






ค ำปรำรภ 
 กรมอุทกศาสตรได้ริเริ่มให้มีการจัดท าหนังสือ ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของ 
กรมอุทกศาสตร เพ่ือแจกจ่ายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตรต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาที่
ยาวนานถึง ๑๕ ปีแล้วโดยหนังสือเล่มแรกได้จัดท าในปี พ.ศ.๒๕๔๘ และได้ถือปฏิบัติมาทุกปี จนกระทั่งปัจจุบัน
ได้จัดพิมพหนังสือที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตรไปแล้วถึง ๑๔ เล่มด้วยกัน 
                 ส าหรับหนังสือที่จัดพิมพเป็นที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตรครบรอบปีที่ 
๙๙  ในวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ นี้ คณะท างานในการจัดท าหนังสือฯได้ พิจารณาหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
และเป็นประโยชนในการพัฒนางานของกรมอุทกศาสตร ในอนาคต ในหัวข้อ “โครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศ
ทางอุทกศาสตร (Hydrographic Spatial Data Infrastructure; Hydro SDI)”  ซึ่งเป็นเรื่องที่ก าลังพลของ
กรมอุทกศาสตร ต้องให้ความสนใจ และเป็นการประชาสัมพันธให้บุคลากรของกรมอุทกศาสตรในสายงานที่
เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความจ าเป็นที่ กรมอุทกศาสตรจะต้องพัฒนาการท างานด้านอุทกศาสตรให้ ก้าวไปสู่
สังคมอุทกศาสตรที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนยกลาง (Data Centric Society) ดังนั้นการจัดท าหนังสือที่ระลึกฯ ในปีนี้  
กรมอุทกศาสตรมีความตั้งใจที่จะจัดท าให้เป็นเอกสารที่ก าลังพลกรมอุทกศาสตรสามารถค้นคว้าและสามารถ 
ท าความเข้าใจได้ง่ายในรูปแบบภาษาไทย ซึ่งได้จัดท ารวบรวมจากเอกสารและมาตรฐานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด
ความคิดรวบยอดในการพัฒนางานอุทกศาสตร ในยุคสังคมดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล  
                กรมอุทกศาสตรหวังว่าหนังสือโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร ที่จัดท าจะเป็น
ประโยชนต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านอุทกศาสตรอย่างกว้างขวาง รวมทั้ งจะช่วยสร้างความ
เข้าใจให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับทะเล ที่เป็นหน่วยรับผิดชอบและใช้ข้อมูลในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน ได้เข้าใจในแนวคิดตามโครงสร้างของ MSDI (Marine Spatial Data Infrastructure) ที่ต้องอาศัย
การบูรณาการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางทะเลเข้าด้วยกัน เพ่ือร่วมกันพัฒนา MSDI ของประเทศให้เป็นรูปธรรม และมี
ส่วนในการสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทยต่อไป  ผมขอขอบคุณคณะท างานฯ และ
ผู้มีส่วนร่วมในการจัดท าหนังสือที่ระลึกฯ และผู้มีส่วนร่วมในการจัดท าหนังสือเล่มนี้ทุกท่านที่ได้เสียสละทุ่มเท
แรงกายแรงใจ และสติปัญญาในการจัดท าหนังสือเล่มนี้ รวมทั้งผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ 
 
 พลเรือโท  
         (ไชยวุฒิ  นาวิกาญจนะ) 
                          เจ้ากรมอุทกศาสตร  
                        มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 โครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ (Hydrographic Spatial Data Infrastructure 
หรือ Hydro SDI) เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศทางทะเล (Marine Spatial Data 
Infrastructure หรือ MSDI) ที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานในโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศระดับประเทศ 
(National Spatial Data Infrastructure หรือ NSDI) ที่เกี่ยวข้องกับบริบทในการใช้ทะเล และมีองค์ประกอบ
ที่คล้ายกับ NSDI  ส าหรับ Hydro SDI นั้น เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ ที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลในความรับผิดชอบของหน่วยงานอุทกศาสตร์ของแต่ละประเทศ  ซึ่งแต่เดิมข้อมูลดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้
ประโยชน์เพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือเป็นส่วนใหญ่  ต่อมาเม่ือความต้องการใช้ประโยชน์จากทะเล 
เพ่ิมมากขึ้น จึงได้มีแนวคิดบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาคทะเลเข้าด้วยกัน และได้ถูกน าไปใช้อย่าง
แพร่หลาย โดยเฉพาะการวางแผนเชิงพ้ืนที่ทางทะเล นอกจากนั้นยังมีการน าไปใช้งานที่หลากหลาย อาทิเช่น  
การจัดการสิ่งแวดล้อม  การจัดการพ้ืนที่ชายฝั่ง การป้องกันและการจัดการแนวชายฝั่ง  การจัดการเหตุฉุกเฉิน  
ความมั่นคงภายใน และการป้องกันประเทศ   การถูกน าไปใช้งานที่หลากหลายของ MSDI สะท้อนศักยภาพของ
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่บูรณาการและหลอมรวมเข้าด้วยกัน ดังนั้น MSDI จึงมิได้หมายรวมถึงข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางทะเล
แต่เพียงบางด้านเท่านั้น แต่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เป็นหน่วยด าเนินการส ารวจ  รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ชุดข้อมูลพ้ืนฐานทางทะเลต่าง ๆ แล้วน าข้อมูลมา
บูรณาการเข้าด้วยกันตามโครงสร้างที่ได้รับการออกแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันไว้แล้ว เพ่ือร่วมกันพัฒนา MSDI  
ของประเทศให้เป็นรูปธรรม  
 องค์การอุทกศาสตร์สากล (International Hydrographic Organization หรือ IHO) ได้มีการพัฒนา
มาตรฐานทางอุทกศาสตร์ “แบบจ าลองข้อมูลอุทกศาสตร์สากล (Universal Hydrographic Data Model)” 
บรรณาธิกรครั้งที่ ๔.๐.๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (IHO S-100, 4.0.0) ทีเ่ป็นมาตรฐานใหม่บนพ้ืนฐานชุดมาตรฐานสากล 
ISO 19100 ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน  โดยมีแนวคิดในการน าข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเล
ตามโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศทางทะเล (MSDI) ให้สามารถน ามาจัดท าผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถ
รองรับการใช้งานท่ีหลากหลายและมีความสะดวกในการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน  รวมทั้งสามารถน าไปใช้งาน
ร่วมกับซอฟต์แวร์ และผลิตภัณฑ์ขององค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 
กรมอุทกศาสตร์ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมากรมอุทกศาสตร์ได้มีการจัดท าหนังสือที่ระลึกที่กล่าวถึงมาตรฐาน
แบบจ าลองข้อมูลอุทกศาสตร์สากลแล้ว ส าหรับในวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ครบรอบ ๙๙ ปี  
กรมอุทกศาสตร์โดยคณะท างานจัดท าหนังสือท่ีระลึกกรมอุทกศาสตร์ได้พิจารณาและจัดท าหนังสือในหัวข้อ 
“โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ (Hydrographic Spatial Data Infrastructure; Hydro SDI 
หรือ HSDI)” อันจะเป็นประโยชน์ และสร้างความเข้าใจร่วมกันในการผลักดันและขับเคลื่อนงานอุทกศาสตร์ 
ให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมอุทกศาสตร์ในการมุ่งเข้าสู่การเป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการ
สนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพเรือ ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  และขอขอบคุณคณะท างานและ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่านที่ได้สละเวลา ความพยายามในการจัดท า และหวังว่าหนังสือที่จัดท าขึ้นนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตามสมควร หากมีข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์หรือพบข้อผิดพลาดจากการจัดท าหนังสือ
ที่ระลึกฯ ในครั้งนี้  ขอได้กรุณาแจ้งให้กรมอุทกศาสตร์ทราบเพ่ือปรับปรุงในโอกาสต่อไป 
 พลเรือตรี 
   (กตัญญู  ศรีตังนันท์) 
                                                                                    ประธานคณะท างาน 
 จัดท าหนังสือที่ระลึกกรมอุทกศาสตร์  



สารบญั 
บทที่ หนา 
บทที่ ๑ ความเปนมาของโครงสรางพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร 
          (Hydrographic Spatial Data Infrastructure : Hydro SDI)   

๑-๑ 

          ๑.๑ โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศระดับโลก (Global SDI: GSDI) ๑-๒ 
          ๑.๒ โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศระดับประเทศ (National SDI: NSDI) ๑-๒ 
          ๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศทางทะเล (Marine SDI: MSDI) ๑-๕ 
          ๑.๔ โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ (Hydrographic SDI : Hydro SDI) ๑-๘ 
            
บทที่ ๒ มาตรฐานที่เกี่ยวของกับภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร 
         (Standards for Hydrographic Spatial Data Infrastructure) 

๒-๑ 

          ๒.๑ มาตรฐานสากลขององค์การระหวางประเทศ ๒-๑ 
          ๒.๒ มาตรฐานภายในประเทศ ๒-๔ 
  
บทที่ ๓ กลุมหัวขอภูมิสารสนเทศหลักทางอุทกศาสตร  
          (Hydrographic Spatial Data Infrastructure Theme : Hydro SDI Theme) 

๓-๑ 

          ๓.๑ การก าหนดรายการชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทย ชั้นข้อมูลที่ ๑๓  
ชุดข้อมูลอุทกศาสตร์ (Fundamental Geographic Data Set: FGDS) 

๓-๑ 

          ๓.๒ การก าหนดกลุมหัวข้อภูมิสารสนเทศหลักทางอุทกศาสตร์ (Hydro SDI theme) ๓-๖ 
  
บทที่ ๔ ความเชื่อมโยงและความเกี่ยวของระหวางผลิตภัณฑภายใตมาตรฐาน IHO S-100 
          กับฐานขอมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร 

๔-๑ 

          ๔.๑ รายการผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐาน IHO S-100 ๔-๑ 
          ๔.๒ ๔.๒ ความเชื่อมโยงและความเกี่ยวข้องระหวางผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐาน IHO S-100 กับ
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ 
          ๔.๓ ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลในโครงสร้าง MSDI เพ่ือน าไปสูการใช้งาน Marine Spatial 
planning 
 

๔-๔ 
 

๔-๖ 

บทที่ ๕ การจัดทําโครงสรางพื้นฐานภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร (Hydro SDI) ของกรมอุทกศาสตร ๕-๑ 
          ๕.๑ โครงสร้าง อศ.และความสอดคล้องกับงานที่เก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศทาง 
อุทกศาสตร์ 

๕-๑ 

          ๕.๒ การจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ ทางอุทกศาสตร์  ๕-๖ 
          ๕.๓ การจัดท าข้อมูลอรรถาธิบาย (Metadata) ของข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์   ๕-๑๓ 
          ๕.๔ การบริการภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์  ๕-๒๐ 

บทที่ ๖ บทสรุป                                   ๖-๑

     



ส่วนที่ ๗ รายการรูปภาพ                 ๗-๑

ส่วนที่ ๘ ภาครวมศัพท์                 ๘-๑

ส่วนที่ ๙ คณะทำางานจัดทำาหนังสือที่ระลึกกรมอุทกศาสตร์ ประจำาปี งป. ๒๕๖๓           ๙-๑ 

     



บทที่ ๑ 
ความเป็นมาของโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ 
(Hydrographic Spatial Data Infrastructure : Hydro SDI) 

 
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Spatial Data) หมายถึง

ข้อมูลเชิงต าแหน่งหรือเชิงพ้ืนที่ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
เอกสารหรือดิจิทัล หรือจะได้มาจากกระบวนการหรือ
กรรมวิธีใด เพ่ือบูรณาการการใช้เทคโนโลยี ด้านการ
ส ารวจ การท าแผนที่ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ต าแหน่งหรือเชิงพ้ืนที่ ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  ด้านการวางผังเมืองและ
ชุมชน  ด้านการเกษตร  ด้านการจัดการภัยพิบัติ  หรือ
ด้ าน อ่ืนที่ เ กี่ ยวข้อง  ส าหรับโครงสร้ างพื้ นฐาน 
ภูมิสารสนเทศ (Spatial Data Infrastructure : 
SDI) หมายถึง ความสัมพันธ์ร่วมกันของเทคโนโลยี 
นโยบาย และระเบียบข้อตกลงขององค์กร ในการ
สนับสนุนให้เกิดความพร้อมใช้และการเข้าถึงข้อมูล 
เชิงพ้ืนที่  ซึ่งระดับของ SDI มีด้วยกัน ๖ ระดับ ได้แก่ 
ระดับโลก (Global SDI)  ระดับภูมิภาค (Regional SDI)  
ระดับประเทศ (National SDI)  ระดับรัฐหรือจังหวัด 
(State SDI)  ระดับท้องถิ่น (Local SDI) และ ระดับ
องค์กร (Corporate SDI) และจะเห็นได้ว่า SDI ตั้งแต ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับองค์กรไปจนถึงระดับโลก ยิ่งมีระดับที่สูงขึ้นก็จะ
มีผู้เกี่ยวข้องมากขึ้น แต่รายละเอียดข้อมูลก็จะน้อยลง
ตามล าดับเพ่ือเป็นภาพรวมกว้าง ๆ ส าหรับผู้เกี่ยวข้อง
โดยรวม ในทางตรงกันข้ามกัน SDI ที่อยู่ระดับต่ าลงมา
ก็จะมีรายละเอียดข้อมูลมากยิ่งขึ้น ตามภาพท่ี ๑-๑  

ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่มีการพัฒนา
แล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย อังกฤษ 
และประเทศในกลุ่มยุโรป ต่างให้ความส าคัญกับข้อมูล
เชิงพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ โดยเริ่มจากการพัฒนา SDI 
ก่อนเป็นล าดับแรก ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ริเริ่ม
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๗ ตามมาด้วยแคนาดา  ออสเตรเลีย  
อังกฤษ ตามล าดับ โดยการพัฒนา SDI ของประเทศ
ดังกล่าวจะมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่  

๑)  ระบบเครื อข่ าย ให้ บ ริ กา รข้ อมู ล  หรื อ 
(Clearinghouse) 

๒)  ชุ ดข้ อมู ลภู มิ ส า รสน เทศ พ้ืนฐ าน  หรื อ
(Fundamental Geographic Data Set: FGDS) 

ภาพที่ ๑-๑ ระดับของโครงสร้างพืน้ฐานภูมิสารสนเทศ (SDI) 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศ (สทอภ.) 

๑ - ๑



 
 
๓) ข้อมูลอรรถาธิบาย (Metadata)   
๔) มาตรฐาน (Standard)  
๕) ความร่ วมมือ  (Partnership)  ระหว่ า ง

หน่วยงานต่าง ๆ 
๑.๑ โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศระดับโลก 
(Global SDI: GSDI) 

Coleman และ McLaughlin (1998) ได้นิยาม
โครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศโลก (Global 
Spatial Data Infrastructure) ไว้ว่า “การใช้
นโยบาย เทคโนโลยี มาตรฐาน และทรัพยากรมนุษย์
ที่จ าเป็น ส าหรับการรวบรวม การจัดการเข้าถึง การ
จัดส่ ง  และการใช้ประโยชน์ข้อมูล เชิ ง พ้ืนที่ ใน
ประชาคมโลกอย่างมีประสิทธิภาพ” SDI ระดับโลก 
(Global SDI) หรือระดับสากล เป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีการรวมตัวกันขององค์ประกอบด้าน
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่มีแหล่งที่มาจากทั่วโลก  การพัฒนา 
SDI ในระดับสากลเริ่มในปี พ.ศ.๒๕๔๗ มีการก่อตั้ง
องค์กรชื่อว่า Global Spatial Data Infrastructure 
(GSDI) Association ประกอบไปด้วยสมาชิกท่ีเป็น
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องค์กรภาครัฐและ
เอกชน รวม ๓๒ หน่วยงานจาก ๒๐ ประเทศ รวมทั้ง
สมาชิกรายบุคคลจากอีก  ๕๕ ประเทศ  GSDI  
มีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือกันสนับสนุนการพัฒนา 
SDI ในทุกระดับ เพ่ือช่วยการพัฒนาประเทศในด้าน 
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  การใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ทางสังคม โดยมีเอกสาร
แนวทางการพัฒนา SDI ออกเผยแพร่ ได้แก่  
The SDI Cookbook 

การจัดท า SDI ในระดับทั่วทั้งโลกนั้นเป็นเรื่อง
ใหญ่ ต้องอาศัยการสนับสนุนจากผู้คนและองค์กร
มากมายหลายชาติ รวมทั้งปัจจัยด้านงบประมาณที่
จะได้รับการเอ้ือเฟ้ือ ดังนั้น GSDI Association นี้ 
 

 
 

 
 
จึงได้เริ่มด้วยโครงการในพ้ืนที่ไม่ใหญ่โตมาก 

เช่น โครงการ Kenya Environmental Information 
Network (KEIN) ในประเทศเคนยา หรือโครงการ 
Improving the Communication Channels of 
the Chongqing 3D SDI ในเทศบาลนครเมืองฉงชิ่ง 
ประเทศจีน เป็นต้น ส่วนโครงการระดับใหญ่ทั้งโลกที่
เริ่มด าเนินการ ได้แก่ โครงการ Geo Legal 
Interoperability Map of the World (GLIM) ที่มี
เปูาหมายจัดท าโครงสร้างทางสิทธิของการใช้ข้อมูล
เชิงพ้ืนที่และแผนที่ทั่วโลก 

คณะกรรมาธิการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ 
ภู มิ ส า รสน เทศ โลก  องค์ ก า รสหประชาชาติ  
(The United Nations Committee of Experts 
on Global Geospatial Information Management: 
UN-GGIM) เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีเปูาหมายเป็นผู้น า
ที่มีบทบาทในการพัฒนาและเผยแพร่ภูมิสารสนเทศ
เพ่ือการใช้งานทั่วโลก ซึ่งได้ริเริ่มในปี พ.ศ.๒๕๕๒  
มีเรื่องที่ด าเนินการ เช่น การพัฒนาจีออเดซีอ้างอิง
ของโลก การจัดท าแผนที่โลก เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  การพัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานรวมทั้งมาตรฐาน
ด้ านภู มิ สารสนเทศข อ ง โ ลก  เ ป็ น ต้ น  โ ด ย ที่
คณะกรรมาธิการจะมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน 
ได้แก่ ด้านจีออเดซี  ด้านภูมิสารสนเทศและสถิติ 
และด้านการจัดการพ้ืนที่  รวมทั้งมีคณะท างาน 
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านพัฒนาความตกลงการใช้
ข้อมูลร่วมกัน ด้านความพร้อมของการจัดการ 
ภูมิสารสนเทศของภาครัฐ  ด้านการใช้ภูมิสารสนเทศ 
ในด้านภัยพิบัติ ด้านการจัดกลุ่มภูมิสารสนเทศหลัก
ของโลก (Data Themes)  ด้านโครงสร้างทาง
น โ ย บ า ย แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ส า ห รั บ ก า ร จั ด ก า ร 
ภูมิสารสนเทศ และด้านภูมิสารสนเทศทางทะเลจาก
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของ GSDI Association 
และ UN-GGIM ที่ กล่ าวข้างต้น จะเห็นว่ าล้ วนมี 
 
 

  

๑ - ๒



 
ความต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของทั้งโลก ให้เป็น
ระเบียบแบบแผน ได้มาตรฐานเดียวกัน และ
สามารถน าไปใช้ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งหากได้ศึกษา
เอกสารหรือคู่มือในการพัฒนา SDI จากองค์กร
ดังกล่าวแล้ว ก็จะสามารถน ามาใช้ในการพัฒนา 
SDI ได้ในระดับต่ ากว่าระดับโลกลงมาจนถึงระดับ
องค์กรได้เป็นอย่างดี เพราะใช้หลักการเดียวกัน  
๑ . ๒  โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น ภู มิ ส า ร สน เ ท ศ
ระดับประเทศ (National SDI: NSDI) 

ค าว่า National Spatial Data Infrastructure 
หรือ NSDI ปรากฏครั้งแรกในเอกสาร Executive 
Order 12906 ของประธานาธิบดี Bill Clinton ในป ี
ค.ศ.๑๙๙๔ โดยให้ค านิยามของ NSDI คือ “การใช้
เทคโนโลยี นโยบาย มาตรฐาน และทรัพยากร
มนุษย์ อันจ าเป็นในการจัดหา ประมวลผล 
จัดเก็บ เผยแพร่ และพัฒนาให้ใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้” โดยมีคณะกรรมการรัฐบาล
กลางของสหรัฐอเมริกาชื่อว่าThe Federal 
Geographic Data Committee (FGDC) เป็น
หน่วยงานกลางด้านข้อมูลภูมิศาสตร์ของประเทศ
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งท าหน้าที่เป็นองค์กรหลัก
ในการประสานงานและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของประเทศ รวมทั้งเป็นผู้ก าหนด
มาตรฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศอีกด้วย  
โดย FGDC ได้ก าหนดองค์ประกอบของ NSDI  
มีด้วยกัน ๖ ส่วนหลัก ได้แก่ 

- ระบบสืบค้นและบริการ (Clearing House/ 
Portal) 

- ความร่วมมือ (Partnerships)  
- มาตรฐาน (Standards) 
- ข้อมูลอรรถาธิบาย (Metadata)  
- ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (GEO data)  
- นโยบายและโครงสร้าง (Framework)  

โดยมีรายละเอียดตามภาพที่ ๑-๒  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปัจจุบันชุดข้อมูลภูมิ สารสนเทศของ

สหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า National Geospatial 
Data Asset (NGDA) จะจัดหมวดหมู่ออกเป็น ๑๗ 
ประเภท (NGDA Themes) และให้บริการผ่านเว็บ
ศูนย์รวม (Web Portal) ชื่อ GeoPlatform.gov 
(ตามภาพที่ ๑-๓)  ส่วนการพัฒนา SDI ของ
ประ เทศ อ่ืน  ๆ  ที่ ต ามมา  ได้ แก่   แคนาดา  
ออสเตรเลีย อังกฤษ และประเทศในกลุ่มสหภาพ
ยุโรป ก็มีรูปแบบขององค์ประกอบที่คล้ายกัน  
ซึ่งเรียกว่า National Spatial Data Infrastructure 
(NSDI) ประกอบด้วย  

๑. ระบบเครือข่ายให้บริการข้อมูล หรือ 
ที่เรียกว่า Clearinghouse 

๒. ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน หรือที่
เรียกว่า Fundamental Geographic Data Set 
(FGDS) 

๓. ข้อมูลอรรถาธิบาย (Metadata) 
๔. มาตรฐาน (Standard) 
๕.ความร่วมมือ (Partnership) ระหว่าง

หน่วยงานต่าง ๆ 
จากการส ารวจโดยองค์การอุทกศาสตร์สากล 

(IHO) พบว่าในปัจจุบันมี ๓๘ ประเทศที่ได้พัฒนา 
SDI ไปสู่การให้บริการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ผ่าน Web 
Portal เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ภาพที่ ๑-๒ NSDI นิยามโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 
ที่มา : https://www.fgdc.gov/components 

๑ - ๓



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเทศไทยได้เริ่มมีการจัดท าร่างแผนแม่บท

ทางด้านภูมิสารสนเทศแห่งชาติเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.
๒๕๔๕  โดยแนวคิดหลักที่เสนอไว้ในร่างแผนแม่บทคือ 
เพ่ือลดปัญหาการลงทุนซ้ าซ้อนของภาครัฐ และเพ่ือให้
การพัฒนาทางด้านภูมิสารสนเทศเป็นไปในทิศทางท่ี
เหมาะสม จ าเป็นต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐาน รองรับร่าง
แผนแม่บทฉบับนี้ จึงเสนอให้พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านภูมิสารสนเทศ (NSDI) ขึ้น โดยมีองค์ประกอบ
หลัก ๕ ส่วน ได้แก่  

๑. กรอบนโยบายและโครงสร้าง (Policy)   
๒. ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS)    
๓. มาตรฐานทางด้านภูมิสารสนเทศ (Standards)   
๔. ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศ

แห่งชาติ (Clearinghouse/Portal)   
๕. ความพร้อมด้านภูมิสารสนเทศ (Capacity)  

จากนั้นมีการแต่งตั้งคณะกรรมการภูมิสารสนเทศ 
แห่งชาติหรือ กภช. ขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๔๖ ขึ้นมาก ากับ
ดูแลในลักษณะเดียวกับ FGDC ของสหรัฐอเมริกา  
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ การพัฒนา NSDI ของไทยได้มี
ความก้าวหน้าเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมพอสมควร แต่ก็ยังมี
ปัญหาหลายส่วนในภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย 
ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเผยแพร่ข้อมูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภูมิสารสนเทศ กลับพบว่ายังไม่สามารถแก้ไขได้อย่าง
เป็นรูปธรรมหรือสัมฤทธิ์ผล การขับเคลื่อน NSDI  
ของไทยจึงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากสาเหตุ
หลายประการ ที่ส าคัญได้แก่ การเมืองขาดเสถียรภาพ 
ขาดความร่วมมืออย่างจริงจังขององค์กรที่เกี่ยวข้อง 
และขาดการตระหนักถึงความส าคัญของการมี NSDI  
อันเป็นส่วนส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศ ส าหรับ
การพัฒนาองค์ประกอบ NSDI ของไทยในส่วนที่เป็น 
ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) นั้นก็มีความ
พยายามรวบรวมจากหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบข้อมูล
เชิงพ้ืนที่ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
เพ่ือจะน าข้อมูลที่ส าเร็จแล้วมาเผยแพร่ให้แก่ทุกภาค
ส่วนได้ ใช้ประโยชน์ร่ วมกัน ซึ่ งการจัดท าข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศในระยะแรกนั้น ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ในฐานะ
หน่วยงานเลขานุการของ กภช. ได้ด าเนินการจัดกลุ่ม
ข้อมูลเป็น ๒ กลุ่ม จากหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ๒๑ 
หน่วยงาน ดังนี้ 
๑.๒.๑ กลุ่มข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) 
จ านวน ๑๒ ชั้นข้อมูล ได้แก่ 
 ๑) ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 
 ๒) ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
 

ภาพที่ ๑-๓  กลุ่มภูมสิารสนเทศหลัก NGDA Themes  
ที่มา : https://www.geoplatform.gov/ngda/ 
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 ๓) ชั้นข้อมูลแม่น้ า ล าธาร แหล่งน้ า 
 ๔) ชั้นข้อมูลเขตชุมชน 
 ๕) ชั้นข้อมูลปุาไม้ 
 ๖) ชั้นข้อมูลการใช้ที่ดิน 
 ๗) ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 
 ๘) ชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ 
 ๙) ชั้นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม 
 ๑๐) ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
 ๑๑) ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) 
 ๑๒) ชั้นข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ 

๑.๒.๒ กลุ่มข้อมูลอ่ืน ๆ ได้แก่ ต าแหน่งที่ตั้งสถานที่
ส าคัญ สาธารณูปโภค ภัยพิบัติ  ที่ ดิน ธรณีวิทยา  
อุตุนิยมวิทยา อุทกศาสตร์  ภูมิสัณฐาน การเกษตร  
สิ่งแวดล้อม และข้อมูลเฉพาะทาง 
 ต่อมาภายหลัง กภช. ได้ก าหนด FGDS เพ่ิมขึ้น
อีก ๑ ชั้น ได้แก่ ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ทางทะเล เสนอ
โดยกรมอุทกศาสตร์  กองทัพเรือ ซึ่ ง เป็นหนึ่ ง ใน
คณะกรรมการ กภช. ตั้งแต่เริ่มแรก ด้วยเหตุผลว่า 
FGDS ของไทยในภาพรวมควรมีท้ังทางบกและทาง
ทะเล ท าให้ FGDS เพ่ิมเป็นจ านวน ๑๓ ชั้นข้อมูล 
(ภาพที่  ๑-๔) จากนั้นได้น าข้อมูลมาเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางส่วนกลางของรัฐที่ชื่อว่า “ระบบสืบค้นและ
บริการภูมิ สารสนเทศกลางของประเทศ ( NGIS 
Portal)” และ “ระบบบริการแผนที่ชุดข้อมูลพ้ืนฐาน 
(FGDS)” แต่ทั้งนี้ FGDS ของประเทศเกือบทั้งหมดจะ
ได้มาจากหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบข้อมูลภูมิประเทศทาง
บก ส่วนทางทะเลมีเพียงชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ทางทะเล
เพียงชั้นข้อมูลเดียวเท่านั้น ซึ่งก็มีชุดข้อมูล (Dataset) 
ประกอบอยู่ เ ป็นส่ วนน้อย  และจากแผนแม่บท 
ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ที่มีผล
บังคับใช้แล้วในปัจจุบันยังพบว่านโยบายและแผนงาน
ของการพัฒนา NSDI ของไทยก็ยังขาดบริบททางทะเล
อยู่มาก ซึ่งไม่มีแผนงานและงบประมาณรองรับการ
จัดท า FGDS ทางทะเล เห็นได้จากแผนการจัดท า 
FGDS 2.0 ที่เพ่ิมชุดข้อมูลขึ้นมาเพียงชั้นเดียวคือ POI 
(Point of Interest) นับเป็นชั้นข้อมูลที่ ๑๔ ซึ่งเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับการระบุต าแหน่งที่สนใจบนบกทั้งสิ้น  
โดยที่ FGDS ทางทะเลยังคงมีชุดข้อมูลอุทกศาสตร์อยู่

