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ข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 
1. ความเป็นมาของโครงการ  

ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาท่ีดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 
2560–2563) ยุทธศาสตร์ที่ 1 เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการส ารวจจ าแนก
ดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ท่ีดินอย่างเป็นระบบ นั้น ในกระบวนงานจัดท าแผนการใช้ท่ีดินมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดท าแผนการใช้ท่ีดินให้ครอบคลุมและ รวดเร็ว ซึ่งเครื่องมือท่ี
ส าคัญและจ าเป็นในการจัดท าคือแผนท่ีและช้ันข้อมูลต่าง ๆ ท้ังในส่วนท่ีกรมพัฒนาท่ีดินจัดท าขึ้นเองและท่ีอยู่
ในความดูแล รับผิดชอบของกรมพัฒนาท่ีดิน ได้แก่ ภาพถ่ายออร์โธสี ข้อมูลความสูงภูมิประเทศ ข้อมูลป่าไม้
ถาวร แหล่งน้ า เขตพัฒนาท่ีดิน ส ามะโนท่ีดินการเกษตร และแผนท่ีหรือข้อมูลท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่นๆ เช่นเขตท่ีดินของรัฐประเภทต่างๆ  เขตการปกครอง เขตชลประทาน เส้นทางคมนาคม แม่น้ า 
แหล่งน้ า สถานท่ีส าคัญ ฯลฯ โดยแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ีดังกล่าว จัดท าและผลิตขึ้นมาตามมาตรฐานและ
ความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งหากต้องการน ามาใช้งานร่วมกันจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข
หรือพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบ ระบบพิกัด พื้นหลักฐาน ความคลาดเคล่ือนเชิงต าแหน่ง รวมท้ัง ขนาด รูปร่าง และ
เนื้อท่ี หรือคุณลักษณะอื่นๆ เพื่อให้สามารถน ามาใช้งานร่วมกันได้บนแผนท่ีฐานเดียวกัน 
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ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี ได้ตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคในเรื่องดังกล่าว จึงได้
จัดท าโครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน โดยการน าแผนท่ี
และช้ันข้อมูลพื้นฐานท่ีหน่วยงานของกรมพัฒนาท่ีดินจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ
ต่างๆ  น ามาพัฒนา แก้ไข และปรับปรุงด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยใช้ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 
1:4,000 เป็นแผนท่ีฐาน ส าหรับให้หน่วยงานของกรมพัฒนาท่ีดินสามารถน ามาใช้งานร่วมกันได้บนแผนท่ีฐาน
เดียวกัน โดยแผนท่ีและช้ันข้อมูลท่ีได้ผ่านการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงแล้วนั้น จะน าเข้าระบบ Intranet ของ       
กรมพัฒนาท่ีดิน เพื่อให้หน่วยงานของกรมพัฒนาท่ีดินน าไปใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
2.วัตถุประสงค์โครงการ  

2.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนท่ีและข้อมูลพื้นฐานกลางเพื่อการพัฒนาท่ีดิน โดยใช้ภาพถ่าย    
ออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 เป็นแผนท่ีฐาน  

2.2 เพื่อจัดท าและรวบรวมแผนท่ีและข้อมูลพื้นฐานกลางเพื่อการพัฒนาท่ีดินส าหรับน าเข้าระบบ 
Intranet ของกรมพัฒนาท่ีดิน 

3.วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 3.1 รวบรวม และตรวจสอบแผนท่ีและข้อมูลพื้นฐานกลางเพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
 3.2  น าเข้าแผนท่ีและข้อมูลพื้นฐานกลางในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

3.3 พัฒนา แก้ไข หรือปรับปรุงแผนท่ีและข้อมูลพื้นฐานกลางให้อยู่ในระบบพิกัด พื้นหลักฐาน 
ความคลาดเคล่ือนเชิงต าแหน่ง รวมท้ัง ขนาด รูปร่าง และเนื้อท่ี หรือคุณลักษณะอื่นๆโดยใช้
ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 เป็นแผนท่ีฐานในการอ้างอิงเชิงต าแหน่ง 

3.4 จัดท าค าอธิบายรายละเอียดของข้อมูล (Data Dictionary) และเมตดาต้า (Metadata)  
 3.5 จัดท าลายน้ า (Water mark) เพื่อแสดงสิทธิ์การในใช้ข้อมูลหรือการเผยแพร่ข้อมูล  

3.6 คัดลอกข้อมูลลงบนส่ือคอมพิวเตอร์เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานน าเข้าระบบ Intranet ของ 
     กรมพัฒนาท่ีดิน  

4. สถานที่ด าเนินงาน 
 กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี   สานักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี 
5. ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ 

ปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563-2565 
6. เป้าหมาย 
 - ปีงบประมาณ 2562  เป้าหมาย 20 จังหวัด  

- ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมาย 20 จังหวัด  
- ปีงบประมาณ 2564 เป้าหมาย 17 จังหวัด  
- ปีงบประมาณ 2565 เป้าหมาย 20 จังหวัด 
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7. งบประมาณ(จ าแนกเป็นรายปี) 

กิจกรรม หน่วยนับ 
งบประมาณ หมาย

เหตุ 2562 2563 2564 2565 
พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐาน
กลางสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนาท่ีดิน 

บาท 1,527,600 1,527,600 1,417,600 1,527,600  

 

8. ผลผลิต (Out put) 
 พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน  20 จังหวัด  

9. ผลลัพธ์ (Out come) 
หน่วยงานของกรมพัฒนาท่ีดินได้รับข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดินท่ีมี

มาตรฐานเดียวกันจนน าไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาท่ีดินได้เป็นอย่างดี 
10. ผลกระทบ (Impact) 
 หน่วยงานของกรมพัฒนาท่ีดินสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท่ีดินท่ีมีมาตรฐานเดียวกันและน าไปใช้งานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้เป้นอย่างดี 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 11.1 จ านวนจังหวัดท่ีด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท่ีดินแล้วเสร็จ 
 11.2 ร้อยละของข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดินของแต่ละจังหวัดท่ีมี
จ านวนช้ันข้อมูลครบถ้วน 
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                       

12.1 กรมพัฒนาท่ีดินมีแผนท่ีและข้อมูลพื้นฐานกลางด้านการพัฒนาท่ีดินในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์สาหรับน าไปใช้ในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มี
ความถูกต้องเชิงต าแหน่งและสามารถใช้งานร่วมกันบนแผนท่ีฐานเดียวกันได้ 

12.2 หน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐ เอกชนและประชาชนได้รับการบริการแผนท่ีและข้อมูลพื้นฐาน
กลางของกรมพัฒนาท่ีดินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและต่อเนื่อง 

2. แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศประกอบด้วย 

3 แผนงานหลักท่ีมุ่งแก้ปัญหาการท่ีหน่วยงานรัฐไม่เผยแพร่ข้อมูลด้วยการสนับสนุนให้ Open data เป็น
นโยบายหลักในการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศของรัฐบาล ก าหนดให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีล้าสมัยท่ีเป็นอุปสรรคขัดขวางการเผยแพร่ข้อมูล และจัดท าชุดข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้ข้อมูล 
(License agreement) ตามแนวทาง Open data เพื่อให้หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์น าไปใช้เผยแพร่
ข้อมูลของตนเอง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของภาครัฐ ประกอบด้วย 6 แผนงานหลัก 
มุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางภูมิสารสนเทศในส่วนของข้อมูลและระบบบริการกลางของภาครัฐ 
โดยการปรับปรุงชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน(Fundamental Geographic Data Set, FGDS) ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัย โดยนับเป็นเวอร์ชันท่ี 2 (FGDS 2.0) ถัดจากชุดท่ีมีอยู่ในปัจจุบันท่ีบางส่วน
ล้าสมัยไปแล้วและบางส่วนก็ยังไม่ได้ด า เนินการ ด า เนินการยกระดับระบบกลางของการให้บริการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศในภาครัฐใหม้ีสมรรถนะสูงขึ้นเพียงพอท่ีจะเป็นแพลตฟอร์มส าหรับการเผยแพร่และบูรณาการข้อมูล
ภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน รวมท้ังการจัดท าข้อมูล Big data ทางภูมิสารสนเทศจาก
ระบบงานท่ีมีอยู่แล้วในภาครัฐเพื่อเผยแพร่ใหเ้กิดการใช้ประโยชน์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการขอ้มูลภูมิสารสนเทศทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 3 
แผนงาน มุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาระบบกลางของการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศส าหรับทุกภาคส่วนของ
ประเทศ โดยส่ิงส าคัญท่ีระบบนี้แตกต่างจากระบบให้บริการข้อมูลแผนท่ีของภาคเอกชนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันคือ 
ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด FGDS 2.0 สาธารณะท่ีลดทอนส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคลหรือพื้นท่ีหวงห้าม
ออกไป เพื่อน าไปเป็นข้อมูลต้นน้ าในการใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ตามต้องการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการในยุทธศาสตร์นี้ยังรวมไปถึงการสร้างกลไกท่ีเหมาะสมเพื่อแสวงหาประโยชน์จากแนวทาง
Crowdsourcing ในการสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศชนิดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นตามความต้องการหรือความจ าเป็นเฉพาะ
พื้นท่ีหรือเฉพาะงาน ผลจากยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้อมูลหรือระบบบริการทางด้าน       
ภูมิสารสนเทศท่ีอยู่ปลายน้ ามีต้นทุนท่ีลดลง เปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดเล็กและ Startups สามารถใช้ประโยชน์
จากขอ้มูลภูมิสารสนเทศได้จากปัจจุบันที่จ ากัดอยู่เฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ ยุทธศาสตร์นี้ยังสนับสนุนให้เกิดภาคี
ภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและร่วมด าเนินการกับ
ภาครัฐในการพัฒนาทางด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมผลักดันให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยี
และขอ้มูลภูมิสารสนเทศประกอบด้วย 4 แผนงาน เป็นการยกระดับสมรรถนะทางด้านภูมิสารสนเทศโดยรวม
ของประเทศเพื่อให้ก าลังคนท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนสามารถน าภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน หรือการบริหารจัดการเชิงพื้นท่ี หรือสร้างวิธีการท างาน/ธุรกิจใหม่ ได้แก่ การ
ฝึกอบรมระดับก้าวหน้า ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา สร้างองค์ความรู้แบบ Open Knowledge การส่งเสริมให้
มีการแบ่งเป็นขอ้มูลท่ีสร้างขึ้นใหม่กลับข้ึนไปยังระบบกลางเพื่อให้มีการเผยแพร่ออกไปในวงกว้างเป็นวงจรใหม่ 
(Virtuous cycle) ของการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้
เกิดขึ้นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

บทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) 
รัฐบาลได้จัดต้ังคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) เมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เพื่อด าเนินการด้านนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดท าภูมิสารสนเทศ การจัดท าแผนท่ี และการส ารวจข้อมูลระยะไกล เป็นไปอย่างมีมาตรฐานลดความซ้ าซ้อน 
บูรณาการข้อมูลให้สามารถแลกเปล่ียน ประสานและเช่ือมโยงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกันได้อย่างเป็นระบบ
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สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานภูมิสารสนเทศในการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาใน
ปี 2558 ได้มีการปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ปรับโครงสร้างของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เห็นชอบและลงนามในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ   
ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2558  
ท่ีมา: http://www.ngis.go.th/home/?page_id=87 
 

อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
1. ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ แล้วเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 
2. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการก าหนดมาตรฐานกลางด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ แนวทางการบูรณา

การและจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ รวมท้ังก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านข้อมูล
ภูมิสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้การบริหารจัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศในทุกมิติท่ี
เกี่ยวขอ้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการมอบหมายหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อท าหน้าท่ีหลักเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการและการก ากับดูแลข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ หรือเพื่อท าหน้าท่ีรับผิดชอบ
การจัดท า รวบรวม จัดเก็บ และให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ รวมท้ังการบริหารระบบข้อมูลภูมิ
สารสนเทศกลางของประเทศ 

4. ด าเนินการบูรณาการแผนงานหรือโครงการท่ีเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการบริหาร
จัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศตามคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

5. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

6. ประสาน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในการบริหารจัดการด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
7. เชิญบุคคลหรือผู้แทนของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาช้ีแจง หรือแสดงความคิดเห็น หรือขอให้ส่งข้อมูล

หรือเอกสาร 
8. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อด าเนินการตามท่ี กภช. มอบหมาย 
9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ หรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

สืบเนื่องจาก ประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดี
ท่ี 30 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล  คณะกรรมการ
ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาท่ีดิน ดังนี้ 

1. เห็นชอบต่อร่างแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติพ.ศ.2560 -2564 และเห็นชอบให้
น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศใช้เป็นแผนแม่บทภูมิสารสนเทศของประเทศ ต่อไปนั้น กรมพัฒนา
ที่ดิน โดยส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ศูนย์เทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสาร (สสผ. กนผ. ศทส.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าและให้บริการชุดข้อมูล
พื้นฐานภูมิสารสนเทศ (Fundamental Geographic Data Set :FGDS) ช้ันข้อมูลการใช้ท่ีดิน และเป็น
หน่วยงานร่วมในการจัดท าและให้บริการ ช้ันข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศออร์โท ข้อมูลความสูงภูมิประเทศ
เชิงเลข หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน และช้ันข้อมูลป่าไม้ถาวรตาม มติ ครม. ซึ่งมีบทบาทส าคัญและมีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการด าเนินการตามแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ  
 2. การประกาศใช้มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 10 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
เห็นชอบและให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศใช้เป็นมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ นั้น กรมพัฒนาท่ีดิน
ในฐานะหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบชุดข้อมูลพื้นฐานภูมิสารสนเทศ ควรเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงและ
พัฒนาช้ันข้อมูล FGDS ท่ีมีอยู่เดิมและท่ีจัดท าขึ้นใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ ท้ังใน
ส่วนของการผลิตข้อมูล การจัดเก็บการบริการข้อมูลและมาตรฐานด้านบุคลากรเพื่อให้สามารถท างานและ
แลกเปล่ียนข้อมูลร่วมกันได้และเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นในการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ 
 3. การจัดท าแผนงานบูรณาการงบประมาณด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ ในปีงบประมาณ 
2561 กรมพัฒนาท่ีดิน ไม่ได้เสนอแผนงาน/โครงการด้านภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน  ส าหรับการจัดท า
แผนงานฯต้ังแต่ปีงบประมาณ2562 เป็นต้นไปนั้น  กภช.เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการการจัดท า
แผนงานบูรณาการงบประมาณด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ โดยมี อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน เป็นอนุกรรมการ
ในคณะนี้ด้วย  
 4. เห็นชอบให้แต่งคณะอนุกรรมการ เพื่อด าเนินการตามท่ี กภช.มอบหมาย จ านวน 4 คณะ 
โดยท่ีประชุมมีมติให้แต่งต้ังหัวหน้าส่วนราชการเป็นอนุกรรมการ ท้ังนี้ อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน เป็นอนุกรรมการ 
จ านวน 3 คณะ ได้แก่  คณะอนุกรรมการก ากับดูแลการจัดท าช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน  และ
คณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศคณะอนุกรรมการจัดท าแผนแม่บท IT และ
แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 

