันให้องค์ประกอบด้านการผลิตภาคการเกษตรขยายสูงขึ้น โดยการรวบรวมฐานข้อมูลสารสนเทศทาง
การเกษตรต่าง ๆ เชื่อมโยงฐานข้อมูลจากการประยุกต์ใช้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
ความเสี ่ยงอย่างยั ่งยืนให้กับภาคเกษตร การสร้างฐานข้อมูลการเพาะปลูกระดับประเทศ การจัดการด้าน
ชลประทาน ทะเล และชายฝั่ง รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นด้านแหล่งเงินทุนของเกษตรกรชาวไทย และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
โครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลดิจิทัลด้านการเกษตร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตร
ชาวไทย เช่น พื้นที่เพาะปลูก ระยะการเจริญเติบโต การประเมินผลผลิตพืช ความสมบูรณ์ของพืช การประเมิน
ความต้องการปุ๋ย น้ำ และการคาดการณ์สภาพอากาศ เป็นต้น ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรด้านความ
แม่นยำ เซ็นเซอร์อัจฉริยะ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรที่
สามารถอ้างอิงได้ในระดับแผนที่ได้อย่างแม่นยำ เน้นการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (Remote Sensing) ที่มีความ
ถูกต้องแม่นยำ ในการวิเคราะห์เนื้อที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรจากต้นน้ำาถึงปลายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริม 
ให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูล และแหล่งเงินทุนได้ง่าย 
ทุกที่ทุกเวลาเพื่อก่อให้เกิดการยกระดับรายได้ครัวเรือนของเกษตรกร  บรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้ใน
กลุ่มเกษตรกรของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลต่อภาคการผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ 
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(2) ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(2.1) เป้าหมาย : ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมขึ้น 
(2.2) แผนย่อย การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศสนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้
เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐอย่างบูรณาการ  

เป้าหมายของแผนย่อย : ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อม 
                                                         ในอนาคตดีขึ้น 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : ดำเนินการขับเคลื่อน ส่งเสริมการประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีอากาศและภูมิสารสนเทศในการประกอบธุรกิจทั ้งในอุตสาหกรรม/เกษตร/ชุมชน/ท่องเที ่ยว 
เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสให้มีประสิทธิภาพเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption 
ซึ ่งจะส่งผลดีต่อผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าโดยรวม  โดยส่งเสริม 
ให้นำข้อมูลภูมิสารสนเทศจากเทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อการนำทาง (GNSS) มาประยุกต์ใช้ในระบบการขนส่ง
อัจฉริยะ ระบบเส้นทางคมนาคมอัจฉริยะที่สามารถช่วยการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาจราจร  การตรวจสอบ
เส้นทางในจุดต่าง ๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นที่สามารถติดตามการเคลื่อนที่การกำหนดตำแหน่งและควบคุมผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้แรงงาน และประหยัดต้นทุนในการผลิตได้มาก เป็นต้น โดยแผนแม่บทฯ 
กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  หรือจัดสัมมนาเชิง
พื้นที่ เพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อย  วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ ประสบการณ์ ช่องทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในเชิง
ธุรกิจผ่านศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่เน้นการเรียนรู้และปฏิบัติทั้ง
ในรูปแบบ Onsite และ Online เพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนการสอนร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา 
อาทิ การส่งเสริมให้มีการฝึกงาน ที่เป็นการปฏิบัติงานจริง กับภาคธุรกิจเอกชนในหลักสูตรการศึกษาที่เป็นที่
ต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคตซ่ึงถือว่าเป็นการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานให้แก่ผู้ใช้งาน 
ผู ้ประกอบการ รวมทั้งการส่งเสริมหน่วยงานของรัฐ ภาคการศึกษา  และเอกชนให้เกิดการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีดังกล่าวโดยเฉพาะวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (SME) ให้สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง 
จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย  รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อบูรณาการข้อมูลและการแชร์ข้อมูล (Data Sharing) ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สามารถ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในรูปแบบที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายกฎ ระเบียบของ
หน่วยงาน เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ผ่านระบบออนไลน์ 
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(3) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน 
(3.1) เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมของประเทศมีคุณภาพท่ีดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
(3.2) แผนย่อย การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาตประเทศ 

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 
โดยการพัฒนาและยกระดับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื ่อเป็นกลไกในการป้องกันผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสำหรับการรังสรรค์นโยบายที่มุ่งสู่การปฏิบัติได้ และ
สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่มุ่งสู่การปฏิบัติได้และสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การพัฒนาระบบยุติธรรมและระบบประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต การพัฒนา
ความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติข้ามพรมแดนกับประเทศอาเซียนและ
ภูมิภาคอ่ืนที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ ่งแวดล้อมและ 
                                                            คุณภาพชีวิตที่ดี 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : โดยการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และเชื่อมโยงเข้า
กับระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาระบบซึ ่งเป็นปัจจัยพื ้นฐานที ่สำคัญ จำเป็นต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต โดยการนำงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบที่ส่งเสริมคุณลักษณะ พฤติกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม สำหรับการรังสรรค์นโยบายที่มุ่งสู่การปฏิบัติได้ อาทิเช่น (1) การพัฒนาระบบติดตามการประเมินการปลดปล่อย
และการดูดกลับของก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายการลดก๊าซ
เรือนกระจก และรองรับการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตในอนาคต (2) ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียว และพัฒนา
ฐานข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ แหล่งคาร์บอน (มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน ใต้พื้นดิน ไม้ตาย คาร์บอนในดิน และ
เศษซากพืช) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลระดับประเทศสำหรับการส่งเสริมการบริหารจัดการไฟป่า และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการเผาชีวมวลในพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ป่าไม้ เป็นต้น รวมทั้งเป็นข้อมูลสำคัญต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) เนื่องจากนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ สามารถหลอมรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง มาประมวลผล วิเคราะห์ และ
คาดการณ์แนวโน้ม ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้ง Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning เพื่อค้นหาและสกัด
ข้อมูลเชิงลึกบนพื้นที่และประชากรเป้าหมาย สร้างการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เหมาะสม สามารถแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบสำคัญให้คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการทำให้คนไทยมีคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายในการเพ่ิม
พื้นที่สีเขียวของประเทศ สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการด้านหมอกควันและ 
ไฟป่า เพ่ือผลกระทบจากควันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน การท่องเที่ยว และลดโลกร้อน หรือกําหนดการใช้ประโยชน์
พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาระบบนิเวศ รวมทั้งการสร้างโอกาสให้กับประชาชนและชุมชนในเขตพื้นที่อัน
นําไปสู่การสร้างรายได้บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ้ืนถิ่น และอัตลักษณ์วัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
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(4) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(4.1) เป้าหมาย : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
(4.2) แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน 

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
ตั ้งแต่ต้นจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส  
เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจำกัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล  
เพ่ือให้บริการภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด 

เป้าหมายของแผนย่อย : งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : ด้วยระบบการบริหารจัดการข้อมูลภูมิ

สารสนเทศ ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
เพ่ือการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะ
ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย 
และตรวจสอบได้ โดยผลักดันให้หน่วยงานเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศของภาครัฐในรูปแบบที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ของภาคธุรกิจ ในกิจการของรัฐ  ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้าง
นวัตกรรม และในกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยมีเงื่อนไขและข้อจํากัดน้อยที่สุด ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายกฎ 
ระเบียบของหน่วยงาน รวมทั ้งรวบรวมข้อมูลเชิงพื ้นที่ ที ่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์และประมวลผลทาง
วิทยาศาสตร์ (Analysis Ready Data: ARD) รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามบริบทของประเทศไทย เพื่อให้บริการ
ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว อาทิเช่น เส้นทางคมนาคม สถานที่สำคัญและเป็นที่สนใจ ภาพถ่ายดาวเทียม สภาพ
อากาศ กระแสลม อุณหภูมิ ชั้นความสูงภูมิประเทศเชิงเลข พ้ืนที่เพาะปลูกและเกษตรกรรม เป็นต้น สำหรับบริการ
การประมวลผลจากภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ (Spatial Big Data) กระบวนการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ (Machine 
Learning) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อให้ข้อมูลในระบบมีความต่อเนื่อง หลากหลาย และเพิ่มความถูกต้อง
แม่นยำของการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ (Machine Learning) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ในการสร้างคุณค่าของสารสนเทศจากข้อมูล
สำรวจโลก ให้สามารถตอบสนองและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลอย่างตรงประเด็น ทันสถานการณ์ 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ของภาครัฐผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถนำไปต่อยอดหรือใช้ในการวางแผนการขนส่งและการเดินทาง  การเพาะปลูก 
การกระจายสินค้า การเตรียมพร้อมสำหรับภัยพิบัติการประกันภัย สนับสนุนการตัดสินใจ พัฒนาธุรกิจและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนและประชาชนได้อย่างเท่าเทียม 
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(5) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
(5.1) เป้าหมาย : ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง 

                          พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
(5.2) แผนย่อย ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่จำเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ีสำคัญ ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศ 
เฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
ระบบสารสนเทศกลาง เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง  
แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศกลาง โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา
และภาคเอกชน โดยบูรณาการความสามารถของนักวิจัยภายใต้สังกัดต่าง ๆ เพื่อทางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในประเด็นที่มุ่งเน้น ได้แก่ เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและละเอียด
มากขึ้น เทคโนโลยีที่ช่วยให้จัดเก็บข้อมูลได้ยาวนานและใช้พ้ืนที่น้อย เป็นต้น  

เป้าหมายของแผนย่อย : จำนวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับที่ 2 
ไดร้วบรวม พัฒนาระบบขึ้นทะเบียนงานวิจัย และนวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในระดับชาติและนานาชาติ 
โดยบูรณาการความสามารถของนักวิจัยภายใต้สังกัดต่าง ๆ เพ่ือทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่  
และกระตุ้นการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของภาคเอกชน รวมทั้งสร้าง Knowledge Platform และ Technology 
Transfer Group การแลกเปลี ่ยนองค์ความรู ้จากผู ้ที ่ม ีความสามารถ (Technology Transfer Group) หรือ
ยกระดับศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธรสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนากําลังคนศักยภาพสูงด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศของประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ ซึ่งจะนำไปสู ่การสร้างมูลค่าเพิ ่มให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของไทยในการขับเคลื ่อน
เศรษฐกิจของประเทศด้านเศรษฐกิจอวกาศ โดยการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับเครือข่ายวิชาการระดับชาติและนานาชาติภายใต้หัวข้อ Sustainable Development 
Goals (SDG) และ Bio Circular Green (BCG) Economy เพ่ือยกระดับรายได้และพัฒนาชุมชนอัจฉริยะอย่าง
ยั่งยืน พัฒนาทักษะเพื่องานวิจัยขั้นสูงด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศผ่านการฝึกอบรมและประชุมเชิง
ปฏิบัติการร่วมกับเครือข่ายระดับ High Profile ชั้นนำของโลก ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นเยาว์เพ่ือพัฒนาต่อยอดสู่งานวิจัย
ขั้นสูงด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ ดังนั้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนในการ
วิจัยและพัฒนาวัตกรรม 
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2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
(1) เป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

1.1 เป้าหมายหลัก : การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

1.2 เป้าหมายรอง  : (1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (2) การพัฒนาคน
สำหรับโลกยุคใหม่และ (3)  การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน 

(2) ค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
ค่าเป้าหมาย : มูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น 
กลยุทธ์การพัฒนา : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพื่อให้เกิดกายกระดับ
กระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
และแปรรูปแบบมุ่งเป้าโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดการนำงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ตาม
ความเหมาะสมของตลาด (กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1) 
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
ค่าเป้าหมาย : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสภาพแวดล้อมที่เอื ้ออานวยต่อการ  
                          เติบโตและแข่งขันได ้
กลยุทธ์การพัฒนา : พัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และ
ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบ โดยการพัฒนาพอร์ทัลกลางเชื่อมโยงข้อมูล
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เข้ากับระบบการให้บริการภาครัฐ สนับสนุนให้มีการแชร์
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ ที่เกิดขึ้นได้
อย่างเป็นปัจจุบัน โดยให้สิทธิประโยชน์และบริการที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจ  เพื่อจูงใจให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการขอรับการยินยอมจาก
ผู้ประกอบการในการส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานสาหรับการจัดทานโยบายและมาตรการส่งเสริม
แบบมุ่งเป้า (กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2) 
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำ 
ค่าเป้าหมาย : การเพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพกล
ยุทธ์การพัฒนา : การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ำ โดยการส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีและพัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุนธุรกิจรูปแบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย ความคิดสร้างสรรค์ 
ภูมิปัญญาและนวัตกรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดของเสีย
จากกระบวนการผลิตส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลและแพลตฟอร์มเสริมสร้าง
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ความสามารถในการเปลี ่ยนผ่านไปสู ่เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ ำ การบูรณาการ
เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบเชิงนิเวศ การจัดการของเสีย การพัฒนาธุรกิจ 
และการแลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ระหว่างธุรกิจและอุตสาหกรรม (กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1) 
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง  
                        สภาพภูมิอากาศ 
ค่าเป้าหมาย : ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง 
กลยุทธ์การพัฒนา : การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี ่ยงจากภัย
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบเตือนภัย ให้มี
ความแม่นยำ ครอบคลุมภัยต่าง ๆ ที่ยังไม่มีระบบเตือนภัยในปัจจุบัน รวมทั้งการจัดทำระบบเตือนภัย
ในระดับพื้นที่ที ่มีความเชื่อมโยงกับระบบเตือนภัยส่วนกลาง โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุง
อุปกรณ์เครื ่องมือ เทคโนโลยีให้รองรับกับระบบเตือนภัยในปัจจุบันและสามารถเชื ่อม โยงกับ
ต่างประเทศ ตลอดจนนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการให้ข้อมูลแจ้งเตือนภัย  
แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเวลา และสามารถเข้าถึงกลุ่มเปราะบางได้โดยง่าย  
(กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2) 
หมุดหมายที่ 12 ไทยมกีำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
ค่าเป้าหมาย : กำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย  
                         และสามารถสร้างงานอนาคต 
กลยุทธ์การพัฒนา : พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต
เป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต โดยกำหนดมาตรการในการผลิตกำลังคนแบบเร่งด่วน โดย
จัดการศึกษารูปแบบจำลองในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านปัญญาประดิษฐ์ และ
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มปีระสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
ค่าเป้าหมาย : การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
กลยุทธ์การพัฒนา : ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง 
เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ โดยสร้างความ
โปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชน  องค์กร 
เครือข่าย และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
ความคิดเห็น และตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานรัฐผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
ที่หลากหลาย มีการบูรณาการการบริหารจัดการและนำไปประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานของรัฐ
ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาร่วมกัน  
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2.2.3 แผนการปฏิรูปประเทศ 
(1) ด้านเศรษฐกิจ 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 : การสร้างเกษตรมูลค่าสูง 
เป้าหมาย : ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
ตัวชี้วัด : มูลค่าของสินค้าเกษตรแปรรูป เกษตรชีวภาพ และเกษตรที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่คิดเป็น  

            สัดส่วนร้อยละ 20 ของ GDP ภาคเกษตร ภายใน 5 ปี 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 : การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและ  

                           บริการเป้าหมาย 
เป้าหมาย : ส่งเสริมการปรับตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแข่งขันในยุคดิจิทัลของ SMEs 
ตัวชี้วัด  : อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่ในกลุ่มอันดับ 1 

             ใน 36 ในปี 2565 โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management 
               Development: IMD) 

(2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 : การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด 
เป้าหมาย : มีความชัดเจนที่เป็นรูปธรรมในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด และ  

              การกำหนดพื้นที่ทางทะเลของแต่ละรายจังหวัดชายทะเล 
ตัวชี้วัด : ต้นฉบับแผนที่การจำแนกเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด 

(3) ด้านสังคม  
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 : การปฏิรูปการขึ ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและ  

                            ความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
เป้าหมาย : ส่งเสริมการปรับตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื ่อแข่งขันในยุคดิจิทัลของ  SMEs
ฐานข้อมูลคนพิการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อย่างมีความเป็นปัจจุบัน และได้ใช้ประโยชน์  
โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงเพ่ือให้คนพิการได้รับการสนับสนุนอย่างรอบด้าน 
ตัวชี ้วัด  : ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเชื ่อมโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐ  

               ที่เก่ียวข้องได้  
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2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
(1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(1.1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : การยกระดับการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยที่สำคัญอันเกิด
จากภัยธรรมชําติ ภัยจากสิ ่งแวดล้อม ภัยที ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่เป็นภัยซ้ำซากและซ้ำซ้อน 
(Recurring and Compound Hazards) ไปสู่ มาตรฐานตามหลักสากล 

(1.2) ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งเตือนสาธารณภัยล่วงหน้ำได้ทันสถานการณ์
ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด (เฉพาะภัยธรรมชําติ 4 ภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม 
และสึนามิ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 98 ของการเกิดภัยดังกล่าวทุกปี 