ชั้นเดียวเหมือนเดิม  ดังนั้น NSDI ของไทยในปัจจุบันยัง
ไม่มีข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางทะเลที่ครอบคลุมความต้องการ
ของผู้ใช้จากภาคส่วนทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความจ าเป็นของภูมิสารสนเทศทางทะเลในการรองรับ
พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทาง
ทะเล พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ประกาศใช้ล่าสุดเมื่อ ๑๒ มีนาคม 
๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑.๓ โครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศทางทะเล 
(Marine SDI: MSDI)  
 การพัฒนา NSDI ของประเทศต่าง ๆ ในช่วงแรกยัง
ไ ม่ มี ก า ร ก ล่ า ว ถึ ง  MSDI แ ต่ ก็ แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง 
ชุดข้อมูลทางทะเลร่วมอยู่ใน NSDI ด้วยบ้าง ค าว่า 
MSDI เริ่มปรากฏให้เห็นจากผลการประชุมสัมมนาของ
อ ง ค์ ก า ร อุ ท ก ศ า ส ต ร์ ส า ก ล  ( International 
Hydrographic Organization: IHO) ในหัวข้อเรื่อง 
“The Role of Hydrographic Services with 
regard to Geospatial Data and Planning 
Infrastructure” ที่ประเทศเยอรมนีในปี พ.ศ.๒๕๔๘ 
ซึ่งมีการกล่าวถึงบทบาทของหน่วยงานอุทกศาสตร์ต่อ
การพัฒนา MSDI ของชาติ รวมถึงแนวทางเบื้องต้น 
ในการด าเนินการ จากนั้นในปี พ.ศ.๒๕๕๑ IHO ได้ตั้ง
คณะท างานชื่อว่า Marine Spatial Data Infrastructures 
Working Group (MSDIWG) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ก าหนดหลักการและแนวทางของผู้มีส่วนร่วมทาง 
ภาคทะเลในการเข้าสู่ NSDI ของชาติ โดยได้ออกเอกสาร 

ภาพที่ ๑-๔ ชุดภมูิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ของประเทศไทย 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศ  
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ชื่อว่า Spatial Data Infrastructures: “The Marine 
Dimension”-Guidance for Hydrographic Offices ฉบับ
แรกในปี พ.ศ.๒๕๕๒ จากนั้นมีการปรับปรุงเรื่อยมาจนถึง
ฉบับล่าสุดคือฉบับบรรณาธิกรที่ ๒ ในเดือนมกราคม 
พ.ศ.๒๕๖๐ มีเนื้อหากล่าวถึงแนวทางการพัฒนา MSDI 
ของชาติในแต่ละองค์ประกอบ จากรายงานใน IHO 
publication C-17 เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ ปรากฏว่ามี
ประเทศสมาชิก IHO จ านวน ๑๒ ประเทศ กับอีก  
๑ ภูมิภาค ที่ได้ริเริ่มจัดท า NSDI ได้แก่ ออสเตรเลีย   
เบลเยี่ยม  แคนาดา  สหภาพยุโรป  ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส 
เยอรมนี นิวซีแลนด์  นอร์เวย์ สเปน สวีเดน สหราช
อาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศเหล่านี้ระบุว่า 
มีการพัฒนา MSDI เข้ากับ NSDI ของชาติ จะเห็นได้ว่า
ตั้งแต่ IHO ได้ออกเอกสารแนวทางการพัฒนา MSDI  
จะมีประเทศสมาชิก IHO ได้ใช้แนวทางดังกล่าวมา
พัฒนา MSDI ได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว  
 
 โครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศทางทะเล (MSDI) 
เป็นส่วนหนึ่งของ NSDI ที่มีองค์ประกอบขององค์กร 
มาตรฐาน เทคโนโลยีและการสื่อสาร รวมถึงเนื้อหา
ข้อมูลที่เน้นในทางทะเลทั้งสิ้น โดยแนวคิดของ MSDI  
ในปัจจุบันได้เปิดกว้างมากขึ้นในประเภทข้อมูลที่น าไปใช้
อย่างหลากหลาย เช่น การวางแผนเชิงพ้ืนที่ทางทะเล 
(Marine Spatial Planning : MSP)  การจัดการ
สิ่งแวดล้อม และการสนองต่อภัยพิบัติ  ดังนั้นต้องมี
ข้อมูลที่พร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่หลากหลายดังกล่าว
ได้ โดยปกติ   ไม่ใช่ เ พียงจัดท าข้อมูลเ พ่ือสนองต่อ
กิจกรรมเป็นเฉพาะเรื่องไปให้กับผู้ใช้เฉพาะกลุ่มเหมือน
แต่ก่อน  MSDI จึงไม่ได้มีแค่ข้อมูลอุทกศาสตร์ แต่เป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนข้อมูลทางทะเลในทุกด้าน
และทุกระดับ 

องค์ประกอบของ MSDI 
 จากเอกสาร IHO C-17 ของ IHO แสดง
องค์ประกอบของ MSDI ให้เห็นเป็นโครงร่างของเสาหลัก 
๔ ด้านตามภาพที่ ๑-๕ โดยอธิบายถึงองค์ประกอบแต่ละ
ด้าน ดังนี้ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.นโยบายและการก ากับดูแล (Policy and 
Governance) ที่จ าเป็นต้องมีนโยบายในการสร้าง
สารสนเทศที่ใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งนโยบายนี้ต้องเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ภูมิภาค หรือระดับสากล 
เพ่ือการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศด้วยกันได้ 
ตัวอย่างเช่น INSPIRE ของสหภาพยุโรป และ LINZ ของ
นิวซีแลนด์ เป็นต้น  
 ๒.หน่วยงานและบุคลากร (People & Organizations) 
ที่ให้ความร่วมมือในการสร้าง แบ่งปัน และใช้ข้อมูล  
ให้สนองต่อนโยบายในภาพรวม และควรมีโครงสร้าง
หน่วยงานในการก ากับดูแลที่ชัดเจน เพ่ือส่งเสริมให้มี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติเพ่ือไปสู่เปูาหมายร่วมกัน 
ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรการใช้
ความรู้และทักษะของบุคลากรโดยเพ่ิมการฝึกอบรม 
รวมถึงมีการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนน าการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาใช้ 
 ๓.ส่วนเสริมสร้าง (Enablers) เป็นส่วนส าคัญใน
การสร้างโครงร่างของข้อมูลใน MSDI ตั้งแต่ขั้นการรวบรวม 
จัดการ ปรับปรุง ไปจนถึงการเผยแพร่แจกจ่ายข้อมูล  
ซึ่งส่วนเสริมสร้างนี้ประกอบไปด้วย 
 ๓.๑ มาตรฐาน (Standards) มาตรฐานสากล
ส าหรับภูมิสารสนเทศที่มีอยู่แล้ว หรือก าลังพัฒนาอยู่ใน
ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น มาตรฐานขององค์การอุทกศาสตร์
สากล IHO-S57 และ S-100 ที่มีรากฐานมาจากชุด 
มาตรฐาน ISO 19100 เก่ียวกับมาตรฐานทางภูมิศาสตร์  
และมาตรฐานของ Open Geospatial Consortium (OGC) 

ภาพที่ ๑-๕ เสาหลักท้ัง ๔ ด้านของ MSDI 
ที่มา: เอกสาร IHO C-17 Second Edition (January 2017) 
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ที่เป็นมาตรฐานเฉพาะทางส าหรับการก าหนดรูปแบบ
ข้อมูล การส่งข้อมูล และการบริการด้วยเว็บ 
 ๓.๒ เทคโนโลยี  (Technology)  คือการ
จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคนิค (ทั้งฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์) จะท าให้เกิดการจัดส่งข้อมูลและบริการ 
ที่สามารถเรียกดู แบ่งปัน เปลี่ยนรูปแบบ และดาวน์โหลด
ข้อมูล เ พ่ือการสร้ างผลผลิต  โครงสร้ าง พ้ื นฐาน 
ด้านเทคนิคนี้ จะช่วยให้ SDI สามารถท างานบนระบบ 
จีออเดติกที่แตกต่างกันได้ และยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถ
แปลงข้อมูลเพื่อไปใช้ในโครงสร้างแผนที่ที่แตกต่างกันได้ 
 ๓ . ๓  ข้ อ มู ล อ ร ร ถ า ธิ บ า ย  ( Metadata)  
ความหมายของ Metadata สามารถอธิบายให้เข้าใจได้
ง่าย คือ "data about data" ของชุดข้อมูล ได้แก่ 
เนื้อหา คุณค่า และข้อจ ากัดของชุดข้อมูลนั้น  ซึ่งปกติ
แล้วระบบจัดการ Metadata จะอยู่ในส่วนบริการข้อมูล 
Clearinghouse เพ่ือเป็นกลไกในการสืบค้นข้อมูลที่
ต้องการว่าข้อมูลอยู่ที่ใด มีใครเป็นผู้ดูแล และน าข้อมูล
ไปใช้ได้อย่างไรบ้าง เป็นต้น กลไกนี้ในปัจจุบันจะใช้ 
เว็บศูนย์รวม (Web Portal) เป็นตัวจัดการ 
 ๓.๔ แบบจ าลองข้อมูล (Data Model) เป็น
โครงร่างข้อมูลภูมิสารสนเทศที่จะบรรจุใน MSDI เพ่ือ
ก าหนดรูปแบบและโครงสร้างข้อมูลของชุดข้อมูลทาง
ทะเลชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีหลากหลายชนิด  ซึ่งมีแบบจ าลอง
ข้อมูล IHO S-100 Universal Hydrographic Data 
Model เป็นแบบจ าลองที่ใช้จัดเก็บข้อมูลทางทะเลได้
อย่างหลากหลาย (ภาพที่  ๑-๖) ไม่จ ากัดแค่ข้อมูล 
อุทกศาสตร์เท่านั้น อย่างเช่น สภาพพ้ืนท้องทะเล 
(Bathymetry) และพ้ืนที่อนุรักษ์ทางทะเล (Marine 
Protected Area: MPA) เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔. ตัวข้อมูล (Content) เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ที่สุดของ SDI ที่ต้องมีไว้ให้ผู้ใช้งาน หากปราศจากข้อมูล 
SDI จะหมดความส าคัญ แก่นแท้ของสารสนเทศของ 
SDI คือข้อมูลอ้างอิง ได้แก่ ชุดข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial 
data layer) ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการใช้ในทุกโอกาส  
ซึ่งสามารถน ามาประกอบขึ้นเป็นแผนที่ฐาน  (Base 
map) ที่สามารถเรียกดูและสืบค้นข้อมูลได้  ข้อมูล
อ้างอิงดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการก าหนดโครงสร้างอ้างอิง
ทางต าแหน่งบนโลกด้วย รวมถึงจ าเป็นต้องมีโปรแกรม
ประยุกต์ในการเรียกข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และ
แสดงผลได้ 
 ๕. การศึกษาและเรียนรู้ (Education and 
Learning) SDI ไม่สามารถส าเร็จขึ้นได้หากขาดเสาหลัก
ทั้ง ๔ ด้านข้างต้น อย่างไรก็ตามยังมีองค์ประกอบส าคัญ
ซึ่ ง เป็นรากฐานของเสาหลักทั้ ง  ๔ ด้านนั้น ได้แก่ 
การศึกษาและเรียนรู้มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งแต่มักจะ
ถูกมองข้ามไป  ซึ่งในแวดวงของหน่วยงานอุทกศาสตร์ 
การเข้าร่วม MSDI ยังค่อนข้างช้า เนื่องจากการขาด
ความเข้าใจว่า MSDI ก็เป็นส่วนหนึ่งของ SDI ที่จะต้อง
รับผิดชอบน าข้อมูลภาคทะเลเข้าร่วมใน SDI จึงมีความ
ล้าหลังกว่าเมื่อเทียบกับข้อมูลภาคบก ด้วยความที่ไม่
เห็นล าดับความส าคัญหรือถือว่าไม่ใช่เรื่องจ าเป็นในการ
เข้าร่วมกับ SDI ที่มีอยู่  
 ในเอกสาร IHO C-17 ของ IHO ยังได้กล่าวถึง
บทบาทของหน่วยงานอุทกศาสตร์ในการสนับสนุนการ
พัฒนา SDI ของประเทศไว้อย่างน่าสนใจ เนื่องจาก
หน่วยงานอุทกศาสตร์ของประเทศสมาชิก IHO ส่วน
ใหญ่แล้วจะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบงาน
จัดท าแผนที่เดินเรือและข้อมูลพ้ืนฐานทางทะเลของ
ประเทศ ดั งนั้น เนื้ อหาของ งานหรือข้อมูลที่ ดูแล
รับผิดชอบจะไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ในระดับองค์กรของตนแต่
จะจัดอยู่ในระดับประเทศและระดับสากล ดังนั้นการวาง
บทบาทที่จะเป็นผู้เล่นใน MSDI เป็นสิ่งส าคัญต่อหน่วยงาน
อุทกศาสตร์ ว่าจะวางตัวในระดับใดและแค่ไหนที่จะ
เหมาะสมกับสถานะของตนเอง ซึ่ง ณ ปัจจุบันกรม- 
อุทกศาสตร์ได้สนับสนุนชุดข้อมูลบางส่วนเข้าไว้ใน NSDI 
ของประเทศในชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ทางทะเล 
 

 
ภาพท่ี ๑-๖ โครงสรา้งแบบจ าลองข้อมูล IHO S-100  

ที่มา : เอกสาร IHO S-100 The Universal Hydrographic 
Data Model, Robert Ward 
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 MSDI ที่ได้รับการพัฒนาไปจนถึงเปูาหมายที่ก าหนด
ไว้โดยสมบูรณ์แล้ว จะสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทางทะเลได้แทบ
ทั้งสิ้น ซึ่งชั้นข้อมูลพื้นฐานที่ได้รับการออกแบบไว้อย่างดี
เพ่ิมจากชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ที่มีอยู่ จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการใช้ข้อมูลจากผู้ใช้ได้อย่างหลากหลาย โดย 
IHO ได้ให้ตัวอย่างการน าภูมิสารสนเทศทางทะเลไปใช้
ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี้  
 ๑. การวางแผนเชิ ง พ้ืนที่ทางทะเล (Marine 
Spatial Planning: MSP) 
 ๒. การจัดการพ้ืนที่ชายฝั่ง (Coastal Zone 
Management) 
 ๓. การท าแผนที่แหล่งที่อยู่อาศัยและการประเมิน
พ้ืนที่มรดก (Habitat mapping & heritage assessment) 
 ๔. การประเมินและการก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์ 
(Conservation assessment & designation) 
 ๕. การเลือกพ้ืนที่สนใจ (เช่น พลังงานทดแทน  
แหล่งน้ ามัน และก๊าซ เป็นต้น) 
 ๖. การหาเส้นทางทีเ่หมาะสม (Route optimization) 
 ๗. การหาต าแหน่งเรือและเฝูาสังเกตการก าจัด 
ของเสีย (Vessel location and disposal monitoring) 
 ๘. ความมั่นคงภายในและการปูองกันประเทศ 
(Homeland security and defense) 
 ๙. การสกัดสสารพ้ืนท้องทะเล (Aggregates 
extraction) 
 ๑๐. กฎระเบียบด้านการประมง (Fisheries 
regulation) 
 ๑๑. การปูองกันและการจัดการแนวชายฝั่ ง 
(Coastal protection & shoreline management) 
 ๑๒. การประเมินการอนุญาตและความยินยอม 
(Licensing & consent evaluation) 
 ๑๓. การวางแผนและการจัดการเหตุ ฉุกเฉิน 
(Emergency planning & management) 
 ๑๔. การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน (Emergency 
response) 
  
 
  

 ๑๕. การวางแผนและปฏิบัติการส ารวจ (Survey 
planning & execution) 
 ๑๖. การพักผ่อนและการท่องเที่ยว (Leisure & 
Tourism) 
 ๑๗. พ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล (Marine Protected 
Area : MPA) 

๑ . ๔  โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น ภู มิ ส า ร สน เ ทศ ท า ง 
อุทกศาสตร์ (Hydrographic SDI : Hydro SDI) 
  หากพิจารณาด้านโครงสร้างองค์กรของหน่วยงาน
อุทกศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าท่ีมาของ
หน่วยงานจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ คือ 
จะเป็นหน่วยงานอุทกศาสตร์ที่ขึ้นตรงกับกองทัพเรือของ
ประเทศ โดยงานในยุคเริ่มต้นจะเป็นการส ารวจและ
จัดท าแผนที่เดินเรือเพ่ือสนับสนุนให้กับกองเรือเป็นหลัก 
ซึ่งต่อมาเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป หน่วยงานอุทกศาสตร์ 
ในหลายประเทศได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร
ให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนไป  
ซึ่งส่วนใหญ่จะเข้าไปอยู่ร่วมกับหน่วยงานภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศ โดยจะมีฝุายบริหารขึ้นตรงกับรัฐบาล 
ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านข้อมูลพ้ืนฐานของ
ประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดข้อจ ากัดด้าน
ก าลังพลและงบประมาณ รวมถึงการรวมเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของประเทศด้วย  เมื่อกลับมาพิจารณา 
ในแง่โครงสร้างของกรมอุทกศาสตร์ ที่ยังเป็นหน่วย 
ขึ้นตรงกองทัพเรือเหมือนเช่นเดิมในอดีต ดังนั้นหากจัด
เข้าระดับ SDI จะได้เป็นระดับองค์กร (Organization 
SDI) ที่สนับสนุนกองทัพเรือเป็นหลัก โดยมีผู้ใช้แผนที่
เดินเรืออ่ืน ๆ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยคุณลักษณะ
โครงสร้างองค์กรที่ไม่เอ้ือจะยกระดับไปเป็น MSDI ของ
ประเทศได้ แต่ด้วยภารกิจของกรมอุทกศาสตร์ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการส ารวจและสร้างแผนที่เดินเรือ รวมถึง
ดูแลเครื่องหมายทางเรือ เพ่ือวัตถุประสงค์หลักคือสร้าง
ความปลอดภัยในการเดินเรือให้กับกองทัพเรือและ 
นักเดินเรือทั่วไป นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการส ารวจ
สมุทรศาสตร์ร่วมอยู่ด้วย ถือได้ว่ากรมอุทกศาสตร์ 
เป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลรับผิดชอบ
ข้อมูล 
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ภาพที่ ๑-๗ แนวคิดองค์กรลักษณะใช้ผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง 
(Product Centric) 

 

 

พ้ืนฐานทางทะเลของประเทศ เมื่อพิจารณาในแง่ข้อมูล
แล้วอาจกล่าวได้ว่าข้อมูลทางทะเลของกรมอุทกศาสตร์ 
สามารถจัดอยู่ใน MSDI ระดับประเทศ แต่ทั้งนี้กิจกรรม
ทางทะเลยังมีเรื่องอ่ืนอีกมากที่นอกเหนือจากการเดินเรือ 
อาทิเช่น การประมง การท่องเที่ยว การแสวงหาทรัพยากร
ทางทะเล รวมทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
ที่มีชุดข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางทะเลอ่ืนอีกมาก  ดังนั้นการ
พัฒนา SDI ของกรมอุทกศาสตร์นี้จะเป็นระดับองค์กร 
ที่เรียกว่า Hydrographic SDI และเป็นส่วนเริ่มต้น
ไปสู่การจัดท า MSDI ของประเทศได้ เนื่องจากสามารถ
สนับสนุนข้อมูลเชิง พ้ืนที่ พ้ืนฐานบางส่วนที่ตนเอง
รับผิดชอบให้กับ NSDI ของประเทศ แต่จ าเป็นต้องมี
การเตรียมตัวในการเป็นองค์กร SDI หากจะเข้าร่วม 
MSDI โดยมีหน่วยงานที่จะสนับสนุนชุดข้อมูลพื้นฐาน 
ทางทะเลอ่ืน อาทิเช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
กรมประมง และกรมเจ้าท่าเป็นต้น ที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนา MSDI ของประเทศด้วย 
 เมื่อพิจารณามุมมองด้านข้อมูลของหน่วยงาน 
อุทกศาสตร์ทั่วโลก จะเห็นว่าลักษณะงานจะขึ้นอยู่กับ
ข้อมูลโดยส่วนใหญ่  ซึ่ งจะมีผลผลิตอยู่ ในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ การด าเนินงานของหน่วยงานอุทกศาสตร์
ทั่วไปรวมถึงของกรมอุทกศาสตร์เองในลักษณะดังกล่าวนี้ 
จะ เ รี ย กว่ าการจั ดการกระบวนงาน  (Process 
Management) หรือมีผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง 
(Product Centric) ตามภาพที่ ๑-๗ ที่มีการจัด
หน่วยงานและกระบวนการท างานเพ่ือรองรับกับผลผลิต
ที่จะส่งมอบเท่านั้น ซึ่งหน่วยงานอุทกศาสตร์ส่วนใหญ่
เน้นไปที่การจัดท าผลิตภัณฑ์ให้กับภาคส่วนเดียวคือ 
นักเดินเรือ โดยมีแรงผลักดันเรื่องความปลอดภัยในการ
เดินเรือเป็นหลัก ส่วนผู้ใช้ในด้านอ่ืน ๆ แล้วแต่โอกาส 
โดยในอดีตที่ผ่านมายังมีภาคส่วนผู้ใช้อ่ืนที่มีศักยภาพ 
นับหลายล้านราย นอกเหนือจากนักเดินเรือที่ถูก
มองข้ามไป ซึ่งขณะนี้กลุ่มผู้ใช้ดังกล่าวควรได้รับการ
พิจารณาอย่างจริงจังเนื่องจากฐานผู้ใช้ได้ขยายเป็น 
วงกว้างมากขึ้นตามความต้องการเข้าถึงข้อมูลเชิง พ้ืนที่
ทางทะเลของหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาล 
สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ดังนั้นหน่วยงานอุทกศาสตร์ของประเทศจ าเป็นต้องมี
การปรับตัวจากองค์กรที่เคยมีผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง 
เปลี่ยนให้เป็นองค์กร SDI ในลักษณะเป็นการจัดการ
ข้อมูล (Data Management) หรือเรียกว่าใช้ข้อมูล
เป็นศูนย์กลาง (Data Centric) แทนลักษณะเดิม 
ตามภาพที่ ๑-๘ ซึ่งแนวคิดลักษณะนี้องค์กรจะมุ่งเน้น
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล ใ ห้ เ ป็ น ร ะ บ บ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพโดยสมบูรณ์เสียก่อน ส่วนงานบริการ
ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่จะส่งมอบให้กับผู้ใช้เป็นสิ่งที่
ตามมาภายหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ก า ร ที่ จ ะ เ ป็ น อ ง ค์ ก ร โ ค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น 
ภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์  หรือ HSDI ได้นั้น 
จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีการ
บริหารจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่รองรับแนวคิดตามที่
กล่าวข้างต้น โดยมีองค์ประกอบส าคัญที่ต้องสอดคล้อง
ตามหลักการของ MSDI ในหัวข้อที่แล้ว ซึ่งการพัฒนา 
HSDI ที่ดีนั้นควรออกแบบให้รองรับการเข้าร่วม 
ใน MSDI ของประเทศได้ในอนาคต โดย IHO 
ได้กล่าวถึงหน่วยงานอุทกศาสตร์ของประเทศว่าหากจะ
เข้าร่วมใน MSDI จะมีสิ่งท้าทายในการก้าวเข้าสู่ MSDI 
ไว้ดังนี้ 

 ภาพที่ ๑-๘ แนวคิดองค์กรลักษณะใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง  
(Data Centric) 

๑ - ๙



สิ่งท้าทายของหน่วยงานอุทกศาสตร์ที่ ต้องเผชิญ 
ในการก้าวเข้าสู่ MSDI  
 -การแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับ
องค์กรอ่ืน ๆ และหาวิธีที่จะเข้าร่วมกัน เช่น การจัดท า
นโยบายร่วมการพัฒนา MSDI เป็นต้น 
 -การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้มีความเข้าใจ
ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติไปจนถึงระดับผู้มีอ านาจตัดสินใจ 
 -ความท้าทายในหนทางปฏิบัติที่ต้องท าให้แน่ใจว่า
จะปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคต 
 -การยอมรับว่าข้อมูลอุทกศาสตร์เป็นภูมิสารสนเทศ
แทนที่จะเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ และมีขั้นตอนปฏิบัติ 
ในการเปลี่ยนผ่านจากการด าเนินงานแบบมีผลิตภัณฑ์
เป็นศูนย์กลาง (Product Centric) ไปยังการด าเนินงาน
แบบมีข้อมูลเป็นศูนย์กลาง (Data Centric) 
 -การจัดงบประมาณเพ่ือปรับปรุงกระบวนงานและ
การจัดการด้านข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
 -การมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่ไม่ใช่ทางทะเล ให้
เข้าใจถึงองค์ประกอบของ MSDI ที่มีคุณลักษณะแตกต่าง
จากด้านอ่ืน 
 -แสดงกรณีศึกษาของ MSDI ถ้าหากขาดงบประมาณ
ในการพัฒนา 
 -ชักชวนผู้มีอ านาจตัดสินใจด้านงบประมาณให้
สนับสนุนกิจกรรมของ MSDI 
 -การตัดสินใจเข้าร่วมใน MSDI ของประเทศ ซึ่งอาจ
อยู่ในระดับรัฐบาลมากกว่าระดับหน่วย ดังนั้นจึงจ าเป็น
ที่หน่วยงานอุทกศาสตร์ต้องมีโอกาสประชุมร่วมกับ
ผู้บริหารระดับรัฐบาลและผู้บริหารของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือให้สนับสนุนบทบาทของหน่วยงานอุทกศาสตร์ 
ใน MSDI 
 -คว ามมั่ น ใ จ ว่ า หน่ ว ย ง านจะมี อ ง ค์ ค ว าม รู้  
มีการฝึกอบรม และมีทักษะในการเข้าร่วม MSDI 
 -เมื่อมีพันธกรณีให้เป็นหน่วยงานมีการจัดการ
ข้อมูลและร่วมใน MSDI แล้ว แต่ไม่มีการให้ความส าคัญ
จากผู้มีอ านาจตัดสินใจซึ่งไม่ค านึงถึงการก้าวไปเป็น
หน่วยงานแบบใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางและร่วมกับ MSDI 
นั้น การด าเนินงานมีความเสี่ยงต่อการถูกระงับหรือยุติได้ 
 จากสิ่งท้าทายข้างต้นจะเห็นว่ามีในหลาย ๆ เรื่อง 
ที่กรมอุทกศาสตร์จะต้องเผชิญและต้องด าเนินการที่
นอกเหนือจากการปรับโครงสร้างองค์กรที่อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ ซึ่งรายละเอียดการปรับปรุงโครงสร้างกรม-
อุทกศาสตร์จะมีความสอดคล้องกับการพัฒนา SDI  
ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรจะกล่าวไว้ในบทที่ 
๕ ทั้ งนี้ ใน เบื้ องต้นจากการเปลี่ ยนวิสั ยทัศน์ข อง 
กรมอุทกศาสตร์ จาก เดิ ม ท่ี ว่ า  “ เ ป็นหน่ วยงาน 
อุทกศาสตร์ที่พร้อมสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารทุก
มิติของกองทัพเรือ ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔” เป็น “จะเป็นหน่วยงานที่ใช้
ข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการปฏิบัติการ
ของกองทัพเรือ ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ” 
ซึ่ งจะ เห็น ได้ว่ ากรมอุทกศาสตร์ เ ริ่ มปรับ เปลี่ ยน 
ทิศทางการด าเนินงานขององค์กรจากเดิมที่เป็นลักษณะ
จัดการกระบวนงานตามผลิตภัณฑ์ที่ จะส่ งมอบ 
(Product Centric) ที่เริ่มต้นจากการก าหนดรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ตามที่กองทัพเรือต้องการเสียก่อน แล้วมา
วางแผนงานให้หน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนไป
ด าเนินการ เปลี่ยนมาเป็นการดูแลจัดการข้อมูลทั้งหมด
ที่รับผิดชอบก่อน (Data Centric) แล้วออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และการบริการข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มี  
ซึ่งสามารถส่งมอบในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายขึ้น
ให้แก่กองทัพเรือหรือผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียทั้ งหมด  
การด าเนินงานลักษณะแบบใหม่นี้จะสอดคล้องกับการ
พัฒนา SDI ที่เริ่มจากการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
ข้อมูลให้สมบูรณ์เรียบร้อยก่อนที่จะน าไปสู่การให้บริการ
ต่อไป 
องค์ประกอบของ HSDI 
 จากที่ทราบแล้วว่า MSDI เป็นส่วนหนึ่งของ NSDI 
โดยมีองค์ประกอบขององค์กร มาตรฐาน เทคโนโลยี
และการให้บริการ รวมถึงตัวข้อมูลที่อยู่ในบริบททาง
ทะเลทั้งสิ้น ส าหรับ HSDI ก็เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่
สนับสนุนต่อ MSDI เช่นเดียวกัน (ตามภาพที่ ๑-๙)  