ซึ่งผลจากการด าเนินการดังท่ีกล่าวมาแล้ว มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ ส านักเทคโนโลยี
การส ารวจและท าแผนท่ี ด้านการส ารวจ การจัดท า การพัฒนาและปรับปรุงแผนท่ีและข้อมูลภูมิสารสนเทศ
พื้นฐานกลางของประเทศ มีดังนี้ 

1. การก าหนดมาตราส่วนแผนท่ีฐานของประเทศไว้ 5 มาตราส่วน คือ 1:250,000 1:50,000 
1:25,000  1:10,000 และ 1:4,000 เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถจัดท าแผนท่ีให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และสามารถใช้งานร่วมกันได้ 

 2. การก าหนดชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ (Fundamental Geographic Data 
Set : FGDS) หมายถึง ช้ันข้อมูลท่ีมีศักยภาพสูงท่ีสามารถน ามาใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ และ
สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการอ้างอิงเพื่อเพิ่มเติมช้ันข้อมูล ในด้านอื่นๆ ได้ โดยข้อมูลประเภทนี้เกี่ยวข้อง
กับลักษณะของภูมิประเทศท่ัวไป จ านวน 13 ช้ันข้อมูล 

3. แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ท้ัง 4 ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ
เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 
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4. คณะท างานปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน ตามข้อก าหนด ของมาตรฐาน
โครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Geographic Data 
Set : FGDS) ซึ่งมีกรมพัฒนาท่ีดิน ร่วมเป็นคณะท างานฯด้วย  โดย กรม มอบหมายให้ สสผ. เป็นผู้แทน
หน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะท างานฯดังกล่าว  

 
ภาพที่ 1 การประชุมคณะท างานปรับปรุงช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน ตามข้อก าหนด ของมาตรฐาน

โครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของชุดข้อมู ลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental 
Geographic Data Set : FGDS) 

3. ข้อก าหนดของมาตรฐาน โครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
กลางของประเทศ FGDS 

3.1 ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ 
3.1.1 ช้ันข้อมูลแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ 
3.1.2 ช้ันข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมดัดแก้ 
3.1.3 ช้ันข้อมูลหมุดหลักฐานและการพัฒนาสถานีเครือข่าย 
3.1.4 ก าหนดต าแหน่งด้วยดาวเทียม 
3.1.5 ช้ันข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
3.1.6 ช้ันข้อมูลเขตการปกครอง 
3.1.7 ช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
3.1.8 ช้ันข้อมูลแหล่งน้ า 
3.1.9 ช้ันข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 
3.1.10ช้ันข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน    
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3.1.11 ช้ันข้อมูลป่าไม้ 
3.1.12 ช้ันข้อมูลภาพแผนท่ีภูมิประเทศ 
3.1.3 ช้ันข้อมูลแปลงท่ีดิน 
3.1.14 ช้ันข้อมูลอุทกศาสตร์ 

3.2 ข้อก าหนดของมาตรฐาน โครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ
พื้นฐาน FGDS  

คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : กภช. ซึ่งเป็นองค์กรในระดับนโยบายประเทศ ได้มีมติ
เห็นชอบให้ประเทศไทยด าเนินงานด้านการพัฒนาภูมิสารสนเทศของชาติตามกรอบของระบบ NSDI โดย
นโยบาย กภช.ท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการใช้งานข้อมูลร่วมกันได้ก าหนดให้มีการศึกษาพัฒนามาตรฐาน ในด้าน
โครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อเป็นข้อก าหนดท่ีจะใช้ ในการจัดท า    
ช้ันข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (FGDS) ท่ีมีความหลากหลายของมาตราส่วนเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน ส าหรับ
การใช้งานของประเทศ ดังนั้น กภช. จึงได้ก าหนดให้มีการศึกษาพัฒนามาตรฐานในด้านโครงสร้าง เนื้อหา
คุณลักษณะ คุณภาพ ของข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อเป็นข้อก าหนดท่ีจะใช้ในการจัดท าช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศ
พื้นฐาน (FGDS) ท่ีมีความหลากหลายของมาตราส่วนให้มคีวามสอดคล้องกัน ส าหรับการใช้งานของประเทศ 