(1.3) กลยุทธ์หลักที่ 1 : การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
       กลยุทธ์ย่อย : พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นซ้ำซากและ  เป็นภัย

ซ้ำซ้อน โดยเฉพาะอุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยจากมลพิษทางอากาศประเภท  PM 2.5 และภัยทางเคมี รวมถึง
ป้องกันความเสี่ยงใหม่ให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบคลังข้อมูลความเสี่ยงสาธารณภัยแห่งชาติให้ทันสมัยมี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยมีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การประสานแลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูล
ร่วมกันด้วยเทคโนโลยี เพื่อนำมาวางแผนตัดสินใจเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงการแจ้ง
เตือนภัยพร้อมทั้งการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ของทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริม พัฒนา ต่อยอดงานวิจัยและองค์
ความรู้ โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการจัดตั้งสถาบัน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและความ
เป็นมืออาชีพให้มีทักษะ ความรู้ และสมรรถนะด้านการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย ตลอดจนยกระดับศักยภาพ
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ (กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1, 1.2 และ 1.6) 

กลยุทธ์หลักที่ 2 : การจัดการสาธารณภัยให้มีมาตรฐานตามหลักสากล 
      กลยุทธ์ย่อย : พัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ นวัตกรรม แบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก (Data Analytics and Big Data) ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence: AI) รวมถึงเสริมสร้างความตระหนักรู้และการตอบสนองต่อการแจ้งเตือนภัยของชุมชน
และประชาชน (กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4) 

(2) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 14 : การพัฒนาศักยภาพการเตรียมการพร้อมแห่งชาติ และบริหารวิกฤตการณ์
ระดับชาติ 

(1.1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมสำหรับการระดมทรัพยากรที่จำเป็น
เพ่ือใช้ในกรณีท่ีประเทศเผชิญกับภัยคุกคามหรือวิกฤตการณ์ระดับชาติ 

(1.2) ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพของกลไก การบริหารจัดการ และความพร้อมของ
ทรัพยากรที่จำเป็น เพ่ือใช้สำหรับการระดมทรัพยากรในกรณีท่ีประเทศเผชิญกับภัยคุกคามหรือวิกฤตการณ์ระดับชาติ  

(1.3) กลยุทธ์หลักที่ 2 : การจัดการทรัพยากรเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
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              กลยุทธ์ย่อย  : สนับสนุนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการพัฒนาเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และทรัพยากรทุกประเภท เพ่ือให้สามารถใช้รองรับกับภัยคุกคามและวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3) 

(3) นโยบายความมั่นคงแห่งชาตทิี่ 16 : การบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง 
(1.1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : การมีฐานข้อมูลหรือชุดข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับวิเคราะห์

ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านความมั่นคงสามารถนำไปสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือแก้ไขปัญหาความมั่นคงระดับชาติ 
(1.2) ตัวชี้วัด : รจำนวนของประเด็นความมั่นคง และประเด็นศักยภาพความมั่นคง ภายใต้นโยบายและแผน

ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่นำมาเชื่อมโยง วิเคราะห์ และ ประมวลผลด้วยระบบวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ิมขึ้นปีละ 6 ประเด็น 

(1.3) กลยุทธ์หลักที่ 1 : การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิง
นโยบาย 

 กลยุทธ์ย่อย : พัฒนาระบบข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามแพลตฟอร์ม สำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน และจัดทำบัญชีข้อมูลด้านความมั่นคงตามประเด็นความมั่นคงและ
ประเด็น ศักยภาพความมั่นคง ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) พร้อม
กำหนดโจทย์ประเด็นความมั่นคงและประเด็นศักยภาพความมั่นคงภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ เพ่ือใช้เป็นประเด็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data (กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1-1.3) 

 กลยุทธ์หลักที่ 2 : การพัฒนากลไกการบริหารจัดการการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง 
      กลยุทธ์ย่อย : จัดทำแผน หรือแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง สร้างความ

ร่วมมือหรือความตกลงสำหรับการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลภายในแพลตฟอร์มด้านความมั่นคงตามหน้าที่
อำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำธรรมภิบาลข้อมูลและต้องดูแลรักษาข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมทั้ง
ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศรวมทั้ง ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล รวมถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1-2.4) 

2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง 
กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) 
แผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) ของคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ (กอช.) 

  



ส่วนที่ 2 : ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรฐัมนตรี 
49 

2.4 ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ (หากมี) 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน Sustainable Development Goals – SDGs * 

เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริม  
                    เกษตรกรรมยั่งยืน 

เป้าหมายย่อย : 2.3 เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะผู้หญิง  
คนพื้นเมือง ครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และชาวประมง ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึง
การเข้าถึงที่ดิน ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสสำหรับ 
การเพ่ิมมูลค่าและการจ้างงานนอกฟาร์ม อย่างมั่นคงและเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 
ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภูมิสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูล และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้าน
การเกษตร เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer และยกระดับไปสู่
การทำเกษตรสมัยใหม่ และอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ รวมทั้ง
ยกระดับการสนับสนุนการรวมกลุ่มทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและการใช้เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ือขีด
ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป  
เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ 
                    และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน 
เป้าหมายย่อย : 8.7 ออกแบบและใช้นโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  ซึ่งช่วยสร้างงานและ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573 
ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภูมิสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศเป็นตัวขับเคลื ่อนเศรษฐกิจที่ สำคัญ 
ซ่ึงสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมต้นน้ำที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าขนาดมหาศาลของประเทศ การพัฒนา
ภูมิสารสนเทศจะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ยิ ่งไปกว่านั ้น ภูมิสารสนเทศจะช่วยในการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ภูมิสารสนเทศยังจะช่วยให้
เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ต่อยอดจากภูมิสารสนเทศได้อีกด้วย 
เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 
                   ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
เป้าหมายย่อย : 9.4 ยกระดับโครงสร้างพื ้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื ่อให้เกิดความยั ่งยืน  
โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาด
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศดำเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ
ภายในปี พ.ศ. 2573 
ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภูมิสารสนเทศ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ 
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ ที่มีคุณภาพและเข้าถึงได้โดยประชาชนทุกคน เพื่อสนับสนุน
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การพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของมนุษย์ การยกระดับขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมด้วย
การนำเทคโนโลยี งานวิจัย เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า และบริการ 
เป้าหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
เป้าหมายย่อย : 13.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และการวางแผนระดับชาติ 
ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภูมิสารสนเทศ  ภูมิสารสนเทศเป็นเครื ่องมือสำคัญ เพื ่อสนับสนุน 
การตัดสินใจดำเนินนโยบายของรัฐ เนื่องจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสามารถกำหนดพื้นที่ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พื้นที่การปล่อยและกักเก็บ
ก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ที่ดิน เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญต่อการบริหารจัดการ การส่งเสริมการ 

ดาเนินงาน เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งทางนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ต่อไป ดังนั้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศและระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับหน่วยงาน
ภาครัฐจะเป็นจักรกลสำคัญในการสนับสนุนบริหารจัดการในภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากขึ้น 
เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั ่งยื น 
                         เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายย่อย : 14.2 บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบ
ทางลบที่มีนัยสำคัญ รวมถึงโดยการเสริมภูมิต้านทานและปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู  เพื่อบรรลุการมีมหาสมุทร 

ที่มีสุขภาพดีและมีผลิตภาพ 
ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภูมิสารสนเทศ การพัฒนาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลที่ครอบคลุม
และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วตลอดจนนำใช้เทคโนโลยีและข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ทันสมัย
มาสนับสนุนการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  
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3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์  สำหรับองค์กร หรือโครงการ 
ซึ่งช่วยผู้บริหารกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาส และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการทำงานขององค์กร 

 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง

ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วน
ประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต 
จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้
ประโยชน ์จากจ ุดแข ็งในการกำหนดกลย ุทธ์
การตลาด 

  O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจาก

ปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอก
ของบริษัทเอื้อประโยซน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของ
องค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็ง ตรงที่โอกาสนั้นเป็นผล
มาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดอ่อน หรือ
จุดด้อย ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหา
หรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน
ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 

  T มาจาก Threats หมายถึง ข้อจำกัด ซึ่งเกิดจากปัจจัย
ภายนอก เป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
ซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและ
พยายามขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนให้ได้จริง 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  
(Internal Environment) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน หมายถึง การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths - S) และจุดอ่อน (Weakness - W)
ขององค์กรซึ ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน หรือเป็นข้อ ดีหรือปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
สำหรับใช้ในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์องค์กร ทั้งนี้หลักการที่นำมาใช้ในการวิเ คราะห์สภาพแวดล้อม 
ภายในองค์กร(Internal Environment) โดยมีข้อมูลโดยสรุป ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths - S) 
ด้าน  ประเด็น 

โครงสร้างพ้ืนฐาน  1. ประเทศไทยมีสถานี CORS มากกว่า 250 สถานี กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำภูมิสารสนเทศอื่น  ๆ ให้มี
ความแม่นยำสูง และมีการบูรณาการสถานี CORS ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้ศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS 
Data Center : NCDC) 
(Accessibility: การเข ้าถ ึงข ้อมูล CORS จากหน่วยงาน , ภาคเอกชน , 

ประชาชน มีความยากขั้นตอน หรือสามารถ access ได้เลย) > อาจจะเริ่ม

ด้วย NCDC) ให้บริการแล้วโดยกรมแผนที่ทหาร 

2. มี Platform กลางในการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศภาครัฐ ที่ได้เชื่อมโยง
ข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) จากหน่วยงานเจ้าภาพ  

3. มีระบบดาวเทียมสำรวจเป็นของตัวเอง ทำให้สามารถ update แผนที่ฐาน
จากดาวเทียมได้อย่างทันสถานการณ์ (Near real time)  

4. มีโครงข่ายบรอดแบนด์ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ ทำให้ระบบออนไลน์ที่จะ 

พัฒนาขึ้นสามารถให้บริการข้อมูลออกไปถึงทุกภาคส่วนโดยสะดวก 
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์  5. ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอย่าง

แพร่หลายและต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของหน่วยงานรัฐ เอกชน และคณะกรรมการ
แห่งชาติ ที่พร้อมใช้งานเพ่ือขับเคลื่อนงานตามภารกิจ 

6. มีคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ที่พร้อมเป็นกลไกขับเคลื่อน นโยบาย 
แผนแม่บทฯ โครงการที่ความสำคัญ (priority) และงบประมาณ เพื่อส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรม 

บุคลากรและกลไก 
การดำเนินงาน 

  

 7. หน่วยงานภาครัฐ เอกชนของไทยมีศักยภาพ ประสบการณ์ในการประยุกต์ 
จัดทำ และพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ 
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ด้าน  ประเด็น 
8. ปัจจุบันมีหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านภูมิสารสนเทศ ในสถาบันการศึกษา

ทั่วประเทศที่สามารถผลิตหลักสูตร/บุคลากรที่มีความรู ้ด้านภูมิสารสนเทศ 
(มากกว่า 30 มหาวิทยาลัย) 

9. มีการส่งเสริมการใช้งานภูมิสารสนเทศระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
ด้าน  ประเด็น 

โครงสร้างพ้ืนฐาน  1. ระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศของภาครัฐ ไม่สามารถเข้าถึงได้  โดย
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลฟรีที ่มี
ลักษณะเป็น Machine-readable ไปใช้งานได้ ทำให้ไม่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ต่อยอดได้ รวมถึงยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานในการ
นำไปต่อยอด 

2. ขาดเครื่องมือในการตรวจสอบ ติดตาม มาตรฐานภูมิสารสนเทศ เช่น Meta 
Data, การให้บริการแผนที่ออนไลน์ (WMS, WFS, WMTS, WCS) รวมถึง
การติดตาม กิจกรรม ผลลัพธ์โครงการต่าง ๆ ด้านภูมิสารสนเทศทำให้เกิด
การซ้ำซ้อนในการลงทุน 

3. ขาดการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล การให้บริการ การ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ (นวัตกรรมการให้บริการใช้ประโยชน์) link กับ งบ 
ววน. , บูรณาการ DGA 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์  4. หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศของประเทศกระจายอยู ่หลาย
กระทรวง ทำให้ขาดการเชื่อมโยงกันในการดำเนินงานและการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ ไม่มีเป้าหมายร่วมด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ และนโยบาย
ไม่นำไปสู่การปฏิบัติ ทำให้การพัฒนาเป็นแบบกระจัดกระจาย รวมถึงขาด
การทำงานร่วมกับภาคเอกชน 

5. หน่วยงานของรัฐมีทรัพยากรด้านงบประมาณจำกัด ทำให้การจัดทำและ
ปรับปรุงข้อมูล การพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Cloud Server Software ด้านภูมิสารสนเทศ) ไม่เพียงพอ 
ในการดําเนินงาน 
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ด้าน  ประเด็น 
6. กฎระเบียบปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ เป็นอุปสรรคต่อการนํา

ข้อมูลภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ต่อยอด เช่น การห้ามเผยแพร่ต่อ หรือ
ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์ 

บุคลากรและกลไก 
การดำเนินงาน 

 7. ประเทศไทยยังไม่มีกลไกในการเชื่อมโยงข้อมูลสถิติอื ่นที่สามารถใช้งาน
ร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial content) ที่มีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม 

8. ภาครัฐขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
และผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytic AI และ Machine learning ในการนำ  
Bigdata ด้านภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
(External Environment) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Environment) หมายถึงการวิเคราะห์โอกาส และ
ข้อจำกัดต่าง ๆ ภายนอกเพื่อกำหนดและทำความเข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดชื้น ซึ่งจะส่งผลต่อ  
การดำเนินงานและความอยู่รอดขององค์กร ประกอบด้วย 4 ปัจจัยดังนี้ 

การเมือง (Political/Policy Component = P) 
o เป็นการวิเคราะห์นโยบายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 

ของภาครัฐ ที่นำจะมีผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ
ต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น นโยบายของ
รัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กฎหมายมติคณะรัฐมนตรี และกฎระเบียบต่าง ๆ 
ความม ั ่นคงของร ัฐบาล บทบาทของกลุ่ ม
ผลประโยชน์และกลุ่มพลังทางการเมือง ความ
ขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง 
 

เศรษฐกิจ (Economic Component = E) 
o เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับมหภาค / 

ระดับจุลภาค ซึ่งหมายถึงระบบเศรษฐกิจทั้งใน
และระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
ขององค ์กร อาท ิ  อ ัตราการขยายต ัวทาง
เศรษฐกิจ ผลผลิตมวลรวมในประเทศ การค้า
ระหว่างประเทศและดุลการชำระเงิน อัตรา
ดอกเบ ี ้ ย  และอ ัตราแลกเปล ี ่ ยนเง ินตรา
ต่างประเทศ ภาวการณ์จ้างงานค่าแรง ค่าครองชีพ 
ภาษี การลงทุน ภาคเอกชน 

 สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component = S) 
o เป็นการวิเคราะห์สภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม 

หมายถึง โครงสร้างทางสังคมที่เกี ่ยวข้องกับการ
ดำเน ินงานขององค์กร เช ่น จำนวนประชากร
โครงสร้างของประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ความเชื ่อ ค่านิยมและวัฒนธรรม แบบแผนการ
ดำเนินชีว ิตและพฤติกรรม การประกอบอาชีพ 
คุณภาพชีวิตลักษณะของชุมชน และการตั้งถิ่นฐาน 
การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การกระจายรายได้ และความเป็นธรรมในสังคม 
สภาพของบ้านเมืองและลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
ระบบนิเวศน์และสิ ่งแวดล้อมและการให้บริการ 
โดยใช้อุปกรณ์อัตโนมัติต่าง ๆ 

 เทคโนโลยี (Technological Component = T) 
o เป ็นการว ิเคราะห์สภาพการเปลี ่ยนแปลงด้าน

เทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการดำเนินงาน เช่น การผลิต
คิดค้นเทคโนโลยีต่าง ๆ ความรู้และวิทยาการแขนง
ต ่ า ง  ๆ  การ ใช ้ เทคโน โลย ี เพ ื ่ อการส ื ่ อ ส า ร 
ก า ร แ ล ก เ ป ล ี ่ ย น ค ว า ม ร ู ้ ร ะ ห ว ่ า ง อ ง ค ์ ก ร 
ความก้าวหน้าในการวิจ ัยและพัฒนา ในสาขาที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต 
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โอกาส (Opportunities) 
ด้าน  ประเด็น 

การเมือง/นโยบาย 
(Political/Policy) 

 

 1. รัฐบาลให้ความสำคัญในการผลักดันให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับและ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2561-2580 รวมถึงนโยบายรัฐบาลดิจิทัล) ทำให้
หน่วยงานมีความพร้อมและให้ความสำคัญในเรื่อง open data 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

 2. ภูมิสารสนเทศเป็นกลไกหลักในการผลักดัน GI Economy เป็นหนึ ่งในกลุ่ม
อุตสาหกรรม เป้าหมายที่ขับเคลื่อนประเทศไปสู่ THAILAND 4.0 ตามนโยบาย
รัฐบาล 

สังคม (Social) 
 

 3. ในระดับสากลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ
หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) 
การป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) 
และการผล ักด ันเพ ื ่อให ้บรรล ุ เป ้าหมายการพัฒนาอย ่างย ั ่ งย ืน ( SDGs)  
ซึ่งเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายสากล 