 

  

ภาพที่ ๑-๙ ความเชื่อมโยงตามชั้นของ NSDI MSDI และ HSDI  
ที่มา : หนังสือมาตรฐานองค์การอทุกศาสตรส์ากล ล าดบัท่ี ๑๐๐ 

กรมอุทกศาสตร ์

๑ - ๑๐



จึงนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ MSDI แต่อาจจัดอยู่ใน
ระดับที่ตอบสนองต่อกิจกรรมเป็นเฉพาะเรื่องไปให้กับ
ผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม ดังนั้นองค์ประกอบของ HSDI ก็จะมี
ลักษณะเช่นเดียวกับ NSDI หรือ MSDI อาจต่างกันบ้าง
ตรงระดับของนโยบาย กลุ่มข้อมูลทางทะเลพื้นฐาน และ
กลุ่มผู้รับบริการ โดยเมื่อทราบองค์ประกอบของ SDI ใน
ทุกระดับที่กล่าวมาในหัวข้อที่ผ่านมาแล้ว สามารถน ามา
พิจารณาหาองค์ประกอบของ HSDI ที่เหมาะสมกับ 
กรมอุทกศาสตร์ได้ซึ่งการพัฒนา HSDI ที่ดีนั้นควร
ออกแบบให้รองรับการเข้าร่วมใน MSDI ของประเทศ
ได้ในอนาคต โดยมีองค์ประกอบหลักเขียนเป็นค าย่อว่า 
“POSTeG” (อ่านว่าโพสเทก) ตามภาพที่ ๑-๑๐ 
รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบจะกล่าวไว้ในบทต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 ๑. องค์ประกอบด้านนโยบายและการก ากับดูแล 
(Policy and Governance) 

โครงสร้างด้านนโยบายและการก ากับดูแล จะเป็น
องค์ประกอบที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง HSDI ซึ่ง
นโยบายเป็นส่วนส าคัญที่จะส่งผลให้การพัฒนา HSDI 
ประสบความส าเร็จ  และนโยบายต้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับกองทัพ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักคือเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนและ
แบ่งปันภูมิสารสนเทศทางทะเลระหว่างหน่วยผู้ผลิตและ
ใช้ข้อมูล โดยการก ากับดูแลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตามภารกิจ 

 ๒. องค์ประกอบด้านองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Organization and People) 

ในการพัฒนา HSDI ควรมีความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรมอุทกศาสตร์เป็นแกนน าในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา HSDI โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
HSDI ทั้งหมดควรมีบทบาทในการตรวจสอบและติดตาม
การพัฒนา องค์ประกอบด้านองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะประกอบไปด้วยหน่วยงานทาง
ทะ เลและผู้ ใ ช้ภ าคทะเล เป็ นหลั ก  ตั วอย่ า ง เช่ น 
หน่วยงานของกองทัพเรือ และศูนย์อ านวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลรักษา (ศรชล.) ซึ่งทั้งสอง
องค์กรนี้จะเป็นทั้งผู้สนับสนุน ผลักดันการพัฒนา HSDI 
(ด้านนโยบายและงบประมาณ) และยังเป็นผู้รับบริการ
โดยตรงอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีองค์กรผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอ่ืน ๆ ตัวอย่างเช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง กรมเจ้าท่า กรมประมง การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
กองบังคับการต ารวจน้ า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมการปกครอง  
กรมศุลกากร สมาคมทางทะเล สถาบันการศึกษาที่มี
ภาควิชาทางทะเล บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
ผู้แทน ศรชล.จังหวัดชายทะเล และประชาชนผู้ใช้ทะเล 
เหล่านี้เป็นต้น  
 ๓. องค์ประกอบด้านมาตรฐานและเทคโนโลยี 
(Standard and Technology) 

มาตรฐานและเทคโนโลยีที่น ามาใช้ต้องเป็นมาตรฐาน
ที่มีอยู่  ในแบบที่เป็นทางการหรือมีการยอมรับน ามาใช้ 
ในระดับประเทศหรือระดับสากล ซึ่งก็จะมีมาตรฐานด้าน
ภูมิสารสนเทศโดยทั่วไปของประเทศไทยที่มีที่มาจาก
อง ค์การระหว่ า งประ เทศว่ าด้ วยการมาตรฐาน 
(International Organization for Standardization: 
ISO) และมีมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ HSDI 
โดยเฉพาะของ IHO รวมถึงมาตรฐานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ขององค์กรความร่วมมือข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบเปิด 
(Open Geospatial Consortium: OGC) ทั้งนี้สามารถ
แบ่งมาตรฐานออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ มาตรฐานด้าน
ข้อมูล มาตรฐานด้านการบริการ และมาตรฐานด้าน
ลิขสิทธิ์ ซึ่งในบทที่ ๒ จะกล่าวถึงมาตรฐานด้านข้อมูล
ภูมิสารสนเทศโดยละเอียด 

ภาพที่ ๑-๑๐  โครงสร้างพื้นฐานหลักท้ัง ๔ ด้านของ HSDI 

๑ - ๑๑



 ๔. องค์ประกอบด้านข้อมูลภู มิสารสนเทศ 
(Geospatial Data) 

 ๔.๑ ข้อมูลอรรถาธิบาย (Metadata)  ระบบ
จัดการ Metadata จะอยู่ในส่วนบริการข้อมูลเพ่ือเป็น
กลไกในการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการว่าข้อมูลอยู่ที่ใด  
มีใครเป็นผู้ดูแล และมีเงื่อนไขทางลิขสิทธิ์ในการน า
ข้อมูลไปใช้ได้อย่างไรบ้าง กลไกนี้ในปัจจุบันจะใช้เว็บ
ศูนย์รวม (Web Portal) เป็นตัวจัดการ อย่างเช่น NGIS 
ของไทยเป็นต้น การจัดท าค าอธิบายข้อมูลเป็นสิ่งจ าเป็น
และส าคัญ อีกทั้งต้องด าเนินการเป็นอย่างแรกของ
กระบวนการจัดท าข้อมูลเพ่ือการบริการ เพราะจะเป็น
สิ่งอธิบายว่าข้อมูลที่หน่วยงานใด ๆ เป็นเจ้าของนั้น  
มีกระบวนการได้มาอย่างไร มีความละเอียดถูกต้อง
น่าเชื่อถือมากน้อยเท่าใด มีกระบวนการควบคุมคุณภาพ
หรือไม่ เป็นต้น  

 ๔.๒ แบบจ าลองข้อมูล (Data Model)  เป็น
โครงร่างข้อมูลภูมิสารสนเทศที่จะบรรจุใน HSDI เพ่ือ
ก าหนดรูปแบบและโครงสร้างข้อมูลของชุดข้อมูลทาง
ทะเลชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีหลากหลายชนิด แบบจ าลอง
ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้กับ HSDI ได้แก่ IHO S-100 
Universal Hydrographic Data Model เป็น
แบบจ าลองที่ ใช้จั ด เก็บข้อมูลทางทะเลได้อย่ า ง
หลากหลาย ไม่จ ากัดแค่ข้อมูลอุทกศาสตร์เท่านั้น หรือ
แบบจ าลอง Arc Marine Data Model ที่พัฒนาโดย
กลุ่มสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐของสหรัฐอเมริกา
ร่วมกับบริษัท ESRI (ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ArcGIS)  
ที่สามารถจัดการกับข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ได้  

  ๔.๓  ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเล เป็น
องค์ประกอบส าคัญที่สุดของ HSDI ได้แก่ ชุดข้อมูล 
เชิงพ้ืนที่ (Spatial Data Layer) ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการ
มากที่สุด ซึ่งสามารถประกอบขึ้นมาเป็นแผนที่ฐาน (Base 
map) ที่สามารถเรียกดูและสืบค้นข้อมูลได้ ข้อมูลอ้างอิง
ดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการก าหนดโครงสร้างอ้างอิงทาง
ต าแหน่งบนโลกด้วย เพ่ือให้ชั้นข้อมูลต่าง ๆ แสดงที่ตั้ง
ตามต าแหน่งได้อย่างถูกต้องลงรอยกัน ระบบอ้างอิงทาง
ต าแหน่งที่น ามาใช้ใน HSDI ได้แก่ มูลฐานทางราบ 
WGS84 (World Geodetic System 1984) ส าหรับ
อ้างอิงต าแหน่งทางราบ ซึ่งข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีอ้างอิงด้วย
ระบบโครงสร้างอ่ืน ๆ เช่น Indian 1975 ที่เป็นระบบ
เก่าของประเทศไทยจะต้องมีการแปลงไปสู่ระบบ 
WGS84 ด้วย และมูลฐานทางดิ่ง ส าหรับอ้างอิงทาง
ความสูงหรือความลึก ส าหรับประเทศไทยการอ้างอิงทาง
ความสูงมีความต่างกันคือ ความสูงบนบกจะอ้างอิงจาก
ระดับทะเลปานกลาง (Mean Sea Level) แต่ส าหรับ
ความลึกในทะเลจะอ้างอิงจากระดับน้ าลงต่ าที่สุด 
(Lowest Low Water) ดังนั้นหากมีการใช้งานชั้นข้อมูล
ชายฝั่งร่วมกับในทะเล จ าเป็นต้องแปลงระดับทางดิ่ง
เป็นระบบเดียวกันด้วย นอกจากนั้นจ าเป็นต้องมีการ 
จัดกลุ่มข้อมูลพ้ืนฐานทางทะเลเป็นหัวข้อภูมิสารสนเทศ
หลัก (Theme) ซึ่งใน Theme ก็จะประกอบไปด้วยชุด
ข้อมูลย่อย (Dataset) ตัวอย่าง Theme ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า NGDA Theme ซึ่งภายใน 
Theme จะประกอบไปด้วยชุดข้อมูลทั้งทางบกและทะเล
ร่วมอยู่ด้วยกัน ดังภาพที่ ๑-๓ 
  

๑ - ๑๒



๕. การศึกษาและอบรม (Education) 
    ตามข้อแนะน าในเอกสาร IHO C-17 ของ IHO 

ยังกล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญอีกประการหนึ่งซึ่งเป็น
รากฐานของเสาหลักทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่การศึกษาและ
เรียนรู้ ดังน้ันการพัฒนา HSDI ให้ประสบความส าเร็จ 
จึงจ าเป็นต้องเริ่มจากการให้การศึกษาอบรมแก่บุคลากร
ในหน่วยงานภายในกรมอุทกศาสตร์ที่จะท าหน้าที่ต่าง ๆ 
ในเสาหลักแต่ละด้าน ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง SDI  

 
และมีความพร้อมในการปฏิบัติไปสู่เปูาหมายของ HSDI 
ขององค์กรได้ ซึ่งการศึกษาอบรมสามารถจัดการได้ภายใน
องค์กร หรือเข้าร่วมกับหลักสูตร SDI ระดับสากล เช่น 
หลักสูตร MSDI ของ IHO จัดโดยคณะกรรมาธิการ 
อุทกศาสตร์ภูมิภาค เป็นต้น แล้วน ามาถ่ายทอดต่อไป
ภายในองค์กร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพที่ ๑-๑๒  บุคลากรของกรมอทุกศาสตรเ์ข้าร่วมหลักสูตร MSDI ครั้งแรก
ที่สิงคโปร์ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภาพที่ ๑-๑๑ การจดัอบรมด้าน SDI ในระดับภูมภิาคเอเชียตะวันออกครั้งแรก 
โดยกรมอุทกศาสตร์ในปี พ.ศ.๒๕๕๔  

๑ - ๑๓



บทที่ ๒ 
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับภมูิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ 

(Standards for Hydrographic Spatial Data Infrastructure) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานสากลส าหรับข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีอยู่ใน
ปั จ จุ บั น ห รื อ ที่ จ ะ ถู ก ก า ห น ด ขึ้ น ใ น อ น า ค ต นั้ น 
มีจุดประสงค์หลักที่ส าคัญอยู่ ๒ ประการ ได้แก่ การเป็น
มาตรฐานแบบเปิดที่สามารถใช้ได้กับทุกภาคส่วน และ
มาตรฐานในการท างานร่วมกันโดยสามารถใช้งานข้อมูล
และบริการจากหลายแหล่งที่มาโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
หรือวิธีการพิเศษอ่ืนใดเพ่ิมเติม เช่น มาตรฐาน IHO S-
100 ซึ่งเป็นมาตรฐานข้อก าหนดผลิตภัณฑ์ ทางทะเลที่
จัดท าโดยองค์การอุทกศาสตร์สากล โดยมีการพัฒนามา
จากมาตรฐาน ISO 19100 ชุดมาตรฐานข้อมูล 
ภู มิ ส า ร ส น เ ท ศ  ซึ่ ง เ ป็ น ม า ต ร ฐ า น ที่ จั ด ท า โ ด ย
คณะกรรมาธิการด้านเทคนิคที่ ๒๑๑ ขององค์การระหว่าง
ป ร ะ เ ท ศ ว่ า ด้ ว ย ก า ร ม า ต ร ฐ า น  (International 
Organization for Standardization, Technical 
Committee 211: ISO/TC211) และมาตรฐาน 
Geography Markup Language (GML) ขององค์กร
ความร่วมมือข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบเปิด (Open 
Geospatial Consortium: OGC) ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างแบบจ าลองของเนื้อหาข้อมูล การส่งผ่านหรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูล และการให้บริการผ่านเว็บ ซึ่งมีส่วน
สร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาโครงสร้างข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ โดยในบทนี้จะกล่าวถึงมาตรฐาน 

ภู มิ ส า ร สน เทศที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บก า ร จั ด ก า รข้ อมู ล 
ภูมิสารสนเทศในรายละเอียด ส าหรับมาตรฐานด้านการ
บริการและมาตรฐานด้านลิขสิทธิ์ที่ ใช้ ในการพัฒนา  
HSDI ด้วยนั้นจะกล่าวไว้ในบทที่ ๕ 
๒.๑ มาตรฐานสากลขององค์การระหว่างประเทศ  

ในช่วงปลายทศวรรษท่ีผ่านมา องค์การอุทกศาสตร์
สากล (IHO) ได้มีการพัฒนามาตรฐานทางอุทกศาสตร์ 
เพ่ือมุ่งหวังให้เป็นมาตรฐานกลางส าหรับการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางอุทกศาสตร์ของประชาคมอุทกศาสตร์ทั่วโลกมา
ตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๙๐ ในนามของมาตรฐาน IHO S-57 
“มาตรฐานการถ่ายโอนข้อมูลอุทกศาสตร์ในรูปดิจิทัล 
(IHO Transfer Standard for Digital 
Hydrographic Data)”  และได้รับการพัฒนามาจนถึง
บรรณาธิกร ครั้งที่ ๓.๑ ในปี ค.ศ.๒๐๐๐  จึงยุติการ
พัฒนาเป็นในลักษณะแช่แข็งมาตรฐานดังกล่าวแล้ว  
พัฒนาเป็นบรรณาธิกร ครั้งที่ ๔.๐ พร้อมกับเปลี่ยนชื่อ
เป็น IHO S-100 “แบบจ าลองข้อมูลอุทกศาสตร์สากล 
(Universal Hydrographic Data Model)” บรรณาธิกร
ครั้งที่ ๔.๐.๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่
บนพ้ืนฐานของข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเลที่มีแนวคิด
ครอบคลุมทั้งการรองรับการใช้งานที่หลากหลายและ 
ความสะดวกในการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน รวมถึงความอ่อนตัว 

ภาพที่ ๒-๑  ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ISO 19100/GML/IHO S-100  
ที่มา : https://www.hydro-international.com 

 

๒ - ๑



 
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในชุดมาตรฐานดังกล่าว โดย
การพัฒนามาตรฐาน IHO S-100 มาจากพ้ืนฐานชุด
มาตรฐานสากล ISO 19100 ขององค์การระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการมาตรฐาน ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานกลางท่ีใช้
ร่วมกันทั่วโลกเพ่ือให้สามารถน าผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
ตามมาตรฐาน IHO S-100 ไปใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ 
และผลิตภัณฑ์ขององค์การอ่ืน ๆ อาทิเช่น สมาคม
เครื่องหมายทางเรือและประภาคารระหว่างประเทศ 
(International Association of Marine Aids to 
Navigation and Lighthouse Authorities: IALA)  
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorology 
Organization: WMO) รวมทั้งสามารถใช้งานร่วมกับข้อมูล
อ่ืน ๆ และการใช้งานที่หลากหลาย โดยมาตรฐาน IHO  
S-100 มีเป้าหมายหลักเพ่ือสนับสนุนการใช้ข้อมูล 
อุทกศาสตร์ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างหลากหลายขึ้น ตั้งแต่
ขั้นของแหล่งข้อมูล ไปสู่ขั้นผลิตภัณฑ์ จนไปถึงขั้นผู้ใช้งาน 
อันครอบคลุมข้อมูลประเภทภาพและข้อมูลกริด รวมถึง
ข้อมูลอรรถาธิบาย ซึ่งไม่มีในมาตรฐาน S-57 ท าให้ไม่มี
ข้อจ ากัดในการไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลทางทะเลรูปแบบ
ใหม่ ๆ เช่น ข้อมูลความลึกน้ ารายละเอียดสูง ลักษณะ 
พ้ืนท้องทะเล รวมถึงการจัดท า Marine GIS อีกทั้งยัง
สนับสนุนข้อมูลประเภทสามมิติ ข้อมูลเชิงเวลา (Time-
Varying data คือข้อมูลที่มีค่า X,Y,Z และเวลา) ตลอดจน
สนับสนุนการใช้บนเว็บอีกด้วย IHO S-100 จึงมีแนวโน้ม
จะเป็นมาตรฐานหลักของข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเล 

การพัฒนามาตรฐาน IHO S-100 ได้พัฒนาบนพ้ืนฐาน
ของมาตรฐานชุดมาตรฐานสากล ISO 19100 มาตรฐาน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. มาตรฐาน ISO 19103 : 2005 ภูมิสารสนเทศ 
เกี่ยวกับภาษาท่ีใช้แสดงออกถึงแนวความคิด  

๒. มาตรฐาน ISO 19107: 2003 ภูมิสารสนเทศ
เกี่ยวกับรูปแบบเชิงพ้ืนที่ 

๓. มาตรฐาน ISO 19109 : 2005 ภูมิสารสนเทศ 
เกี่ยวกับโครงร่างกฎส าหรับการประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 

 
 
 

๔. มาตรฐาน ISO 19110 : 2005 ภูมิสารสนเทศ
เกี่ยวกับระเบียบวิธีการส าหรับบัญชีรายการวัตถุรูปลักษณ์ 

๕. มาตรฐาน ISO 19111 : 2007 ภูมิสารสนเทศ
เกี่ยวกับการอ้างอิงเชิงพ้ืนที่โดยระบบพิกัด 

๖. มาตรฐาน ISO 19114 : 2003 ภูมิสารสนเทศ
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพข้อมูล  

๗. มาตรฐาน ISO 19115 : 2018 ภูมิสารสนเทศ
เกี่ยวกับค าอธิบายข้อมูล  

๘. มาตรฐาน ISO 19123 : 2005 ภูมิสารสนเทศ
เกี่ยวกับรูปแบบส าหรับโครงสร้างทางเรขาคณิตและ 
การใช้งาน  

๙. มาตรฐาน ISO 19126 : 2009 ภูมิสารสนเทศ
เกี่ยวกับพจนานุกรมข้อมูลรูปลักษณ์และการลงทะเบียน 

๑๐. มาตรฐาน ISO 19129 ภูมิสารสนเทศเกี่ยวกับ
ข้อมูลภาพ ข้อมูลกริด และโครงข่ายข้อมูล 

๑๑. มาตรฐาน ISO 19131 : 2007 ภูมิสารสนเทศ
เกี่ยวกับข้อก าหนดผลิตภัณฑ์ข้อมูล  

๑๒. มาตรฐาน ISO 19135 : 2005 ขั้นตอนการ
ลงทะเบียนรายการข้อมูลทางภูมิศาสตร์  

๑๓. มาตรฐาน ISO 19136 : 2007 ภูมิสารสนเทศ
เกี่ยวกับภาษา GML เพ่ือการจัดเก็บ และการแลกเปล่ียน
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

๑๔. มาตรฐาน ISO 19138 : 2006 ภูมิสารสนเทศ
เกี่ยวกับตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล 

๑๕. มาตรฐาน ISO 19139 : 2007 ภูมิสารสนเทศ
เกี่ยวกับการใช้ภาษา XML ในการบันทึกค าอธิบายข้อมูล 

ส าหรับมาตรฐาน IHO S-100 ขององค์การ 
อุทกศาสตร์สากล เป็นมาตรฐานภาพรวมในลักษณะของ
มาตรฐานกลางของกิจกรรมทางทะเล ท่ีสามารถน าไป
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ   
ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบของมาตรฐานกลาง คือ ISO 19100 
เช่นเดียวกัน ส าหรับมาตรฐานในการก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ก็จะถูกก าหนดแตกต่าง
กันไป ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานและหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบดังนี้ 
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๑. องค์การอุทกศาสตร์สากล (IHO) จะเป็นผู้ก าหนด
และควบคุมมาตรฐาน IHO S-101 ถึง S-199 ได้แก่  
 -S-101 Electronic Navigational Chart (ENC) 
แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์   
 -S-102 Bathymetric Surface ความลึกพ้ืนท้อง
ทะเล 
 -S-103 Sub-surface Navigation การเดินเรือใต้น้ า 
 -S-104 Water Level Information for 
Surface Navigation ข้อมูลระดับน้ าเพ่ือการเดินเรือ 
 -S-111 Surface Currents กระแสน้ าพื้นผิว 
 -S-121 Maritime Limits and Boundaries 
เขตทางทะเล 
 -S-122 Marine Protected Areas เขตคุ้มครอง
ทางทะเล 
 -S-123 Marine Radio Services บริการวิทยุ
เพ่ือการเดินเรือ 
 -S-124 Navigational Warnings ค าเตือนเพ่ือ
การเดินเรือ 
 -S-125 Marine Navigational Services การบริการ
ด้านเดินเรือ 
 
  

 -S-126 Marine Physical Environment 
สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพทางทะเล 
  -S-127 Marine Traffic Management การจัด
การจราจรในทะเล  
 -S-128 Catalogue of Nautical Products 
สารบัญผลิตภัณฑ์การเดินเรือ  
 -S-129 Under Keel Clearance Management 
(UKCM) การจัดการระยะปลอดภัยใต้ท้องเรือ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
    
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 

 

ภาพที่ ๒-๒  การทดสอบมาตรฐาน S-129 ระบบ UKCM บน S-100 Viewer  
ที่มา : https://www.iho.int 
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๒. สมาคมเครื่องหมายทางเรือและประภาคาร
ระหว่างประเทศ (International Association of 
Marine Aids to Navigation and Lighthouse 
Authorities : IALA) จะเป็นผู้ก าหนดและควบคุม
มาตรฐาน S-201 ถึง S299 ได้แก่ 

-S-201 Aids to Navigation Information 
-S-210 Inter-VTS Exchange Format  
-S-230 Application Specific Messages  
-S-240 DGNSS Station Almanac  
-S-245 eLoran ASF Data  
-S-246 eLoran Station Almanac  
-S-247 Differential eLoran Reference Station 

Almanac 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๓.  คณะกรรมาธิการความร่ วมมือทางด้ าน 

สมุทรศาสตร์ระหว่างประเทศ (Intergovernmental 
Oceanographic Commission: IOC)  

จะเป็นผู้ก าหนดและควบคุมมาตรฐาน S-301 ถึง  
S-399 

๔. องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological 
Organization: WMO)  

จะเป็นผู้ก าหนดและควบคุมมาตรฐานที่เกี่ยวกับชั้น
ข้อมูลน้ าแข็งและสภาพอากาศ ( Ice และ Weather 
Overlay) 

๕ .  อ ง ค์ ก า ร ท า ง ท ะ เ ล ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
(International Maritime Organization: IMO)  

จะเป็นผู้ก าหนดและควบคุมมาตรฐานที่เกี่ยวกับ  
E-navigation 

๖. องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (The 
North Atlantic Treaty Organization: NATO)  

โดย NATO Geospatial Maritime Working 
Group (GMWG) จะเป็นผู้ก าหนดและควบคุมมาตรฐานที่
เกี่ยวกับ GMWG: S-501 ถึง 525 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 
Additional Military Layers, AML ที่เป็นชั้นข้อมูลพิเศษ
ที่ใช้งานในด้านการทหารและการปฏิบัติการทางเรือ 
สาขาต่าง ๆ 

๗. กลุ่มผู้ใช้งานอ่ืนๆ จะก าหนดและควบคุมมาตรฐาน 
S-401 เป็นต้นไป อาทิเช่น Inland ENC Harmonization 
Group (IEHG) จะก าหนดและควบคุมมาตรฐาน IEHG  
S-401 Inland ENC (มาตรฐานของแผนที่ ENC ในล าน้ า
ในแผ่นดิน) และ IEHG S-402 Bathymetric Inland ENC 
[HSSC9/50] (มาตรฐานของลักษณะภูมิประเทศของ 
พ้ืนท้องน้ าในล าน้ าที่อยู่ในแผ่นดิน)  คณะกรรมาธิการร่วม
ทางด้านสมุทรศาสตร์และอุตุนิยมวิทยา (Joint Technical 
Commission for Oceanography and Marine 
Meteorology, JCOMM) จะก าหนดและควบคุมมาตรฐาน
ชั้นข้อมูล JCOMM S-411 Ice Information รวมทั้ง 
JCOMM S-412 Weather Overlay 

มาตรฐานในชุดของ IHO S-100 ที่มีการจ าแนก
ออกเป็นหมวดหมู่ตามองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบตามที่กล่าว
ข้างต้นนั้น โดยส่วนมากแล้วจะอยู่ระหว่างการพัฒนา 

มีเพียงบางมาตรฐานที่ออกเผยแพร่โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ใช้ทดสอบทดลองเท่านั้น ได้แก่ S-101, S-102,  
S-111, S-121 และ S-129 ส่วนมาตรฐานที่เพ่ิงจัดท าร่าง
เสร็จสมบูรณ์ ได้แก่ S-201, S-210, S-230 และ S-240 
แต่ยังไม่ได้เผยแพร่ให้ทดสอบ 
 
๒.๒ มาตรฐานภายในประเทศ  
 ส าหรับประเทศไทยมีการประกาศมาตรฐาน 
ภู มิ ส า ร สน เทศ ในภ าพร วมข องประ เ ทศ โ ดย รั บ
มาตรฐานสากลมาใช้ในระดับเหมือนกันทุกประการ 
(Identical) ที่ใช้มาตรฐานสากล ISO ฉบับภาษาอังกฤษ 
และประกาศตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO/TC211 
เ พ่ือเป็นการส่ ง เสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษา 
ตลอดจนการน ามาตรฐานส่งเสริมภูมิสารสนเทศไปใช้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล  

ภาพที่ ๒-๓  การทดสอบมาตรฐาน S-201 
ที่มา : https://www.iala-aism.org/ 
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โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐาน 
ภูมิสารสนเทศของประเทศ จ านวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่  
๒.๒.๑ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ หรือ กภช. 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานภูมิสารสนเทศของ
ประเทศ เพ่ือด าเนินการเสนอร่างมาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
และแนวทางการส่งเสริม เผยแพร่ ติดตาม และประเมินผล
การใช้งานมาตรฐานที่ได้ประกาศใช้ไปแล้ว ปัจจุบันมีการ
ประกาศมาตรฐานภูมิสารสนเทศจ านวน ๒๔ เรื่อง ดังนี ้
 ๑) กภช. 19105 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
ก า ร ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ก า ร ท ด ส อ บ  Geographic 
Information – Conformance and testing) โดย
มาตรฐานนี้ ให้ค าอธิบายและแนวทางในการก าหนด
เกี่ยวกับขอบข่ายงาน แนวความคิด และวิธีการเพ่ือ
ทดสอบและเป็นไปตามเกณฑ์การได้มาตรฐาน กภช. ด้าน
ร ะบบ ภู มิ ส า ร ส น เ ทศ  ที่ ก า หน ด โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง 
ชุดทดสอบแบบนามธรรม (Abstract Test Suite: ATS) 
และการก าหนดวิธีการให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือการ
ได้มาตรฐาน การได้มาตรฐานนี้ใช้ส าหรับข้อมูล  ซอฟต์แวร์  
บริการ คุณลักษณะเฉพาะ หรือฟังก์ชั่น เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถ
น าข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการแลกเปลี่ยนและใช้งานร่วมกัน 
หมายเหตุ ผู้ผลิตและจัดหาข้อมูล GIS ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์
จาก GIS ผู้พัฒนาระบบการประยุกต์ใช้ GIS ผู้ใช้งาน
ข้อมูล GIS และผู้ใช้งานระบบ GIS รวมถึงผู้พัฒนา
มาตรฐานต้องใช้มาตรฐานนี้ 
 ๒) กภช. 19113 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
หลักการคุณภาพข้อมูล (Geographic Information - 
Quality Principles) มาตรฐานภูมิสารสนเทศนี้ให้
ค าอธิบายและแนวทางในการก าหนดเป็นมาตรฐานที่ว่า
ด้วยเรื่องหลักการหรือข้อบ่งชี้คุณลักษณะ และรายงาน
ด้านคุณภาพของข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยก าหนด 
เค้าร่าง (Schema) ที่ต้องการส าหรับการอธิบายคุณภาพ
ของข้อมูลภูมิศาสตร์ และก าหนดองค์ประกอบส าหรับการ
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพ  และแนวทางส าหรับการ
จัดโครงสร้างของข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพ 
หมายเหตุ ผู้ผลิตและจัดหาข้อมูล GIS และผู้พัฒนาระบบ
การประยุกต์ใช้ GIS ต้องใช้มาตรฐานนี้ 