ข้อก าหนดของมาตรฐาน โครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ
พื้นฐาน FGDS มีดังนี้ 

3.2.1 การให้นิยาม (Definition) ช้ันข้อมูล นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้น 
    หรือแนวเขตพื้นท่ี เงื่อนไข การจัดเก็บข้อมูล 
3.2.2 ประเภทรูปลักษณ์ (Feature type) ตามมาตราส่วนท่ีระบุ 
3.2.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) 
3.2.4 ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference systems) 
3.2.5 ด้านคุณภาพข้อมูล (Data Quality) ประกอบด้วยการตรวจสอบ ดังนี้ 
    1) ความถูกต้องเชิงต าแหน่ง (Positional accuracy) โดยใช้เกณฑ์ 
        ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบ ด้วยค่า Accuracy H (CE95)  
        ตามมาตรฐาน NASDA และ ASPRS  

2) ความครบถ้วนของข้อมูล ประกอบด้วย  
        2.1) ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์  
        2.2) ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ า 
        2.3) ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า (Thematic accuracy) 

3) ความสม่ าเสมอ/ความสอดคล้องทางตรรกะ (Logical consistency)  
        3.1) ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล  
        3.2) ความสอดคล้องกับค่าโดเมน  
        3.3) ความสอดคล้องทาง โทโปโลยี (Topology)   
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4) ความครบถ้วนของข้อมูล  
    4.1) ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 
    4.2) ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ า 
5) ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล  
    5.1) ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล 
    5.2) ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของข้อมูล 
    5.3) ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูล 

3.2.6 การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล (รูปแบบของข้อมูล (Data format) ข้อมูลรูปลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจ ารายการต่าง ๆ ก าหนดให้ส่งมอบเป็นข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบข้อมูล GIS 
แบบเวกเตอร์ (Vector File) โดยให้อยู่ในรูปแบบข้อมูล Shape file Coverage CAD – DWG/DGN Mapinfo 
map file Geodatabase GML ฯลฯ 

3.2.7 ค าอธิบายข้อมูล (metadata) ต้องมีรายการ Metadata ครบตามรายการ core metadata 
ท่ีก าหนดในมาตรฐาน ISO19115 ตามรายการท่ี 1-23 และต้องมีรายการ metadata ท่ีอธิบายเนื้อหาของ
ชุดข้อมูล (data content) และคุณภาพของชุดข้อมูล (data quality) ดังตาราง 
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4. แนวทางการปรับปรุงและวิธีการตรวจสอบข้อมูลภูมิสารสนเทศให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อก าหนดของ
มาตรฐาน FGDS 

4.1 การจัดท ามาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อให้มีมาตรฐานในการแลกเปล่ียนข้อมูลท้ังท่ีอยู่ใน
รูปข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Spatial data) และข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลคุณลักษณะ (Non-Spatial Data หรือ 
Attribute) การจัดท ามาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ  

    - ระดับหน่วยงาน ได้แก่หน่วยงานท่ีผลิตและใช้ข้อมูล  
    - ระดับประเทศ ซึ่งจะต้องจัดท าข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในลักษณะรูปแบบกลาง 

(Neutral Format) เพื่อการแลกเปล่ียนข้อมูลในระบบ NGIS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 แนวทางการจัดท ามาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ระดับหน่วยงาน มีข้ันตอนและวิธีการ ดังนี้ 

4.2.1 ศึกษาและวิเคราะห์ว่าข้อมูลภูมิสารสนเทศ ท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ มีอะไรบ้าง 
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4.2.2 ตรวจสอบว่าช้ันข้อมูลเหล่านั้นมีข้อก าหนดมาตรฐานหรือไม่   
4.2.3 จัดล าดับความส าคัญหรือความจ าเป็นเร่งด่วนของแต่ละช้ันข้อมูล 
4.2.4 ก าหนดแนวทางการด าเนินการจัดท ามาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ระดับหน่วยงาน 
4.2.5 จัดท ามาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ระดับหน่วยงาน 
 

 

ภาพที่   ขั้นตอนการการปรับปรุงและวิธีการตรวจสอบข้อมูลภูมิสารสนเทศให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อก าหนด
ของมาตรฐาน FGDS 

เอกสารอ้างอิง 
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ.  [ออนไลน์]. (2560).  แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ. เข้าถึงได้จาก 
 : http://www.ngis.go.th/home/?page_id=913. 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556). ข้อก าหนดของมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา 
 คุณลักษณะคุณภาพของชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย. 
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หลักสูตร  การพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานกลาง 
             สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 

เรื่อง : ข้อก าหนดของมาตรฐาน โครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ  
          ของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานกลางของประเทศ FGDS 

สถานที่ : ห้องประชุมส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ ชั้น 5 อาคาร 8 ชั้น 

              วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 – 15.30 น. 