4. ในระดับสากลมีเวทีด้านภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ จำนวนมาก
เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี ่ยนความร ู ้ เครือข่ายผู ้ เช ี ่ยวชาญ Guideline 
ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้กับประเทศไทย 

5. ภาคธุรกิจต้องการข้อมูล POI สถานที่สำคัญ ข้อมูลประชากร (ปริมาณ,กำลังการ
ใช้จ่าย) รวมถึงข้อมูลที ่อยู ่ในรูปแบบ Application Programming Interface 
ที่สามารถแลกเปลี่ยนได้นำไปต่อยอดใช้งาน ต่อยอดในเชิงธุรกิจ ช่วยลดต้นทุน 
ในการดำเนินธุรกิจ 

เทคโนโลยี 
(Technology) 

 

 6. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ crowdsourcing และการทำงานร่วมกับภาคเอกชนจะ
ช่วยในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลภูมิสารสนเทศของภาครัฐให้ถูกต้องทันสมัย
โดยง่าย และลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูล 

7. แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิตอลทั้งในและต่างประเทศเริ่มเติบโตแบบก้าวกระโดดและ
มีการใช้งานในชีว ิตประจำวันอย่างต่อเนื ่อง เช่น location based service 
Smart Farming รวมถึงประชาชนเริ่มมีความรู้ และตื่นตัวถึงประโยชน์ของข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ เช่น การเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งสถานบริการด้านสาธารณสุข/ 
ร้านขายยา เป็นต้น 
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ด้าน  ประเด็น 
8. ซอฟต์แวร์และเครื่องมือการวิเคราะห์ด้านภูมิสารสนเทศที่เป็น Open source  

ที่สามารถใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นมีอยู่จำนวนมากและมีขีดความสามารถสูง 
ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศได้ 

9. มีข้อมูล และระบบให้บริการทางด้านภูมิสารสนเทศทั้งของต่างประเทศและ 
ในประเทศให้ใช้บริการได้ฟรี  

ข้อจำกัด (Threats) 
ด้าน  ประเด็น 

การเมือง/นโยบาย 
(Political/Policy) 

 

 1. กฎหมายประเทศด้านการเผยแพร ่ข ้อม ูลของประเทศไทยย ังไม ่ท ันสมัย 
ทำให้การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลภูมิสำรสนเทศยังจำกัด  

2. หน่วยงนภาครัฐ มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูล และบุคลากรด้าน 
ภูมิสำรสนเทศจำนวนมาก แต่ยังไม่ได้บูรณาการการใช้ประโยชน์อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

 

 3. การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ใช้งบประมาณสูง ไม่คุ้มค่าในการลงทุน ทำให้
เอกชนไม่กล้าเข้ามาลงทุน infrastructure ดังนั้นรัฐต้องมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ  

4. ประเทศไทยมีงบประมาณจำกัดในการลงทุนด้านเทคโนโลยีในการพัฒนา 
ประเทศค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับการลงทุนจากต่างประเทศท้ังหมด 

สังคม (Social) 
 

 5. ภาคประชาชน ภาคเอกชน พ่ึงพาข้อมูลภูมิสารสนเทศจากต่างประเทศ เนื่องจาก
มีความสะดวก รวดเร็ว กว่าการขอข้อมูลจากภาครัฐ ทำให้ข้อมูลของหน่วยงาน
ภาคร ั ฐอย ู ่ บน platform ต ่ างชาติ  ( เป ็น  Threat ของหน ่ วยงาน และ 
เป็น Opportunity ของประชาชน)  

6. การให้บริการของ Platform ต่างชาติเป็นภาวะคุกคาม ประเทศไทยสูญเสียข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ ข้อมูลการสื่อสาร พฤติกรรมการใช้งาน ให้แก่ผู้ให้บริการต่างชาติ 
ทำให้การสูญเสียโอกาสในการพัฒนาใช้งานข้อมูลในประเทศ  

เทคโนโลยี 
(Technology) 

 

 7. Service/Software ทางด้านภูมิสารสนเทศหรือเกี่ยวข้องในเชิงตำแหน่งต่าง ๆ ของ
ภาคธุรกิจในไทยพึ่งพาระบบบริการของต่างประเทศเป็นหลัก ทำให้ต้นทุน  
ในการใช ้งานและพัฒนาระบบ Application สูง (License ของซอฟต์แวร์  
การบำรุงรักษา ที่หน่วยงานภาครัฐใช้งาน มีราคาสูง)  

8. การก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ทำให้เทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศตามไม่ทัน (ท้ัง
ด้านความสามารถของคน และ เทคโนโลยี) 
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สำหรับการวิเคราะห์ TOWS Matrix มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 Strength  Weakness 

O
p
p
o
rtu

n
itie

s 

S-O (กลยุทธ์เชิงรุก) 
: พัฒนา และบริการฐานข้อมูลทางด้านภูมิสารสนเทศ 
ที่มีมาตรฐาน ทันสมัย ให้กับประชาชนทุกภาคส่วน 
ได้ใช้งานฟรีในรูปแบบ Open data โดยใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ  และความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานสาธารณะและ
เอกชนที่มีประสบการณ์ในการแบ่งปันและร่วมสร้าง
ฐานข้อมูล กลไก มาตราด้านภูมิสารสนเทศ 

 

W-O (กลยุทธ์เชิงแก้ไข) 
: สนับสนุนให้เกิดแนวทางและแนวปฏิบัติ เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐที ่เก ี ่ยวข้องกับชุดข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพื ้นฐาน เผยแพร ่และแชร ์ข ้อมูล 
ในร ูปแบบ Open data และการใช ้ข ้อม ูลภ ูมิ
สารสนเทศร่วมกันทุกภาคส่วนในประเทศรวมถึง
การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิสารสนเทศในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน 

  
 

 

T
h
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a
t 

S-T (กลยุทธ์เขิงป้องกัน) 
: พ ัฒนา Platform ท ี ่ สร ้ า งการทำงานแบบ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันแบบ
บูรณาการการทำงานร่วมกันในรูปแบบ  Open 
data อย่างมีเอกภาพ ก่อให้เกิดการบริหารจัดการ
และรองรับบริการภูมิสารสนเทศ ที ่ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ภายใต้หลัก
ความมั่นคงและความปลอดภัยดิจิทัล 

 

W-T (กลยุทธ์เชิงรับ)  
: ผลักดันให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ตามหลัก Open Data เพ่ือขับเคลื่อนและสนับสนุน
การสร้างมูลค่าจากการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ รวมทั้งสร้างช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างสะดวก
ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การ
สร้างนวัตกรรม เพื่อประโยชน์และการตัดสินใจเชิง
นโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.2 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับที่ 2 

ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เช่น ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่เส้นทางคมนาคม เขตการปกครอง 
ระดับความสูงภูมิประเทศ ตำแหน่งสถานที่ตั้งของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญและมีความต้องการ
ใช้งานในสังคมเป็นอย่างสูง การศึกษาจำนวนมากในต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนที่ต้องการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลภูมิสารสนเทศมากกว่าข้อมูลประเภทอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทย พบว่าการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลภูมิสารสนเทศอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำมาก เมื่อเทียบกับนานาชาติ อันเป็นผลจากการที่หน่วยงานรัฐผู้ผลิต
ข้อมูลภูมิสารสนเทศไม่เผยแพร่ข้อมูลทำให้เกิดสภาพ “ความยากจนทางข้อมูล” ขึ้นในสังคม ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
สังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ภาครัฐลงทุนไปแล้ว 
สภาพความยากจนทางข้อมูลภูมิสารสนเทศของสังคมไทยเกิดจากการเผยแพร่ภูมิสารสนเทศ โดยไม่คิดมูลค่า  
อาจเป็นการกระทำผิดตามกฎกระทรวง กฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีได้ทำให้กฎระเบียบต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ล้าสมัย อีกทั้งการบริการแผนที่จากต่างประเทศอย่าง เช่น Google 
map, Bing map, OpenStreetMap ตลอดจนบริการแผนที่ของธุรกิจไทยอย่างเช่น Nostra และ Longdo Map
ได้เปิดเผยข้อมูลพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งโลกในลักษณะออนไลน์ข้ามพรมแดน ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าของไมโคร
ชิปจีพีเอสในโทรศัพท์พกติดตัว การบันทึกภาพจากอากาศยานไร้คนขับการบันทึกภาพรายละเอียดสูงจากดาวเทียม 
ที่มีขนาดเล็กและมีราคาถูก ตลอดจนอิทธิพลของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมมือ 
กันคนละเล็กคนละน้อยในการผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศในลักษณะ Crowdsourcing ซ่ึงทำให้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ทวีจำนวนมากอย่างรวดเร็วเกิดเป็น Big Data ควบคู ่ไปกับการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี  
ในยุค Web 2.0 แนวคิด Open data ซึ่งเป็นแนวคิดสากลสมัยใหม่ที่ถูกพัฒนาบนพื้นฐานความคิดที่ว่าข้อมูล 
ของภาครัฐเป็นทรัพยากรของประเทศที่ควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงและนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
โดยไม่ม ีค ่าใช้จ่ายและข้อจํากัด ได้กลายเป็นแนวคิดที ่ได้ร ับการยอมรับจากองค์กรระดับโลกอย่างเช่น  
องค์การสหประชาชาติและธนาคารโลกตลอดจนได้รับการนําไปใช้ในการกำหนดนโยบายระดับชาติทางด้านข้อมูล
ของประเทศพัฒนาแล้ว การเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศของภาครัฐตามแนวคิด Open data จะก่อให้เกิด
ประโยชน์กับประเทศโดยรวมโดยผ่านกลไกทางเศรษฐกิจทั ้งในด้านการลดต้นทุนและเพิ ่มประสิทธิภาพ  
ในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ ที่ต่อยอดขึ้นไปจากข้อมูลที่ถูกเปิดเผยในส่วนภาครัฐ 
การเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศจะช่วยขจัดการใช้งบประมาณซ้ำซ้อนในการจัดทำข้อมูลเดียวกัน ส่งเสริมให้เกิด
การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองซึ่งจะทำให้ผู ้บริหารมีภาพที่ชัดเจนของพื้นที่ต่าง ๆ 
ในประเทศ และทำให้การตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงในนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่หรือบริเวณใดก็ตาม
อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยํา รัฐบาลจึงให้ความสำคัญด้านการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเป็นอย่างมาก 
โดยภาครัฐยังคงบทบาทสำคัญในการพิจารณาความต้องการทางด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศของสังคมโดยรวม และ
เป็นผู้พัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางภูมิสารสนเทศส่วนอื่น เช่น มาตรฐานข้อมูล พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
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เป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้เพ่ือการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมถึงบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมั่นคง ปลอดภัย รวมถึงให้ความสนับสนุนเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน
ในการเปิดเผยชุดข้อมูลที ่มีมูลค่า ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื ่อประโยชน์สาธารณะโดยรวมของประเทศ 
โดยบทบาทที่สำคัญของภาครัฐที่คือการเป็นผู้ให้ข้อมูล (Data provider) แก่ทุกภาคส่วนเพื่อนําไปขับเคลื่อน
ประเทศในทุกมิติ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น 
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เนื่องจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และข้อมูลภูมิสารสนเทศสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมสามารถใช้ในการจำลองสภาพเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบัน บริหารจัดการ 
หรือมอนิเตอร์ประสิทธิภาพของระบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สินทรัพย์ในพื้นท่ี โครงข่ายสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา 
ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลง และนำไปสู่การปรับปรุง บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ตลอดจนการจำลองภาพผังในอนาคต  เช่น การวางผังเมือง ผังชุมชน 
ผังโครงการต่าง ๆ ที่กำลังจะมีการพัฒนาในอนาคต นำไปสู่การพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
นอกจากนี้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศยังสามารถป้องกัน อนุรักษ์ฐานทรัพยากรของประเทศ เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถติดตามป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่อย่างผิดกฎหมายได้อย่างทันท่วงที เช่น การใช้โดรนในการตรวจวัดจุดความ
ร้อน (hotspot) หรือใช้โดรนติดลูกบอลดับไฟก่อนลุกลาม อีกท้ังยังสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้
อย่างอัจฉริยะด้วยการประมวลผลข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ทำให้การทำงานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนำไปสู่
การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื ่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั ่งยืนจะต้องมีการกระจายการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง  

ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน การบริหารจัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศได้มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมพอสมควรในบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนามาตรฐาน
ข้อมูลทางด้านภูมิสารสนเทศ การพัฒนาชุดภูมิสารสนเทศพื้นฐาน หรือการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์  
แต่เนื่องด้วยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้ 
สภาพการณ์ในปัจจ ุบ ันเปล ี ่ยนไปจากเด ิมโดยสิ ้นเช ิง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให ้บทบาทของ  
ภาคเอกชนมีความสำค ัญมากข ึ ้นเร ื ่อย ๆ ในฐานะทั ้งท ี ่ เป ็นผ ู ้ผล ิต ผ ู ้ ให ้บร ิการ และผ ู ้ ใช ้ข ้อม ูลภ ูมิ  
สารสนเทศไปพร้อม ๆ กัน สภาวะหลายบทบาทของภาคเอกชนที ่ซ ้อนทับกับบทบาทเด ิมของภาครัฐ 
เป็นสิ ่งใหม่ที ่เพิ ่งเกิดขึ ้นไม่นานนี ้ และยังไม่ได้มีความตระหนักในภาครัฐในการที ่จะหาแนวทางการใช้  
ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันปัญหากฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเผยแพร่ข้ อมูล 
ภูมิสารสนเทศกลับพบว่ายังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือมีสัมฤทธิ์ผล ส่งผลให้ยุทธศาสตร์หลายส่วน 
ที่ระบุไว้ในแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2564 ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง หากปล่อยให้
สภาพการณ์เป็นเช่นนี ้ต่อไปก็จะทำให้ทิศทางการพัฒนาทางภูมิสารสนเทศเป็นไปในลักษณะที่ใช้ประโยชน์  
ได้ไม่คุ้มค่าการลงทุน และแม้ว่าจะมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาบางส่วน เพื่อให้ได้กรอบแนวทางและกลยุทธ์  
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ที่เหมาะสมสำหรับประเทศในการพัฒนาทางด้านภูมิสารสนเทศ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ จึงเล็งเห็น 
ความจําเป็นที่จะต้องให้มีการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)  
ให้สอดคล้องตามสภาพการณ์ในยุคปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ได้แนวนโยบายและกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการที่จะทำ
ให้ทุกภาคส่วนในสังคม สามารถได้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศอย่างแท้จริง อาทิเช่น การมีฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าที่เป็นปัจจุบันจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อให้มีฐานข้อมูลในการ
ติดตามประเมินผล และสามารถบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงภาคประชาชนสามารถเข้าถึงและ
นำไปใช้ประโยชน์ได้  

3.3 ภาพรวมของแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับที่ 2 
การวางยุทธศาสตร์แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับที ่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) จึงคำนึงถึง 

การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี ่ยนแปลงของโลก ที ่ทำให้ประเทศไทยจำเป็นที ่จะต้องปรับเปลี ่ยนทิศทาง 
ในการขับเคลื่อนประเทศและปรับเปลี่ยนระบบรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ในปัจจุบัน โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ 
ไปสู่การปฏิบัติให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที ่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนแม่บทภูมิฯ ฉบับที่ 2 จึงเป็นกลไก 
ในการเพิ่มศักยภาพของประเทศด้วยภูมิสารสนเทศ และเกื้อหนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศ
อย่างเต็มศักยภาพเพ่ือมุ่งเสริมสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมด้วยภูมิสารสนเทศ อย่างยั่งยืน  

3.3.1 วิสัยทัศน์ 
ภาคเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตและบริหาร มีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

อย่างทั่วถึงด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

3.3.2 พันธกิจ 
1) กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 
2) กำหนดมาตรฐานกลางด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศแนวทางการบูรณาการและจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ

กลางของประเทศ 
3) กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้การบริหารจัดการ

ระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศในทุกมิติที่เก่ียวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ดำเนินการบูรณาการแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศและการบริหาร

จัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
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3.3.3 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อน และส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจด้วยภูมิสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาชั้นข้อมูลพื้นฐานของประเทศให้พร้อมสำหรับการต่อยอดและการสร้างเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา Platform และส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกลไกการขับเคลื่อนนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ 

3.3.4 เป้าหมายและตัวช้ีวัดรวม 
เป้าหมาย 1) ทุกภาคส่วนมีความเชื่อม่ันในระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 

2) เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 

1) ความสำเร็จ/ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้นำภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ
ไปใช้ประโยชน์ 

2) มูลค่าทางเศรษฐกิจ เติบโตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

3.3.5 แผนงานสำคัญ (Flagship) ตามจุดมุ่งเน้นนโยบาย 

1) พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ (Innovation Driven 
Enterprise: IDE) โดยมีเป้าหมายว่า ประเทศไทยมีธุรกิจฐานนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ ที่มีรายได้ 
เพ่ิมข้ึน 

2) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศที่ก้าวหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากร โดยมีเป้าหมายว่า ประเทศไทยมีมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ  ลดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มีค่าเท่ากับ 
5,000 ล้านบาท 

3) พัฒนาการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Hub of Knowledge) 
ของอาเซียน โดยมีเป้าหมายว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ระบบ
นำทางด้วยดาวเทียม GNSS ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใน 5 ปี) 

3.3.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2566-2570) จะเร่งขับเคลื่อนการเปิดเผยข้อมูล 

ภูมิสารสนเทศตามหลัก Open Data เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และการทำให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ 
ปานกลาง ตามเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินงานมากกว่า 10 ปี ดังนั้นแผนภูมิสารสนเทศ 
ฉบับที่ 2 จึงเน้นให้ทุกภาคส่วนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ลดความเหลื ่อมล้ำเกิดการกระจายโอกาสและความเจริญอย่างทั ่วถึง และสร้างความสมดุลของการพัฒนา  
เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในภาพรวมของประเทศ ภายในปี 2570 ประกอบด้วย 
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1. เกิดการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  ทำให้
ประเทศไทยมีเครือข่ายระบบออนไลน์ให้ทุกภาคส่วนใช้สืบค้น เรียกดู และดาวน์โหลดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน
ที่สมบูรณ์ ละเอียดถูกต้อง และทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ของภาค
ธุรกิจ ในกิจการของรัฐ ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างนวัตกรรม และในกิจการเพื ่อประโยชน์สาธารณะ  
โดยมีเงื่อนไขและข้อจํากัดน้อยที่สุด 

2. ประเทศไทยมีธุรกิจฐานนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ (Innovation Driven Enterprise: IDE) ที่มีรายได้
เพ่ิมข้ึน หรือเพ่ิมข้ึนเป็น 500 ราย  

3. ประเทศไทยมีมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ และมูลค่าจากการลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม 
และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มีค่าเท่ากับ 
5,000.00 ล้านบาท ภายใน 5 ปี 

4. ประเทศไทยมีแรงงานที่มีทักษะสูง เพิ่มขึ้น และสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อ
ภาครัฐเพิ่มข้ึน 

5. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของอาเซียน ภายใน 5 ปี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อน และส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจด้วยภูมิสารสนเทศ 

หลักการ : ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและ
บริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรทั้งด้านการผลิตและผู้ใช้  เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการลดต้นทุน อำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจสามารถนำภูมิสารสนเทศ ลดขั้นตอน 
ลดจำนวนใบอนุญาต ลดจำนวนเอกสาร ลดระยะเวลาในการดำเนินงานทางธุรกรรม เกื้อหนุนให้ผู้ประกอบการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างเต็มศักยภาพ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจ
ขนาดกลางและเล็ก (SMEs) รวมถึงธุรกิจใหม่ (Startup) เปิดโอกาสให้นำนวัตกรรม หรือโปรแกรมประยุกต์ 
(application) จากเอกชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด และตอบสนอง
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (พ.ศ.2561 – 2580) 
และสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด ซึ่งเป็นประเด็นความท้าทายในการพัฒนา
และส่งเสริมธุรกิจฐานนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ (Innovation Driven Enterprise: IDE) เป็นต้น 

1) เป้าหมาย : เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจไทยจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

2) ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ที่ 1 
2.1) ผลผลิต (Output) 

2.1.1 จำนวนผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ Application ทีผู่้ประกอบการสามารถเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิ
สารสนเทศ  

2.1.2 จำนวนโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
2.1.3 จำนวนนวัตกรรมด้านระบบภูมิสารสนเทศที่ได้รับการนําไปพัฒนาต่อในเชิงธุรกิจ 
2.1.4 ปริมาณงบลงทุนด้านวิจัยของกลุ่ม Startup เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการกระตุ้นของการลงทุน

ของรัฐ และนโยบาย 
2.2) ผลลัพธ์ (Outcome) 

2.2.1 มูลค่าเศรษฐกิจเติบโตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  
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3) แนวทางภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 
แนวทางท่ี 1 : พัฒนาระบบขึ้นทะเบียนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากผู้ประกอบการไทย 

ที่เปิดเผยและอ้างอิงราคากลางได้ 
- ส่งเสร ิมสนับสนุนให ้หน่วยงานของร ัฐ ได ้ใช ้ประโยชน์จากผลงานนว ัตกรรม  

ภูมิสารสนเทศจากผู้ประกอบการไทย 

แนวทางท่ี 2 : สนับสนุนงบประมาณการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ (ข้อมูล และซอฟต์แวร์) 
และสรรหาแหล่งเงินทุน เพื่อส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) รวมถึงธุรกิจใหม่ 
(Startup) 
- อำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศมากขึ้น โดยการลด 

กระบวนการขออนุญาตใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อลดระยะเวลา และลดเอกสาร 
ที่ภาคธุรกิจต้องจัดเตรียม 

- ลดอุปสรรคด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ในการทำธุรกิจผ่านระบบภูมิสารสนเทศ 

แนวทางท่ี 3 : การยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรมไทยให้สมัยใหม่ โดยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

ร่วมกับเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เช่น เทคโนโลยี Internet of Thing (IoT), Digital Twins Virtual 
Reality, Augmented Reality, Blockchain, Distributed Ledger Technology , GNSS 
เป็นต้น 

- ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
- ส่งเสริมการใช้งานจากศูนย์ข้อมูลอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS 

Data Center) 

4) ลักษณะแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 
1) พัฒนาระบบขึน้ทะเบียน เพ่ือเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมภูมิสารสนเทศของอาเซียน 
2) พัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพ่ิมธุรกิจฐานนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ (Innovation Driven Enterprise: IDE)  
3) พัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ/นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจไทย 
4) การจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ กลไก อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาชั้นข้อมูลพื้นฐานของประเทศให้พร้อมสำหรับการต่อยอดและการสร้างเศรษฐกิจ 

หลักการ : การพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
สามารถใช้งานร่วมกันได้ ดังนั้นในยุทธศาสตร์ที่ 2 จึงมุ่งเน้นกำหนดกลไกให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูล  

ภูมิสารสนเทศในรูปแบบที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ของภาคธุรกิจ ในกิจการของรัฐ  

ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ และในกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยมีเงื่อนไขและ
ข้อจํากัดน้อยที ่ส ุดด้วยการกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศต้องสอดคล้องกับนโยบายและ 

แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื ่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถเผยแพร่ข้อมูล 

ภูมิสารสนเทศโดยไม่ขัดต่อกฎหมายกฎ ระเบียบของหน่วยงาน ด้วยการจัดทำชุดข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ (License agreement) หรือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ ในรูปแบบดิจ ิทัล 

ต่อสาธารณะตามแนวทาง Open data เพื ่อให้หน่วยงานของรัฐที ่เป็นผู ้ถือลิขสิทธิ ์นําไปใช้เผยแพร่ข้อมูล  

โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งการสร้างเชื่อมั่นการใช้งานภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศท่ีมีความละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานภูมิสารสนเทศ เพ่ือให้ประชาชนคนไทยสามารถ
เข้าถึง และใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีคุณภาพอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งเพื่อตอบสนองเป้าหมายแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ.2561 – 2580)  

ซึ่งคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาขาดความต่อเนื่องในการใช้งานข้อมูล 

1) เป้าหมาย : ประเทศไทยมชีุดข้อมูล (Data Set) สำหรับการใช้งานในภารกิจต่าง ๆ ครบถ้วน มีความถูกต้อง 

                  และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยตามวงรอบที่ถูกกำหนดไว้  

2) ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ที่ 2 
2.1) ผลผลิต (Output) 

2.1.1 จำนวนชั้นข้อมูลที่เผยแพรต่ามความต้องการของทุกภาคส่วน (No. of data set) 
2.1.2 สัดส่วนชั้นข้อมูลที่ถูกปรับปรุงตามมาตรฐานตามวงรอบที่นโยบายกำหนด  
2.1.3 จำนวนหน่วยงานที่ได้การรับใบรับรองมาตรฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติเพ่ิมข้ึนปีละ 20 % 

2.2) ผลลัพธ์ (Outcome) 
2.2.1 จำนวนการเข้าถึงข้อมูล และการนำไปใช้ประโยชน์  โดยภาครัฐ เอกชน นโยบาย ในระยะ 5 ปี  

เพ่ิมข้ึนปีละ 20 %  
2.2.2 ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้นำภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรม

ภูมิสารสนเทศ เพ่ิมข้ึนปีละ 20 %  
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3) แนวทางภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 
แนวทางท่ี 1 : ทบทวนและกำหนดชั้นข้อมูลสำคัญในการขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ 
 - ศึกษา สำรวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศที่อยู่ในหน่วยงานภาครัฐ และสำรวจความ

ต้องการใช้งานชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศของทุกภาคส่วน 

- วิเคราะห์ และกำหนดชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีสำคัญและต้องเปิดเผยสำหรับการดำเนินงาน
ของภาคนโยบาย ภาครัฐ และเอกชน 

- สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อทบทวนหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงาน
สนับสนุนการบูรณาการและพัฒนาชุดข้อมูลพื้นฐานภูมิสารสนเทศ (FGDS) 

- กำหนดหน่วยงานเพื่อผลักดันให้หน่วยงานรัฐบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน
รัฐต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญอันนำไปสู่การวิเคราะห์ และจัดทำเป็นข้อมูล Agenda 
Based สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายแก่หน่วยงานรัฐในการแก้ไขประเด็นปัญหา
สำคัญของประชาชน 

- จัดทำหลักเกณฑ์ ขั ้นตอนการบูรณาการแผนงานหรือโครงการที ่เกี ่ยวข้องกับงานด้าน 
ภูมิสารสนเทศ และผลักดันการจัดสรรงบประมาณด้านภูมิสารสนเทศผ่านแหล่งเงินต่าง ๆ 

- พัฒนา หรือเชื่อมโยงระบบการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณด้านภูมิ  
สารสนเทศที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

แนวทางท่ี 2 : กำหนดมาตรฐานการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
 - ศึกษา สำรวจ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศ (การจัดทำ จัดเก็บ บริการ และบุคลากร)

และปรับปรุงมาตรฐานกลางด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศให้มีความทันสมัย  

- ประกาศมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับมาตรฐานกลางด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ ให้
หน่วยงานนำไปประยุกต์ใช้ในส่วนของการจัดทำ และให้บริการข้อมูล เพื่อให้เกิดแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล 

- สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หรือจัดตั ้งคณะทำงานตรวจสอบภูมิสารสนเทศ  
เพื่อกำหนดขั้นตอน/หลักเกณฑ์การออกใบรับรองมาตรฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติ รวมทั้ง
พิจารณาคัดเลือกซอฟต์แวร์ Open source ที่เหมาะสมสำหรับการจัดทำ จัดเก็บ และ
บริการที่เก่ียวข้องกับภูมิสารสนเทศ  

- ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักมาตรฐานภูมิสารสนเทศ 

- ผลักดัน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้งานมาตรฐานที่ได้ประกาศไปแล้ว 
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แนวทางท่ี 3: กำหนดมาตรฐานรูปแบบการเปิดเผยข้อมูล ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA 
 - สำรวจ ศึกษา กฎหมาย กฎ ระเบียบ กฎกระทรวง และข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในการ

เผยแพร่และบริการข้อมูลภูมิภมูิสารสนเทศในปจัจุบัน เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562  

- วิเคราะห์ และกำหนดรูปแบบ หรือ มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมาย 

- ส่งเสริมการใช้งานชั้นข้อมูลพื้นฐานของประเทศตามภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA 

4) ลักษณะแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 
1) พัฒนาชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศตามต้องการใช้ภูมิสารสนเทศของทุกภาคส่วน อาทิเช่น 

- โครงการจัดทำแผนที่อุทกศาสตร์เชิงเลขเพ่ือกำหนดเส้นฐานบริเวณชายฝั่งทะเล (กรมอุทกศาสตร์) 
- โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม (กรมศิลปากร) 
- โครงการสำรวจความสูงภูมิประเทศของประเทศไทยด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) ระยะที่ 2 หรือโครงการ

สำรวจความสูงภูมิประเทศของประเทศไทย (กรมแผนที่ทหาร) 
- โครงการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศข้ันพื้นฐานหลักชั้นข้อมูลแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้านมาตรา

ส่วน 1: 4,000 (กรมการปกครอง) 
- โครงการสำรวจทรัพย์สินหน่วยงานของรัฐที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ/พ้ืนที่ป่า (กรมธนารักษ์) 
- โครงการศึกษาและพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) เพื่อการวางแผน

ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) 
2) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณด้านภูมิสารสนเทศที่ได้ รับการจัดสรร

งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนา Platform และส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

หลักการ : ยกระดับระบบให้บร ิการทางภูม ิสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ ด้วยการสร ้าง Platform 

ภูมิสารสนเทศที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูล
ของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกัน และข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดนโยบายและ 
การบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์  นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ 
การทำงานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถ
เข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก เพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา 
พร้อมทัง้ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐ
อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อตอบสนองเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
และ (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ (ข้อมูล และซอฟต์แวร์) 

1) เป้าหมาย : Platform กลางของประเทศที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถนำไปใช้ต่อยอด และแลกเปลี่ยน 
               ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศมีการเปิดเผยแก่ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสถาบันการศึกษา 

2) ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ที่ 3 
2.1) ผลผลิต (Output) 

2.1.1 ความสำเร็จของการบูรณาการ Open Data Platform 
2.1.2 จำนวนชุดชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ หรือ API ข้อมูลพื้นฐาน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
2.1.3 จำนวนประเด็นนโยบายในระดับประเทศที่ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือ 
2.1.4 จำนวน Application จากการพัฒนาต่อยอดจากระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 
2.1.5 จำนวนหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินจากการเปิดเผย

ข้อมูลสำคัญของประเทศ 
2.2) ผลลัพธ์ (Outcome) 

2.2.1 จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการ เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำคัญ 
2.2.2 ความพึงพอใจของประชาชนที่สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศของภาครัฐ อย่างเสรี

ไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการภูมิสารสนเทศ 
2.2.3 การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศในการลดความเสียหายทางสังคม 
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3) แนวทางภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 
แนวทางท่ี 1 : ปรับปรุงสมรรถนะระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 
 - ปรับปรุงสมรรถนะระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ในปัจจุบันให้ม ีขีด

ความสามารถในการเป็น  Gateway ทางด้านข้อมูลสารสนเทศของภาครัฐ และเป็น 
Platform หลักในการบูรณาการข้อมูล 

- ระบบสามารถรองรับการเก็บข้อมูลเช ิงตำแหน่ง และสร้างแผนที ่ร ่วมกันผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ในลักษณะของ Crowdsourcing ผ่านกลุ่มอาสาสมัครทางด้านสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ Volunteered Geographic Information (VGI)  

- ระบบสามารถการเชื่อมโยงและให้บริการ API Service สำหรับอํานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 

แนวทางท่ี 2 : บูรณาการการเชื่อมโยงระบบให้บริการทางภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน 
 - บูรณาการ Open Data Platform ร่วมกันระหว่างฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ เช่น ระบบติดตาม

และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open-D) ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวชี้วัดด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของ สศช. ระบบ Open Government Data 
of Thailand ของ สพร. และระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 

แนวทางท่ี 3: ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล  
 - กำหนดหลักเกณฑ์ร่วมกับหน่วยงานกลาง เพ่ือวางกลไกให้ภาครัฐ เผยแพร่ข้อมูล หรือลดข้อกำจัด 

เงื่อนไขของการเปิดเผยข้อมูล  
- กำหนดให้มีรางวัลสำหรับภาครัฐที่เปิดเผยข้อมูลเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ สร้างความภาคภูมิใจ 
- กำหนดตัวชี ้ว ัดของหน่วยงาน หรือบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวง 

(Joint KPIs) เพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภูมิสารสนเทศ 
เช่น ตัวชี้วัดด้านมาตรฐาน ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น 

แนวทางท่ี 4 : ส่งเสริมการจัดทำ และประยุกต์ใช้งานระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
- สนับสนุนงบประมาณการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ (ข้อมูล และซอฟต์แวร์) 

และสรรหาแหล่งเงินทุน 
- ผลักดันการใช้งานชุดชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ หรือ API ข้อมูลพ้ืนฐาน 
- ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ หรือ Platform กลางของประเทศ 

ให้เกิดการขยายตัวของการใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศ 
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4) ลักษณะแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 
1) พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานภูมิสารสนเทศที ่เกี ่ยวข้องกับระบบบริการภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน 

(ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์) อาทิเช่น 
- แผนงานการบำรุงรักษาระบบข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติและระบบ/สถานี CORS ของ

หน่วยงาน 
- พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) เพื่อการวางแผนส่งเสริมสนับสนุน

การใช้พลังงานทดแทน 
- พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS) ระยะที่ 2 
- ระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการเกษตรผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศ (DPIM GIS Portal) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลกับ

คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) 
- ระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลขความละเอียดสูงกรุงเทพมหานคร 

2) โครงการที่นำแผนที่/ข้อมูลที่ได้มาตรฐานจากระบบกลางของประเทศไปใช้ประโยชน์ใช้งานตามภารกิจของ