 ๓) กภช. 19114 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ  
การประเมินคุณภาพข้อมูล (Geographic Information 

Quality Evaluation Procedures)  มาตรฐานภูมิสารสนเทศนี้
ให้ค าอธิบายและแนวทางในการก าหนดกรอบแนวทาง
ของกระบวนการประเมินคุณภาพข้อมูลที่สามารถใช้ได้กับ
ข้อมูลภูมิศาสตร์ในรูปแบบดิจิทัล โดยที่กระบวนการ
ประเมินคุณภาพข้อมูลจะถูกใช้ในการหาและรายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพตามหลักการที่ก าหนดโดยเป็นไป
ตามคู่มือการประเมินคุณภาพข้อมูล 
หมายเหตุ ผู้ผลิตและจัดหาข้อมูล GIS นักพัฒนาผลิตภัณฑ์
จาก GIS และนักพัฒนาระบบการประยุกต์ใช้ GIS ต้องใช้
มาตรฐานนี้ 
  ๔) กภช. 19121 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
ข้อมูลภาพและข้อมูลกริด (Geographic Information – 
Imagery and Gridded data) มาตรฐานภูมิสารสนเทศ
น้ีให้ค าอธิบายและแนวทางในการ ก าหนดเป็นมาตรฐาน
ที่ว่าด้วยเรื่องการทบทวนมาตรฐานที่มีการใช้งานอย่าง
แพร่หลายของงานด้านภูมิสารสนเทศนอกจากนี้ยังได้มี
การเสนอรูปแบบของข้อมูลที่เห็นว่าควรจะได้รับสนับสนุน
จากมาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
หมายเหตุ ผู้ผลิตและจัดหาข้อมูล GIS ไม่ต้องใช้มาตรฐาน 
โดยผู้พัฒนามาตรฐาน ต้องใช้มาตรฐานนี้ 
 ๕) กภช. 19122 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
ข้อก าหนดคุณสมบัติและการรับรองคุณสมบัติของบุคลากร
ด้านภูมิสารสนเทศ (Geographic Information/Geometics - 
Qualification and certification of personnel) 
มาตรฐานภูมิสารสนเทศน้ีให้ค าอธิบายและแนวทางใน
การก าหนดเก่ียวกับ การศึกษามาตรฐานสากลทางด้าน
คุณสมบัติและการรับรองคุณสมบัติของบุคลากรหรือ 
กภช. 19122 เป็นแนวทางหนึ่งที่ประเทศไทยสามารถ
น าเอารูปแบบการจัดท าข้อก าหนดในเรื่องดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือวางรากฐานของข้อก าหนดคุณสมบัติ
บุคลากรที่จะมาด าเนินงานด้านภูมิสารสนเทศ รวมทั้งเป็น
ก า ร ก า ห น ด แน ว ท า ง ข อ ง ก า ร พั ฒน า ร ะบ บ ง า น 
ภูมิสารสนเทศให้อยู่ในระดับมาตรฐานทั้งคุณภาพและ
ปริมาณ 
หมายเหตุ ผู้ผลิตและจัดหาข้อมูล GIS และผู้ใช้งานข้อมูล 
GIS และผู้ใช้งานระบบ GIS ต้องใช้มาตรฐานนี้ 
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 ๖) กภช. ๑๙๑๒๖ : ๒๕๕๕ มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
แนวคิดเกี่ยวกับพจนานุกรมข้อมูลฟี เจอร์และการ
ลงทะเบียน (Geographic Information – Profile-
FACC Data Dictionary)  มาตรฐานภูมิสารสนเทศนี้ ให้
ค าอธิบายและแนวทางในการศึกษามาตรฐาน ISO 
19126 Geographic information - Profile FACC 
Data Dictionary ได้กล่าวถึงโครงสร้างพจนานุกรมข้อมูล
ของ  features และ attributes ทางภูมิศาสตร์ซึ่งใช้ใน
การพัฒนา feature catalogue ภายใต้มาตรฐาน ISO 
19110  "Geographic Information - Feature Cataloguing 
Methodology"  โดย features ทางภูมิศาสตร์คือสิ่งที่
ปรากฏอยู่จริงบนพ้ืนโลกที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่บนโลก 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล  การบ ารุงรักษา และ
การเผยแพร่ข้อมูล 
หมายเหตุ ผู้ผลิตและจัดหาข้อมูล GIS ผู้พัฒนาระบบการ
ประยุกต์ใช้ GIS และผู้ใช้งานข้อมูล GIS และผู้ใช้งาน
ระบบ GIS ต้องใช้มาตรฐานนี้ 
 ๗) กภช. 19128 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของเครื่องแม่ข่ายให้บริการแผนที่ทาง
อินเตอร์เน็ต (Geographic Information – Web Map 
Server Interface) มาตรฐานภูมิสารสนเทศน้ีให้
ค าอธิบายและแนวทางในการ ก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของการให้บริการภาพแผนที่  ซึ่งผลิตจากข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ โดยผ่านเซิร์ฟเวอร์ให้สามารถสืบค้นข้อมูล 
แผนที่ โดยจะแสดงข้อมูลในรูปแบบรูปภาพเท่านั้น แต่ 
ไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลที่แท้จริงได้ 
หมายเหตุ ผู้ผลิตและจัดหาข้อมูล GIS ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์
จาก GIS ผู้พัฒนาระบบการประยุกต์ใช้ GIS ผู้ใช้งาน
ข้อมูล GIS และผู้ใช้งานระบบ GIS ต้องใช้มาตรฐานนี้ 
 ๘) กภช. 19131 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
ข้อก าหนดผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Geographic Information 
– Data Product Specifications)  มาตรฐานภูมิสารสนเทศนี้
ก าหนดส าหรับการจัดท าเอกสารข้อก าหนดผลิตภัณฑ์ 
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยระบุ รายการและรูปแบบของ
การ จัดท า ร ายละ เ อียดคุณลั กษณะของชุ ด ข้ อมู ล 
ภูมิสารสนเทศที่ เป็นมาตรฐาน และอยู่ ในรูปแบบที่
สามารถเข้าใจได้โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

หมายเหตุ ผู้ผลิตและจัดหาข้อมูล GIS ผู้ใช้งานข้อมูล GIS 
และผู้ใช้งานระบบ GIS ต้องใช้มาตรฐานนี้ 
 ๙) กภช. 19133 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
การบ ริการเชิ งต าแหน่ง -   การติดตามและน าหน 
(Geographic information – Location-based services  
– Tracking and navigation) มาตรฐานภูมิสารสนเทศนี้ 
ว่าด้วยเรื่องของการอธิบายถึงชนิดของข้อมูล และตัวแปร
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศ เพ่ือการน าไปใช้งานบริการ
ทางด้านการติดตาม และการน าหน (Tracking and 
navigation) มาตรฐานสากลนี้ได้ถูกออกแบบเพ่ือระบบ
เครือข่ายของการให้บริการทางเว็บ กล่าวคือสามารถใช้
เครื่องมือไร้สายได้อย่างสะดวกโดยผ่านโปรแกรมเว็บฐาน
ของระบบ 
หมายเหตุ ผู้ผลิตและจัดหาข้อมูล GIS ต้องใช้มาตรฐานนี้
กับผลิตภัณฑ์โครงข่ายและการระบุต าแหน่ง 
 ๑๐) กภช. 19136 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
ภาษา GML เพ่ือการจัดเก็บ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ (Geographic Information – Geography 
Markup Language: GML) มาตรฐานภูมิสารสนเทศน้ี
เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงภาษา GML (Geography Markup 
Language) ซ่ึงเป็นภาษาที่มีโครงสร้างและการเขียนตาม
รูปแบบของภาษา XML (Extensible Markup Language) 
เพ่ือใช้ส าหรับก าหนดรายละเอียดของโครงสร้างที่ใช้ในการ
ส่งและจัดเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ 
หมายเหตุ ผู้ผลิตและจัดหาข้อมูล GIS ไม่ต้องใช้มาตรฐานนี้ 
 ๑๑) กภช. 19138 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล (Geographic Information – 
Data Quality Measure) มาตรฐานภูมิสารสนเทศนี้
ก าหนดวิธีการในการนิยามตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล (Data 
Quality Measure) ที่ใช้ในการวัดคุณภาพข้อมูล รวมทั้ง
ก าหนดนิยามรายการตัวชี้วัดข้อมูลจ านวนหนึ่งไว้ ด้วย
การก าหนดมาตรฐานขององค์ประกอบการก าหนด
มาตรฐานขององค์ประกอบและโครงสร้างของตัวชี้ วัด
คุณภาพข้อมูล และการก าหนดนิยามของตัวชี้วัดคุณภาพ
ข้อมูลที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมาจ านวนหนึ่ง โดยที่
ตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูลได้ถูกจัดโครงสร้างไว้เพ่ือจะได้
สามารถถูกบ ารุงรักษาในทะเบียน (register) ที่ถูกจัดท า
ขึ้นตามมาตรฐาน ISO 19135 ด้วย 
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หมายเหตุ ผู้ผลิตและจัดหาข้อมูล GIS ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์
จาก GIS ผู้พัฒนาระบบการประยุกต์ใช้ GIS ผู้ใช้งานข้อมูล 
GIS และผู้ใช้งานระบบ GIS รวมถึงผู้พัฒนามาตรฐานต้องใช้
มาตรฐานนี้ 
  ๑๒) กภช. 19139 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
ค าอธิบายข้อมูล XML Schema Implementation 
(Geographic Information – Metadata-XML Schema 
Implementation) มาตรฐานนี้ก าหนดเกณฑ์ในการ
เข้ารหัสไฟล์ Spatial Metadata XML (SM XML) ซึ่ง
เป็นการใช้ภาษา XML บันทึกข้อมูลค าอธิบายข้อมูล 
(Metadata) ตามมาตรฐาน ISO 19115  โดยข้อก าหนด
ทางเทคนิคนี้ ถูกออกแบบให้เป็นข้อก าหนด XML ส าหรับ
การอธิบาย การตรวจสอบ และการแลกเปลี่ยนค าอธิบาย
ข้อมูล (Metadata) ซึ่งได้ก าหนดให้ผู้จัดท าค าอธิบาย
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ จะต้องจัดเก็บข้อมูลเพ่ือเป็นค าบรรยาย 
ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลระบุตัวตน ข้อจ ากัดในการใช้งาน 
ขอบเขตข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลมิติทางด้านเวลา วิธีการ
เผยแพร่ข้อมูล วิธีการบ ารุงรักษาข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้ 
เป็นส่วนที่ใช้ส าหรับบรรยายชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
หมายเหตุ ผู้ผลิตและจัดหาข้อมูล GIS ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์
จาก GIS ผู้พัฒนาระบบการประยุกต์ใช้ GIS ผู้ใช้งานข้อมูล 
GIS และผู้ใช้งานระบบ GIS รวมถึงผู้พัฒนามาตรฐานต้องใช้
มาตรฐานนี้ 
 ๑๓) กภช. 19144-1 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
ระบบการจ าแนก-ส่วนที่ ๑ โครงสร้างระบบการจ าแนก 
(Geographic Information – Classification Systems 
- Part 1: Classification System Structure)   
มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานส่วนที่ก าหนดโครงสร้างของ
ระบบการจ าแนก รวมทั้งกลไกในการนิยามและการขึ้น
ทะเบียนตัวจ าแนก (Classifiers) โดยก าหนดการใช้
ขอบเขตพ้ืนที่แบบ Discrete เพ่ือน าเสนอผลลัพธ์ของการ
ประยุกต์ใช้ระบบการจ าแนกเฉพาะอ่ืน ๆ  นอกจากนั้น
มาตรฐานฯ นี้ยังนิยามโครงสร้างทางเทคนิคระบบการขึ้น
ทะเบียนตัวจ าแนกที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 19135 
หมายเหตุ ผู้ผลิตและจัดหาข้อมูล GIS ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก 
GIS ผู้พัฒนาระบบการประยุกต์ใช้ GIS ผู้ใช้งานข้อมูล GIS 
และผู้ใช้งานระบบ GIS รวมถึงผู้พัฒนามาตรฐาน ต้องใช้
มาตรฐานนี้ 

 ๑๔) กภช. 19144-2 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
ระบบการจ าแนก-ส่วนที่ ๒ ระบบการจ าแนกสิ่งปกคลุมดิน 
(LCCS) (Geographic information – Classification 
Systems- Part 2: land cover classification system: 
LCCS) มาตรฐานระบบการจ าแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) 
พัฒนาจากระบบการจ าแนกสิ่งปกคลุมดินขององค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยการจัดท า
มาตรฐานระบบการจัดจ าแนกการปกคลุมดิน (LCCS)  
อาศัยผลที่ได้จากการก าหนดมาตรฐานโครงสร้างของระบบ
จ าแนกท่ีได้จากมาตรฐานของระบบการจ าแนกในส่วนที่ 1 
(Classification Systems – Part 1 : Classification 
System Structure) มาใช้งาน โดยน าระบบการจ าแนกโดย
วิธีนิรนัย (A priori classification system) ที่อาศัยสัณฐาน
ภายนอกของพืช (Plant Physiognomy) มาใช้ในการจ าแนก
สิ่งปกคลุมดิน ระบบนี้สามารถน าไปใช้ในการจ าแนก 
สิ่งปกคลุมดินส าหรับทุกภูมิภาคของโลก โดยอาศัยเกณฑ์
บ่งชี้อิสระ (Independent Diagnostic Criteria) ในการ
ก าหนดประเภทสิ่งปกคลุมดินที่สัมพันธ์โดยตรงกับระบบ
จ าแนกและค าอธิบายสัญลักษณ์ในปัจจุบัน 
หมายเหตุ ผู้ผลิตและจัดหาข้อมูล GIS ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์
จาก GIS ผู้พัฒนาระบบการประยุกต์ใช้ GIS ผู้ใช้งาน
ข้อมูล GIS และผู้ใช้งานระบบ GIS รวมถึงผู้พัฒนา
มาตรฐาน ต้องใช้มาตรฐานนี้ 
 ๑๕) กภช. 19103 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้ภาษาโครงร่างเชิงแนวคิด (Conceptual 
schema language) มาตรฐานนี้ก าหนด 
 - การใช้ภาษาโครงร่างเชิงแนวคิดจะต้องเลือกใช้ให้
ตรงกับความต้องการ เพ่ือเป็นตัวแทนความแม่นย าของ
ภูมิสารสนเทศ ข้อก าหนดทางเทคนิคระบุการรวมกันของ 
Static Structure Diagram ของ UML (Unified Modeling 
Language) พร้อมกับ OCL (Object Constraint Language) 
ที่สัมพันธ์กัน รวมทั้งการก าหนดชนิดข้อมูลพ้ืนฐานด้วย
ภาษาโครงร่างเชิงแนวคิดส าหรับภูมิสารสนเทศ  
 - ข้อก าหนดทางเทคนิคโดยใช้ UML เป็น แนวทาง
เพ่ือสร้างแบบจ าลองภูมิสารสนเทศและแบบจ าลอง
บริการ เป็นพ้ืนฐานในการท างานร่วมกันเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย 
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หมายเหตุ ผู้ผลิตและจัดหาข้อมูล GIS ไม่ต้องใช้มาตรฐานนี้ 
โดยผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ GIS ผู้พัฒนาระบบการประยุกต์ใช้ 
GIS และผู้พัฒนามาตรฐานเป็นผู้ใช้มาตรฐานนี้ 
 ๑๖) กภช. 19106 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ
มาตรฐานโปรไฟล์ของภูมิสารสนเทศ (Profiles) มาตรฐานนี้
ก าหนดข้อก าหนดย่อยของมาตรฐาน โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานองค์กรระหว่างประเทศ (ISO standard) 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าโปรไฟล์เป็นกลุ่มของมาตรฐาน
ทั่ว ๆ ไปที่ได้รับการเลือกมา เป็นตัวก าหนดขอบเขต 
นิยามของโปรไฟล์ และกระบวนการท าโปรไฟล์ 
หมายเหตุ ผู้ผลิตและจัดหาข้อมูล GIS ไม่ต้องใช้มาตรฐานนี้ 
โดยผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ GIS และผู้พัฒนามาตรฐานต้องใช้
มาตรฐานนี้ 
 ๑๗) กภช. 19107 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ
โครงร่างเชิงพื้นที่ (Spatial Schema) มาตรฐานนี้ก าหนด
รูปแบบของข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูลทาง
เรขาคณิต (Geometric Data) ข้อมูลทางโทโปโลยี 
(Topological Data) และการจ าลองข้อมูลเชิงพ้ืนที่แบบ
เวกเตอร์ส าหรับใช้แสดงวัตถุทางภูมิศาสตร์ (Geographic 
Objects) 
หมายเหตุ ผู้ผลิตและจัดหาข้อมูล GIS ไม่ต้องใช้มาตรฐานนี้ 
โดยผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ GIS ผู้พัฒนาระบบการประยุกต์ใช้ 
GIS ผู้ใช้งานข้อมูล GIS และผู้ใช้งานระบบ GIS ต้องใช้
มาตรฐานนี้ 
 ๑๘) กภช. 19108 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ
โครงร่างเชิงเวลา (Temporal schema) มาตรฐานน้ี
ก าหนด ผังเค้าร่างการประยุกต์ส าหรับการถ่ายโอนข้อมูล 
(Application Schemas for Data Transfer) ผังเค้าร่าง
การประยุกต์ส าหรับข้อมูลที่มีการปฏิบัติการ(Application 
Schemas for Data with Operations) บัญชีรายชื่อ
รูปลักษณ์, แค็ตตาล็อกรูปลักษณ์ (Feature Catalogues) 
คุณสมบัติจ าเพาะขององค์ประกอบค าอธิบายข้อมูล 
(Metadata Element Specifications) และค าอธิบาย
ข้อมูลส าหรับชุดข้อมูล (Metadata for Data Sets) 
หมายเหตุ ผู้ผลิตและจัดหาข้อมูล GIS ไม่ต้องใช้มาตรฐานนี้ 
โดยผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ GIS ผู้พัฒนาระบบการประยุกต์ใช้ 
GIS ผู้ใช้งานข้อมูล GIS และผู้ใช้งานระบบ GIS ต้องใช้
มาตรฐานนี้ 

 ๑๙) กภช. 19109 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ
โครงร่างกฎส าหรับการประยุกต์ภูมิสารสนเทศ (Rules 
for Application Schema) มาตรฐานน้ีก าหนด การสร้าง
แบบจ าลองเชิงแนวคิดของฟีเจอร์และคุณสมบัติของ
ฟีเจอร์เหล่าน้ัน จากเอกภพของสรรพสาระ ( Universe 
of Discourse) การนิยาม Application Schema การใช้
ภาษาเค้าร่างเชิงแนวคิด (Conceptual Schema Language) 
ในการจัดสร้าง Application Schema การเปลี่ยนแปลง
จากแนวคิดในแบบจ าลองเชิงแนวคิด ไปเป็นชนิดของ
ข้อมูล (Data Type) ใน Application Schema และการ
รวม schema มาตรฐานต่าง ๆ จากมาตรฐานด้านข้อมูล
ภูมิศาสตร์อ่ืน ๆ เข้ากับ Application Schema 
หมายเหตุ ผู้ผลิตและจัดหาข้อมูล GIS ไม่ต้องใช้มาตรฐานนี้ 
โดยผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ GIS ผู้พัฒนาระบบการประยุกต์ใช้ 
GIS และผู้พัฒนามาตรฐานต้องใช้มาตรฐานนี้  
 ๒๐) กภช. 19118 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ
การเข้ารหัส (Encoding)  มาตรฐานนี้ก าหนดการก าหนด
รายละเอียดของกฎการเข้ารหัสบนพื้นฐานของ XML และ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ ซึ่งกฎการ-
เข้ารหัสนี้ เป็นพื้นฐานในการเข้ารหัสข้อมูลประเภทต่าง ๆ 
ซึ่งมาตรฐานนี้ได้มีการอ้างอิงถึงในมาตรฐานอ่ืน ๆ ในกลุ่ม 
ISO 19100 
หมายเหตุ ผู้ผลิตและจัดหาข้อมูล GIS และผู้พัฒนาระบบ
การประยุกต์ใช้ GIS ต้องใช้มาตรฐานนี้  
 ๒๑) กภช. 19125-2 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ
รูปลักษณ์ทางภูมิสารสนเทศ (Simple Feature Access– 
Part ๒ : SQL Option) มาตรฐานนี้ก าหนด 
 - ด้านการสร้างตารางมาตรฐานนี้มีการก าหนดวิธีการ
สร้างตาราง GEOMETRY_COLUMNS ส าหรับจัดเก็บชนิด
ของฟีเจอร์ประเภทต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐาน) ตารางฟีเจอร์ 
(Feature Table) ตารางเรขาคณิต (Geometry Table) 
การสร้างตารางส าหรับจัดเก็บและอธิบายระบบอ้างอิง 
เชิงต าแหน่ง (SPATIAL_REF_SYS) 
 - ด้านวิธีการ (Methods) ของฟีเจอร์มาตรฐานนี้ได้มี
การอธิบายและก าหนดฟังก์ชั่นพ้ืนฐานของเรขาคณิต 
แต่ละประเภท (ขั้นต่ า) ส าหรับเรขาคณิตแต่ละชนิด เช่น 
ฟังก์ชัน X และ Y ส าหรับการบอกพิกัดของวัตถุเชิงเรขาคณติ 
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(ฟีเจอร์) ทางแกน X และแกน Y ด้วยข้อมูลแบบ Double 
Precision  
 - ด้านตัวด าเนินการเชิงสัมพันธ์ (Spatial Operator) 
มาตรฐานนี้ได้มีการนิยามฟังก์ชันส าหรับการทดสอบ 
ความสัมพันธ์เชิงต าแหน่ง (Spatial Relationship) 
ระหว่างฟีเจอร์วิธีการทดสอบที่ เป็นมาตรฐานและ
ค าอธิบายของฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ชัดเจน  
หมายเหตุ ผู้ผลิตและจัดหาข้อมูล GIS ไม่ต้องใช้มาตรฐานนี้ 
โดยผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก GIS และผู้พัฒนาระบบการ
ประยุกต์ใช้ GIS ต้องใช้มาตรฐานนี้ 
 ๒๒) กภช. 19134 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ
ระบบให้บริการระบุต าแหน่งหลายรูปแบบส าหรับแสดง
เส้นทางและการน าร่อง (Multimodal Routing and 
Navigation) มาตรฐานนี้ก าหนด 
 - ประเภทของข้อมูลและการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดเตรียมเครื่องมือหรือวิธีการเพ่ือก าหนดการ
ให้บริการในลักษณะ Web Service เพ่ือให้เกิดการท างาน
ร่วมกันระหว่าง Web-resident Proxy Application 
กับอุปกรณ์ไร้สาย (Wireless) ชนิดต่าง ๆ โดยไม่ถูกจ ากัด
ด้วยสภาพแวดล้อม  
 - การจัดท าข้อมูลโครงข่ายเส้นทางการเดินทางที่
ครอบคลุมทุกโหมดการเดินทางท่ีมีอยู่  
 - การก าหนดองค์ประกอบของฟังก์ชั่นราคาเป็น
ภารกิจเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการเพ่ือจัดเตรียมข้อมูล
รองรับการน ามาตรฐาน ISO 19134 มาใช้งานในประเทศ
ไทย สอดคล้องกับการพัฒนามาตรฐานตามแนวทางสากล 
หมายเหตุ ผู้ผลิตและจัดหาข้อมูล GIS และส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง/องค์กร ต้องใช้มาตรฐานนี้ 
 ๒๓) กภช. 19135 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ
กระบวนการลงทะเบียนภูมิสารสนเทศ (Procedures for 
Registration of Geographical Information Items) 
มาตรฐานนี้ก าหนดขอบเขตของมาตรฐาน (Scope) การ
ระบุวิธีด าเนินการในการสร้าง การบ ารุงรักษาและการ
จัดพิมพ์ทะเบียน ของตัวระบุที่พิเศษ ไม่ก ากวมและถาวร 
รวมถึงความหมายซึ่งก าหนดไปยังรายการของภูมิสารสนเทศ
เพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นี้มาตรฐานระหว่างประเทศนี้
ได้ท าการระบุ ส่วนย่อยของสารสนเทศที่จ าเป็นในการ

จัดหาการระบุและให้ความหมายไปยังรายการทะเบียน
และไปยังการจัดการการลงทะเบียนรายการเหล่านั้น 
หมายเหตุ ผู้ผลิตและจัดหาข้อมูล GIS และส่วนงานที่-
เกี่ยวข้อง/องค์กร ต้องใช้มาตรฐานนี้ 
 ๒๔) ข้อก าหนดของมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา 
คุณลักษณะ คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน 
(Fundamental Geographic Data Set : FGDS) โดย
ผู้ผลิตและจัดหาข้อมูล GIS ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก GIS 
ผู้พัฒนาระบบการประยุกต์ใช้ GIS ผู้ใช้งานข้อมูล GIS 
และผู้ใช้งานระบบ GIS รวมถึงผู้พัฒนามาตรฐานต้องใช้
มาตรฐานนี้ 
 ๒.๒.๒ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.) มีอ านาจในการก าหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์  อุตสาหกรรม (มอก. )  โดย มี
คณะกรรมการวิชาการคณะที่ ๙๐๔ มาตรฐานระบบ 
ภูมิสารสนเทศ ด าเนินการจัดท าร่างมาตรฐาน ประสาน
และปฏิบัติงานร่วมกับ ISO/TC211 ปัจจุบันมีการประกาศ
มาตรฐานภูมิสารสนเทศจ านวน ๘ เรื่อง ดังนี้ 
 ๑)  มอก .  19115 :  2548 มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ 
อุตสาหกรรม ภูมิสารสนเทศ การอธิบายข้อมูล ก าหนด
เกี่ยวกับองค์ประกอบบังคับและเงื่อนไขของการอธิบาย
ข้อมูลแต่ละระดับ ชุดการอธิบายข้อมูลอย่างน้อยที่สุด 
ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ครบทุกด้าน (การค้นพบ 
การประเมินความเหมาะสมในการใช้งาน การเข้าถึง  
การส่งผ่าน และการใช้งานข้อมูลเชิงเลข) องค์ประกอบ
การอธิบายข้อมูลเพ่ิมเติม วิธีการขยายการอธิบายข้อมูล
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการพิเศษ 
 ๒)  มอก .  19105 :  2559 มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ 
อุตสาหกรรม ภูมิสารสนเทศ การเป็นไปตามมาตรฐาน
แล ะก า ร ท ดส อบ  ม า ต ร ฐ า น นี้ ก า ห นด โ ค ร ง ร่ า ง 
แนวความคิด และวิธีการส าหรับการทดสอบและเกณฑ์
ตัดสินการเป็นไปตามมาตรฐานด้านภูมิสารสนเทศ  
โดยก าหนดโครงร่างส าหรับการระบุรายละเอียดของ 
ชุดทดสอบแบบนามธรรมและโครงร่างส าหรับการก าหนด
กระบวนการที่ต้องปฏิบัติระหว่างการทดสอบการเป็นไป
ตามมาตรฐาน 
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 ๓ )  มอก.  19126 :  2559 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม ภูมิสารสนเทศ พจนานุกรมแนวคิดด้าน -
รูปลักษณ์และการลงทะเบียน มาตรฐานนี้ระบุเค้าร่าง
พจนานุกรมแนวคิดด้านรูปลักษณ์ เพ่ือจัดท าและจัดการ
โดยการลงทะเบียน แต่ไม่ได้ระบุเค้าร่างรายการรูปลักษณ์
หรือการบริหารงานของบัญชีรายการรูปลักษณ์โดยการ
ลงทะเบียน 
 ๔ )  มอก .  19128 :  2559 มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ 
อุตสาหกรรม ภูมิสารสนเทศ การเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่าย
เพ่ือให้บริการแผนที่ มาตรฐานนี้ระบุพฤติกรรมของการ
ให้บริการที่ผลิตข้อมูลแผนที่ที่มีระบบพิกัดอ้างอิงเชิง
ต าแหน่งพลวัตจากข้อมูลภูมิสารสนเทศ ได้ระบุถึงการ
ท างานที่เรียกใช้รายละเอียดของข้อมูลแผนที่ที่อยู่บน
เครื่องแม่ข่ายในการเรียกใช้แผนที่ผ่านแม่ข่าย และ 
การสืบค้นรูปลักษณ์ถูกแสดงผลบนแผนที่ 
 ๕ )  มอก.  19131 :  2559 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม ภูมิสารสนเทศ  ข้อก าหนดคุณลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ข้อมูล มาตรฐานนี้ชี้แจงถึงความต้องการ
ข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยยึดตาม
มาตรฐานสากล ISO 19100 ฉบับอ่ืน นอกจากนี้ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับนี้ยังช่วยในการสร้างข้อก าหนด
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ข้อมูล เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ ง่ายต่อความเข้าใจ และเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ในการใช้งานที่มุ่งหวังไว้ 
 ๖ )  มอก .  19133 :  2559 มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ 
อุตสาหกรรม ภูมิสารสนเทศ การบริการเชิงต าแหน่งที่ตั้ง 
การติดตามและการน าหน มาตรฐานนี้อธิบายถึงชนิด
ข้อมูลและการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชนิดข้อมูล
เหล่านี้ส าหรับการพัฒนาการบริการติดตามและการน าหน 
ซึ่ ง ได้ ถู กออกแบบเ พ่ื อระบุการให้บริ การทาง เว็ บ 
ให้สามารถใช้ เคร่ืองมือไร้สายได้โดยผ่านโปรแกรม
ประยุกต์ในเว็บที่อยู่ในระบบ 
 ๗ )  มอก.  19134 :  2559 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม ภูมิสารสนเทศ การบริการเชิงต าแหน่งที่ตั้ง 
การก าหนดเส้นทางและการน าหน มาตรฐานนี้ระบุชนิด
ข้อมูลและการปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชนิดข้อมูล
เหล่านี้  เ พ่ือการพัฒนาการบริการเชิงต าแหน่งที่ตั้ ง 
ที่หลากหลายรูปแบบ ส าหรับการก าหนดเส้นทางและการ