ผู้บรรยาย : จ่าสิบเอกราชวัลย์  กันภัย  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการพิเศษ  

               ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

หัวข้อการบรรยาย 
1. ความเป็นมาของโครงการ 
2. แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 
3. ข้อก าหนดของมาตรฐาน โครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ  
    ของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานกลางของประเทศ FGDS 
4. แนวทางการปรับปรุงและวิธีการตรวจสอบข้อมูลภมูิสารสนเทศ 
    ใหถู้กต้อง ครบถ้วนตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 
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ข้อก าหนดของมาตรฐาน โครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ 
คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน FGDS 

มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 

มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมดัดแก้ 

มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานและการพฒันาสถานีเครือข่ายก าหนดต าแหน่งด้วยดาวเทียม 

มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 

มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 

มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 

มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลแหลง่น้ า 

มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 

มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 

มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลป่าไม้ 

มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 

มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลแปลงที่ดนิ 

มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลอุทกศาสตร ์
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คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) 

• ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการระบบข้อมูลภมูิสารสนเทศกลางของประเทศ 

• ก าหนดมาตรฐานกลางด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ แนวทางการบูรณาการและจดัท า
ข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ รวมทั้งก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้าน
ข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้การบริหารจัดการระบบข้อมูลภมูิ
สารสนเทศในทุกมิติที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

• มอบหมายหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าหน้าที่หลักเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
และการก ากับดูแลข้อมูลภูมสิารสนเทศของประเทศ หรือเพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบ
การจัดท า รวบรวม จัดเก็บ และให้บริการข้อมูลภมูิสารสนเทศ รวมทั้งการบริหาร
ระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 

• ด าเนินการบูรณาการแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการจดัท าข้อมูลภมูิสารสนเทศ 
และการบริหารจัดการระบบข้อมูลภมูิสารสนเทศ 

• ฯลฯ 
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คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.)  

• ก าหนดมาตราส่วนแผนที่ฐานของประเทศไว้ 5 มาตราส่วน คือ 1:250,000 
1:50,000 1:25,000 1:10,000 และ 1:4,000 เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถ
จัดท าแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถใช้งานร่วมกันได ้

•  ก าหนดชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ (Fundamental 
Geographic Data Set : FGDS) หมายถึง ชั้นข้อมูลที่มีศักยภาพสูงที่สามารถ
น ามาใช้งานร่วมกันระหว่างหนว่ยงานต่างๆ และสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการอ้างอิงเพื่อเพิ่มเติมชั้นข้อมูล ในด้านอ่ืนๆ ได้ โดยข้อมูลประเภทนี้
เก่ียวข้องกับลักษณะของภูมิประเทศทั่วไป จ านวน 13 ชั้นข้อมูล 

• แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 
 

คณะท างาน ภายใต้คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 

• คณะท างานปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน ตามข้อก าหนด 
ของมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของชุดข้อมูล
ภูมิศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Geographic Data Set : FGDS)  
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ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ 

• ชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
• ชั้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมดัดแก้ 
• ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานและการพัฒนาสถานีเครือข่าย 
      ก าหนดต าแหน่งด้วยดาวเทียม 
• ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
• ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 
• ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
• ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 
• ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 
• ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
• ชั้นข้อมูลป่าไม้ 
• ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 
• ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 
• ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ 

ข้อก าหนดของมาตรฐาน โครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ 
คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน FGDS 
1. การให้นิยาม (Definition)  
2. ประเภทรูปลักษณ์ 
3. พจนานุกรมข้อมูล 
4. ระบบพิกัดอ้างอิง 
5. ด้านคุณภาพข้อมูล 
6. การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล 
7. ค าอธิบายข้อมูล (metadata) 
8. การส ารวจน าเข้าข้อมูล 
9.การบ ารุงรักษาข้อมูล 
10. การน าเสนอข้อมูล 
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1. การให้นิยาม (Definition) ชั้นข้อมูล นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้น 
    หรือแนวเขตพื้นที่ เงื่อนไข การจัดเก็บข้อมูล 
2. ประเภทรูปลักษณ์ (Feature type) ตามมาตราส่วนที่ระบุ 
3. พจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) 
4. ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference systems) 
5. ด้านคุณภาพข้อมูล (Data Quality) ประกอบด้วยการตรวจสอบ ดังนี้ 
   5.1 ความถูกต้องเชิงต าแหน่ง (Positional accuracy) โดยใช้เกณฑ์ 
        ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบ ด้วยค่า Accuracy H (CE95)  
        ตามมาตรฐาน NASDA และ ASPRS    