หน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกลไกการขับเคลื่อนนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ 
หลักการ : การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร จำเป็นต้องลงทุนในการพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้ 
ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการยกระดับองค์กรไปสู่อนาคต โดยมุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตร สร้างความตระหนัก 

ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้สามารถใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอย่างชาญฉลาด และสร้างสรรค์ผลงานอย่างชาญฉลาด
ในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศในบุคลากรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ทั ้งที ่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศโดยตรงและทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสูงรองรับ  

การพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนประเทศ
เพื ่อตอบสนองเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
(พ.ศ.2561 – 2580) 

1) เป้าหมาย : เพ่ิมสมรรณะขีดความสามารถให้บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือรองรับการทำงานในยุคดิจิทัล 

2) ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ที่ 4 
2.1) ผลผลิต (Output) 

2.1.1 หลักสูตรฝึกอบรมด้าน Geo Spatial Data, Geo Data analytic หรือหลักสูตร Reskill เพื่อยกระดับ
บุคลากร 

2.1.2 จำนวนทุนการศึกษาท่ีสนับสนุนเพ่ิมข้ึน 
2.1.3 ระดับความสำเร็จของงานวิจัย และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Applied Research)  
2.1.4 ความสำเร็จของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพ 

2.2) ผลลัพธ์ (Outcome) 
2.2.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการอบรมก่อนและหลัง 

2.2.2 จำนวนงานวิจัยเพิ่มข้ึน 

2.2.3 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และสังคม 

2.2.4 ความสำเร็จของการกำหนดตำแหน่งนักภูมิสารสนเทศ ในระบบข้าราชการพลเรือน 
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3) แนวทางภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 
แนวทางท่ี 1 : สร้างกำลังคน เพิ่มทักษะปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
 - สร้างความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายการศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรในลักษณะของสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary) เช่น ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน, Big Data Analytics, Internet of Things, 
Artificial Intelligence และ Blockchain เป ็นต ้น โดยเช ิญว ิทยากรจากต่างประเทศ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยการ Re Skill Up skill และ 
New Skill ที่จำเป็น ให้ครอบคุมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตร 
Non-Degree 

- จัดให้มีศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ที่เน้น  
การเรียนรู้และปฏิบัติทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนการสอน
ร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา อาทิ การส่งเสริมให้มีการฝึกงาน (On the 
Job Training) ที่เป็นการปฏิบัติงานจริง กับภาคธุรกิจเอกชน ในหลักสูตรการศึกษา 
ที่เป็นที่ต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต 

- สร้าง Knowledge Platform และ Technology Transfer Group ทางด้านองค์ความรู ้และ 
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้ที่มีความสามารถ (Technology Transfer Group) 

- ผลักดันกำหนดตำแหน่งนักภูมิสารสนเทศ แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของนัก 
ภูมิสารสนเทศในระบบข้าราชการพลเรือนทุกประเภทให้ชัดเจน หรือแนวทางการสรรหา
กำลังคนด้านภูมิสารสนเทศในยุคดิจิทัล 

แนวทางท่ี 2 : ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ 
 - รวบรวม งานวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐ

พิจารณาเลือกใช้ 

- สร้างความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายภาคี/ชุมชนออนไลน์/คณะทำงาน สำหรับพัฒนา Hardware 
(วัสดุ/อุปกรณ์/sensors) และ Software (coding/programming) ทั้งจาก business software 
และ Free software เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

- สนับสนุนทุนการศึกษา เพ่ือให้เกิดงานวิจัยและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศใหม ่

- จัดการแข่งขัน Government solution, Local solution มีโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ 
สถาบันการศึกษาโดยใช้โจทย์ปัญหาจริงของประเทศ เพื ่อหาแบบจําลองหรือวิธีการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม 

- จัดการแข่งขัน Geo-challenge เพื่อสร้างความเชื่อมต่อระหว่างงานวิจัยกับธุรกิจทางภูมิ
สารสนเทศ 
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- จัด The Thailand Geospatial Festival หรือเข้าร่วมเวทีระดับนานาประเทศ เพ่ือนำเสนอ
ผลงาน แลกเปลี ่ยนความรู ้ ประสบการณ์รวมถึงการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกัน 

4) ลักษณะแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 
1) แผนงานการพัฒนาบุคลากร อาทิเช่น 

- โครงการพัฒนาบุคลากรในพ้ืนที่ห่างไกลด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
- แผนงานการฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ 
- แผนงานสร้าง Knowledge Platform  

2) แผนงานส่งเสริมการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ อาทิเช่น 

- แผนงานสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านคมนาคมขนส่ง โดยการประยุกต์ใช้แผนที่ดิจิทัล 
- แผนงาน/โครงการวิจัย 
- แผนงาน จัดการแข่งขัน Geo-challenge 
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ส่วนที่ 4 กลไกการขับเคลื่อน การติดตามและประเมินผล 

การขับเคลื ่อนแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับที ่ 2 ( พ.ศ. 2566-2570) เป็นปัจจัยสำคัญ 
เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ได้มีการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารงานภาครัฐและการบริการสาธารณะ โดยการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้อง 
และเช ื ่อมโยงเข ้าด ้วยกันอย่างมั ่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล จำเป ็นต ้องอาศัยกลไกการขับเคล ื ่อน  
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื ่อให้แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับที ่ 2 โดยนำเป้าหมายและกลยุทธ์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของแผนมาแปลงไปสู่แผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ที่สามารถนำไปขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
ควบคู่ไปกับการจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนให้สัมฤทธิ์ผล และ 
มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีหลักการสำคัญดังนี้ 

1. Target : ยึดยุทธศาสตร์และเป้าหมายยุทธศาสตร์เป็นแนวทางการดำเนินงานหลัก 
2. Innovation : เน้นพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นทุนขององค์กร และนำไปเพ่ิม

ศักยภาพในการดำเนินงานทั้งในการพัฒนากระบวนงานการต่อยอดธุรกิจ และการขับเคลื่อน 
3. 3C : เน้นการดำเนินงานในรูปแบบของ 3C (Cluster Connectivity Co-creation) ร่วมระหว่าง 

ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างประเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจดา้นอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ  

4.1 กลไกการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ มีหน้าที่ 
และอำนาจในการกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศแล้ว  
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบรวมทั้งเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการกำหนดมาตรฐานกลาง 
ด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ แนวทางการบูรณาการและจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ แนวทาง 
การปฏิบัติงานด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ในทุกมิติที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่หลักเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการกำกับดูแลข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ หรือ
เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำ รวบรวม จัดเก็บ และให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ บริหารระบบข้อมูล  
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ และเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศรวมทั้งดำเนินการบูรณาการแผนงานหรือโครงการ 
ที่เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศและการบริหารจัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศตามที่คณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบ  
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ดังนั้น คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน จึงเป็นผู้มีบทบาท
สำคัญในการขับเคลื่อน กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่ได้ระบุไว้ในแผนแม่บทภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 เพ่ือให้ทราบถึงสถานะและความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ในเชิงองค์รวม 
เพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแผนแม่บทฯ (ตามรูปที่ 4-1) สรุปได้ดังนี ้

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1. คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงาน

ตามแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ซึ่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

1.แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 
- 4 ยุทธศาสตร์  
- สนับสนุนเป้าหมาย/แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ 

คณะรัฐมนตรี 

2. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตามแผนแม่บท 
o  แผนปฏิบัติการตามภารกิจของแผนแม่บท 
ประกอบด้วย 
- แผนปฏิบัติการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ที ่ 1 

ขับเคลื่อน และส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจ
ด้วยภูมิสารสนเทศ 

- แผนปฏิบัติการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ที ่ 2 
ส ่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
(Geospatial Open Data) 

- แผนปฏิบัติการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ที ่ 3 
พัฒนา Platform และบูรณาการข้อมูลเพื่อ
ตอบสนองภารกิจของประเทศ 

- แผนปฏิบัติการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ที ่ 4
พ ัฒนาทร ัพยากรมน ุษย ์  และกลไกการ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ 

o  แผนโครงการสำคัญ  

คณะอนกุรรมการจัดทำ
หลักเกณฑ ์พัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรมการบริหารจัดการภมูิ
สารสนเทศพื้นฐานของประเทศ 

คณะอนกุรรมการกำหนด
ตำแหน่งนักภูมสิารสนเทศใน
ระบบราชการพลเรือน 

คณะอนุกรรมการนวัตกรรม วิจัย
และพัฒนาภูมิสารสนเทศ 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 
และตดิตามการดำเนินงานตาม
แผนแม่บทฯ ตามคำสั่งที่
3/2560 (สทอภ.)  

จัดทำ คณะกรรมการภูมิ
สารสนเทศแห่งชาติ 
(กภช.) 
- แผนแม่บทภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติ 

- แผนบูรณาการงบประมาณ
ประจำปี 

- แผนปฏิบตัิการขบัเคลื่อน
การดำเนนิงานตามแผน
แม่บทภูมสิารสนเทศ
แห่งชาต ิ

เสนอ กภช. 

กภช. 
เห็นชอบ 

ครม.  
เห็นชอบ 

เสนอ ครม. 
แผนแม่บท GI 
 

กระทรวงเจ้าสังกัด 

สำนักงบประมาณ 

แจ้งหน่วยงาน 

แจ้งหน่วยงาน 

ถ่ายทอดกลยุทธ์/แผนงาน
ลงสู่แผนปฏิบัติ 

จัดทำ/ให้
ความเห็น 

กำกับ ติดตาม ประเมิน 



ส่วนที่ 4 : กลไกการขับเคลื่อน การติดตามและประเมินผล 
77 

(สทอภ.) เป็นเลขานุการ ได้จัดทำแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับที่ 2 เพื่อกำหนดนโยบายในการบริหาร
จัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ความในข้อ 10 (1) 

2. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสอดคล้องกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงไป สามารถ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้มีการแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการจำนวน 3 คณะ ทดแทน
คณะอนุกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ จำนวน 6 ชุ ด 
ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดดังนี้ 

คณะอนุกรรมการฯ ปี พ.ศ. 2560 คณะอนุกรรมการฯ ปี พ.ศ. 256... 
คำสั่ง กภช. ที่ 1/2560 คณะอนุกรรมการกำกับดูแล
การจัดทำชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน 

คำสั่ง กภช. ที่ 1/256X 
“คณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรมการบริหารจัดการภูมิสารสนเทศพื ้นฐานของ
ประเทศ” โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
ประธาน : ปอว. 
รองประธาน : ผู้อำนวยการ ผสทอภ. และ ผู้อำนวยการ สพร. 
เลขานุการรว่ม : สทอภ. และ สพร. 
ผู้ช่วยเลขานุการ : สทอภ. 

คำสั่ง กภช. ที่ 2/2560 คณะอนุกรรมการกำหนด
มาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ 

คำสั่ง กภช. ที่ 3/2560 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 
และติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทภูมิ
สารสนเทศแห่งชาติ 

คำสั่ง กภช. ที่ 2/256X 
“คณะอนุกรรมการกำหนดตำแหน่งนักภูมิสารสนเทศใน
ระบบราชการพลเรือน” โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
ประธาน : ปอว. 
อนุกรรมการ : ผู้แทน สำนักงาน ก.พ., สำนักงาน ก.พ.ร.
และผู้ทรงคุณวุฒิ (นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร และนายสุ
วิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์) 
เลขานุการ : ผู้อำนวยการ สทอภ. 

คำสั่ง กภช. ที่ 6/2560 
คณะอนุกรรมการการจัดทำแผนงานบูรณา
การงบประมาณด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ  

คำสั่ง กภช. ที่ 4/2560 
คณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บท IT  
และแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยระบบและ
บริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 

คำสั่ง กภช. ที่ 3/256 X 
“คณะอนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนาภูมิสารสนเทศ” 
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
ประธาน : ปอว. 
อนุกรรมการ : หน่วยงานราชการ 
เลขานุการร่วม : ผู้อำนวยการ สทอภ. และ สนช. 

คำสั่ง กภช. ที่ 5/2560 
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงสร้างพื ้นฐาน
ระบบดาวเทียมนำทาง (GNSS) ของประเทศ 
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3. เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ตามกรอบ
แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับที่ 2 รวมทั้ง กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 
เมื่อ กภช. และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับที่ 2  

ในการนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน ตามแผนแม่บทภูมิสารสนเทศ จำเป็นต้องมีการกำหนดกลไก
การบูรณาการการทำงาน โดยการกำหนดบทบาทภารกิจของหน่วยงานขับเคลื่อนหลักให้มุ ่งเน้นการทำงาน 
ในลักษณะเชื่อมโยงสอดประสานกัน โดยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศจะมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลาง 
ในการสื่อสาร ประสาน และบูรณาการความร่วมมือให้ทุกภาคส่วน นำนโยบายภูมิสารสนเทศไปสู่การปฏิบัติ 
นอกจากนี้ จะร่วมมือกับสำนักงบประมาณ นำกลไกการจัดทำงบประมาณแผ่นดินมาใช้ในการถ่ายทอดเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรการการพัฒนา
ภูมิสารสนเทศ สู่การกำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และกรอบการจัดทำงบประมาณในลักษณะ 
บูรณาการในแต่ละปีงบประมาณ ทั้งในมิติการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda Based) และบูรณาการเชิงพ้ืนที่ 
(Area Based) รวมทั้งร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ให้มีการกำหนด
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้อง ทั้งในลักษณะของการกำหนดตัวชี้วัดเฉพาะหน่วยงาน 
และตัวชี้วัดที่มีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อเป็นกรอบสำหรับหน่วยงานของรัฐในการวางแผนและกำหนดแนวทาง
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของตน ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน รวมทั้งจะวางกลไกการทำงาน
ในลักษณะเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา  
ให้บรรลุเป้าหมายในเชิงองค์รวม นอกจากการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
กับหน่วยงานกลางและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ทัง้สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ. ดังกล่าวแล้ว 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาแผนแม่บทภูมิสารสนเทศให้บรรลุเป้าหมาย ยังจำเป็นต้องมีกลไกการประสานความ
ร่วมมือ เชื่อมโยง และบูรณาการการทำงานกับภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยทำงานในลักษณะเครือข่าย 
หรือพันธมิตรร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาควิชาการ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

4.2 กลไกการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ 

จากผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้
การดำเนินโครงการไม่ประสบความสำเร็จ คือ ปัญหาอุปสรรคด้านการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ได้รับการสนับสนุน 
ดังนั้น การดำเนินโครงการต้องอาศัยการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนให้โครงการประสบความสำเร็จตาม
เป้าหมาย โดยได้มีการจัดทำแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ ให้ครอบคลุมทั้งพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ และงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งมีเป้าหมายและกรอบแนวคิดที่สนับสนุน
การดำเนินงานของแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (ตามรูปที่ 4-1) สรุปได้ดังนี้ 
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4.2.1 แนวทางการจัดลำดับความสำคัญ 

การจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ดำเนินการตามกระบวนการจัดทำโครงการเพ่ือขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องสภาพปัญหา เหมาะสมกับงบประมาณ พร้อมทั้ง
ตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมถึงความสอดคล้องเละเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาในระดับต่าง ๆ 
ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนำวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาเมือง/เขตเศรษฐกิจ โดยสรุปหลักเกณฑ์การประเมินโครงการ/ลำดับความสำคัญ
ของแผนงาน/โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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1. โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที ่เลือกมา 
(ตามข้อเท็จจริง) และสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติตาม
หลักการ XYZ 

2. ความจำเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการ โดยมีเงื่อนไข
ในการประเมิน ได้แก่ โครงการสอดคล้องกับ
ประเด็นและปัจจัยที่จำเป็นต้องมีโครงการรองรับ 
ป ิดช ่องว ่างการพัฒนา (GAP) ไม ่ซ ้ำซ ้อนกับ
ข้อเสนอโครงการอื ่น ๆ ภารกิจโดยตรงของ
หน่วยงาน สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาอื่น ๆ  

3. โครงการเป็นการจัดทำจากข้อมูลเชิงประจักษ์  
เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัย รองรับ เป็นต้น และ
ต้องมีการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล และมีความ
เชื่อมโยงกับเป้าหมายการจัดทำโครงการที่มีความ
ชัดเจนการจัดทำโครงการให้บรรลุเป้าหมาย 

4. โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ เป็นองค์ประกอบที่
ชัดเจน สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการอย่างเปน็รูปธรรม 

5. แผนการดำเนินงานและกิจกรรมมีการระบุลำดับ
ขั้นตอน มีความชัดเจน สอดคล้องกับระยะเวลาใน
การดำเนินโครงการ สามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็นไปได้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงการ และส่งผลโดยตรง
ต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่างแท้จริง 

6. โครงการมีการระบุตัวชี ้ว ัด และค่าเป้าหมายที่
ชัดเจน (ผลผลิต ผลลัพธ์) และสามารถสะท้อน
เป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