น าหน ซึ่งได้ถูกออกแบบเพื่อระบุการให้บริการทางเว็บ ให้
สามารถใช้เคร่ืองมือไร้สายได้โดยผ่านโปรแกรมประยุกต์
ในเว็บที่อยู่ในระบบ 
 ๘) มอก. 19135-1 : 2559 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม ภูมิสารสนเทศ  กระบวนการลงทะเบียน
รายการ มาตรฐานนี้ระบุกระบวนการในการจัดท า การดูแล-
รักษา และการเผยแพร่ทะเบียนของตัวระบุที่เป็นเอกลักษณ์
ที่ชัดเจนและถาวร รวมถึงความหมายที่ก าหนดให้กับ
รายการภูมิสารสนเทศ เพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 
มาตรฐานนี้ ได้ระบุองค์ประกอบย่อยของสารสนเทศ 
ที่จ าเป็นในการจัดการรายการทะเบียนเหล่านั้น 
 การจัดท าโครงสร้างภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานทาง - 
อุทกศาสตร์  มีความส าคัญส าหรับการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาในการป้องกัน
ประเทศทางทะเล การรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง -
ทะเล และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลและตลอดทั่วน่านน้ าไทย จากการที่ประเทศไทยมี
หน่วยงานรับผิดชอบด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทะเล 
โครงสร้างภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานทางอุทกศาสตร์จะเป็น
พ้ืนฐานที่แข็งแกร่งในการพัฒนาทางทะเล ซึ่งจากการที่มี
หน่วยงานหลายหน่วยงานจากหลายภาคส่วนส่งผลให้ 
การมีมาตรฐานเดียวกันเป็นสิ่งที่ส าคัญในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล การใช้งานข้อมูลร่วมกัน โดยการจัดท าและ
ให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ที่เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่ก าหนดโดยหน่วยงาน
ในประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่องค์การอุทกศาสตร์
สากลแนะน า ทั้งนี้ในการน ามาตรฐานด้านข้อมูลภูมิ -
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา HSDI ในระยะแรก ๆ 
จ าเป็นต้องพิจารณาเลือกใช้มาตรฐานที่มีการเผยแพร่ให้
ใช้งานโดยสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานภายในประเทศ
หรือมาตรฐานสากล เน่ืองจากมาตรฐานก าหนดคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ในชุด IHO S-1XX และ IHO S-2XX ที ่
กรมอุทกศาสตร์รับผิดชอบ มีหลายรายการที่อยู่ระหว่าง
การทดสอบหรือการพัฒนา โดยมาตรฐานที่กล่าวมา 
ตั้งแต่ต้นในบทนี้ จะเห็นว่ามาตรฐานชุด ISO 19100 ของ
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน เป็นมาตรฐาน
ภูมิสารสนเทศที่เผยแพร่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นต้นแบบของ
มาตรฐาน กภช.และ มอก. รวมถึงมาตรฐานชุด IHO S-100 
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อีกด้วย แต่การน ามาตรฐานชุด ISO 19100 หรือ มอก.
191XX และ กภช. 191XX ไปใช้งานในระดับผู้ปฏิบัติ
ด้านการพัฒนา HSDI หรือ MSDI ได้โดยทันทีเป็นเรื่อง 
ไม่ง่ายนัก เพราะผู้น าไปใช้ต้องมีความรู้ในระดับนักโปรแกรม
หรือต้องเข้าใจโครงร่างของมาตรฐานเป็นอย่างดีในมาตรฐาน
หลาย ๆ รายการ ตามท่ีให้หมายเหตุไว้ท้ายมาตรฐาน เช่น 
“ผู้ผลิตและจัดหาข้อมูล GIS และผู้พัฒนาระบบการ
ประยุกต์ใช้ GIS ต้องใช้มาตรฐานนี้” หรือ “ผู้ผลิตและ
จัดหาข้อมูล GIS ไม่ต้องใช้มาตรฐานนี้ โดยผู้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จาก GIS และผู้พัฒนาระบบการประยุกต์ใช้ 
GIS ต้องใช้มาตรฐานนี้” ดังนั้นอาจเป็นข้อจ ากัดส าหรับ 
ผู้ปฏิบัติทั่วไปที่ต้องมีหน้าที่ในกระบวนการจัดการข้อมูล 
ที่เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการ
ให้บริการ จึงมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือหรือโปรแกรม
ประยุกต์ (Application) ส าเร็จรูปที่รองรับมาตรฐานนั้น ๆ 
ที่จะน ามาใช้ ตัวอย่างเช่น โปรแกรม Metadata Editor 
ของ สทอภ. ที่ผู้ใช้สามารถจัดท าค าอธิบายข้อมูลให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ISO 19139:2007 และมาตรฐาน กภช. 
19139: 2555 ซึ่งเกี่ยวกับการใช้ภาษา XML บันทึก
ค าอธิบายข้อมูล เป็นต้น หรือใช้โปรแกรมประยุกต์ด้าน 
GIS โดยตรง เช่น ArcGIS เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ณ ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๒) กรมอุทกศาสตร์อยู่ระหว่าง
การศึกษาการจัดการข้อมูลทางอุทกศาสตร์ในรูปแบบ
มาตรฐาน IHO S-100  โดย IHO ได้สนับสนุนการเปลี่ยน
ผ่านในการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบเดิมมาเป็นมาตรฐาน
รูปแบบใหม่ ซึ่งได้จัดเตรียมโปรแกรมประยุกต์ในการ
แปลงข้อมูลในรูปแบบเดิมไปสู่มาตรฐานชุด S-1XX เช่น 
S-57 to S-101 Converter ในการแปลงข้อมูลแผนที่
เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์มาอยู่ในมาตรฐาน S-101 และ 
BAG to S-102 Converter ที่สามารถแปลงข้อมูลความ
ลึกน้ ารายละเอียดสูงที่จัดเก็บด้วยระบบหยั่งน้ าแบบหลาย
ล าคลื่น ไปสู่รูปแบบมาตรฐาน S-102 ได้เป็นต้น ทั้งนี้ 
กรมอุทกศาสตร์ยังคงใช้มาตรฐาน S-57 ในการจัดท า 
แผนที่ ENC ส่วนข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ทางอุทกศาสตร์อ่ืน 
อาทิ เช่น ข้อมูลสมุทรศาสตร์  หรือข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ ยังคงจัดเก็บในรูปแบบเดิม 
ของตน (In-House Format) ไประยะหนึ่งจนกว่ามาตรฐาน
ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ เช่น S-101 ENC ประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการเสียก่อน รวมถึงต้องมีโปรแกรมประยุกต์ออกมา
รองรับมาตรฐานนั้น ๆ อีกด้วย แต่ทั้งนี้ทางเลือกในการ
จัดการข้อมูลทางอุทกศาสตร์ในปัจจุบันให้อยู่ในรูปแบบ
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลก็ยังมีหนทางอยู่โดยการ 
น าแบบจ าลองข้อมูล (Data Model) ที่นิยมใช้กันอย่าง
กว้างขวาง มาประยุกต์ในการจัดการข้อมูลทางอุทกศาสตร์ได้ 
เช่น แบบจ าลองข้อมูลของบริษัท ESRI (ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ 
ArcGIS) ซึ่งมีแบบจ าลองข้อมูลอย่างหลากหลายสาขา 
ตัวอย่างเช่น Arc Marine Data Model ที่พัฒนาโดยกลุ่ม
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานรัฐของสหรัฐอเมริกา
ร่วมกับบริษัท ESRI ที่สามารถน ามาจัดการข้อมูลสมุทร-
ศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ก็นับว่าแนวทางนี้เป็นทางเลือกหนึ่ง
ในการพัฒนาเสาหลักHSDI ด้านมาตรฐานข้อมูล ฉะนั้น
แผนพัฒนา HSDI ควรเป็นแผนระยะยาว เพ่ือรอให้การ
พัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศทางทะเล โดยเฉพาะ
มาตรฐานชุด IHO S-100 เสร็จสมบูรณ์และเผยแพร่ 
อย่างเป็นทางการ รวมถึงผู้ พัฒนาระบบโปรแกรม
ประยุกต์ด้าน GIS ได้น ามาตรฐานดังกล่าวไปพัฒนา 
จนส าเร็จ และออกจ าหน่ายหรือเผยแพร่ 

ภาพที่ ๒-๔  โปรแกรม Metadata Editor ของ สทอภ. 
ที่มา : http://www.ngis.go.th/ 
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 บทที่ ๒ ได้กล่าวถึงมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ ซึ่งในการ
ด าเนินการจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์
จ าเป็นต้องด าเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว 
เพ่ือให้ข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถใช้งาน 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้  ส าหรับในบท
ที่ ๓ จะกล่าวถึงชั้นข้อมูลพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศ
ทางอุทกศาสตร์ ที่กรมอุทกศาสตร์จัดท าขึ้นในการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศ
ของประเทศ (Thailand National Spatial Data 
Infrastructure: Thai NGIS) โดยที่กรมอุทกศาสตร์ 
เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดท าชั้นข้อมูลที่ ๑๓ 
อุทกศาสตร์ทางทะเล ให้บริการข้อมูลพ้ืนฐาน 
อุทกศาสตร์ทางทะเลจ านวน ๕ ชุดข้อมูล ได้แก่  
ชุดข้อมูลเส้นขอบฝั่ง  ชุดข้อมูลความลึกน้ า ชุดข้อมูล
เส้นความลึกเท่า ชุดข้อมูลลักษณะพ้ืนท้องทะเล 
และชุดข้อมูลกระแสน้ า กับส่วนที่กรมอุทกศาสตร์
จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศ 
ทางอุทกศาสตร์ ซึ่งแบ่งข้อมูลพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศ
ทางอุทกศาสตร์ ออกเป็น ๕ กลุ่มข้อมูล (Hydro SDI 
Theme) ได้แก่ กลุ่มอุทกศาสตร์  กลุ่มสมุทรศาสตร์  
กลุ่มอุตุนิยมวิทยา  กลุ่มความปลอดภัยในทะเล และ
กลุ่มผลประโยชน์ทางทะเล  
 

๓.๑ การก าหนดรายการชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ
พื้นฐานของประเทศไทย ชั้นข้อมูลที่ ๑๓ ชุดข้อมูล 
อุทกศาสตร์ (Fundamental Geographic 
Data Set: FGDS) 
  โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูล FGDS ของ
ประเทศ มี ความเป็นมาสืบ เนื่ อ งจากการที่ 
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.)  
ซึ่งเป็นองค์กรในระดับนโยบายของประเทศ มีมติ
เห็นชอบให้ประเทศไทยด าเนินงานด้านการพัฒนา
ภูมิสารสนเทศของชาติตามกรอบของระบบ NSDI   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๓ 
กลุ่มหัวข้อภูมิสารสนเทศหลักทางอุทกศาสตร์  

(Hydrographic Spatial Data Infrastructure Theme : Hydro SDI Theme) 

ภาพที่ ๓-๑ โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ  
(Thailand National Spatial Data Infrastructure: Thai NGIS) 
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โดยมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้ข้อมูล
ร่วมกัน   ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีการศึกษาพัฒนา
มาตรฐานในด้านโครงสร้าง  เนื้อหา  คุณลักษณะ
และ คุณภาพของข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือเป็น
ข้อก าหนดที่จะใช้ในการจัดท าชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ
พ้ืนฐาน (FGDS) ที่มีความหลากหลายของมาตราส่วน 
ให้สามารถมีความสอดคล้องระหว่างกัน ส าหรับ
การใช้งานของประเทศ จะมีการก าหนดให้ข้อมูล
แต่ละชั้น มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดท า
และบ ารุงรักษาข้อมูลให้ทันสมัย พร้อมให้บริการ
ส าหรับหน่วยงานและผู้ใช้โดยทั่วไป ที่จะน าไปใช้งาน  
พัฒนาหรือเพ่ิมคุณค่า  
  มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศ
พ้ืนฐาน ในช่วงแรก ประกอบด้วยชั้นข้อมูลจ านวน 
๑๓ ชั้นข้อมูล แต่ในปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็น FGDS 
รุ่นที่ ๒ โดยเพ่ิมชั้นข้อมูลใหม่ ๑ ชั้นข้อมูล เป็นชั้น
ข้อมูลที่ ๑๔ คือ ชั้นข้อมูลจุดสนใจ (Point of 
Interest, POI)  ซึ่งเป็นชั้นข้อมูลที่มีความต้องการ 
ใช้งานสูงมากในชีวิตประจ าวัน โดยทั้งหมดถูก
จัดแบง่ออกเปน็ ๔ กลุ่มใหญ่ (Theme) ได้แก่ 
 ๑. กลุ่ม Base (๒ ชั้นข้อมูล)   
 ชั้นข้อมูลที่ ๑ แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ  
 ชั้นข้อมูลที่ ๒ แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม 
  ๒. กลุ่ม Core (๕ ชั้นข้อมูล)  
  ชั้นข้อมูลที่ ๕ เขตการปกครอง  
  ชั้นข้อมูลที่ ๖ โครงข่ายคมนาคม  
   ชั้นข้อมูลที่ ๗ แม่น้ า ล าธาร แหล่งน้ า  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    

  ชั้นข้อมูลที่ ๘ เขตชุมชน/อาคาร  
  ชั้นข้อมูลที่ ๑๔ จุดสนใจ POI 
 ๓. กลุ่ม Cadastral (๒ ชั้นข้อมูล)  
  ชั้นข้อมูลที่ ๑๐ ป่าไม้  
  ชั้นข้อมูลที่ ๑๒ แปลงที่ดิน 
  ๔. กลุ่ม Technical (๕ ชั้นข้อมูล)  
  ชั้นข้อมูลที่ ๓ หมุดหลักฐานแผนที่และ
สถานี GNSS           
  ชั้นข้อมูลที่ ๔ ความสูงภูมิประเทศเชิงเลข
(DEM)  
  ชั้นข้อมูลที่ ๙ การใช้ที่ดิน  
  ชั้นข้อมูลที่ ๑๑ แผนที่ภูมิประเทศ  
  ชั้นข้อมูลที่ ๑๓ อุทกศาสตร์ทางทะเล 
 ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ทางทะเล คือข้อมูลอุทก-
ศาสตร์ที่ปรากฏอยู่บนแผนที่เดินเรือของกรมอุทก-
ศาสตร์ กองทัพเรือ มีมาตราส่วนของแผนที่หลากหลาย
แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์การใช้งานการเดินเรือ 
และเป็นไปตามมาตรฐานองค์การอุทกศาสตร์สากล 
(International Hydrographic Organization: 
IHO) ทีม่ีหน่วยงานในประเทศไทย คือ กรมอุทกศาสตร์
เป็นสมาชิกในนามของประเทศ  ประกอบด้วย 
ชุดข้อมูลจ านวน ๕ ชุดข้อมูล ตามตาราง ดังนี้ 
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รหัส
ข้อมูล รายการข้อมูล นิยาม(Definition) 

ประเภทรูปลักษณ์(Feather type) 
<จุด, เส้น, พ้ืนที่, กริด> เง่ือนไขการ

จัดเก็บข้อมลู 

นิยามของต าแหน่ง
จุดหรือแนวเส้น
หรือแนวขอบเขต

พ้ืนที่ 1:4
,00

0 

1:1
0,0

00
 

1:2
5,0

00
 

1:5
0,0

00
 

1:1
25

,00
0 

13001 ตัวเลขน้ า 
(SOUNDING) 

จุดความลึกน้ าท่ีท าการหยั่ง
ได้ในพ้ืนท่ีส ารวจเป็นค่า
ความลึกน้ าจากผิวหน้าน้ า
ทะเลเมื่อหักค่าผลกระทบ
จากการขึ้น-ลงของน้ าทะเล
แล้ว 

จุด จุด จุด จุด จุด จัดเก็บทุกจุดที่มี
การส ารวจ 

จุดที่ท าการจัดเก็บ
ข้อมูล 

13002 เส้นชายฝั่ง 
(COASTLINE) 

แนวเส้นชายฝั่งหรือเส้น
ขอบฝั่งทะเล ประกอบ 
ด้วยเส้นขอบฝั่งที่ส ารวจ
แล้ว ขอบฝั่งที่ยังไม่ได้
ส ารวจ ขอบฝั่งทราย ขอบ
ฝั่งที่เป็นป่าโกงกางและ
ขอบฝั่งท่ีเป็นพรุชายทะเล 

เส้น เส้น เส้น เส้น เส้น จัดเก็บตลอด
แนวชายฝั่งทะเล 

แนวบรรจบกัน
ระหว่างบกและน้ า
ทะเล 

13011 สายน้ า  
(TIDAL 
STREAM) 

แนวแสดงทิศทางและ
ความเร็วการไหลของน้ า
ตามธรรมชาติที่มีการขึ้น
ลงตามอิทธิพลของ 
ดวงจันทร์ 

จุด จุด จุด จุด จุด จุดตรวจวดัอยู่
ในช่องทางการ
เดินเรือหรือ
พื้นที่ทอดสมอ 

จุดตรวจวดัความเร็ว
การไหลของน้ า
ต่อเนื่องเป็นเวลา 
๒๕ ช่ัวโมง 

13012 ลักษณะพื้นท้อง
ทะเล 
(NATURE OF 
SEABED) 

พื้นท้องทะเลที่มี
องค์ประกอบทางกายภาพ
อันประกอบด้วย ทราย 
โคลน กรวด เปลือกหอย 

จุด/
พื้นที ่

จุด/
พื้นที ่

จุด/
พื้นที ่

จุด/
พื้นที ่

จุด/
พื้นที ่

พื้นที่ท่ีอยู่ใน
บริเวณที่ใช้ใน
การเดินเรือ 

จุดที่ท าการจัดเก็บ
ตัวอย่างลักษณะ  
พื้นท้องทะเล      
อันประกอบด้วย 
ทราย โคลน ก้อน
หิน กรวด 

13013 เส้นความลึกเท่า 
(DEPTHS 
CONTOUR) 

เป็นเส้นแสดงความสูงของ
ระดับน้ าทีม่ีค่าความลึก
เท่ากันโดยอ้างอิงกับพ้ืน
เกณฑ์แผนท่ี 

เส้น เส้น เส้น เส้น เส้น จัดเก็บตาม
ระดับความลึกท่ี 
0  2 5 10 15 
20 30 50 100 
200 300 400 
500 1000 เมตร 

แนวเส้นสมมุติทีล่าก
ผ่านค่าตัวเลขน้ าซึ่ง
มีค่าความลึก
เดียวกัน 

 

รายละเอียดความหมายและนิยามของรายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ 
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 โครงสร้างเนื้อหาของข้อมูลภูมิสารสนเทศในชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ สามารถถูกอธิบายในลักษณะของผังเค้าร่าง
การประยุกต์ใช้ (application schema) ตามมาตรฐาน ISO19109 โดยน าเสนอในรูปแบบของ Unified Modeling 
Language (UML) ดังรูปต่อไปนี้ 

 

COALNE  
(Coastline) 

+COALNE_ID : Text 
+CATCOA : Interger 
+LENGTH : Float 
 

 

DEPCNT  
(Depth Contour) 

+DEPCNT_ID : Text 
+VALDCO : Interger 
 

 

SOUNDG  
(Sounding) 

+SOUNDG_ID : Text 
+DEPTHS : Float 
 

 

SBDARE 
(Nature of Seabed) 
+SBDARE_ID : Text 
+NATSUR : Integer 
 

 

TS_FEB 
(Tidal Stream) 

+TS_FEB_ID : Text 
+CAT_TS : Interger 
+ORIENT : Integer 
+CURVEL : Float 
 

 

ผังเค้าร่างการประยุกต์ใช้ (Application schema) ของรายการข้อมูลในชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ 
 

 รายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ สามารถถูกอธิบายในลักษณะของพจนานุกรม
ข้อมูล (Data Dictionary) โดยอธิบายในรูปแบบของตารางข้อมูลลักษณะประจ า (Attribute Table) ดังตารางต่อไปนี้ 
 ๑. ตัวเลขน้ า (Sounding ; SOUNDG) ข้อมูลลักษณะประจ าของ ตัวเลขน้ า (Sounding ; SOUNDG) 

ช่ือ attribute item ค าอธิบาย ชนิด หมายเหตุ/โดเมน การบังคับ 
SOUNDG_ID หมายเลขประจ าตัวของจุดตัวเลขน้ า Text  Mandatory 
DEPTHS ค่าความลึก (หน่วยเป็นเมตร) Float  Mandatory 

  ๒. เส้นชายฝั่ง (Coastline ; COALNE) ข้อมูลลักษณะประจ าของ เส้นชายฝั่ง (Coastline ; COALNE) 
   ช่ือ attribute item ค าอธิบาย ชนิด หมายเหตุ/โดเมน การบังคับ 
SOUNDG_ID หมายเลขประจ าตัวของจุดตัวเลขน้ า Text  Mandatory 
DEPTHS ค่าความลึก (หน่วยเป็นเมตร) Float  Mandatory 

 
CATCOA.LUT (ค่าโดเมนส าหรับข้อมูลรหัสประเภทของเส้นชายฝั่ง CATCOA) 

   
CATCOA_ID DESC_TH DESC_EN 

1 ขอบฝั่งที่เป็นหน้าผาหรือขอบฝั่งชัน Steep Coast, Cliffs 
2 ขอบฝั่งที่เป็นพื้นที่ราบเรียบ Flat Coast 
3 ขอบฝั่งทราย Sandy Shore 
4 ขอบฝั่งที่เป็นโขดหิน Stony Shore 
7 ขอบฝั่งที่เป็นป่าโกงกาง Mangrove 
8 ขอบฝั่งทีเ่ป็นป่าพรุหรือพ้ืนที่ชุ่มน้ า Marshy Shore 
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          ๓. สายน้ า (Tidal Stream ; TS_FEB) ข้อมูลลักษณะประจ าของ สายน้ า (Tidal Stream ; TS_FEB) 
ช่ือ attribute item ค าอธิบาย ชนิด หมายเหตุ/โดเมน การบังคับ 

TS_FEB_ID หมายเลขประจ าตัวของสายน้ า Text  Mandatory 
CAT_TS รหัสประเภทของสายน้ า Integer CATCOA.LUT Mandatory 
ORIENT ทิศทางของสายน้ า(หน่วยเป็นองศา) Float  Mandatory 
CURVEL ความเร็วของสายน้ า (หน่วยเป็นนอต) Float  Mandatory 

 CAT_TS.LUT (ค่าโดเมนส าหรับข้อมูลรหัสประเภทของสายน้ า CAT_TS) 
 CAT_TS_ID DESC_TH DESC_EN 

1 สายน้ าไหลช่วงน้ าขึ้น Flood Stream 
2 สายน้ าไหลช่วงน้ าลง Ebb Stream 
3 สายน้ าไหลในรูปแบบอื่น Other Tidal Flow 

 
          ๔. ลักษณะพ้ืนท้องทะเล (Nature of Seabed ; SBDARE) ข้อมูลลักษณะประจ าของลักษณะพ้ืนท้องทะเล 
(Nature of Seabed ; SBDARE) ช่ือ attribute item ค าอธิบาย ชนิด หมายเหตุ/โดเมน การบังคับ 
SBDARE_ID หมายเลขประจ าจุด/พื้นที่ของ 

ลักษณะพื้นท้องทะเล 
Text  Mandatory 

NATSUR รหัสประเภทของลักษณะพื้นท้องทะเล Integer NATSUR.LUT Mandatory 
 NATSUR.LUT (ค่าโดเมนส าหรับข้อมูลรหัสประเภทของลักษณะพ้ืนท้องทะเล NATSUR) 

NATSUR DESC_TH DESC_EN 
1 โคลน Mud 
2 ดินเหนียว Clay 
3 ตะกอน Silt 
4 ทราย Sand 
5 ก้อนหิน Stone 
6 กรวด Gravel 
9 หิน Rock 
17 เปลือกหอย Shells 

           ๕. เส้นความลึกเท่า (Depth Contour ; DEPCNT) ข้อมูลลักษณะประจ าของเส้นความลึกเท่า (Depth 
Contour ; DEPCNT 

ช่ือ attribute item ค าอธิบาย ชนิด หมายเหตุ/โดเมน การบังคับ 
DEPCNT_ID หมายเลขประจ าเส้นความลึกเท่า Text  Mandatory 
VALDCO ค่าระดบัความลึกเท่า (หน่วยเป็นเมตร) Integer  Mandatory 

 

 ข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานชั้นข้อมูลที่ ๑๓ อุทกศาสตร์ทางทะเล ประกอบด้วย ๕ ชุดข้อมูลหลักที่จ าเป็น
ส าหรับการวางแผนหรือด าเนินกิจกรรมทั้งชายฝั่งและในทะเล ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ของ
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ http://ngis.go.th/home/ ในหน้าระบบบริการแผนที่ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน 
(FGDS) https://fgds-frontend.ngis.go.th/ 
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๓.๒ การก าหนดกลุ่มหัวข้อภูมิสารสนเทศหลัก
ทางอุทกศาสตร์ (Hydro SDI theme) 
 กลุ่มหัวข้อภูมิสารสนเทศหลักทางอุทกศาสตร์ 
(Hydro Spatial Data Infrastructure Theme) 
สามารถก าหนดได้ตามการส ารวจรวบรวมข้อมูล 
ผู้ใช้งาน และการน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
 ๑. กลุ่มอุทกศาสตร์ (Hydrography Theme) 
เป็นกลุ่มของข้อมูลที่ ได้มาจากการส ารวจและ
รวบรวมข้อมูลอุทกศาสตร์โดยกองส ารวจแผนที่  
ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการวิเคราะห์และ
ประมวลผลส าหรับงานทางทะเลและชายฝั่ ง  
โดยมีการปรับปรุงข้อมูลทุกปี  ปีละประมาณ  
๓ – ๔ พ้ืนที่ ประกอบด้วยชุดข้อมูลดังนี้ 
 ๑.๑ ความลึกน้ า (Bathymetry)  
 ๑.๒ เส้นความลึกเท่า (Contour Line)  
 ๑.๓ เส้นขอบฝั่ง (Coast Line)  
 ๑.๔ ลักษณะพ้ืนท้องทะเล (Seabed 
Classification)  
 ๒ .  กลุ่ ม สมุ ท รศาสตร์  ( Oceanography 
Theme) เป็นกลุ่มของข้อมูลสมุทรศาสตร์กายภาพ
ทางทะเลที่ได้มาจากการส ารวจและเก็บรวบรวม
ข้อมูลสมุทรศาสตร์  ส าหรับข้อมูลระดับน้ าได้
จัดเก็บข้อมูลจากสถานีวัดระดับน้ าในรูปแบบ 
Time series และข้อมูลสมุทรศาสตร์กายภาพ
จัดเก็บข้อมูลตามระดับชั้นความลึก ตลอดจนการ
สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือประกอบการปฏิบัติงานทางเรือและงาน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล ประกอบด้วยชุดข้อมูล ดังนี้ 
 ๒.๑ ระดับน้ า (Tide) 
 ๒.๒ อุณหภูมิน้ าทะเล (Sea Temperature) 
 ๒.๓ ความเรว็เสยีงใต้น้ า (Sound Velocity 
Profile) 
 ๒.๔ ความเค็ม (Salinity) 
 ๒.๕ กระแสน้ า (Current) 
 ๒.๖ คลื่น (Wave) 
 ๓. กลุ่มอุตุนิยมวิทยา (Meteorology) เป็น
กลุ่มของข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ที่ได้มาจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศและเรดาร์

ตรวจอากาศ เพ่ือวิเคราะห์โอกาสหรือความเป็นไปได้
ของสภาวะทางอุตุนิยมวิทยาด้านต่าง ๆ โดยกอง-
อุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ส าหรับการปฏิบัติการทางทหารและการบรรเทา- 
สาธารณภัย ประกอบด้วยชุดข้อมูลดังนี้ 
 ๓.๑ อุณหภูมิ (Temperature) 
 ๓.๒ ทิศทางและความเร็วลม (Wind) 
 ๓.๓ ฝน (Rain) 
 ๔. กลุ่มความปลอดภัยทางทะเล (Maritime 
Safety) เป็นกลุ่มของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยทางทะเล ซึ่งส ารวจและรวบรวมข้อมูล
โดยกรมอุทกศาสตร์ และการประสานข้อมูลจาก
หน่วยงานต่าง ๆ  เช่น กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า  
การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมประมง กรมทรัพยากร- 
ทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ที่ส าคัญส าหรับการจัดท าแผนที่เดินเรือเพ่ือความ-
ปลอดภัยทางทะเล ประกอบด้วย ชุดข้อมูลดังนี้ 
 ๔.๑ สิ่งอันตรายใต้น้ า (หิน ซากเรือจม 
และท่ีตื้น) (Obstruction, Rock, Wreck) 
 ๔.๒ สิ่งก่อสร้างชายฝั่งทะเล (Shoreline 
Construction) 
 ๔.๓ เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ (Navigation 
Aids) 
 ๔.๔ เขตจ ากัดหรือพ้ืนที่ฝึกทางทหาร 
(Restricted Area & Mil. Exercise Area)  
 ๔.๕  เขตหรื อ พ้ืนที่ เ พ่ื อกา ร เดิ น เ รื อ 
(Navigation Routes & Area Service) 
 ๔.๖ พ้ืนที่วางปะการังเทียม (Artificial 
Reef) 
 ๕. กลุ่มผลประโยชน์ทางทะเล (Maritime 
Interest) เป็นกลุ่มของข้อมูลที่มีความส าคัญต่อ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทั้ งทางด้ าน 
ความมั่นคงและเศรษฐกิจ ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดย
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล 
เช่น การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยฝ่ายส ารวจ
และผลิต  บริษัทเชฟรอน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
กรมประมง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  
ประกอบด้วยชุดข้อมูลดังนี้ 
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 ๕.๑ อาณาเขตทางทะเล (Maritime Boundary) 
 ๕.๒ แท่นขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติในทะเล (Offshore Platform) 
 ๕.๓ ท่อทางและสายเคเบิลใต้ทะเล (Submarine Cable & Pipeline) 
 ๕.๔ พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (Marine Farm) 
 ๕.๕ เขตหรือพ้ืนที่ประมง (Fishery Area) 

ภาพที่ ๓-๒ แสดงกลุ่มผลประโยชน์ทางทะเล (Maritime Interests) 
 

ภาพที่ ๓-๓ แสดงกลุ่มหัวข้อภูมิสารสนเทศหลักทางอุทกศาสตร์ 

Hydrography 
• CoastLine 
• Bathymetry 
• ContourLine 
• Seabed Class. 