ข้อก าหนดของมาตรฐาน โครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ 
คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน FGDS 

5.2 ความครบถ้วนของข้อมูล ประกอบด้วย  

      1) ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์  

      2) ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ า 

      3) ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า (Thematic accuracy) 

  5.3 ความสม่ าเสมอ/ความสอดคล้องทางตรรกะ (Logical consistency)  

       1) ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล  

       2) ความสอดคล้องกับค่าโดเมน  

       3) ความสอดคล้องทาง โทโปโลยี (Topology) 

 

ข้อก าหนดของมาตรฐาน โครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ 
คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน FGDS 
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5.4 ความครบถ้วนของข้อมูล  
    1) ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 
    2) ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ า 
5.5 ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล  
    1) ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล 
    2) ความสอดคล้องกับค่ าโดเมนของข้อมูล 
    3) ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูล 
6. การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล(รูปแบบของข้อมูล (Data format) 
7. ค าอธิบายข้อมูล (metadata) 

 

ข้อก าหนดของมาตรฐาน โครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ 
คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน FGDS 

ค านิยามศัพท์ 
ชั้นข้อมูลหมุดหลกัฐานแผนที่ 
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อักษรย่อ 
ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่  

2. ประเภทรูปลักษณ์ 



08/06/61 

9 

2. ประเภทรูปลักษณ ์

พจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 

• การอธิบายโครงสร้างข้อมูลในชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ จากตาราง
โครงสร้างรายการและลักษณะเฉพาะของข้อมูลลักษณะประจ าส าหรับ
รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (geographic feature) 
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ข้อมูลลักษณะประจ าของ หมุดหลักฐานแผนที่ 
(Control Point) 

ข้อมูลลักษณะประจ าของ ค่าพิกัดทางยีออเดซี (Geodetic Coordinate) 
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ข้อมูลลักษณะประจ าของ ค่าพิกัดทางยีออเดซี 
(Geodetic Coordinate) 

ข้อมูลลักษณะประจ าคา่พกิัดทางดิ่ง (Vertical Coordinate) 
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ข้อมูลลักษณะประจ าของ หมุดหลักฐานแผนที่  
ของกรมพัฒนาที่ดินโครงการจัดท าแผนที่ กษ. 

ตรวจดูว่า
อะไรบ้างท่ี 
ขาดหายไป  
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ระบบพิกัดอ้างอิง 
• พื้นหลักฐาน 
     - Indian 1975 
     - WGS 84 
• รูปแบบระบบพิกัด 
     - พิกัดทางยีออเดซี 
      - UTM       
• ความสูง 
    - ค่าระดับ (MSL) 
    - ความสูงออร์โธเมตริก 
    - ความสูงเหนือทรงรี 

 

ด้านคุณภาพข้อมูล 
1. ความถูกต้องเชิงต าแหน่ง (Positional accuracy) โดยใช้เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่ง 

   ทางราบ ด้วยค่า Accuracy H (CE95)  ตามมาตรฐาน NASDA และ ASPRS  
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ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร ์

ความของข้อมูลลักษณะประจ า 
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ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ า 
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ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ า 

ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมลู  

ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล 

ความสอดคล้องกับค่ าโดเมนของข้อมูล 

ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูล 
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การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล 
รูปแบบของข้อมูล(Data format) 

• ข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลกัษณะประจ ารายการต่าง ๆ 
ก าหนดให้ส่งมอบเป็นข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบข้อมูล GIS แบบเวกเตอร์ (Vector 
File) โดยให้อยู่ในรูปแบบข้อมูล  

• Shape file 
• Coverage 
• CAD – DWG/DGN 
• Mapinfo map file 
• Geodatabase 
• GML 

 

ค าอธิบายข้อมูล (metadata) 

• ต้องมีรายการ Metadata ครบตามรายการ core metadata ที่ก าหนดใน
มาตรฐาน ISO19115 ตามรายการที่ 1-23  

• ต้องมีรายการ metadata ที่อธิบายเนื้อหาของชุดข้อมูล (data content) 
และคุณภาพของชุดข้อมูล (data quality) 
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การจัดท ามาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
• เพ่ือให้มีมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งที่อยู่ในรูปข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 

(Spatial data) และข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลคุณลักษณะ (Non-Spatial 
Data หรือ Attribute)  