7. โ ค ร ง ก า ร เ ป ็ น ก า ร จ ั ด ต ั ้ ง ก อ ง ท ุ น แ ล ะ
คณะกรรมการ/การจัดตั้งหน่วยงาน/การปรับปรุง 
ซ่อมแซม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน/การจัดซื้อ
ครุภัณฑ์หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน หากโครงการไม่เป็นทั้ง 4 เงื่อนไขจะได้ 5 
คะแนน แต่หากเป็นในเงื ่อนไขใด ให้ประเมิน
เฉพาะเงื่อนไขนั้น 

8. งบประมาณเทียบกับกิจกรรมการดำเนินการ และ
ประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการมีความเหมาะสม 
โดยพิจารณาจาก (1) ความพร้อมจากคำขอ
งบประมาณในการดำเน ินงานเพื ่อขอร ับการ
จ ัดสรรงบประมาณในป ีน ั ้น ๆรวมท ั ้ งความ
เห็นชอบของเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ (2) 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา เช่น ความ
สอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับ และแผนอื่น ๆ 
รวมถึงความครอบคลุมทุกแหล่งเงินทุน และการ
พ ิจารณาเพ ื ่ อชะลอจ ัดต ั ้ ง งบประมาณอัน
เน ื ่องมาจากสถานการณ์โคว ิด -19 (3) การ
พิจารณาบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง โดยพิจารณาจากภารกิจการดำเนินงานที่
อาจซ้ำซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื่น (4) ต้อง
ดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่
เก ี ่ยวข ้องกับการจ ัดทำงบประมาณรายจ ่าย
ประจำปีอย่างครบถ้วน อาทิ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ
ว ิ น ั ยการ เ ง ิ นการคล ั ง ของร ั ฐ  พ .ศ .  2561 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 กฎ 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี 
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4.2.2 การจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านภูมิสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด จึงจำเป็นต้องมีการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ตามกรอบการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) จัดทำกรอบนโยบายการจัดทำแผนงานงบประมาณ 
โดยกำหนดเป้าหมาย ลำดับความสำคัญของกิจกรรม แผนงาน โครงการ และพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งการรับฟัง
ความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

2. สำนักงบประมาณ หารือกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บท 
ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการสาระสำคัญ ของแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
ฉบับที่ 2 และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกัน อาทิเช่น เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทำงานในการพิจารณางบประมาณภายใต้คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปี
งบประมาณ (แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล หรือแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก) 
รวมทั้งแนวทางจัดทำแผนงานโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการอนุมัติงบประมาณ  หรือกองทุนที่เกี่ยวข้อง 
(กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กองทุนสิ่งแวดล้อม กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กองทุนประกัน
วินาศภัย เป็นต้น 

4.2.3 แหล่งงบประมาณในระบบราชการ 

1. งบประมาณจากการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ เป็นแหล่งงบประมาณที่ใช้ในการบริหารประเทศในปีนั้นๆ 
โดยแบ่งออกเป็น 

o งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
o งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 
o งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 
o งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน  
o งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ 
o งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง และ 
o งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย 

2. งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก เป็นงบประมาณจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานที่มี
โครงการ/แผนงานที่สอดคล้องกับนโยบายหรือแผนปฏิบัติการของกองทุน โดยกองทุนที่มีความเชื่อมโยงกับงาน
ด้านภูมิสารสนเทศประกอบด้วย 
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2.1 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม  ววน.) เป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนด้าน 
การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมในประเทศไทย โดยกองทุนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  (1) งบประมาณ
เพื่อสนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund: FF) คือ งบประมาณ
สำหรับแผนงานหรือโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  หรือโครงการวิจัย และนวัตกรรมตามภารกิจของ
หน่วยงาน (สกสว) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
สามารถตอบสนองแนวนโยบายของชาติ อันจะนำไปสู่การ  พัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน การบริหาร
จัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีธรรมาภิบาล (2) งบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund: SF) 
คือ งบประมาณสำหรับแผนงาน หรือโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือโครงการวิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อดำเนินการตาม นโยบายระดับชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือประเด็นเร่งด่วน  
ตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งประเด็นที่เกิดจากความต้องการของผู้ใช้โดยตรงซึ่งสร้างผลกระทบในวง กว้าง 

2.2 กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดิจิทัล) เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้มีสิทธิ์ขอรับการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาจากกองทุน 

2.3 กองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม เป็นกองทุนภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิกองทุนนวัตกรรม 
เพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2.4 กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ (กองทุน กทปส.) เป็นกองทุนที่สนับสนุนโครงการประเภททั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์จะขอรับ
การส่งเสริมและสนับสนุนสามารถยื่นข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนได้ หากโครงการดังกล่าวสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและ
พัฒนา (R&D) ที่จะสนับสนุนทุนในการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับโทรคมมนาคม/ดิจิทัล เช่น โครงการวิจัยและพัฒนา
อุปกรณ์รับสัญญาณ โครงการพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะ โครงการแพลตฟอร์มด้าน IOT (Internet Of Things) เป็นต้น 
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4.3 กลไกการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาคีและภาคเอกชน 

การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาคีและภาคเอกชนเป็นกลไกที่ช่วยผลักดันให้นโยบายการเข้าถึงบริการของรัฐ 
เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ สัมฤทธิ์ผลรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยการขับเคลื่อนภูมิสารสนเทศจำเป็นต้อง
อาศัยการทำงานของหน่วยงานรัฐในรูปแบบที่มีลักษณะเป็นการบูรณาการ เน้นการมีส่วนร่วมในการช่วยคิดร่วมกำหนด
นโยบาย ร่วมวางแผน แบ่งปันข้อมูล ตลอดจนการสนับสนุนด้านงบประมาณ เพ่ือให้หน่วยงานรัฐดำเนินงานเป็นไปอย่าง
มีมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานกลางของรัฐ เช่น สำนัก
งบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เป็นต้น หน่วยงานทั้งหมดล้วนมีบทบาท
สำคัญในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ภาคเอกชน ถือว่าเป็นกลุ่มองค์กรที่มีความสำคัญในบริบทด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศ สามารถสะท้อนข้อมูลทั้งในฐานะผู้ประกอบการ และผู้รับบริการจากภาครัฐ ซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศผ่านการแสดงความเห็น หรือสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมาก เนื่องจากมีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพ ดังนั้น การบริหารจัดการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรในการพัฒนาบริการและระบบต่าง ๆ ในภาครัฐอย่างมาก รวมถึงการถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรภาครัฐต่อไป 

4.4 กลไกการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นกลไกที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานรัฐ
ดำเนินการ ทั้งด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) หรือล้มเหลว (Failed) ซึ่งสามารถเริ่ม
ดำเนินการในลักษณะคู่ขนานพร้อมกับช่วงระยะเวลาที่หน่วยงานเริ่มต้นดำเนินโครงการได้ทันที โดยรูปแบบ  
การติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับที่ 2 จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ตรวจสอบ ให้ข้อมูลและรับทราบข้อมูลอย่างเท่า
เทียม โดยระบบเข้ามาเป็นส่วนเสริมในการทำงาน เพื่อไม่ให้เกิดภาระกับหน่วยงานที่ดำเนินการจัดทำโครงการ  
ซึ ่งอาจต้องใช้กลไกการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานกลางของรัฐในการเชื ่อมโยงข้อมูล อาทิ  ระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ หรือระบบ eMENSCR ซึ่งเป็นระบบติดตามการดำเนินโครงการของภาครัฐภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อติดตาม ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ที่ต้องมี
หลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลและตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใส  มีมาตรฐานและเป็นกลาง และถูกต้องตาม
หลักการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและทบทวนยุทธศาสตร์  ทั้งนี้ 
ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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1. ระบบการติตตามประเมินผล 3 ระยะ ได้แก ่
(1) การประเมินผลก่อนการปฏิบัติการหรือก่อนเริ่ม

โครงการ (Ex-ante Evaluation) โดยเป็นการประเมิน

สถานการณ์และสำรวจข้อเท็จจริง ศึกษาความเหมาะสม

ความเป็นไปใต้ในการดำเนินโครงการ  

(2) การประเมินผลระหว่างการดำเนินงาน (On-Going 

Evaluation) เป็นการติดตามประเมินผลความก้าวหน้า

ในระยะที ่กำลังดำเนินงาน เพื ่อศึกษาว่ามีป ัญหา

อุปสรรคใดบ้างในการดำเนินงาน ทั้งจากปัจจัยภายใน

และภายนอกที่มีผลกระทบ 

(3) การประเม ินผลหล ังการดำเน ินงาน (Ex-Post 

Evaluation) เป็นการประเมินผล เพ่ือสรุปจนสิ้นสุดแผน

แล้วได้รับความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด มีผลผลิตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ภายหลังจากสิ้นสุดแผน เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพ ตลอดจนผลกระทบทั้งทางบวกและ

ลบของโครงการ 

2. สร้างมาตรฐานระบบติดตามและประเมินผลรวมถึง
พัฒนาตัวชี้วัดและตัวชี้วัดร่วมให้ได้มาตรฐานสากล 
( Joint Key Performance Indicator: JKPI)  
เพื่อประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของซึ่งสามารถวัดทั้งรูปของตัวชี้วัดผลกระทบร่วม 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร่วม และตัวชี้วัดผลผลิตร่วม 

3. การนำเสนอผลการติดตามประเมินผล เป็นการ
นำเสนอผลการประเมินให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ ทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และคณะกรรมการ
แห่งชาติ ตลอดจนผู้สนใจได้รับทราบผลการประเมิน 

4. พัฒนาระบบข้อมูลและใช้เทคโนโลยี เพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถในการประเมินผล โดยจัดทำระบบ
ข้อม ูลการบร ิหาร (Management Information 
System) เข้าถึงข้อมูล วิเคราะห์ และการนำข้อมูล
ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพ นำข้อมูล
การประเมินไปใช้ในการกำหนดทางเลือกนโยบาย 
และสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
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Application Program Interface 1: 
API 
ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์  
(เอพีไอ) 

เป็นส่วนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างโปรแกรม 

Artificial Intelligence : AI3 
ปัญญาประดิษฐ์  
 

ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ ้นให้กับสิ ่งที ่ไม่มีชีวิต หรือคือการเขียน
โปรแกรมให้คิดเหมือนมนุษย์และเลียนแบบการกระทำของมนุษย์ 
รวมถึงคุณสมบัติในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา (Problem Solving) ที่
เกิดจากการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ ไม่ได้เกิดจากการเขียนโดยใช้มนุษย์ 

Augmented Reality3: AR 
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 

เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือนเข้า
ด้วยกันในเวลาเดียวกัน โดยวัตถุเสมือนที่ว่านั้น อาจเป็น ภาพ วิดิโอ 
เสียง ข้อมูลต่าง ๆ ที่ประมวลผลมาจากคอมพิวเตอร์ มือถือ เทปเล็ต 
หรืออุปกรณ์สวมใส่ขนาดเล็กต่าง ๆ และทำให้เราสามารถตอบสนอง
กับสิ่งที่จำลองนั้นได ้

Bandwidth3 
แบนด์วิดท์ 

ความสามารถของการเชื่อมต่อเครือข่าย โดย Bandwidth จะบ่งบอก
ถึงจำนวนของข้อมูลที่สามารถส่งไปตามเครือข่ายได้ ยิ ่งมีจำนวน 
Bandwidth มากเท่าไหร่ หมายถึงว่าจะสามารถดาวน์โหลดข้อมูล 
(ผ่านเครือข่าย) ได้เร็วขึ ้น เท่านั ้น โดยมากจะใช้กล่าวถึงในการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อในเครือข่ายของมือถือ เป็นต้น 

Big Data2 
ข้อมูลขนาดใหญ่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปริมาณข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก (ระดับ Terabyte หรือPetabyte) เกิน
กว่าขีดความสามารถในการประมวลผลของระบบฐานข้อมูลธรรมดาจะ
รองรับ (Volume) และข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Velocity) 
เช่น ข้อมูลจาก Social Media ข้อมูลการซื้อขาย ข้อมูล Transaction 
การเงิน หรือการใช้โทรศัพท์ หรือข้อมูลจาก Sensor จึงทำให้ข้อมูลมี
หลากหลายรูปแบบ (Variety) ทั้งที่มีรูปแบบและไม่มีรูปแบบ ซึ่งอาจจะ
อยู่ในรูปทั้ง RDBMS, Text, XML, JSON หรือ Image สำหรับ Big Data 
Technology คือ เทคโนโลยีในการนำข้อมูลจำนวนมหาศาลมาวิเคราะห์ 
ประมวลผล และแสดงผลด้วยวิธีที ่เหมาะสม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้ง่ายขึ้น เพื่อประโยชน์ในการ
วางแผน หรือการตัดสินใจ เรียกว่า Big Data Analytics 
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Blockchain7 
บล็อกเชน 

เป็นเสมือนโซ่ที่สร้างขึ้นเพ่ือกระจายข้อมูล เก็บไว้ในชิ้นส่วนโซ่ที่ต่อกัน โดย
ข้อมูลเหล่านั้นไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ ข้อมูลที่อยู่บน Blockchain 
ทุกคนสามารถข้าถึงได้และฐานข้อมูลของ Blockchain ไม่ได้ถูกเก็บไว้ในที่
ใดที่หนึ่งเพียงแห่งเดียว หมายความว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกบน Blockchain 
จะถูกเปิดเผยเป็นสาธารณะ และสามารถถูกเข้ามาตรวจสอบได้ ข้อมูล
เหล่านี้ไม่มีส่วนกลางเข้ามาทำหน้าที่ควบคุมและปกป้อง ดังนั้นแอ็กเกอร์
จะไม่สามารถเข้ามาแอ็กข้อมูลนี้ได้ เนื่องจากไม่มีจุดศูนย์กลางให้โจมตี 

Cloud Computing2 

เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด ์
การให้บริการประมวลผลแบบคลาวด์ เกิดจากแนวคิดการให้บริการโดยใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานไอซีทีที่ทำงานเชื่อมโยงกัน โดยมีเซิร์ฟเวอร์
มากมายทำงานสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อให้บริการแอปพลิเคชัน
ต่าง ๆ มีข้อดีคือลดความซับซ้อนยุ่งยากของผู้ต้องการใช้บริการ อีกทั้งยัง
ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย เพราะเทคโนโลยีการประมวลผล
แบบคลาวด์ทำงานผ่านเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization) ระบบจึงไม่ได้ถูก
จำกัดในเร ื ่องของสมรรถนะและขีดความสามารถของการใช้ระบบ
ประมวลผลจากระบบต่าง ๆ  ทำให้เกิดการบริการหลายๆ สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ  

1. Private Cloud Computing เป็นการใช้งานภายในองค์กร โดย
เป็นการใช้สมรรถนะของดาต้าเซ็นเตอร์ภายในองค์กรนั้น ๆ  

2. Public Cloud Computing เป ็นร ูปแบบท ี ่ม ีผ ู ้ ให ้บร ิการ 
สาธารณะจัดสรรการให้บริการการเข้าถึงข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ 
ผ ่านทางอินเทอร ์เน ็ต เป ็นส ่วนมาก โดยผู ้ ใช ้บร ิการไม่
จำเป็นต้องรับทราบว่ามีเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู ่ที ่ไหนและมาก
เท่าใด สนใจเพียงแต่บริการที่ได้รับเท่านั้น 

Cybersecurity2 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 

ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางโลกดิจิทัล ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสาร การรักษาความลับของข้อมูล 
ที่ต้องคำนึงถึงการป้องกันภัย และควบคุมการทำรายการผ่านระบบ
ออนไลน์ การป้องกัน การละเมิดข้อมูลมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และวิธีการ
จัดการความปลอดภัย ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ 
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Digital Twins8 
ฝาแฝดในโลกดิจิทัล 

แบบจำลองของโครงสร้างทางกายภาพที่มีอยู่จริง ถูกนำมาใช้นำเสนอ
คุณลักษณะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดของ
กระบวนการทำงาน เพื ่อการประเมินผล การคาดการณ์ และการ
ปรับแต่งรูปแบบการใช้งาน หรือการควบคุมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์การ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

Gross Domestic Product 3 : 
GDP 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ผลรวมของมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตได้ภายในประเทศ ใน
รอบระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปจะวัดในรอบ 1 ปี หรือ 1 ไตรมาส ที่เรียกว่า 
QGDP (Quarterly Gross Domestic Product) หรือผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศรายไตรมาส 

Innovation Driven Enterprise5: 
IDE 
ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม 

ผู้ประกอบการที่ใช้ เทคโนโลยี องค์ความรู้และนวัตกรรม ในการสร้างสรรค์ 
ผลิตภัณฑ/์บริการ/ธุรกิจ รปูแบบใหม่ โดย 

1. Innovative Product / Service การใช้วิทยาศาสตร์ /
เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์/บริการ และ/หรือ 

2. Innovative Process การใช้วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยีในการ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ ทั้งกระบวนการหลัก และ 
กระบวนการสนับสนุน 

3. Innovative Business Model นวัตกรรมโมเดลทางธุรกิจ 
Interdisciplinary 3 
สหวิทยาการ 

การบูรณาการศาสตร์หลายสาขาเข้าด้วยกัน เป็นการเชื่อมโยงศาสตร์
ต่าง ๆ เข้าหากันจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่
มีลักษณะของการผสมผสานศาสตร์หลากหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน 
เช่น เศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ ฯลฯ 