Oceanography 
• Tide 
• Sea Temp. 
• Salinity 
• Sound Velocity. 
• Current 
• Wave 

Meteorology 
• Temperature 
• Wind 
• Rain 

Maritime Safety 
• Underwater Obs. 
• Shoreline Cons. 
• Navigation Aids 
• Restricted Area 

& Exercise Area 
• Navigation 

Routes & Area 
Service 

• Artificial Reef 

Maritime 
Interest 

• Maritime 
Boundary 

• Offshore 
Platform 

• Submarine 
Cable & 
Pipeline 

• Marine Farm 
• Fishery Area 
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ตารางรายการชุดข้อมูลในกลุ่มหัวข้อภูมิสารสนเทศหลักทางอุทกศาสตร์  
รหัส
ข้อมูล 
(ID) 

รายการชุดขอ้มูล (Dataset) กลุ่มข้อมูล 
(Theme) 

ประเภทรูปลักษณ์  
(Feature type) ค าจ ากัดความ หน่วยเจา้ของ

ข้อมูล 
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง จุด เส้น พื้นที่ กริด 

1001 ความลึกน้ า(Sounding) Hydro √   √ จุดข้อมูลส ารวจคา่    
ความลึกน้ าทะเล  กรท.อศ. จท. , กทท. 

1002 เส้นความลึกเท่า 
 (Depth Contour) Hydro  √   

เส้นที่ลากเช่ือมต่อจุด
ความลึกน้ าที่มีค่าความลึก

น้ าเท่ากัน  
กรผ.อศ.  

1003 เส้นขอบฝั่ง (Coastline) Hydro  √   แนวเส้นที่บรรจบกัน
ระหว่างฝั่งบกและน้ าทะเล กรท.อศ. ผท.ทหาร, 

GISTDA 

1004 ลักษณะพื้นท้องทะเล 
(Seabed Classification) Hydro √  √  ข้อมูลที่แสดงลักษณะ

กายภาพของพื้นท้องทะเล กรท.อศ., กมศ.อศ. ทช. 

2001 ระดับน้ า (Tide) Oceano √    การเปลี่ยนแปลงระดับน้ า
ขึ้นและลง กมศ.อศ. จท.  

2002 อุณหภูมิน้ าทะเล  
(Ocean Temperature) Oceano √   √ ค่าอุณหภูมิของน้ าทะเล

ตามระดับชั้นความลึก กมศ.อศ.  

2003 ความเร็วเสียงใต้น้ า  
(Sound Speed) Oceano √    

ค่าความเร็วของเสียงที่
เดินทางไปตามระดับชั้น

ความลึกในน้ าทะเล 
กมศ.อศ.  

2004 ความเค็ม (Salinity) Oceano √    ค่าความเค็มตามระดับชั้น
ความลึกของน้ าทะเล กมศ.อศ.  

2005 กระแสน้ า (Current) Oceano √    ค่าความเร็วของกระแสน้ า
ตามระดับชั้นความลึก กมศ.อศ.  

2006 คลื่น (Wave) Oceano    √ ค่าความเร็วและทิศทาง
ของคลื่นที่ผิวหน้าน้ าทะเล กมศ.อศ.  

3001 อุณหภูมิ (Temperature) Meteo √    
ค่าความเข้มหรือระดับ

ของความร้อนผิวหนา้น้ า
ทะเล (Heat Flux) 

กอต.อศ.  

3002 ลม (Wind) Meteo √    ค่าความเร็วและทิศทาง
ของลมตามความสูง กอต.อศ.  

3003 ฝน (Rain) Meteo √    ค่าปริมาณหยาดน้ าฟ้า 
ที่ตรวจวัดได้ในหนึ่งชั่วโมง กอต.อศ.  

4001 
สิ่งอันตรายใต้น้ า  

(หิน/ซากเรือจม/ที่ตื้น) 
(Obstruction/Rock/Wreck) 

Safety √    ชนิดของสิ่งอันตรายใต้น้ า
ที่ส ารวจรวบรวมได้ กรท.อศ.  

4002 สิ่งก่อสร้างชายฝั่งทะเล 
(Shoreline Construction) Safety √ √ √  ชนิดสิ่งก่อสร้างบริเวณ

ชายฝั่งทะเล กรท.อศ.  

4003 เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ 
(Navigation Aids) Safety √    ชนิดของเครื่องหมายช่วย

การเดินเรือ กคม.ศสด.อศ. จท. 

4004 
เขตจ ากัดหรือพื้นที่ฝกึทาง
ทหาร (Restricted Area & 

Exercise Area) 
Safety   √  เขตหรือพื้นที่ที่ก าหนด

หรือควบคุมการใช้งาน กรผ.อศ.. จท. 

4005 เขตหรือพื้นที่เพื่อการเดินเรือ 
(Navigation Routes & Area Service) Safety   √  เขตหรือพื้นที่ส าหรับใช้

งานเพื่อการเดินเรือ กรผ.อศ. จท. , กทท. 

5001 อาณาเขตทางทะเล 
(Maritime Boundary) Interest  √ √  เส้นหรือพื้นที่ทางทะเลที่

ก าหนดตามกฎหมาย  กรท.อศ.  

5002 แท่นขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติ
ในทะเล (Offshore Platform) Interest √    

จุดที่ตั้งแท่นหรือหลุม   
ขุดเจาะน้ ามันหรอื     

ก๊าซธรรมชาต ิ
กรผ.อศ. ปตท.สผ., 

เชฟรอน 

5003 ท่อทางและสายเคเบิล (Cable & 
Pipeline) Interest  √   ท่อทางและสายเคเบิล 

ที่ลากเช่ือมต่อใต้ทะเล กรผ.อศ. ปตท.สผ., จัสมิน, 
ทีโอท ี

5004 พื้นที่เพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
(Marine Farm) Interest √  √  พื้นที่ก าหนดเป็นแหล่ง

เพาะเล้ียงสัตว์น้ า กรผ.อศ. ปม.  

5005 พื้นที่วางปะการังเทียม 
(Artificial Reef) Interest √  √  จุดหรือพืน้ที่วางปะการังเทียม กรผ.อศ. ปม., ทช. 
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การพัฒนากลุ่มหัวข้อภูมิสารสนเทศหลักทางอุทก-
ศาสตร์ จะเป็นองค์ประกอบส าคัญของโครงสร้าง
พ้ืนฐานภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ โดยชุดข้อมูล
จากกลุ่มหัวข้อภูมิสารสนเทศหลักนี้จะถูกใช้เผยแพร่
ให้กับกลุ่มผู้ใช้งานในหน่วยงานกองทัพเรือ ศรชล. 
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และประชาชน
ทั่วไป ส าหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงหรือใช้ประกอบใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ วิจัย หรือวางแผนงานทางทะเลและ
ชายฝั่ง ในด้านต่าง ๆ มาตรฐานข้อก าหนดเฉพาะ 
ที่ใช้กับชุดข้อมูลนี้ เช่น IHO S-57 และ IHO S-100 
เป็นต้น  นั้นจะถูกใช้งานแพร่หลายในหน่วยงานที่มี
การด าเนินงานหรือภารกิจเกี่ยวข้องทางทะเล และ
จะเป็นพ้ืนฐานต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ภูมิสารสนเทศทางทะเลของประเทศต่อไปในอนาคต 
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   จากความต้องการในการใช้ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีทาง
ทะเลเพ่ือวัตถุประสงค์ อ่ืน  นอกจากการใช้ข้อมูล
ดังกล่าว  เพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือ โดยเฉพาะ
การน าข้อมูลที่หลากหลาย ครบถ้วนไปใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ตัดสินใจในการวางแผนเชิงพ้ืนที่ทางทะเล หรือ
ที่เรียกว่า Marine Spatial Planning (MSP) นั้น  
การจัดท า MSDI สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้
ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวได้เป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทะเล 
ในบริบททีเ่หมือนหรือแตกต่างกัน ต่างก็มีข้อมูลเฉพาะใน
ส่วนที่หน่วยงานนั้นมีส่วนเกี่ยวข้อง ที่อยู่ในรูปแบบเฉพาะ
ของหน่วยงาน ซึ่งอาจจะไม่มีมาตรฐาน หรือมาตรฐาน
แตกต่างกันจนไม่สามารถน ามาใช้งานร่วมกับข้อมูลจาก
หน่วยงานอ่ืนได้  ดังนั้นการจัดท าข้อมูลบนมาตรฐาน
การจัดการข้อมูลซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของ MSDI จึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งยวดที่จะอ านวยให้เกิดสภาวะของ
คว าม เชื่ อม โ ยงของข้ อมู ล ในลั กษณะที่ เ รี ย กว่ า
“interchangeable” กล่าวคือสามารถแลกเปล่ียน โอนถ่าย 
ระหว่างกัน  อ่าน บันทึก และแสดงผลบนแพลตฟอร์มที่
แตกต่างกันได ้รวมทั้งสามารถน าไปวิเคราะห์บนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลอันหลากหลายที่ซ้อนทับกันบนพ้ืนที่เดียวกัน
ได้  เนื้อหาหลักในบทนี้ จึงเป็นการแจกแจงข้อมูลของ
หน่วยงานในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทะเล  
เพ่ือตรวจสอบว่ามาตรฐานข้อมูล S-100 ตามที่ได้กล่าว
มาแล้วในบทที่ ๒ นั้น ยังมีข้อมูลทางทะเลของกลุ่มงาน
ใดบ้างที่ยังไม่มีการก าหนดกลุ่มและหมายเลขควบคุม 
(S-XXX) ที่ชัดเจน เนื้อหาในบทนี้เป็นการเขียนโดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับทะเลและ MSDI ให้มีความเข้าใจเพ่ิมมาก
ขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของชนิดข้อมูล  และมาตรฐาน
ทั้งที ่คาดว่าจะเกี ่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ทะเล ซึ่งได้มีการลงทะเบียนก าหนดคุณลักษณะของ
มาตรฐานแล้วและยังไม่มี  รวมทั้งการน าลักษณะข้อมูล
และมาตรฐานที่กล่าวถึง ไปพิจารณาเตรียมการเพ่ือ
รองรับมาตรฐานการจัดการข้อมูลในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานต่อไป 

 
 
๔.๑ รายการผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐาน IHO S-100 
  องคก์ารอุทกศาสตร์สากลได้มีการพัฒนามาตรฐาน
ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์เ พ่ือใช้ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอุทกศาสตร์ส าหรับใช้ในการจัดท า
แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Navigational 
Chart : ENC) ส าหรับประชาคมอุทกศาสตร์ทั่วโลก  
ที่เรียกว่ามาตรฐาน S-57 มาตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๙๐ และ 
ได้ถูกพัฒนาต่อมาจนถึงบรรณาธิกรครั้งที่ ๓.๑ ในปี 
ค.ศ.๒๐๐๐ โดยเมื่อมีความต้องการใช้งานข้อมูลที่
หลากหลายเพิ่มข้ึนในการเดินเรือ และข้อมูลอุทกศาสตร์
เร่ิมมีความต้องการใช้งานในการพัฒนาประเทศในภาค
ทะเล ท าให้มาตรฐาน S-57 ไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการดังกล่าวได้ จึงมีการพัฒนามาตรฐาน  
S-100 รูปแบบสากลของข้อมูลอุทกศาสตร์ ซึ่งเป็น
มาตรฐานกลางเพ่ือการน าไปก าหนดรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในชุดผลิตภัณฑ์ (S-100 Families) 
ตามแต่ละวัตถุประสงค์ในการใช้งานและหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
๑. องค์การอุทกศาสตร์สากล (IHO) รับผิดชอบในการ
ก าหนดและควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ IHO S-101 ถึง 
S-199 ได้แก่ 
 ๑.๑ S-101 ENC เป็นข้อก าหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์
แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (ENC) โดยที่ S-101 
ENCs ยังคงมีความสอดคล้องกับ S-57 ENCs ในปัจจุบัน 
แต่มีการปรับปรุงองค์ประกอบภายใน ซึ่งได้ประโยชน์
จากการพัฒนาโครงสร้างข้อมูลตามมาตรฐาน ISO 19100 
ในบางส่วน ได้แก่ บัญชีรายการที่เครื่องสามารถอ่านได้ 
(Machine Readable Catalogues) ซึ่งประกอบด้วย 
วัตถุรูปลักษณ์แบบพลวัต (Dynamic Feature) และ 
บัญชีรายการแสดงภาพ (Portrayal Catalogues) ท า
ให้การปรับปรุงบัญชีรายการวัตถุรูปลักษณ์และการ
แสดงผลของ ECDIS (Electronic Chart Display and 
Information System) สามารถปรับปรุงได้ในรูปแบบ 
Plug and Play ส าหรับส่วนต่อมาที่ได้รับการพัฒนา
ได้แก่ คุณลักษณะเชิงซ้อน (Complex Attributes) ซึ่ง
เป็นคุณสมบัติใหม่ในการจัดท า แลกเปลี่ยน และแสดงภาพ

บทที่ ๔  
ความเชื่อมโยงและความเกี่ยวข้องระหว่างผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐาน IHO S-100 

กับฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ 
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ในลักษณะเชิงซ้อน โดยเชื่อมโยงกันในหลากหลาย
คุณลักษณะ สุดท้ายเป็นการเพ่ิมการจัดการข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับแผนที่ (Information Types) อาทิเช่น พ้ืนที่
ระวังอันตราย (Caution Area)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑.๒ S-102 Bathymetric Surface ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลลักษณะความลึกของพ้ืนท้องทะเล เป็นข้อมูลใน
ลักษณะชุดข้อมูลความลึกน้ าในรูปแบบกริด โดยมี
ความสัมพันธ์กับค่าความไม่แน่นอนของความลึกน้ าของ
พ้ืนท้องทะเล ซึ่งข้อมูลจะถูกจัดท าในรูปแบบ BAG 
(Bathymetric Attributed Grid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ๑.๓ S-103 Sub-surface Navigation ผลิตภัณฑ์
ส าหรับการเดินเรือใต้น้ า (อยู่ในระหว่างการพัฒนา) 
 ๑.๔ S-104 Water Level Information for Surface 
Navigation ผลิตภัณฑ์ข้อมูลระดับน้ า เพ่ือการเดินเรือ
ของเรือผิวน้ า ซึ่งขณะนี้ก าลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา 
 ๑.๕ S-111 Surface Currents ผลิตภัณฑ์ข้อมูล
กระแสน้ า เป็นข้อมูลความเร็วและทิศทางของกระแสน้ า 
ถูกจัดท าในรูปแบบกริด โดยเป็นค่าเฉลี่ยความเร็ว

กระแสน้ าที่ผิวหน้าน้ าทะเลจนถึงความลึกที่ก าหนด  
ซึ่งค่าปกติอยู่ที่ความลึก ๒๕ เมตร การแสดงผลอยู่ในรูป
ลูกศร ความเร็วแสดงผลตามขนาดและสีของลูกศร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ๑.๖ S-112 Dynamic Water Level Data Transfer 
ผลิตภัณฑ์ข้อมูลระดับน้ าแบบจลน์ (อยู่ในระหว่างการ
พัฒนา)  
 ๑.๗ S-121 Maritime Limits and Boundaries 
ผลิตภัณฑ์อาณาเขตทางทะเล ตามข้อก าหนดของ UNCLOS  
 
 
 
 
 
 
 
  
 ๑.๘ S-122 Marine Protected Area ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลพ้ืนที่อนุรักษ์ทางทะเล ตามข้อก าหนดของ UNCLOS 
โดยแสดงพ้ืนที่อนุรักษ์และป้องกันสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔-๑ ตัวอย่าง S-101 ENC 

ภาพที่ ๔-๒ ตัวอย่างผลติภณัฑ ์S-102 แสดงข้อมูล
ร่วมกับช้ันข้อมูลของแผนที่ ENC 

ภาพที ่๔-๓ ตัวอย่างผลติภณัฑ์ตามมาตรฐาน S-111 

ภาพที่ ๔-๔ ตัวอย่างผลติภณัฑ์ตามมาตรฐาน S-121 

ภาพที่ ๔-๕ ตัวอย่างผลติภณัฑ์ตามมาตรฐาน S-122 

๔ - ๒



 
 
 ๑.๙ S-123 Marine Radio Services ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลวิทยุเพ่ือการบริการ โดยแสดงพ้ืนที่ให้บริการ 
ข้อมูลแสดงสถานีวิทยุเพ่ือการหาที่เรือ กระโจมวิทยุ 
การบริการค าเตือนเพ่ือการเดินเรือ  การพยากรณ์
อากาศเพ่ือการเดินเรือ  
 ๑.๑๐ S-124 Navigational Warnings ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลค าเตือนเพ่ือการเดินเรือ (อยู่ ในระหว่างการ
พัฒนา) 
 ๑.๑๑ S-125 Navigational Services ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการบริการเพ่ือการเดินเรือ (อยู่ระหว่างการพัฒนา) 
 ๑.๑๒ S-126 Physical Environment ผลิตภัณฑ์
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (อยู่ในระหว่างการพัฒนา) 
 ๑.๑๓ S-127 Traffic Management ผลิตภัณฑ์ข้อมูล
บริหารจัดการการจราจรทางเรือ (อยู่ในระหว่างการพัฒนา) 
 ๑.๑๔ S-128 Catalogues of Nautical Products 
ผลิตภัณฑ์รายการข้อมูลผลิตภัณฑ์เพ่ือการเดินเรือ  
(อยู่ในระหว่างการพัฒนา) 
๑.๑๕ S-129 Under Keel Clearance Management 
(UKCM)  ผลิตภ ัณฑ์ข้อมูลบริหารจัดการความลึก 
ใต้กระดูกงูเรือ (อยู่ระหว่างการพัฒนา)  
 
 
 
 
 
 

  
๒. สมาคมประภาคารระหว่างประเทศ (IALA)  จะเป็น 
ผู้ก าหนดและควบคุมมาตรฐาน S-201 ถึง S-299 ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑ S-201 Aids to Navigation Information 
ผลิตภัณฑ์ข้อมูลเครื่องช่วยการเดินเรือ เป็นผลิตภัณฑ์
แสดงข้ อมู ล เ ครื่ อ งหมายช่ ว ยการ เดิ น เ รื อ  เ ช่ น 
ประภาคาร กระโจมไฟ และทุ่นเครื่องหมาย เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๒ S-210 Inter-VTS Exchange Format 

ผลิตภัณฑ์ข้อมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยนของระบบ VTS 
(Vessel Traffic Service ซ่ึงอยู่ในระหว่างการพัฒนา)  

๒.๓ S-230 Application Specific Messages 
ผลิตภัณฑ์ข่าวสารเฉพาะ (อยู่ในขั้นการวางแผนด าเนินงาน) 

๒.๔ S-240 DGNSS Station Almanac ผลิตภัณฑ์
ข้อมูล Almanac ของสถานี DGNSS (อยู่ระหว่างการพัฒนา)  

๒.๕ S-245 eLoran Additional Secondary 
Factor (ASF) Data ผลิตภัณฑ์ข้อมูลปัจจัยรองเพ่ิมเติม
ส าหรับ eLoran (อยู่ในระหว่างการพัฒนา) 

๒.๖ S-246 eLoran Station Almanac ผลิตภัณฑ์
ข้อมูล Almanac ของสถานี eLoran (อยู่ในระหว่าง 
การพัฒนา) 

๒.๗ S-247 Differential eLoran Reference 
Station Almanac ผลิตภัณฑ์ข้อมูล Almanac สถานี
อ้างอิง Differential eLoran (อยู่ในระหว่างการพัฒนา) 

 
๓. คณะกรรมาธิการความร่วมมือทางด้านสมุทรศาสตร์
ระหว่างประเทศ (Intergovernmental  Oceanographic 
Commission, IOC)  จะเป็นผู้ ก าหนดและควบคุม
มาตรฐาน S-301 ถึง S-399  
๔. องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological 
Organization, WMO) จะเป็นผู้ก าหนดและควบคุม
มาตรฐานที่เกี่ยวกับชั้นข้อมูลน้ าแข็งและสภาพอากาศ 
(Ice และ Weather Overlay)  

ภาพที่ ๔-๖ ข้อมูลบริหารจัดการความลึกใต้กระดูกงูเรือ 
ที่ก าลังอยู่ระหว่างการพัฒนาตามมาตรฐาน S-129 

ภาพท่ี ๔-๗ การก าหนดและควบคุมมาตรฐาน S-2XX 

ภาพที่ ๔-๘ ตัวอย่างผลติภณัฑ์ตามมาตรฐาน S-201 

๔ - ๓



 
 
๕. องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ( International 
Maritime Organization, IMO) จะเป็นผู้ก าหนดและ
ควบคุมมาตรฐานที่เก่ียวกับ E-navigation  
๖. องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (The North 
Atlantic Treaty Organization, NATO) โดย NATO 
Geospatial Maritime Working Group (GMWG) จะ
เป็นผู้ก าหนดและควบคุมมาตรฐานที่เกี่ยวกับ GMWG: 
S-501 ถึ ง  525 ซึ่ ง เป็น เรื่ อง เกี่ ยวกับ Additional 
Military Layers, AML ที่เป็นชั้นข้อมูลพิเศษที่ใช้งานใน
ด้านการทหารและการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ  
๗. กลุ่มผู้ใช้งานอ่ืน ๆ  อาทิเช่น Inland ENC Harmonization 
Group (IEHG) จะก าหนดและควบคุมมาตรฐาน IEHG 
S-401 Inland ENC (มาตรฐานของแผนท่ี ENC ในล าน้ า
ในแผ่นดิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

และ IEHG S-402 Bathymetric Inland ENC [HSSC9/50] 
(มาตรฐานของลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนท้องน้ าใน 
ล าน้ าที่อยู่ในแผ่นดิน)  คณะกรรมาธิการร่วมทางด้าน
สมุทรศาสตร์และอุตุนิยมวิทยา (Joint Technical 
Commission for Oceanography and Marine 
Meteorology, JCOMM)  จะก า หนดแล ะควบคุ ม
มาตรฐานชั้นข้อมูล JCOMM S-411 Ice Information รวมทั้ง 
JCOMM S-412 Weather Overlay  
     ในปัจจุบัน หน่วยงานสากลต่าง ๆ ได้เริ่มด าเนินการ
พัฒนาข้อมูลของตนเองให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ S-100 Families เพ่ือให้สามารถใช้งาน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ในทุกภาคส่วน โดยมี
จุดประสงค์หลักเพ่ือให้กิจกรรมทางทะเล สามารถ
ด าเนินไปได้โดยความมั่นคง และยั่งยืน  

    จากการพิจารณากลุ่มผลิตภัณฑ์ S-100 Families 
นั้นส่วนใหญ่จะมีพ้ืนฐานมาจากชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ

เป็นหลัก ส่ งผลต่อการพัฒนาโครงสร้ าง พ้ืนฐาน 
ภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ ซึ่งจะท าให้การพัฒนา
หรือการด าเนินการจัดท าผลิตภัณฑ์กลุ่ม S-100 ของ
กรมอุทกศาสตร์  เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในอนาคตต่อไป 
 
๔.๒ ความเช่ือมโยงและความเกี่ยวข้องระหว่างผลิตภัณฑ์
ภายใต้มาตรฐาน IHO S-100 กับฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ทางอุทกศาสตร์  
 ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ เป็น
ข้อมูลที่ ได้จากแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอก 
กรมอุทกศาสตร์ ดังนี้ 
 ๑. กองส ารวจแผนที่  ด าเนินการส ารวจและ
รวบรวมข้อมูลอุทกศาสตร์ ได้แก่ ข้อมูลความลึกน้ า 
(Bathymetry)  เส้นความลึกเท่า (Contour Line) เส้น
ขอบฝั่ง (Coast Line)  ลักษณะพ้ืนท้องทะเล (Seabed 
Classification) และ สิ่งอันตรายใต้น้ า (หิน ซากเรือจม 
และท่ีตื้น) (Obstruction, Rock, Wreck) 
     ๒. กองสมุทรศาสตร์ ด าเนินการส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลสมุทรศาสตร์  ได้แก่  อุณหภูมิน้ าทะเล (Sea 
Temperature) ความเร็วเสียงใต้น้ า (Sound Velocity 
Profile) ความเค็ม (Salinity) กระแสน้ า (Current) 
คลื่น (Wave) และข้อมูลระดับน้ า (Tide) 
 ๓. กองอุตุนิยมวิทยา รวบรวมข้อมูลของสภาวะทาง
อุตุนิยมวิทยา ได้แก่  อุณหภูมิ (Temperature) 
ลม (Wind)  และ ฝน (Rain) 
 ๔ .  กอง เครื่ องหมายทาง เรื อ  รวบรวมข้ อมู ล
เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ (Navigation Aids) ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ  
 ๕. กรมยุทธการทหารเรือ รับผิดชอบข้อมูลเกี่ยวกับ
เขตจ ากัดหรือพ้ืนที่ฝึกทางทหาร (Restricted Area & 
Mil. Exercise Area) ในทะเลของกองทัพเรือ 
 ๖. ฐานทัพเรือต่าง ๆ รับผิดชอบข้อมูลเขตจ ากัดหรือ
พ้ืนที่ฝึกทางทหาร (Restricted Area & Mil. Exercise 
Area) ของฐานทัพเรือต่าง ๆ 
 ๗. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) รับผิดชอบข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง  พ้ืนที่ทางทะเลในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู พ้ืนที่

ภาพที่ ๔-๙ Inland ENC 

๔ - ๔



 
 
อุทยานแห่งชาติทางทะเล (Marine Protected Area) 
และพ้ืนที่วางปะการังเทียม (Artificial Reef) 
    ๘. กรมประมง รับผิดชอบข้อมูลพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(Marine Farm) เขตหรือพ้ืนที่ประมง (Fishery Area) 
และพ้ืนที่วางปะการังเทียม (Artificial Reef) 
 ๙. กระทรวงพลังงาน รับผิดชอบข้อมูล การส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม พ้ืนที่สัมปทานขุดเจาะน้ ามันและ
ก๊าซธรรมชาติ แท่นขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติในทะเล 
(Offshore Platform) ท่อทางและสายเคเบิลใต้ทะเล 
(Submarine Cable & Pipeline)  
    ๑๐.กรมเจ้าท่าและการท่าเรือแห่งประเทศไทย  
รับผิดชอบ การพาณิชยนาวี ช่องทางการเดินเรือ  ความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ เขตหรือพ้ืนที่เพ่ือการเดินเรือ 
(Navigation Routes & Area Service) เครื่องหมาย
ช่วยการเดินเรือ (Navigation Aids) และ สิ่งก่อสร้าง
ชายฝั่งทะเล (Shoreline Construction) 
 ๑๑. กระทรวงการต่างประเทศ รับผิดชอบเกี่ยวกับ
กฎหมายทะเล และ อาณาเขตทางทะเล (Maritime 
Boundary) 
 ๑๒. กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตการปกครอง
ทางทะเล และ อาณาเขตทางทะเล (Maritime Boundary) 
    ๑๓. กสทช. รับผิดชอบท่อทางและสายเคเบิลใต้ทะเล 
(Submarine Cable & Pipeline) สถานีวิทยุทางทะเล 
  จากข้อมูลในฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ 
ซึ่งพิจารณาจากแหล่งที่มาของข้อมูล พบว่าข้อมูลส่วนใหญ่
มาจากข้อมูลประกอบการจัดท าแผนที่เดินเรือ ยกเว้น
เพียงข้อมูลสมุทรศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล
เท่านั้น โดยสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ S-100 Families กับชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ทางอุทกศาสตร์ และหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ตามตาราง 
ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภณัฑ ์ ช่ือผลิตภณัฑ ์ ช้ันข้อมูล หน่วยงาน 
OWNER 

S-101 ENC S-57 ENC กรมอุทกศาสตร ์
S-102 Bathymetric 

Surface 
ความลึกน้ า 

(Bathymetry)   
กรมอุทกศาสตร ์

S-103 Sub-surface 
Navigation 

- กรมอุทกศาสตร ์

S-104 Water Level 
Information 
for Surface 
Navigation 

ระดับน้ า 
(Tide) 

กรมอุทกศาสตร ์
กรมเจ้าท่า 

S-111 Surface 
Currents 

กระแสน้ า 
(Current) 

กรมอุทกศาสตร ์

S-112 Dynamic 
Water Level 

Data 
Transfer 

- 
(ระดับน้ าแบบ

เรียลไทม์) 

กรมอุทกศาสตร ์
กรมเจ้าท่า 

S-121 Maritime 
Limits and 
Boundaries 

อาณาเขตทาง
ทะเล 

(Maritime 
Boundary) 

กรมอุทกศาสตร ์
กระทรวงการ-
ต่างประเทศ 

S-122 Marine 
Protected 

Area 

อุทยาน
แห่งชาติทาง

ทะเล (Marine 
Protected 

Area) 

กระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดล้อม 

(ทส.) 
S-123 Marine Radio 

Services 
- กสทช. 