• การจัดท ามาตรฐานข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ระดับ  

    - ระดับหน่วยงาน ได้แก่หน่วยงานที่ผลิตและใช้ข้อมูล  

    - ระดับประเทศ ซึ่งจะต้องจัดท าข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ใน
ลักษณะรูปแบบกลาง (Neutral Format) เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบ 
NGIS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การจัดท ามาตรฐานข้อมูลภูมสิารสนเทศ ระดับหน่วยงาน 

1. ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ มีอะไรบ้าง 

2. ตรวจสอบว่าชั้นข้อมูลเหล่านั้นมีข้อก าหนดมาตรฐานหรือไม่   

3. จัดล าดับความส าคัญหรือความจ าเป็นเร่งด่วนของแต่ละชั้นข้อมูล 

4. ก าหนดแนวทางการด าเนินการจัดท ามาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
ระดับหน่วยงาน 

5. จัดท ามาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ระดับหน่วยงาน 

Metadata (ค าอธิบายข้อมูล) 

• ข้อมูลที่อธิบายคุณลักษณะหรือรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
เกี่ยวกับคุณภาพ เงื่อนไข และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ของข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
เพ่ือให้ผู้ใช้เข้าใจ สามารถเลือกใช้ข้อมูลได้ตรงตามความต้องการและมี
ความมั่นใจในผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ หรือจากการประมวลผลชุด
ข้อมูลนั้น นอกจากนีย้ังช่วยให้เกิดความสะดวกในการจัดการข้อมูล 
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Obligation: การบังคับหรือข้อตกลง ในโครงสร้าง 
ของมาตรฐานค าอธิบายข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

• Mandatory: ส่วนหลัก เป็นการบังคับส าหรับรายการข้อมูลในโครงสร้างของ
มาตรฐานค าอธิบายข้อมูลภูมิสารสนเทศ ที่ต้องอธิบายเพื่อให้รายละเอียดของ 
Metadata นั้นสมบูรณ์และครอบคลมุทุกหัวข้อที่จ าเป็นต้องอธิบาย  

• Conditional: ส่วนที่มีเงื่อนไขก ากับ เป็นการบังคับส าหรับรายการข้อมูล ใน
โครงสร้างของมาตรฐานค าอธิบายข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ต้องอธิบายตามเงื่อนไขที่
ก าหนด 

• Optional: ส่วนที่เป็นทางเลือกส าหรับรายการข้อมูล ในโครงสร้างของมาตรฐาน
ค าอธิบายข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยจะอธิบายหรือไม่อธิบายก็ได้ เพราะ
รายละเอียดของข้อมูลส่วนนั้นเป็นข้อมูลเสริมที่ท าให้ Metadata ของชุดข้อมูลมี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และท าให้ผู้ใช้ข้อมูลมีความเข้าใจในข้อมูลมากข้ึน 

• Domain: ขอบเขตข้อมูลหรือกรอบของค าตอบ หรือค าแนะน าท่ีเป็น
แนวทางในการอธิบาย โดยเป็นการก าหนดค่าของชุดค าตอบไว้ หรือให้
แนวทางส าหรับการอธิบายในหัวข้อย่อย 
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Thaichote: th1_20170307_033837 
• General Information 
• Identification Information 
• Browse Graphic 
• Data Theme 
• Reference System Information 
• Spatial Domain 
• Contact Information 
• Distribution Information 
• Image Description 
• Metadata Reference Information 
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การปรับปรุงและวิธีการตรวจสอบข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FGDS 

1. การตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลในแตล่ะชั้นข้อมูล 
2. การให้นิยาม(Definition) 
3. ประเภทรูปลักษณ์ (Feature type) ตามมาตราส่วนที่ระบุ 
4. พจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) 
5. ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference systems) 
6. ด้านคุณภาพข้อมูล (Data Quality) 
7. ความครบถ้วนของข้อมูล ประกอบด้วย 
    - รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 
    -  ข้อมูลลักษณะประจ า 
8. ความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล ประกอบด้วย 
    - เชิงแนวคิดของข้อมูล 
    - ค่าโดเมนของข้อมูล 
    - โทโปโลยีของข้อมูล 
9. รูปแบบของข้อมูล (Data format) 
10. ค าอธิบายข้อมูล (metadata) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

รวบรวมแผนที่/
ชั้นข้อมูล 

ตรวจสอบความครบถ้วน 
ของรายการแผนที่/ชั้นข้อมูล 

ตรวจสอบแผนที่/ชั้นข้อมูลเป็นไป
ตามข้อก าหนดมาตรฐาน FGDS/
มาตรฐานของหน่วยงาน 

1. การให้นิยาม (Definition)  
2. ประเภทรูปลักษณ์ 
3. พจนานุกรมข้อมูล 
4. ระบบพิกัดอ้างอิง 
5. ด้านคุณภาพข้อมูล 
6. รูปแบบของข้อมูล 
7. ค าอธิบายข้อมูล (metadata) 