Internet of Things3: IoT 
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  
 

สภาพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิ่งที่สามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกัน
ได้ ผ่านโพรโทคอลการสื่อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สายโดยสรรพสิ่งต่าง ๆ 
มีว ิธ ีการระบุตัวตนได้ ร ับรู ้บร ิบทของสภาพแวดล้อมได้ และมี
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและท่างานร่วมกันได้ IoT จะเปลี่ยนรูปแบบและ
กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไปสู ่ยุคใหม่ หรือที ่เรียกว่า 
อุตสาหกรรม 4.0 ที่จะอาศัยการเชื่อมต่อสื่อสารและท่างานร่วมกัน
ระหว่างเครื่องจักร มนุษย์ และข้อมูล เพื่อเพิ่มอ่านาจในการตัดสินใจ
ที่รวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นย่าสูง 
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Open-D6 Open-D ถูกพัฒนาขึ้นตามหลักการของความเป็นสากลด้าน Open 
Data โดยได้พัฒนาและผนวกความสามารถของซอฟแวร์ CKAN 
(https://ckan.org/) ซึ ่งเป ็นซอฟแวร ์ระบบจัดการข้อมูล (Data 
Management System) ชนิดโอเพนซอร์ส ที่ได้รับความนิยมในการ
นำไปให้บริการเว็บไซต์บัญชีข้อมูล (data catalog) สำหรับข้อมูลเปิด 
(open data) ทั่วโลก ที่สำคัญได้แก่ เว็บไซต์ Data.gov Data.gov.sg 
Data.gov.au Data.go.th เป็นต้น 

Open Data2 
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้โดยอิสระ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และ
แจกจ่ายได้ โดยใครก็ตาม แต่ต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของงานและ
ต้องใช้สัญญาหรือเงื่อนไขเตียวกันกับที่มาหรือตามเจ้าของงานกำหนด 
ความหมายที่สมบูรณ์ของการเปิดเผยข้อมูล สรุปสาระสำคัญได้ตังนี้ 

1. Availability and Access ข้อมูลทั ้งหมดต้องมีความพร้อมใช้
งาน และค่าใช้จ่ายต้องไม่มากกว่าค่าใช้จ่ายในการทำสำเนา
โดยเฉพาะการตาวน์โหลด ผ่านอินเทอร์เน็ต ข้อมูลจะต้องมีอยู่
ในรูปแบบที่สะดวกต่อการใช้งาน และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ 

2. Reuse and Redistribution ข้อมูลต้องถูกจัดเตรียมให้ภายใต้
เงื ่อนไขที่อนุญาตให้นำมาใช้ใหม่และแจกจ่ายได้ รวมทั้งการ
ผสมผสานระหว่างชุดข้อมูลอื่น ๆ ได้ 

3. Universal Participation ทุกคนต้องสามารถที่จะใช้ นำมาใช้
และแจกจ่ายได้ ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ ่มคน 
ตัวอย่างเช่น ข้อจำกัดของ Non-Commercial ที่ป้องกันการใช้
ในเชิงพาณิชย์ หรือข้อจำกัดในการใช้ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
บางอย่าง (เช่น ในการศึกษาเท่านั ้น) ก็จะไม่ถือว่าข้อมูล
ดังกล่าว เป็นแบบ Open Data 

Platform3 
แพลตฟอร์ม 

ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถขยายขีดความสามารถอย่างไม่
จำกัดมีการพัฒนาฟังก์ชั่นหรือโมดูลใหม่ๆ มาต่อยอดอยู่ตลอดเวลา 
เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เสมอและสามารถนำไปต่อเชื่อมกับระบบอื่นได้ 
แพลตฟอร์มไม่ได้จำกัดอยู่แค่ซอฟต์แวร์ แต่ยังรวมไปถึงเว็บไซต์ หรือ
บริการที่คนอื่นสามารถเขียนโปรแกรมมาต่อเชื่อม หรือดึงข้อมูลได้
โดยอัตโนมัติ 
 

https://ckan.org/
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Public Private Partnership2: PPP 
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

แนวคิดที ่ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื ่อนการพัฒนา
ประเทศ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ในรูปแบบต่าง 
ๆ เช่น การระดมทุนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม
ของภาครัฐ โดยให้เอกชนร่วมดำเนินการบริหารจัดการโครงการและจัดหา
แหล่งเงินลงทุนเองทั้งหมด ปัจจุบันหลายประเทศได้ให้ความสำคัญกับการ
นำหลักการตังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ส่วนประเทศไทยได้มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายความร่วมมือในการลงทุนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกขน (PPP: Public Private Partnership Committee) เพ ื ่ อทำ
หน้าที่สำคัญในการ 
1. พิจารณาคัดกรองโครงการสำคัญภาครัฐที ่มีศักยภาพและมีความ

เหมาะสมที่จะดำเนินโครงการในลักษณะความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน 

2. พิจารณาความพร้อมในการระดมทุนของโครงการลงทุนสำคัญใน
ภาครัฐ โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 

3. ขับเคลื ่อนการจัดทำความร่วมมือในการลงทุนในโครงการสำคัญ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) 

4. กำกับและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการลงทุนที่สำคัญ
ในภาครัฐ ทั้งนี้ รวมถึงมีการจัดตั้งสำนักงานว่าด้วยความร่วมมือในการ
ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้สำนักงบประมาณ 

Smart City2 
เมืองอัจริยะ 
 

เม ืองท ี ่ ใช ้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนว ัตกรรมที ่ท ันสม ัยและ 
ชาญฉลาด เพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัด
การเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากร
เป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบบริการที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาค
ธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมือง
น่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข 
อย่างยั่งยืน 

Smart Farm2 
เกษตรอัจฉริยะ 

การนำเทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง (เช่น เทศ
โนโลยีชีวภาพ ภูมิสารสนเทศ) มาใช้เพื่อพัฒนาการเกษตร ที่ในเบื้องต้น
ครอบคลุมถึงการจัดทำทะเบียนเกษตรกรรายแปลง การทำระบบจัตการ
และแลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตร การบริหารจัตการพ้ืนที่เพาะปลูก
และฟาร์ม การบริหารจัดการระบบน้ำและการใช้น้ำ การวางแผนการผลิต
การทำระบบบัญชี การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบขนส่ง และโลจิสติกส์ไป
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จนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที ่ได้มาตรฐาน การทำการตลาด และการ
ตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์เกษตร เป็นต้น 

United Nations Committee of 
Experts on Global Geospatial 
Information Management : 
UN-GGIM4 

สหประชาชาติจัดตั้ง UN-GGIM ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ
ต่าง ๆ มากกว่า 90 ประเทศ เพื่อเป็นองค์กรความร่วมมือในการกําหนด
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการสร้างและพัฒนาขีดความสามารถทางด้าน
ภูมิสารสนเทศของประเทศสมาชิก รวมทั้งเพื่อเผยแพร่หลักปฏิบัติที่ดี 
(Best practices) ตลอดจนประสบการณ์ขององค์กรต่าง ๆ  ทั้งระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ เกี่ยวกับกฎระเบียบ วิธีการบริหาร
จัดการ และมาตรฐานทางเทคนิค 

Virtual Reality3 : VR 
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 
 

การจำลองทัศนียภาพให้เสมือนจริงแบบ 3 มิติ เพื ่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ให้แก่ผู้ใช้ และในการใช้งานบางประเภท ผู้ใช้สามารถ
โต้ตอบกับเหตุการณ์ในโลกความเป็นจริงเสมือนได้ โดยเทคโนโลยี VR 
ต้องใช้ควบคู่ไปกับแว่นตา VR 

Volunteer Geographic 
Information System4 :VGI 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบ
อาสาสมัคร 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่สนับสนุนการรวบรวมข้อมูลเชิงตําแหน่ง
หรือสารเทศภูมิศาสตร์ที่จากผู้ใช้งาน 

 
1ที่มา : ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ สํานักงานราชบัณฑิตยสภา  และศัพท์บัญญัติสาขาต่าง ๆ ของ

ราชบัณฑิตยสถาน 
2 ที่มา : นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) 
3 ที่มา : แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ 1 
4 ที่มา : แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 
5 ที่มา : การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อน

ด้วยนวัตกรรม 
6 ที่มา: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
7 ที่มา: ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Science Center for Education) 
8 ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
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ภาคผนวก 1 : คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฯ 
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ภาคผนวก 2 : การเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) แผนแม่บทภูมิฯ ฉบับที่ 2 (X) 

 
เป้าหมายของแผนระดับ 3 (X) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งจะกอ่ให้เกิดการต่อยอดธุรกิจและบริการใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ  

เป้าหมาย “เพื่อให้เศรษฐกิจไทยมคีวามสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยภีูมสิารสนเทศ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ “มลูค่าทางเศรษฐกิจ เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”  

แผนภูมแิสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติ กรณีแผนแม่บท ประเด็น (3) การเกษตร 
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การดำเนินงานตาม (ร่าง) แผนแม่บทฯ ฉบับท่ี 2 สามารถขับเคลื่อนตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท (Y1) และเป้าหมายในระดับ
ประเด็นแผนแม่บทประเด็นการเกษตร (Y2) เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีการวิเคราะห์ห่วงโซ่
คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 

• เป้าหมายหลักของการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
ซึ่งจะก่อให้เกิดการต่อยอดธุรกิจและบริการใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ( X ) 

• โดย (ร่าง) แผนแม่บทฯ ประกอบด้วยแผนงาน กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(F0103 การเข้าถึงเทคโนโลยี) ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการลดความเสียหาย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญ จำเป็นที่จะช่วย
ผลักดันให้องค์ประกอบด้านการผลิตภาคการเกษตรขยายสูงขึ้น (V01 ปัจจัยการผลิต) เช่น การพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลขนาดใหญ่  
เชิงพื้นที่ต้นเกษตร (Geospatial Big Data for Agriculture) ขับเคลื่อน เผยแพร่ ส่งเสริม ฝึกอบรมและประเมินผลการใช้งาน รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ที่เน้นการเรียนรู้และปฏิบัติทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online เพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียน
การสอนร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา อาทิ การส่งเสริมให้มีการฝึกงาน (On the Job Training) ที่เป็นการปฏิบัติงานจริง กับภาคธุรกิจ
เอกชน ในหลักสูตรการศึกษาท่ีเป็นที่ต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต 

ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/ อัจฉริยะเพิ่มขึ้น  (Y1) ทำให้อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น (Y2) มีผลให้ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงานขยายตัวเพิ่มตัว เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติ บโต
อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน (Z) ตามเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
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เป้าหมายของแผนระดับ 3 (X) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งจะกอ่ให้เกิดการต่อยอดธุรกิจและบริการใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ  

เป้าหมาย “เพื่อให้เศรษฐกิจไทยมคีวามสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยภีูมสิารสนเทศ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ “มลูค่าทางเศรษฐกิจ เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”  

แผนภูมแิสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติ กรณีแผนแม่บท ประเดน็ (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
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การดำเนินงานตาม (ร่าง) แผนแม่บทฯ ฉบับท่ี 2 สามารถขับเคลื่อนตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท (Y1) และเป้าหมายในระดับ
ประเด็นแผนแม่บทประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (Y2) เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งมีการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 

• โดย (ร่าง) แผนแม่บทฯ ประกอบด้วยแผนงาน กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศและภูมิสารสนเทศในการประกอบธุรกิจทั้งใน
อุตสาหกรรม/เกษตร/ชุมชน/ท่องเที่ยว (F0201 การนำดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในทุกธุรกิจ) เพ่ือให้ภาคการศึกษา และเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กและ Startups สามาถใช้เทคโนโลยีเพื่อนำทางผ่านและข้อมูลเชิงตำแหน่งรายละเอียดสูง (GNSS data) ไปพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ให้เกิด
ผลลัพธ์ในเชิงธุรกิจ ซึ่งจะไปช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้มีความก้าวหน้าไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ได้อย่างเต็มศักยภาพ (V02 การประยุกต์ใช้ดิจิทัล) อาทิ
เช่น การนำข้อมูลภูมิสารสนเทศจากเทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อการนำทาง (GNSS) มาประยุกต์ใช้ในระบบการขนส่งอัจฉริยะ ระบบเส้นทางคมนาคมอัจฉริยะ 
ที่สามารถช่วยการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาจราจร การตรวจสอบเส้นทางในจุดต่าง ๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นที่สามารถติดตามการเคลื่อนที่การกำหนดตำแหน่ง
และควบคุมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้แรงงาน และประหยัดต้นทุนในการผลิตได้มาก  โดยแผนแม่บทฯ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม 
การแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือจัดสัมมนาเชิงพื้นที่ เพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรราย
ย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสร้างศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่ เน้นการ
เรียนรู้และปฏิบัติทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนการสอนร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา  เพื่อสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงความรู้ ประสบการณ์ ช่องทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในเชิงธุรกิจ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อบูรณาการข้อมูลและ 
การแชร์ข้อมูล (Data Sharing) ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในรูปแบบที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อยอด
ได ้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายกฎ ระเบียบของหน่วยงานเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ผ่านระบบออนไลน์ และเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญอันนำไปสู่การวิเคราะห์ จัดทำเป็นข้อมูล Agenda Based สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
แก่หน่วยงานรัฐในการแก้ไขประเด็นปัญหาสำคัญของประชาชน 

ซึ่งส่งผลโดยตรงต่ออันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต  (Y1) ส่งผลให้อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการเพิ่มขึ้น (Y2) ทำให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น (Z) ตามเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
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เป้าหมายของแผนระดับ 3 (X) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งจะกอ่ให้เกิดการต่อยอดธุรกิจและบริการใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ  

เป้าหมาย “เพื่อให้เศรษฐกิจไทยมคีวามสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยภีูมสิารสนเทศ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ “มลูค่าทางเศรษฐกิจ เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”  

แผนภูมแิสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติ กรณีแผนแม่บท ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
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การดำเนินงานตาม (ร่าง) แผนแม่บทฯ ฉบับท่ี 2 สามารถขับเคลื่อนตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท (Y1) และเป้าหมายในระดับ
ประเด็นแผนแม่บทประเด็น การเติบโตอย่างยั ่งยืน (Y2) เพื ่อนำไปสู ่การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งมีการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 

• โดย (ร่าง) แผนแม่บทฯ ประกอบด้วยแนวทาง แผนงาน กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และเชื่อมโยงเข้ากับระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ สำหรับ
การพัฒนาระบบซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ จำเป็นต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการนำงานวิจัย หรือนวัตกรรมเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาระบบที่ส่งเสริมคุณลักษณะ พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับการรังสรรค์นโยบายที่มุ่งสู่การปฏิบัติได้ (F0404 ระบบ
ฐานข้อมูล เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ  Smart City) อาทิเช่น (1) การพัฒนาระบบ
ติดตามการประเมินการปลดปล่อยและการดูดกลับของก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือสนับสนุนการกำหนดนโยบายการลดก๊าซเรือน
กระจก และรองรับการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตในอนาคต (2) ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียว และพัฒนาฐานข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ 
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลระดับประเทศสำหรับการส่งเสริมการบริหารจัดการไฟป่า และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาชีวมวลในพื้นที่เกษตรกรรม 
และพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญ จำเป็นให้ต่อองค์ประกอบสำคัญให้คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี (V04 สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการทำให้คนไทยมีคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี) ซ่ึงภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของประเทศ สร้างการมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการด้านหมอกควันและไฟป่า  เพื่อผลกระทบจากควันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน 
การท่องเที่ยว และลดโลกร้อน หรือกําหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาระบบนิเวศ รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ 
การมีส่วนร่วมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสร้างโอกาสให้กับประชาชนและชุมชนในเขตพื้นที่อันนําไปสู่การสร้างรายได้บนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ้ืนถิ่น และอัตลักษณ์วัฒนธรรมของพ้ืนที่ 

ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี  (Y1) ทำให้
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน (Y2) วัดจากอันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก (อยู่ในระดับต่ำกว่า  
40 ประเทศแรกของโลก) เพื่อยกระดับกระบวนทัศน์ กำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่ว ม และ 
ธรรมาภิบาลทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Z) ตามเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
 



ภาคผนวก 2 
101 

 
เป้าหมายของแผนระดับ 3 (X) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งจะกอ่ให้เกิดการต่อยอดธุรกิจและบริการใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ  

เป้าหมาย “เพื่อให้เศรษฐกิจไทยมคีวามสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยภีูมสิารสนเทศ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ “มลูค่าทางเศรษฐกิจ เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”  

แผนภูมแิสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติ กรณีแผนแม่บท ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
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การดำเนินงานตาม (ร่าง) แผนแม่บทฯ ฉบับท่ี 2 สามารถขับเคลื่อนตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท (Y1) และเป้าหมายในระดับ
ประเด็นแผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (Y2) เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ให้ประสบผลสำเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรมซึ่งมีการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 