S-124 Navigational 
Warnings 

- 
(ค าเตือนเพื่อ
การเดินเรือ) 

กรมอุทกศาสตร ์

S-126 Physical 
Environment 

- - 

S-127 Traffic 
Management 

- กรมอุทกศาสตร ์

S-128 Catalogues 
of Nautical 
Products 

- กรมอุทกศาสตร ์

S-129 Under Keel 
Clearance 

Management 
(UKCM) 

- กรมเจ้าท่า 
การท่าเรือ 

๔ - ๕



 
 

S-201 Aids to 
Navigation 
Information 

เครื่องหมาย
ช่วยการ
เดินเรือ 

(Navigation 
Aids) 

กรมอุทกศาสตร ์
กรมเจ้าท่า 
การท่าเรือ 

S-210 Inter-VTS 
Exchange 
Format 

- กรมเจ้าท่า 
การท่าเรือ 

S-230 Application 
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  ในส่วนของมาตรฐานข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนนั้น 
สามารถเลือกพิจารณา data model อ่ืน ๆ ที่เห็นว่า
เหมาะสม และสามารถใช้เป็นมาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ไปก่อน อาทิเช่น Arc Marine,  MAoW,  MIO,  AML, 
MSI และอ่ืน ๆ จะน ามาใช้เองก่อน เพ่ือให้การจัดท า
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ส าเร็จเป็นรูปร่าง 
และสามารถบริการได้ในเบื้องต้น และเตรียมการส าหรับ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน S-100 ที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคตต่อไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๓ ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลในโครงสร้าง MSDI  
เพื่อน าไปสู่การใช้งาน Marine Spatial planning 
 ข้อมูลทางทะเลที่มาจากหลายแหล่งที่มา มักจะมี
รูปแบบที่แตกต่างกันจนไม่สามารถน ามาเป็นชั้นข้อมูล 
ที่ซ้อนทับกันหรือแสดงผลตามการจัดการข้อมูลบน
แพลตฟอร์มเดียวกันได้ แต่การละเลยไม่จัดการข้อมูล
เหล่านั้นเนื่องจากกลัวความยุ่งยากและไม่อยากเพ่ิม
ภาระงาน กลับจะท าให้ เกิดปัญหามากขึ้นกว่าเดิม 
รวมทั้งสร้างความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานและสร้าง
ความสับสนกับผู้ใช้งาน ดังภาพที่ ๔-๑๒ อย่างไรก็ตาม 
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมถึงความขัดแย้งระหว่างกัน 
ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ พ้ืนที่ทางทะเล ไม่ใช่ปัญหาที่
สามารถแก้ได้โดยง่าย แต่จ าเป็นต้องแก้ปัญหาเป็น
ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การศึกษาท าความเข้าใจรูปแบบการ
ใช้ทะเลของภาคส่วนต่าง ๆ มองภาพรวมของการใช้
ทะเลต้องมีความสมดุลทั้งในมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และ ความเท่าเทียมเสมอภาคกัน เพ่ือไม่ให้
ผลประโยชน์เหลื่อมล้ าไปในทางหนึ่งและก่อให้เกิด 

ภาพที่ ๔-๑๐ ข้อมูลและรูปแบบข้อมูลต่าง ๆ 

ภาพที่ ๔-๑๑ ตัวอย่างการก าหนดช้ันข้อมูลมาตรฐานใน
ผลิตภณัฑ์ Additional military Layer ท่ีเป็นการ

ก าหนดตามความต้องการผู้ใช้งานเฉพาะกลุม่  

๔ - ๖



 
 
ความเสียหายกับด้านอ่ืนที่เหลือ ในการน าเสนอขั้นตอน
ของการจัดการข้อมูลทีละขั้นตามเอกสารดังกล่าว  
จะขอยกตัวอย่างจากการด าเนินการที่ประสบผลส าเร็จ
ในโครงการน าร่อง เพ่ือศึกษาการวางแผนเชิงพ้ืนที่ทาง
ทะเลของประเทศเกาหลีใต้ มาใช้เป็นแนวทางให้ได้รับ
ทราบในภาพรวมพอสังเขปถึงเรื่องการเตรียมข้อมูลใน 
MSDI เพ่ือน าไปสู่การวางแผนทางทะเล และวิธีการน า
ข้อมูลไปใช้ ในการตัดสินใจในการวางแผนที่ เป็น 
Decision Making  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากจะมองในมุมของการเตรียมข้อมูลแต่เพียงเท่านั้น 
ภาพที่ ๔-๑๔ ตามตัวอย่าง เป็นการจัดท าข้อมูลใน
รูปแบบกริด หรือ Grid Base แสดงให้เห็นว่าในพ้ืนที่
เดียวกันเมื่อเตรียมข้อมูลในแต่ละชั้นให้เป็นกริดเบส 
แล้วน าไปประเมินตามระดับชั้นของชั้นข้อมูลตนเองก่อน
จากนั้นน ามาอินติเกรดรวมกับชั้นข้อมูลอื่น ก็สามารถจัด
หมวดหมู่ของข้อมูลหรือแยกแยะข้อมูลในภาพสุดท้าย 
ที่ต้องการ แต่การจะท าเช่นนั้นได้ข้อมูลต้องพร้อมจริง 
และมีแนวทางเป็นกรอบให้วางแผนในการบริหารจัดการ 
ซึ่งควรจะเป็นไปตามขั้นตอนดังนี้ 
 ๑. ก าหนดนโยบายการบริหารพ้ืนที่ตามวัตถุประสงค์ 
ที่ต้องการ เช่น  เพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งในการใช้
พ้ืนที่ การคุ้มครองรักษาสภาพแวดล้อม การแก้ปัญหา
มลพิษ การเพ่ิมผลผลิตและรายได้ให้กับผู้ประกอบการ
ในพ้ืนที่ท่องเที่ยว เป็นต้น 
 ๒. ระบุข้อมูลและสารสนเทศที่มีอยู่แล้ว วิเคราะห์
ช่องว่างในแบบ GAP analysis และหาค าตอบให้ได้ว่า
ยังขาดข้อมูลอะไร ในรูปแบบใด หรืออาจมีความเป็นไป
ได้ว่าผลการวิเคราะห์สรุปว่าไม่ได้ขาดข้อมูล แต่ขาด
กฎหมาย ระเบียบ แนวทางด าเนินการที่เป็นที่ยอมรับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ
ด้วย ก็ต้องกลับไปท าในขั้นแรกใหม่ 
 ๓. รวมรวบข้อมูลที่ยังขาดตามที่สรุปได้จากข้ันที่ ๒ 
 ๔. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ตามภาพ ๔-๑๔   
 ๕. จัดท าเป็นแผนที่ร่างผลการวิ เคราะห์ เ พ่ือ
น าไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจ ถ้ายังไม่เป็นที่น่า
พอใจหรือทดสอบในเบื้องต้นยังไม่สามารถตอบโจทย์
ตามนโยบายที่ก าหนดในขั้นแรกได้ ให้ทดลองเปลี่ยน
รูปแบบหรือวิธีการวิเคราะห์ตามขั้นที่ ๔ ใหม่ หรือจะ
ทบทวนกระบวนการใหม่ทีละขั้นก็สามารถกระท าได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔-๑๒ ความยุ่งเหยิงในการแสดงภาพแผนท่ี 
ที่ขาดการวางแผน 

ภาพที่ ๔-๑๓ แนวคิดตามกรอบการบริหาร
จัดการทางทะเลและชายฝั่ง 

ภาพที่ ๔-๑๔ การเตรียมข้อมูลรูปแบบกริด ใหพ้ร้อมต่อ MSP 
ภาพที่ ๔-๑๕ การก าหนดนโยบายการใช้พื้นที่ 

โดยการแบ่งเขตต่าง ๆ 
๔ - ๗



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔-๑๖ การระบุการใช้ประโยชน์พื้นที่และตรวจสอบ
กิจกรรมที่มคีวามขัดแย้งกันในเขตต่าง ๆ 

ภาพที่ ๔-๑๗ ระบุข้อมลูและสารสนเทศท่ีมีอยู่แล้วพร้อม
การวิเคราะห์ GAP Analysis 

ภาพที่ ๔-๑๘ ตัวอย่างข้อมูลและสารสนเทศเชิงพื้นที่ 
แต่ละชั้นข้อมลู 

ภาพท่ี ๔-๑๙ การรวบรวมข้อมลูและสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ี 
ที่ยังไม่ครบถ้วน จัดท าเป็น grid base  

ภาพที่ ๔-๒๐ การวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศเชิงพื้นที่
โดยก าหนดล าดับขั้นการวิเคราะห ์

ภาพที่ ๔-๒๑ การวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศเชิงพื้นที่
แบบ grid base และ time base 

๔ - ๘



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากตัวอย่างข้างต้น จะได้ทราบถึงล าดับขั้นตอน
การเตรียมข้อมูลใน MSDI พอสังเขป และได้เห็นถึง
ประโยชน์ของ MSDI ในการใช้งานวางแผนเชิงพ้ืนที่ทาง
ทะเล ซึ่งการเตรียมข้อมูลดังกล่าวเป็นงานที่ซับซ้อน  
ต้องอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการการท างาน
ระหว่างหน่วยงานในทุกภาคส่วน และต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินการมาก รวมทั้งผู้ด าเนินการต้องเป็นผู้ที่มีความ
เข้าใจโครงสร้างของ MSDI เป็นอย่างดี และต้องมีความ
ทุ่มเทให้กับการด าเนินการอย่างจริงจัง จึงจะสามารถ
จัดท าระบบ  ข้อมูล  แผนที่ และการแสดงผลข้อมูล
ร่วมกัน เพ่ือตอบสนองต่อการน ามาใช้งานประกอบการ
ตัดสินใจวางแผนเชิง พ้ืนที่ทางทะเลร่วมกันอย่าง
สอดคล้อง 
 

ภาพที่ ๔-๒๒ การวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศเชิงพื้นที่
โดยก าหนดระดับความถี่ที่ข้อมลูการเปลีย่นแปลง 

ภาพที่ ๔-๒๔ ภาพร่างแผนท่ีเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

ภาพที่ ๔-๒๓ ภาพร่างแผนท่ีเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
วิเคราะหร์ะดับของความขัดแย้งหรือระดบัความส าคัญใน

การใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีที่ทับซ้อนกัน 

ภาพที่ ๔-๒๕ ภาพร่างแผนท่ีเพื่อประกอบการตัดสินใจ  
การแบ่งเขตต่าง ๆ 

ภาพที่ ๔-๒๖ ข้อมูล MSDI ในรูปแบบของ Spatial 
Analysis and Mapping เป็นส่วนประกอบช่วยในการ

ตัดสินใจในการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล 

๔ - ๙



บทที่ ๕ 
การจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ (Hydro SDI) ของกรมอุทกศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 กรมอุทกศาสตร์ มีหน้าที่อ านวยการ ประสานงาน 
แนะน า ก ากับการ ด าเนินการให้การสนับสนุนและให้บริการ
ด้านอุทกศาสตร์  สมุทรศาสตร์  อุตุนิยมวิทยา  วิศวกรรม
ชายฝั่ง  เครื่องหมายทางเรือ  การเดินเรือ เวลามาตรฐาน
ประเทศไทย และงานเขตแดนระหว่างประเทศ  รวมทั้ง
การส่งก าลังบ ารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์และ
อุตุนิยมวิทยา  ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิจัยพัฒนา
วิชาการอุทกศาสตร์  สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา และ
วิชาการอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย มีเจ้ากรมอุทกศาสตร์
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ใน
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของ
ส่วนราชการกองทัพเรือ กองบัญชาการ กองทัพไทย 
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๓๔ โดยมี
โครงสร้างการจัดองค์กร ตามภาพท่ี ๕-๑ 
 วิสัยทัศน์  “จะเป็นหน่วยงานที่ ใช้ข้อมูลเป็น
ศูนย์กลาง ในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของ
กองทัพเรือ ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ” 
 การก าหนดวิสัยทัศน์ของกรมอุทกศาสตร์ พิจารณา
จากภารกิจของกรมอุทกศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรง
กองทัพเรือท่ีมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการปฏิบัติการ
ของกองทัพเรือด้วยข้อมูลจากศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูล
ข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
 

 
ปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ โดยการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเล สนับสนุนบทบาทของ 
ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
(ศรชล.) ในการยกระดับ Maritime Domain Awareness 
เตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วยงานหลักด้ าน 
โครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศทางทะเล (MSDI) ของ
ประเทศ  รวมทั้ งการพัฒนาระบบงานอุทกศาสตร์  
ให้สามารถรองรับระบบการใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง 
เพ่ือให้มีขีดความสามารถ  ระบบงานที่สอดคล้องและ
รองรับเทคโนโลยีภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และความ
ต้องการในการใช้ทะเลที่ซับซ้อนและเพ่ิมข้ึน ตลอดจน
พัฒนาการส่งก าลังบ ารุงสายอุทกศาสตร์ให้แก่กองทัพเรือ 
ได้ เ พียงพอตามความต้องการและครอบคลุมพ้ืนที่
ปฏิบัติการ รวมทั้งการให้บริการข้อมูลเพ่ือความปลอดภัย
ในการเดินเรือและการบรรเทาสาธารณภัยแก่หน่วยงาน
ภาครัฐและประชาชนได้อย่างถูกต้อง  ทันสมัยตาม-
มาตรฐานสากล  ครอบคลุม พ้ืนที่ รั บผิ ดชอบของ
กองทัพเรือ และการเสริมสร้างสมรรถนะก าลังพลให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล 
พันธกิจของกรมอุทกศาสตร์ 
 ๑. ด าเนินการทางอุทกศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรืออย่างมีประสิทธิภาพ
 ๒. ด าเนินการส่งก าลังบ ารุงสายงานอุทกศาสตร์

ภาพที่ ๕-๑ โครงสรา้งการจัดส่วนราชการของกรมอุทกศาสตร ์
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ให้กับกองทัพเรือ อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม
พ้ืนที่ปฏิบัติการ 
 ๓. ด ารงและพัฒนาการให้บริการการเดินเรือที่มี
ความถูกต้องและแม่นย าตามมาตรฐานสากลอย่าง
เพียงพอ 
 ๔. เสริมสร้างสมรรถนะก าลังพลให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
 ๕. ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานภายในประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับงานอุทกศาสตร์ 
 ๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ของกองทัพเรือ  
 ค่านิยม (เดิม) กรมอุทกศาสตร์เป็นหน่วยงานด้าน
เทคนิคเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทะเล และมีลักษณะการ
ท างานที่เป็นสากลจึงได้มีการก าหนดค่านิยมเพ่ิมเติมให้
เหมาะสม โดยใช้ค าย่อว่า “HYDRO” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 Hydrographic standardization งานอุทกศาสตร์เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 
 Yields ผลผลิตมีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับ 
 Development and discipline บุคลากรมีการ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลาและมีวินัยในตนเองสูง 
 Responsibility and relationship องค์กรมีความ
รับผิดชอบสูงและมีความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 
 Organization professionally เป็นองค์กรที่มี
จุดมุ่งหมายและมีความเป็นมืออาชีพ 
 เมื่อมีการทบทวนสภาพแวดล้อม มาตรฐานสากล และ
ความต้องการของผู้ ใช้งานและผู้รับบริการข้อมูลใน
ปัจจุบันและในอนาคต  พบว่าความต้องการของผู้ใช้งาน
และผู้รับบริการมีความซับซ้อนและหลากหลายเพ่ิม 
มากขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อกรมอุทกศาสตร์ที่จะต้อง
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  แสดงก้าวแห่งการ
พัฒนาสมรรถนะขององค์กรที่ต่อเนื่องทางด้านอุทกศาสตร์ 
สู่การเป็นหน่วยงานหลัก MSDI ของประเทศ และก าหนด
ค่านิยมไว้คือ “ใฝ่รู้ สู้งาน” 
 วัฒนธรรมองค์กร “ข้าราชการกรมอุทกศาสตร ์
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพ  บุคลากรมีความรับผิดชอบ  มีวินัย  มีความเป็น

มืออาชีพ  มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ให้ความร่วมมือกับ
องค์กร และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน” 
 จากภารกิจ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร 
จะเห็นได้ว่ากรมอุทกศาสตร์เป็นองค์กรที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางทะเลเป็นหลัก มีมาตรฐาน
รองรับ พร้อมกับใส่ใจในการบริการ รวมถึงการประสาน
ความร่วมมือกับองค์กรอ่ืน ๆ ด้วยคุณลักษณะเหล่านี้ 
จึงเป็นองค์กรที่มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบหลัก ๆ 
ของ HSDI โดยพ้ืนฐานอยู่แล้ว เพียงแต่ก าหนดทิศทางการ-
พัฒนาให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน
และอนาคต ก็จะสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กร SDI  
ได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืนได ้
 
๕.๑ โครงสรา้ง อศ.และความสอดคล้องกับงานที่เกี่ยวกับ
โครงสรา้งพื้นฐานภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร ์
 จากบทแรกได้กล่าวถึงโครงสร้างของ HSDI ที่มี 
เสาหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและการก ากับดูแล  
ด้านองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้านมาตรฐานและ
เทคโนโลยี  และข้อมูลภูมิสารสนเทศ หรือ “POSTeG” 
ตามภาพท่ี ๑-๑๐ โดยมีการศึกษาอบรม (E) เป็นรากฐาน
ส าคัญของเสาหลัก  ซึ่ งกรมอุทกศาสตร์จ า เป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะองค์กรให้เป็นองค์กร SDI โดยต้อง
มีการพัฒนาปรับปรุงในองค์ประกอบแต่ละด้านอย่าง
สมบูรณ์ด้วย ทั้งนี้หากพิจารณาถึงโครงสร้างกรมอุทก -
ศาสตร์ในปัจจุบันตามหน้าที่ภารกิจที่ปรากฏในอัตรา
เฉพาะกิจ ๕๑๐๐ สามารถโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ภารกิจและความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใต้ 
กรมอุทกศาสตร์เข้ากับองค์ประกอบทั้ง ๕ ด้านของ HSDI 
โดยจ าแนกออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๕.๑.๑ ด้านนโยบายและการก ากับดูแล (P) เป็น
องค์ประกอบที่ เป็นจุด เริ่ มต้นของการสร้ า ง  HSDI   
ซึ่งนโยบายเป็นส่วนส าคัญที่จะส่งผลให้การพัฒนา HSDI 
ประสบความส าเร็จ  และนโยบายต้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับกองทัพ หน่วยท่ีมี
หน้าที่รับผิดชอบจะเป็นส่วนของ กองบังคับการ มีหน้าที่ 
“วางแผน อ านวยการ ประสานงาน แนะน า และก ากับการ 
เกี่ยวกับกิจการที่อยู่ ในความรับผิดชอบของกรมอุทก-
ศาสตร์” ที่ประกอบไปด้วยฝ่ายอ านวยการและผู้บริหาร

๕ - ๒



ระดับสูงที่จะเป็นส่วนก าหนดนโยบายและผลักดันการ
พัฒนา HSDI ให้ไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ 
โดยการก ากับดูแลทั้งด้านแผนงานและงบประมาณ 
รวมถึงการจัดการด้านบุคลากรในการพัฒนา HSDI 
 ๕.๑.๒ ด้านองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (O) 
เป็นส่วนของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ทางอุทกศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้รับบริการโดยตรงคือ
หน่วยงานภายในกองทัพเรือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
HSDI ทั้งหมดคือหน่วยงานและผู้ประกอบกิจกรรมทางทะเล 
ดังนั้นการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกกองทัพเรือ 
มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่นี้คือ กองวิทยาการ มีหน้าที่ 
“ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอุทกศาสตร์ สมุทร -
ศาสตร์” โดยมี แผนกวิทยาการ ท าหน้าที่ “ด าเนินการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องกับงานของกรม
อุทกศาสตร์” ในส่วนของความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  
นอกจากนี้ ยั งมี  กองบริการการ เ ดิน เ รือ มีหน้ าที่ 
“ประสานงานและด าเนินการเก่ียวกับการสนับสนุนการ
เดินเรือให้กับหน่วยในกองทัพเรือ และการบริการด้านการ
เดินเรือให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ทั่วไป” เห็นได้ว่าเป็นหน่วยประสานงานกับผู้รับบริการ
โดยตรง (หน่วยงานในกองทัพเรือ) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกรมอุทกศาสตร์ 
 ๕.๑.๓ ด้านมาตรฐานและเทคโนโลยี (STe) เป็น
ส่วนเสริมสร้างต่อโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญที่ท าให้เกิด
โครงสร้างข้อมูลใน HSDI ต้ังแต่การรวบรวม การประมวลผล 
การจัดเก็บ และบริการ โดยกระบวนการดังกล่าว
จ าเป็นต้องอาศัยมาตรฐานภูมิสารสนเทศอย่างเป็น
ทางการหรือสากล ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ ๒ และต้อง
จัดเตรียมเทคโนโลยีด้านเครือข่ายและบริการที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ข้อมูลภูมิสารสนเทศสามารถน าไปใช้งานร่วมกันได้
อย่างกว้างขวางตามช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก ดังนั้น
จ าเป็นต้องมีการศึกษาและติดตามวิทยาการด้านมาตรฐาน
และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง ซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับงานลักษณะดังกล่าว ได้แก่ กองวิทยาการ โดย แผนก-
วิทยาการ มีหน้าที่  “ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตาม 
รวบรวม จัดท า เผยแพร่ ข่าวสาร วิทยาการที่เกี่ยวข้องกับ
งานของกรมอุทกศาสตร์” ตัวอย่างเช่น มาตรฐานภูมิ - 

สารสนเทศทั้งภายใน ประเทศและมาตรฐานสากล เช่น 
ISO19100, IHO S-57 และ IHO S-100 เป็นต้น แล้วน ามา
เผยแพร่ให้กับหน่วยงานภายในกรมอุทกศาสตร์ นอกจากนี้
ยังมี แผนกกรรมวิธีข้อมูล มีหน้าที่ “ด าเนินการเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดท า พัฒนา และก ากับ
ดูแลฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทางด้านอุทกศาสตร์ 
สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา” ซึ่งต้องท าหน้าที่บริหาร-
จัดการฐานข้อมูล รวมไปถึงการดูแลระบบเครือข่าย
เพ่ือให้สามารถบริการข้อมูลไปสู่ผู้รับบริการได้  
 ๕.๑.๔ ด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ (G) เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญที่สุดของ HSDI ซึ่งแก่นแท้ของสารสนเทศของ HSDI 
คือข้อมูลพื้นฐานอ้างอิง ได้แก่ ชุดข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial 
Data Layer) ที่มีการก าหนดข้อมูลออกเป็นชั้นข้อมูล 
แต่ละประเภท มีหลายหน่วยงานภายใต้กรมอุทกศาสตร์ 
ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม ดูแล จัดท าข้อมูลหรือ
ฐานข้อมูลแต่ละประเภท มีดังนี้ 

- แผนกควบคุมคุณภาพและฐานข้อมูลอุทกศาสตร์ 
กองส ารวจแผนที่  มีหน้าที่  “ เก็บรักษาและจัดท า
ฐานขอ้มูล หลักฐานการส ารวจแผนที่ แผนผัง ข้อมูลที่ดิน
ของกองทัพ เรื อ  ตลอดจนจัดท าข้อมูล ในรูปแบบ 
ภูมิสารสนเทศ”  

-แผนกแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ มีหน้าที่ 
“จัดท าฐานข้อมูลแผนที่ที่ประกอบระวางแล้ว รวมทั้ง
ปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยอยู่เสมอ” 

-แผนกควบคุมคุณภาพ กองสร้างแผนท่ี มีหน้าที่ 
“จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการสร้างแผนที่ประเภท 
ต่าง ๆ”  

-แผนกข้อมูลสมุทรศาสตร์ กองสมุทรศาสตร์ มีหน้าที ่
“จัดท าฐานข้อมูลสมุทรศาสตร์และวิศวกรรมชายฝั่ง”  

-แผนกควบคุมเครื่องหมายทางเรือ กองเครื่องหมาย-
ทางเรือ มีหน้าที่ “จัดท าฐานข้อมูลเครื่องหมายทางเรือ” 

-แผนกตรวจอากาศและสถิติ  กองอุตุนิยมวิทยา  
มีหน้าที่ “รวบรวมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเพ่ือท าสถิติและ
สภาวะอากาศประจ าถิ่น” 
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 นอกจากองค์ประกอบส าคัญทั้ง ๔ ประการข้างต้น 
การศึกษาและอบรม (E) เป็นรากฐานที่ส าคัญของ
องค์ประกอบหลักทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งจ าเป็นต้องให้บุคลากร
ภายในกรมอุทกศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
HSDI ในทุก ๆ ระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงผู้ปฏิบัติ  
นอกจากนั้นยังต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจดังกล่าว
ให้กับผู้รับบริการและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
HSDI นี้ด้วย หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ได้แก่ 
โรงเรียนอุทกศาสตร์ ที่ต้องมีหน้าที่ “ด าเนินการเกี่ยวกับ
การ จัดการความรู้ และการศึกษาของ เหล่ าทหาร 
อุทกศาสตร์” โดยการปรับปรุงหลักสูตรหรือเพ่ิมเติม
หลักสูตรเกี่ยวกับ SDI  เช่น การจัดการข้อมูล  เครือข่าย