• โดย (ร่าง) แผนแม่บทฯ ประกอบด้วยแนวทาง แผนงาน กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศของภาครัฐในรูปแบบที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ของภาคธุรกิจ ในกิจการของรัฐ ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างนวัตกรรม และในกิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
โดยมีเงื่อนไข ข้อจํากัดน้อยที่สุด ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายกฎ ระเบียบของหน่วยงาน (F0202 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้กับภาคส่วนต่าง ๆ) รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเชิง
พื้นที่ ที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์และประมวลผลทางวิทยาศาสตร์ (Analysis Ready Data: ARD) รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามบริบทของประเทศไทย ซึ่งเป็น
ปัจจัยสำคัญจำเป็นให้การเชื่อมโยงและให้บริการภายใต้แพลตฟอร์มเดียวมีประสิทธิภาพ (V02 การเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ (Open and connected) 
อาทิเช่น เส้นทางคมนาคม สถานที่สำคัญและเป็นที่สนใจ ภาพถ่ายดาวเทียม สภาพอากาศ กระแสลม อุณหภูมิ ชั้นความสูงภูมิประเทศเชิงเลข พ้ืนที่เพาะปลูกและ
เกษตรกรรม เป็นต้น สำหรับบริการการประมวลผลจากภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ (Spatial Big Data) กระบวนการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ (Machine Learning) 
และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อให้ข้อมูลในระบบมีความต่อเนื่อง หลากหลาย และเพิ่มความถูกต้องแม่นยำของ Machine Learning และ AI เพื่อเป็นการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ในการสร้างคุณค่าของสารสนเทศจากข้อมูลสำรวจโลก ให้สามารถตอบสนองและ 
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลอย่างตรงประเด็น ทันสถานการณ ์เพ่ือเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการ 
ต่าง ๆ ของภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถนำไปต่อยอดหรือใช้ในการวางแผนการขนส่งและการเดินทาง  การเพาะปลูก การกระจายสินค้า 
การเตรียมพร้อมสำหรับภัยพิบัติการประกันภัย สนับสนุนการตัดสินใจ พัฒนาธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและประชาชนได้อย่างเท่าเทียม 

ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสัดส่วนความสำเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล ทำให้งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น (Y1) ทำให้ระดับ
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด 50 อันดับแรก เพื่อให้บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ (Y2) เพื่อให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส (Z) ตามเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งสามารถวัดจากระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
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เป้าหมายของแผนระดับ 3 (X) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งจะกอ่ให้เกิดการต่อยอดธุรกิจและบริการใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ  

เป้าหมาย “เพื่อให้เศรษฐกิจไทยมคีวามสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยภีูมสิารสนเทศ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ “มลูค่าทางเศรษฐกิจ เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”  

แผนภูมแิสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติ กรณีแผนแม่บท ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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การดำเนินงานตาม (ร่าง) แผนแม่บทฯ ฉบับท่ี 2 สามารถขับเคลื่อนตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท (Y1) และเป้าหมายในระดับ
ประเด็นแผนแม่บทประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Y2) เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งมี
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 

• โดย (ร่าง) แผนแม่บทฯ ประกอบด้วยแนวทาง แผนงาน กิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนงานวิจัย และนวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยบูรณาการความสามารถของนักวิจัยภายใต้สังกัดต่าง ๆ เพื่อทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ และกระตุ้นการลงทุนวิจัยและ
นวัตกรรมของภาคเอกชน (F0103 ระบบฐานข้อมูลได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลนักวิจัย งานวิจัย โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ฐานข้อมูลนักวิจัยและงานวิจัย) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ จำเป็นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
ให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ (V02 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สนับสนุนในการวิจัยและพัฒนาวัตกรรม รวมทั้ง
สร้าง Knowledge Platform และ Technology Transfer Group การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้ที่มีความสามารถ (Technology Transfer Group) หรือ
ยกระดับศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธรสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนากําลังคนศักยภาพสูงด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของไทย 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้านเศรษฐกิจอวกาศ โดยการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับเครือข่าย
วิชาการระดับชาติและนานาชาติภายใต้หัวข้อ Sustainable Development Goals (SDG) และ Bio Circular Green (BCG) Economy เพ่ือยกระดับรายได้และ
พัฒนาชุมชนอัจฉริยะอย่างยั่งยืน พัฒนาทักษะเพื่องานวิจัยขั้นสูงด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศผ่านการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบั ติการร่วมกับ
เครือข่ายระดับ High Profile ชั้นนำของโลก ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นเยาว์เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่งานวิจัยขั้นสูงด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศร่วมกับเครือขา่ย
ต่างประเทศ  

ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อจำนวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเพิ่มขึ้นประเทศ (Y1) ทำให้ประเทศไทยติด 1 ใน 30 ของการจัด
อันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการจัดการนานาชาติ เป็นการวัดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น (Y2) เพื่อให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ซึ่งสามารถวัดจากการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา (Z) ตาม
เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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ภาคผนวก 3 : คำอธบิายตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อน และส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจด้วยภูมิสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต (Output) 

2.1.5 จำนวนผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ Application ที่ผู ้ประกอบการสามารถเข้าถึง
โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ  

2.1.6 จำนวนโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
2.1.7 จำนวนนวัตกรรมด้านระบบภูมิสารสนเทศที่ได้รับการนําไปพัฒนาต่อในเชิงธุรกิจ 
2.1.8 ปริมาณงบลงทุนด้านวิจัยของกลุ่ม Startup เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการกระตุ้น

ของการลงทุนของรัฐ และนโยบาย 

วิธีวัดผล 
วัดจากจำนวนโครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
หรือระบบ eMENSCR  

ตัวช้ีวัด 
ผลลัพธ์ 

(Outcome) 

2.2.1 มูลค่าเศรษฐกิจเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ 

วิธีวัดผล 

: วัดจากมูลค่าการนำข้อมูล/เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มาสร้างผลลัพธ์ ผลกระทบใน
ด้านการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ/การค้า 

การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ/การค้า สามารถประเมินออกมาเป็นมูลค่าได้
ด้วยการเปรียบเทียบมูลค่ารวมของรายได้ก่อนการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับมูลค่ารวม
ของรายได้หลังจากเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์กำหนดให้ Pt หมายถึง มูลค่าต่อ
หน่วยของผลผลิตก่อนการนำเทคโนโลยีมาใช้ Qt หมายถึง ปริมาณของผลผลิตก่อนการ
นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ Pt+1 หมายถึง มูลค่าต่อหน่วยของผลผลิตหลังการนำเทคโนโลยีมา
ใช้ Q t+1 หมายถึง ปริมาณของผลผลิตหลังการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ ส่วนต่างของมูลค่า
รวมของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนก็คือมูลค่าเพ่ิมที่เกิดข้ึนจากโครงการ  
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ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาชั้นข้อมูลพื้นฐานของประเทศให้พร้อมสำหรับการต่อยอดและ 
                              การสร้างเศรษฐกิจ 

ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต (Output) 

2.1.1 จำนวนชั้นข้อมูลที่เผยแพร่ตามความต้องการของทุกภาคส่วน (No. of data set) 
2.1.2 สัดส่วนชั้นข้อมูลที่ถูกปรับปรุงตามมาตรฐานตามวงรอบที่นโยบายกำหนด  
2.1.3 จำนวนหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินจาก

การเปิดเผยข้อมูลสำคัญของประเทศ  
วิธีวัดผล วัดจากระบบการติดตามและประเมินผล  

ตัวช้ีวัด 
ผลลัพธ์ 

(Outcome) 

2.2.3 จำนวนการเข้าถึงข้อมูล และการนำไปใช้ประโยชน์ โดยภาครัฐ เอกชน นโยบาย 
ในระยะ 5 ปี เพ่ิมขึ้นปีละ 20 %  

2.2.4 ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและ
นวัตกรรมได้ เพ่ิมข้ึนปีละ 20 %  

วิธีวัดผล 

• วัดจากระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 

• วัดจากค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในคุณภาพบริการภูมิสารสนเทศ โดยบริการที่จะ
นำมาวัดความพ่ึงพอใจนั้นจะต้องให้บริการมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งรวบรวม
ผลความพึงพอใจฯ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. 
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ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนา Platform และส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต 

(Output) 

2.1.1 ความสำเร็จของการบูรณาการ Open Data Platform 
2.1.2 จำนวนชุดชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ หรือ API ข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
2.1.3 จำนวนประเด็นนโยบายในระดับประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือ 
2.1.4 จำนวน Application จากการพัฒนาต่อยอดจากระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 

วิธีวัดผล วัดจากระบบการติดตามและประเมินผล  

ตัวช้ีวัด 
ผลลัพธ์ 

(Outcome) 

2.2.1 จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการ เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำคัญ 
2.2.2 ความพึงพอใจของประชาชนที่สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศของภาครัฐ อย่าง

เสรีไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการภูมิสารสนเทศ 
2.2.3 การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดความเสียหายทางสังคม 

วิธีวัดผล 

• วัดจากระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 

• วัดจากค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในคุณภาพบริการภูมิสารสนเทศ โดยบริการที่จะนำมาวัดความ
พึ่งพอใจนั้นจะต้องให้บริการมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1ปี ซึ่งรวบรวมผลความพึงพอใจฯ 
ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. 

• วัดจากมูลค่ารายโครงการของการนำข้อมูล/เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาสร้างผลลัพธ์/ผลกระทบ
ในด้านแก้ไขปัญหา/ลดความเสียหาย 

การแก้ไขปัญหา หรือความเสียหายที่ลดลงสามารถประเมินออกมาเป็นมูลค่าได้ด้วยการเปรียบเทียบ
มูลค่าความเสียหายก่อนการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับมูลค่าหลังจากเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
วิเคราะห์กำหนดให้ P (d) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความเสียหายก่อนนำเอาเทคโนโลยีมาใช้  V (d) 
หมายถึง มูลค่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ P (data) หมายถึง โอกาส
ที่จะเกิดความเสียหายหลังจากนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ V (data) หมายถึง มูลค่าความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นหลังจากนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ ส่วนต่างของมูลค่าความคาดหวังของการเสียหายที่ลดลงก็คือ
มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากโครงการ หากเทคโนโลยีที่นำมาใช้ ทำให้มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นLOSS 
(data) ต่ำกว่ามูลค่าความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นในตอนที่ยังไม่ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ LOSS (d) ส่วนต่าง
ที่ได้จะมีค่าเป็นลบ ซึ่งจะเป็นมูลค่าของความเสียหายที่สามารถลดลงจากการนำข้อมูลเทคโนโลยภีมูิ
สารสนเทศมาใช้ 
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หมายเหตุ นิยามของ“การเข้าใช้บริการ” หมายถึงการเข้าใช้บริการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 
และการเข้าใช้งาน Application จากการพัฒนาต่อยอดจากระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง  
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ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกลไกการขับเคลื่อนนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต 

(Output) 

2.1.1 หลักสูตรฝึกอบรมด้าน Geo Spatial Data, Geo Data analytic หรือหลักสูตร Reskill เพื่อยกระดับ
บุคลากร 

2.1.2 จำนวนทุนการศึกษาท่ีสนับสนุนเพ่ิมข้ึน 

2.1.3 ระดับความสำเร็จของงานวิจัย และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Applied Research)  
2.1.4 ความสำเร็จของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพ 

วิธีวัดผล วัดจากระบบการติดตามและประเมินผล  

ตัวช้ีวัด 
ผลลัพธ์ 

(Outcome) 

2.1.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการอบรมก่อนและหลัง 

2.1.2 จำนวนงานวิจัยเพิ่มข้ึน 

2.1.3 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และสังคม 

2.1.4 ความสำเร็จของการกำหนดตำแหน่งนักภูมิสารสนเทศ ในระบบข้าราชการพลเรือน 

วิธีวัดผล 

• วัดจากระบบการติดตามและประเมินผล 

• วัดจากค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในคุณภาพบริการภูมิสารสนเทศ โดยบริการที่จะนำมาวัดความ
พึ่งพอใจนั้นจะต้องให้บริการมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1ปี ซึ่งรวบรวมผลความพึงพอใจฯ 
ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. 

• วัดจากมูลค่ารายโครงการของการนำข้อมูล/เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้กับงานวิจัย/นวัตกรรม/
งานที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์และสังคม 

สามารถประเมินออกมาเป็นมูลค่าได้ด้วยการเปรียบเทียบมูลค่ารวมก่อนการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับ
มูลค่ารวมหลังจากเอาเทคโนโลยีมาใช้ ในการวิเคราะห์กำหนดให้ P (i) หมายถึง โอกาสประสบ
ความสำเร็จของโครงการ V (i) หมายถึง มูลค่าต่อหน่วยที่เกิดขึ้นหากโครงการประสบความสำเร็จ Q (i) 
หมายถึง ปริมาณผลผลิตที ่ได้หากโครงการประสบความสำเร็จ  P(data) หมายถึง โอกาสประสบ
ความสำเร็จของโครงการ เมื่อนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ V(data) หมายถึง มูลค่าต่อหน่วยที่เกิดขึ้นหาก
โครงการประสบความสำเร็จเมื่อนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ Q(data) หมายถึง ปริมาณผลผลิตที่ได้หาก
โครงการประสบความสำเร็จเมื่อนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าคาดหวังรวมที่เพิ่มขึ้นก็
คือมูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
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ภาคผนวก 4 : รายการชั้นขอ้มูลภูมิสารสนเทศที่พร้อมให้บริการประชาชนตามหลัก Open Data หรือข้อมูลเปิดภาครัฐ 

หน่วยงาน ระบบบริการ ลิงค์ (Link) ชื่อชั้นข้อมูล 
มาตรา
ส่วน 

ปีท่ี
ผลิต 

วงรอบ
ที่

อัพเดท 

รูปแบบการ
ให้บริการ 

เงื่อนไขการ
ให้บริการ 

กรมธนารักษ์ ระบบเผยแพร่
ราคาประเมิน
ทรัพย์สิน 

https://assessprice. 

treasury.go.th/ 

-แปลงที่ดินของรัฐ 

-พ้ืนทีบุ่กรุกท่ีดินของรัฐ 

-ประเมินราคาที่ดิน 

1:4,000 2547-
2557 

4 ปี/
ครั้ง 

Shapefile 
WMS 
WFS 
API 
 

-ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
-ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
โดยทำหนังสือ
มายังกรมฯ 
-คิดค่าธรรมเนียม
ตามประกาศกรม 
-ใช้เฉพาะภายใน
หน่วยงานเท่านั้น 

สทอภ.   ภาพถ่ายดาวเทียม 
THEOS-1 

25,000 
(2 
เมตร) 

2560 
– 
2562 

 API  
WCS 

จุดความร้อน (hotspot)  2558 รายวัน แผนที่/
รายงาน 
WMS, kml, 
shp, excel 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
คมนาคม 

แผนที่ฐาน
คมนาคม 

https://giportal.mot.go.th/ 

tools/apps/webappviewer 

โครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคม 

1:4,000 2560 -  Web 
Application, 
Base Map 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

https://assessprice/
https://giportal.mot.go.th/
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หน่วยงาน ระบบบริการ ลิงค์ (Link) ชื่อชั้นข้อมูล 
มาตรา
ส่วน 

ปีท่ี
ผลิต 

วงรอบ
ที่

อัพเดท 

รูปแบบการ
ให้บริการ 

เงื่อนไขการ
ให้บริการ 

 ระบบรายงาน
ข้อมูลอุบัติเหตุ
ของกระทรวง
คมนาคม 

https://trams.mot.go.th/ ข้อมูลอุบัติเหตุบน
โครงข่ายคมนาคม 

1:4,000 2562 ราย
ชั่วโมง 

1) Web 
Application 
2) API 

1) ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 2) ไม่
เสียค่าใช้จ่าย 
โดยทำหนังสือ
มายังกระทรวง
คมนาคม 

Transport 
FGDS 

 ทางหลวงแผ่นดิน 1:4,000 2562 - Shapefile - ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
โดยทำหนังสือ
มายังกระทรวง
คมนาคมและลง
นามในข้อตกลง
การใช้ ULA 

ทางหลวงชนบท 1:4,000 2562 - Shapefile 

ทางพิเศษ 1:4,000 2562 - Shapefile 

เส้นทางรถไฟ 1:4,000 2562 - Shapefile 

สถานีรถไฟ 1:4,000 2562 - Shapefile 

เส้นทางรถไฟฟ้า 1:4,000 2562 - Shapefile 

ท่าเรือ 1:4,000 2562 - Shapefile 

ท่าอากาศยาน 1:4,000 2562 - Shapefile 

ที่ตั้งสถานีขนส่งสินค้า 1:4,000 2562 - Shapefile 

หมายเหตุ *ข้อมูลเปิด (Open Data) คือ ข้อมูลในแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้ (Machine-readable Data) และเปิดให้นำไปใช้ประโยชน์ได้
โดยไม่คิดมูลค่า (Open License) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้างนวัตกรรมได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด (Open Innovation) 
“ข้อมูลเปิดภาครัฐ” หมายความว่า ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่สามารถ
เข้าถึงและใช้ได้อย่างเสรี ไม่จำกัดแพลตฟอร์ม ไม่เสียค่าใช้จ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค ์
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
75/47 อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : 02 333 3700 โทรสาร : 02 333 3700 
 
 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 120 หมู่ 3 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชัน้ 7 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท์ 02 141 4412 โทรสาร 02 143 9594 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาต ิ(กภช.) 
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