สารสนเทศ และมาตรฐานข้อมูล เป็นต้น  ในปัจจุบัน
โรงเรียนอุทกศาสตร์ มีหลักสูตร “มาตรฐานนักส ารวจ
อุทกศาสตร์” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หลักสูตร “การสร้างแผนที่เดินเรือส าหรับเจ้าหน้าที่”  
ซึ่งทั้ง ๒ หลักสูตรนี้ เกี่ยวข้องกับมาตรฐานข้อมูลและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล ( IHO) นอกจากนั้นยังมี
หลักสูตร “การจัดการข้อมูล อุทกศาสตร์ เ พ่ือการ
ปฏิบัติการทางทหาร” อีกหลักสูตรหนึ่งที่สอดคล้องกับ SDI    

 
ส าหรับความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของหน้าที่  
ภารกิจของหน่วยขึ้นตรงของกรมอุทกศาสตร์  เมื่อน ามา
เชื่อมโยงกับโครงสร้างพ้ืนฐานของ HSDI ตามที่กล่าว
ข้างต้นสามารถแสดงได้ตามภาพที่ ๕-๓  

 
ภาพที่ ๕-๓ การเชื่อมโยงความสอดคล้องระหว่างโครงสร้างกรมอุทกศาสตร์และโครงสร้างของ HSDI 

โ คร งสร้ า งกรม อุทกศาสตร์ ต ามภาพที่  ๕ -๑  
พิจารณาได้ว่าหากจะเปลี่ยนผ่านกรมอุทกศาสตร์ไปสู่การ
เป็นองค์กร SDI โดยอาศัยโครงสร้างการจัดหน่วยท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบันก็มีความเป็นไปได้ แต่ทั้งนี้จ าเป็นต้องมี
การบริหารจัดการด้านบุคลากร งบประมาณ และ
กระบวนงาน ให้สอดคล้องกับหน้าที่และภาระงานที่
จะต้องปฏิบัติให้รองรับการเป็น SDI ซึ่งเห็นได้ว่าภาระ
งานส่วนใหญ่ตามองค์ประกอบของ SDI จะตกไปอยู่ที่ 
กองวิทยาการโดยส่วนใหญ่ (แผนกวิทยาการ แผนก-

กรรมวิธีข้อมูล และโรงเรียนอุทกศาสตร์) ที่ มีหน้าที่
ประสานกับหน่วยงานและองค์กร ติดตามวิทยาการ
มาตรฐานต่าง ๆ รวมทั้งต้องดูแลระบบสารสนเทศที่เป็น
ศูนย์กลางข้อมูลและเป็นเครือข่ายการให้บริการ 
ตลอดจนให้การศึกษาอบรมด้าน SDI อีกด้วย 
นอกจากนั้น กรมอุทกศาสตร์ ยังมีพันธกิจที่ต้องสนับสนุน
ภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์บางส่วน (ข้อมูลจากกอง-
สร้างแผนที่) ให้แก่ NSDI ของประเทศอีกด้วย ดังนั้นกอง-
วิทยาการจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงกระบวนงาน ให้มีความ

ภาพที่ ๕-๒ นักเรียนหลักสูตรมาตรฐานนักส ารวจอุทกศาสตร ์
 

๕ - ๔



เหมาะสมกับ SDI เพ่ิมขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมาก ทั้งด้าน-
องค์บุคคล องค์วัตถุ และด้านบริหารจัดการ 

ในส่วนของศูนย์สนับสนุนการเดินเรือจะมีส่วนช่วย
ในเรื่องการประสานความร่วมมือกับผู้รับบริการหลักคือ
หน่วยงานในกองทัพเรือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคทะเล
อ่ืน ๆ  ซึ่ งในปัจจุบันกองบริการการเดินเรือก็มีการ
ด าเนินการอยู่บ้างแล้วนอกจากการให้บริการผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่  การจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  เพียงแต่เพ่ิมเติมในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการดูแลตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ให้บริการกับ
ผู้รับบริการ ส าหรับหน้าที่ของแผนกต่าง ๆ ที่ดูแลข้อมูล
เชิงพ้ืนที่แต่ละประเภทจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดของ SDI 
และพิจารณาถึงข้อมูลที่จะต้องรับผิดชอบในการน ามา
จัดเป็น Theme ของ HSDI ต่อไป 

ปัญหาของกระบวนงานที่พบจากโครงสร้างปัจจุบัน
ประการหนึ่งคือหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูล คือในปัจจุบัน
หน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์ที่มีหน้าที่ให้บริการตาม
อัตราเฉพาะกิจ ๕๑๐๐ มีหน้าที่ตามแนวคิดของ Product 
Centric ที่ก าหนดหน้าที่และกระบวนการในการท างาน
ตามผลิตภัณฑ์ของหน่วย ซึ่งแนวคิดนี้ไม่มีความอ่อนตัวต่อ
การต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของแต่หน่วยขึ้นตรงของกรมอุทกศาสตร์  
นอกจากนั้นข้อมูลต่าง ๆ ยังมีข้อมูลเป็นจ านวนมากที่เก็บ
รวบรวมเป็นข้อมูลที่ยังไม่มีการจัดท าให้เป็นสารสนเทศ 
ที่พร้อมต่อการน าไปประยุกต์ใช้และต่อยอดตามแนวคิด
ของ การใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง (Data Centric) นอกจากนี้ 
แนวคิดในการจัดสรรงบประมาณที่ไม่มุ่งเน้นผลงานก็เป็น
ข้อจ ากัดหนึ่งที่จะต้องมีการแก้ไข เพ่ือให้เกิดการลงทุน
พัฒนาระบบสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการมุ่งไปสู่หน่วยงาน
ที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง โดยมี HSDI เป็นโครงสร้างของ
ศูนย์กลางของข้อมูลของกรมอุทกศาสตร์ 

นอกจากสิ่งท้าทายที่ต้องได้รับการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวแล้ว บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้าน
สารสนเทศในอัตราตามโครงสร้างของหน่วยจ าเป็นจะต้อง
มีการก าหนดและพิจารณาอัตรา  คุณวุฒิ และมีแผนการ
บริหารและผลิตก าลังพลได้อย่างตรงตามความต้องการ 
รวมทั้งมีแผนการบรรจุก าลังพลที่บูรณาการ และเลี่ยงการ

ปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน ซึ่งหมายรวมถึงทรัพยากรด้านระบบ
สารสนเทศอีกด้วย ในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานทางระบบ
สารสนเทศ (Information and Communication 
Technology : ICT) ที่เป็นเสาหลักหนึ่งของ HSDI ก็เป็น
ประเด็นส าคัญที่ต้องได้รับการพิจารณา เนื่องจากทุกองค์กร
ที่ต้องการใช้สารสนเทศในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ได้นั้น จ าเป็นต้องมีทีมงานที่ เชี่ยวชาญด้าน -
สารสนเทศ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโดยตรง เนื่องจากผู้ที่จะ
พัฒนาและดูแล สารสนเทศหรือ ICT ได้อย่างสมบูรณ์นั้น 
จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาและมีความรู้อย่างแท้จริง
ทั้งในด้าน Data Model, DBMS, Network, Programming, 
และ System Analysis & Design ซึ่งในปัจจุบันกรมอุทก-
ศาสตร์มีบุคลากรด้านนี้อย่างจ ากัดมาก 
สรุปแนวทางการพัฒนาด้าน HSDI ตามสภาพโครงสร้าง
ปัจจุบัน 
 ๑. ก าหนดยุทธศาสตร์ที่มีค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และ
กิจกรรม ที่ชัดเจน 
 ๒. ก าหนดนโยบาย(เฉพาะ)ประจ าปีที่มุ่งเน้นและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
 ๓. จัดสรรงบประมาณด้าน ICT และการจัดท าฐานข้อมูล
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบาย 
 ๔. จัดก าลังพลบรรจุในหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็น SDI 
ให้ครบอัตราหรืออย่างต่ าให้ได้ร้อยละ ๗๐ (ค่าเป้าหมาย
กองทัพเรือ) 
 ๕. พัฒนาก าลังพลในหน่วยงานที่ท าหน้าที่ SDI ให้มี
ขีดสมรรถนะที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
 ๖. แปลงสภาพฐานข้อมูลทางอุทกศาสตร์ในปัจจุบัน
ให้ไปสู่ Marine GIS ที่สามารถรองรับ MSDI ได้ ลักษณะ
ตามภาพท่ี ๕-๔ 

 
ภาพที่ ๕-๔ ล าดับชั้นของ Marine GIS 
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๕.๒ การจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ 
ทางอุทกศาสตร์ 
กรมอุทกศาสตร์ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ.
๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือใน
ขณะนั้น ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานตาม
ภารกิจโดยทั่วไป แต่ก็เริ่มมีแผนงานที่ใกล้เคียงกับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศเป็นครั้งแรก ได้แก่
การ พัฒนาระบบฐานข้อมูล อุทกศาสตร์  โดยแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ก าหนดเป้าประสงค์หลักในการส่ง
มอบผลผลิตให้แก่กองทัพเรือเป็นหลัก ในรูปการบริการ
ทางอุทกศาสตร์ ซึ่งมีการบรรจุแผนงานการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลอุทกศาสตร์ไว้ด้วย ภายใต้ลักษณะการ
ด าเนินงานในลักษณะ Product Centric นั่นคือการ “คิด
ว่ าจะส่ งมอบผลิตภัณฑ์หรื อบริ การอะไร ”  ให้ แก่
กองทัพเรือ แล้วมาพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือรองรับผลิตภัณฑ์
นั้น ๆ ตามภาพที่ ๕-๕ ทั้งนี้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาตาม
แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้ว การพัฒนาฐานข้อมูล 
อุทกศาสตร์ยังไม่ได้บรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
หลังจากนั้นมีแผนยุทธศาสตร์กรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ก าหนด

วิสัยทัศน์ว่า “จะเป็นหน่วยงานอุทกศาสตร์ที่พร้อม
สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารทุกมิติของกองทัพเรือ ด้วย
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔”  
โดยรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์จะมุ่งเน้นด้านการ
บริหารงานและการบริการเป็นหลัก และจัดท าขึ้นเพ่ือให้
เชื่อมโยงเข้ากับเป้าประสงค์ของกองทัพเรือเท่านั้น ทั้งนี้มี
เป้าประสงค์หลักที่พอจะเชื่อมโยงเข้ากับการพัฒนา SDI 
ได้แก่ “ระบบการท างานด้านยุทธการของกรมอุทกศาสตร์
ได้ รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนแนวความคิดทาง
ยุทธศาสตร์กองทัพเรือภายใต้ระบบการบริหารจัดการ
สมัยใหม่” โดยก าหนดตัวชี้วัดเป็น “ร้อยละความส าเร็จ 
ในการปรับปรุงระบบงานบริการการเดินเรือ การด าเนินงาน 
ด้านอุทกศาสตร์   สมุทรศาสตร์  และอุตุนิยมวิทยา 
ทางทะเล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติด้านยุทธการและ 
หน่ วยต่ า ง  ๆ  ได้ ต ามแผนงานที่ ก าหนดในแ ต่ละ
ปีงบประมาณ” ภายใต้กิจกรรม “การบริการด้านสมุทร-
ศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล” และมีแผนงาน
รองรับได้แก่การพัฒนางานบริการการเดินเรือให้เข้าสู่
ร ะบบ อัต โ นมั ติ และ เป็ นแบบใกล้ เ คี ย ง เ วล าจริ ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕-๕  แผนยุทธศาสตร์กรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
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โดยศูนย์สนับสนุนการเดินเรือรวมถึงการจัดท าฐานข้อมูล
ของกองสร้างแผนที่ กองอุตุนิยมวิทยา และกองสมุทรศาสตร์ 
ซึ่งก าหนดเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ไว้ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ (ภาพที่ ๕-๖)  โดยเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณดังกล่าว
แล้วการด าเนินแผนงานก็ยังไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนด เช่นเดียวกับแผนยุทธศาสตร์ฉบับก่อน ส่งผลให้
งานบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมายด้วย เนื่องมาจากคนใน
องค์กรอาจมีความรู้สึกว่าแผนงานบางอย่างนั้นไม่ใช่งาน
ในหน้าที่โดยตรงและไม่ได้ส าคัญมากนัก ซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติก็
ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรแก่องค์กร กล่าวคือ “จะท าหรือไม่ท า
ก็ได้” แสดงให้เห็นว่าหากจะพัฒนา SDI  ให้เกิดขึ้นได้นั้น
จ าเป็นต้องสร้างความรับรู้และความเข้าใจร่วมกัน
ภายในองค์กรให้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็น

ของการมี SDI เป็นสิ่งแรก ซึ่งควรก าหนดไว้เป็นเป้าประสงค์
หลักและควรจะท าให้บรรลุเป้าหมายโดยสมบูรณ์ก่อน 
การพัฒนาด้านการบริการข้อมูลและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
เมื่อพิจารณาตามแผนยุทธศาสตร์กรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๖๗ พบว่าไม่มีการกล่าวถึงการพัฒนา SDI  
ที่ชัดเจน นอกนั้นการปฏิบัติงานยังเป็นการปฏิบัติงาน 
ตามโครงสร้าง อศ. (เดิม) ที่เป็นการก าหนดภารกิจหน้าที่
ในการปฏิบัติงานตามแนวคิด Product centric รวมทั้ง
ไม่มีการก าหนดหน้าที่เกี่ยวกับงาน SDI  จึงท าให้การ-
พัฒนางานด้านนี้เป็นเพียงการคงสภาพและต่อยอดเพ่ิมขึ้น
จากการด าเนินการที่ได้ด าเนินการไว้ก่อนแล้ว 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดังนั้นการที่จะผลักดันองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ใหม่ที่ว่า 

“จะเป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการ
สนับสนุนการปฏิบั ติการของกองทัพเรือ ด้วยการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพ” รวมทั้งจะเป็นองค์กร SDI ที่
พร้อมสนับสนุน MSDI ของประเทศอีกต่อไปด้วย จ าเป็น
จะต้องเริ่มจากการสร้าง HSDI ในเสาหลักแรกได้แก่ ด้าน
นโยบายและการก ากับดูแล ที่จะเป็นส่วนก าหนด
แผนพัฒนาโครงสร้ า ง พ้ืนฐานภูมิ ส ารสนเทศทาง 
อุทกศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นกรอบการปฏิบัติให้กับหน่วยงาน
ภายใต้กรมอุทกศาสตร์ให้ด าเนินไปตามแผนงานและ
บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ รวมถึงการก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลทางอุทกศาสตร์ด้วย 
ซ่ึงแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศทางทะเล 
หรือ HSDI Strategic Plan อาจจะแยกออกมาต่างหาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
โดยเฉพาะจากแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีตามปกติ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น
ก็ได้ และการก าหนดแผนฯที่ดีนั้นจ าเป็นต้องให้กลมกลืน
เข้ากับงานตามหน้าที่ปกติ  ซึ่ งต้องท าให้ผู้ ปฏิบัติมี
ความรู้สึกว่าเป็นงานในหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบและต้อง
ปฏิบัติ (Mandatory) ไม่ใช่รู้สึกว่าเป็นแค่งานเสริม 
(Optional) อันจะส่งผลให้แผนงานนั้นมีการปฏิบัติได้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ได้ 

จากปัญหาและอุปสรรคต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินการด้าน SDI ของกรมอุทกศาสตร์ และความ-
พยายามในการเปลี่ยนจากองค์กรตามแนวคิด Product 
centric ไปสู่ Data centric จึงได้มีการพิจารณาในการ
ปรับโครงสร้างใหม่ รวมทั้งก าหนดวิสัยทัศน์ที่ผ่านการ
ทบทวน และน ามาใช้ตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดย

ภาพที่ ๕-๖  แผนยุทธศาสตร์กรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๗ (เป้าประสงค์มิติประสิทธิผล) 
 

เปา้ประสงค์ ตัวช้ีวัด
มิติที ่๑ ประสทิธผิล
๑. มคีวามพร้อมในการถวายพระเกยีรติ และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษตัริย์

ตช. ๑.๑ ร้อยละของความส าเร็จในการสนับสนุนการถวาย พระเกยีรติ และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย์

๒. มคีวามพร้อมในการสนับสนุนทางเทคนิคในการแกไ้ข
ปัญหาความไมส่งบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามทีไ่ด้รับ
มอบหมาย

ตช. ๒.๑ ร้อยละของความส าเร็จในการสนับสนุนทางเทคนิคในการแกไ้ขปัญหาความไมส่งบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย ในแต่ละปีงบประมาณ

๓. มคีวามพร้อมในการสนับสนุนข้อมลูด้านอทุกศาสตร์
ให้กบัหน่วยต่าง ๆ ทีเ่ตรียมก าลังและใช้ก าลังในการ
ป้องกนัประเทศและรักษาความมัน่คงภายในของ ทร.

ตช. ๓.๑ ร้อยละความส าเร็จในการสนับสนุนข้อมลูด้านอทุกศาสตร์ให้กบัหน่วยต่าง ๆ ทีเ่ตรียม
ก าลังและใช้ก าลังในการป้องกนัประเทศและรักษาความมัน่คงภายในของ ทร.

๔. การให้บริการด้านสมทุรศาสตร์และการคมนาคมทาง
ทะเล การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในพืน้ที่
รับผิดชอบได้ตามแผนงานทีก่ าหนด/ได้รับการร้องขอ

ตช. ๔.๑ ร้อยละความส าเร็จในการสนับสนุนข้อมลูภัยพบิัติทางทะเลให้กบั ศบภ.ทร. ได้อย่างต่อเนื่อง

๕. ด ารงความร่วมมอืในการด าเนินกจิกรรมงานอทุกศาสตร์
ระหว่างประเทศ

ตช. ๕.๑ ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินกจิกรรมงานด้านอทุกศาสตร์เพือ่ส่งเสริม
ความสัมพนัธ์และความร่วมมอืระหว่างประเทศของ อศ. ตามแผนงานทีก่ าหนดในแต่ละปีงบประมาณ

๖. มกีารน าแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือด้านบริหารจัดการ 
(๕๘ – ๖๗) ไปสู่การปฏิบัติ

ตช. ๖.๑ ร้อยละของความส าเร็จในการน าแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือด้านบริหารจัดการ ๕๘ – ๖๗
 ไปสู่การปฏิบัติ

๕ - ๗



วิสัยทัศน์ใหม่ ความว่า “จะเป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็น
ศูนย์ กลา งในการสนั บสนุ นการปฏิบั ติ ก า รของ
กองทัพเรือ ด้วยการบริหารจัดการที่ มีคุณภาพ”  
นอกจากนั้นจากการเข้าร่วมการสัมมนาในกองทัพเรือ 
พบว่าความต้องการและรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับบริการใน

กองทัพเรือนั้น มีรูปแบบที่หลากหลายและมีความซับซ้อน
มากขึ้น ซึ่งเกินกว่าผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมที่จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการในการใช้งานได้ทั้งหมด ดังนั้น
กรมอุทกศาสตร์จึงมีแนวคิดและขอเสนออนุมัติในการ
เสนอขอปรับโครงสร้าง โดยมีรายละเอียดตามภาพที่ ๕-๗ 

ภาพที่ ๕-๗  โครงสร้างกรมอุทกศาสตร์ทีเ่สนอปรับใหม ่
 

จากโครงสร้างใหม่ก าหนดให้ศูนย์ข้อมูลข่าวกรอง
ภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ (ศภอ.อศ.)  มีหน้าที่ 
“อ านวยการ ก ากับการ ประสานงาน และด าเนินการ 
เกี่ยวกับการส ารวจและรวบรวมข้อมูลอุทกศาสตร์ 
สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา บริหารจัดการฐานข้อมูลทาง
อุทกศาสตร์  ผลิตและให้บริการข้อมูลข่าวกรองภูมิ
สารสนเทศทางอุทกศาสตร์สนับสนุนการปฏิบัติการทาง
ทหารของกองทัพเรือ และการเดินเรือ ตลอดจนงานเขต
แดนทางทะเลระหว่างประเทศ” รองรับการปฏิบัติงาน
ตามแนวคิดการใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง โดยน าหน่วยขึ้นตรง
กรมอุทกศาสตร์ ที่เป็นหน่วยส ารวจ ตรวจวัด และวิเคราะห์
ข้อมูล รวมไว้ด้วยกัน เ พ่ือให้ศูนย์ที่ตั้ งขึ้นใหม่นั้นมี 
ขีดความสามารถดังนี้  

๑. การรวบรวมข้อมูลและจัดการชั้นข้อมูลมาตรฐาน
ด้านอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา 

๒. การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นเบื้องต้นทางทะเล 
(Fundamental Geographic Data Set: FGDS) ผลิต
ข้อมูลภู มิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์  สมุทรศาสตร์ 
อุตุนิยมวิทยาทางทะเล ปัจจัยแวดล้อมทางด้านสมุทรศาสตร์

และอุทกศาสตร์ สนับสนุนการปฏิบัติการของเรือด าน้ า 
และศูนย์สงครามทุ่นระเบิด 

๓. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศพร้อมใช้งานใน
รูปแบบของ Information และข่าวกรองในรูปแบบ 
ของผลิตภัณฑ์ (Product) และรูปแบบที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ 
(Non-product format) ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล 
ข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ เพ่ือการปฏิบัติการ
ของเรือด าน้ า สงครามทุ่นระเบิด ตลอดจนการปฏิบัติการ
ทางทหารในทุกมิติของกองทัพเรือ 

๔.  การวิ เคราะห์ เ ชิ ง พ้ืนที่ ด้ วยการวิ เ คราะห์ 
ภูมิประเทศ (Terrain analysis) ด้วยโปรแกรม และ
การศึกษาแบบจ าลอง 

๕. การให้บริการข้อมูล (Clearinghouse) ข่าวกรอง
ภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ ปัจจัยแวดล้อมทางด้าน-
สมุทรศาสตร์และอุทกศาสตร์ กับศูนย์สงครามทุ่นระเบิด 
ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพเรือ (ศปก.ทร.) และศูนย์ปฏิบัติการ
เรือด าน้ า ผ่านทางระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบ C4ISR 
ของ ศปก.ทร. 

๕ - ๘



มีหน่วยงานที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่โดยการยุบกองสร้าง
แผนที่ที่มีหน้าที่ในการสร้างผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด Product 
Centric มาเป็นกองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ ที่ท า-
หน้าที่ตามแนวคิดของการใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง (Data 
Centric) ที่จะสามารถผลิตส่งมอบผลผลิตทั้งผลิตภัณฑ์
และบริการ (Products & Services) ได้อย่างหลากหลาย 
และมีการรวมหน่วยงานที่ท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
เชิงพ้ืนที่เข้าไว้อยู่ในศูนย์เดียวกันด้วย ได้แก่ กองส ารวจแผนที่  

กองสมุทรศาสตร์ และกองอุตุนิยมวิทยา โดยมีการน า
ภารกิจและหน้าที่เดิมของกองวิทยาการบางส่วนมาผนวก
รวมใน ศภอ.อศ. โดยเฉพาะในส่วนของหน้าท่ีดูแลระบบ
สารสนเทศ ซึ่งจากภาพที่ ๕-๘ เห็นได้ว่าโครงสร้างใหม่
ของกรมอุทกศาสตร์ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้าง
นั้น จะเหมาะกับการเป็นองค์กร SDI เนื่องจากเน้นกับ
การจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้วยระบบสารสนเทศแบบรวม
ศูนย์ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบกระบวนการ ได้แก่ การเก็บรวบรวม

 
ภาพที่ ๕-๘ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างการจดัหน่วยใหม่และโครงสร้างของ HSDI 

 
การวิเคราะห์และประมวลผล ตลอดจนการบริการแจกจ่าย
ให้ผู้รับบริการในรูปแบบทั้งผลิตภัณฑ์ (ผ่านศูนย์สนับสนุน
การเดินเรือ) และมีศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศ 
ทางอุทกศาสตร์ที่ท าหน้าที่ในการจัดท า บ ารุงรักษา และ
ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้พร้อมต่อการให้บริการ 
ในรูปแบบของข้อมูลดิจิทัล จึงท าให้โครงสร้างกรมอุทก-
ศาสตร์ (ใหม่) นั้น จะสามารถรองรับงาน HSDI ในองค์ประกอบ
ด้านมาตรฐานและเทคโนโลยีและด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังได้เพ่ิมความส าคัญให้กับ
องค์ประกอบด้านการศึกษาและอบรม (E) ซึ่งเป็น
รากฐานส าคัญของเสาหลักทั้ง ๔ ด้าน โดยการยกระดับ
โรงเรียนอุทกศาสตร์จากเดิมอยู่ภายใต้กองวิทยาการให้
เป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมอุทกศาสตร์อีกด้วย เพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการผลิตนักส ารวจอุทกศาสตร์และ 

นักสร้างแผนที่เดินเรือที่ได้การรับรองจากองค์กรสากล 
ได้แก่ International Hydrographic Organization 
(IHO)  International Federation of Surveyors (FIG) 
และInternational Cartographic Association (ICA)  
ในระดับ Category A และ Category B ซึ่งที่ผ่านมา 
กรมอุทกศาสตร์จ าเป็นต้องจัดส่งบุคลากรไปอบรม  
ณ ต่างประเทศเท่านั้น  ส าหรับกองบังคับการ มีการ
ปรับปรุงหน้าที่เพ่ิมเติมในการดูแล การประสานงานกับ
องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ทั้งนี้การจัดสรรบุคลากร
และงบประมาณในการดูแลรับผิดชอบเสาหลัก HSDI  
แต่ละด้านจะต้องมีความสอดคล้องและสมดุลกับการ
พัฒนาเสาหลักของ HSDI กล่าวคือจะต้องมีดุลยภาพ 
ในการพัฒนาในแต่ละเสาหลักนั่นเอง  โดยเมื่อพิจารณา
สถานภาพตามโครงสร้างปัจจุบันของกรมอุทกศาสตร์  
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จะเห็นว่าโครงสร้างด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ (G) ค่อนข้าง
จะใหญ่โตมากเมื่อเทียบกับด้านอ่ืน ๆ เนื่องจากที่ผ่านมา 
มีการใช้งบลงทุนจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง ส่วนโครงสร้าง
ด้านมาตรฐานและเทคโนโลยี (STe) มีการพัฒนาแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป และในด้านการศึกษาและอบรม (E)  
ที่เก่ียวข้องกับ SDI มีจ านวนลดหลั่นลงตามล าดับ 
ล าดับขั้นตอนในการพัฒนา HSDI 
 IHO ได้ให้แนวทางในการพัฒนา MSDI ของหน่วยงาน
อุทกศาสตร์ที่สามารถพัฒนาขึ้นได้ที่ระดับองค์กรระดับ 
ประเทศ (อันเป็นส่วนหนึ่งของ NSDI) หรือในระดับภูมิภาค 
(เช่น Arctic SDI) ทั้งนี้ในทุกระดับมีความจ าเป็นต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ IHO แนะน าไว้เพ่ือให้มั่นใจว่า 
จะประสบความส าเร็จ ดังนั้นในการจัดท า HSDI โดยให้
สามารถรองรับ MSDI ต่อไปในอนาคตได้ มีกระบวนงาน 
ที่ควรบรรจุไว้ในแผนพัฒนา HSDI ดังนี้ 
 ๑. เตรียมการจัดท านโยบายและบทบาทด้าน 
HSDI/MSDI 
 ๒. ระบุผู้ชักน า ผลักดัน และให้การสนับสนุนในการ
พัฒนา HSDI/MSDI ซึ่งอาจต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงของ
กองทัพ หน่วยงานรัฐ หรือรัฐมนตรี 
 ๓. ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และความต้องการ 
 ๔. สร้างการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารระดับสูง 
 ๕. ระบุกฎหมาย ข้อบังคับระดับประเทศหรือระดับ
องค์กรที่เกี่ยวข้องต่อการสนับสนุน SDI 
 ๖. เข้าร่วมมือในคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์
ภูมิภาคของ IHO ตามเหมาะสม 
 ๗. มีส่วนร่วมกับคณะท างาน IHO MSDI Working 
Group 
 ๘. ระบุผู้ให้บริการข้อมูลรายอ่ืน ๆ แก่ HSDI/MSDI 
ดังนี้ 
  ๘.๑ ชื่อหน่วยงานและประเภทข้อมูลที่มี 
  ๘.๒ ข้อมูลจากหน่วยงานน้ันเป็นส่วนเสริมของ
ข้อมูลอุทกศาสตร์อย่างไร 
  ๘.๓ ใครคือบุคคลส าคัญของหน่วยงานที่จะ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
  ๘.๔ มีความคาดหวังสิ่งใดจากกรมอุทกศาสตร์ 

  ๘ . ๕  มี ก า ร ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ อ ง ค์ ก ร อ่ื น  ๆ  
ในเรื่อง HSDI/MSDI อย่างไร 
  ๘.๖ มีวิธีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูล
อย่างไร 
 ๙. เชิญชวนผู้ให้บริการข้อมูลรายอ่ืน ๆ ทั้งทางบก
และทางทะเลให้เข้าร่วมมือ 
 ๑๐.  วางแผนร่ วมกับผู้ มี ส่ วนได้ส่ วน เสียและ 
ผู้ให้บริการข้อมูลอ่ืน ๆ ทั้งหมด เพ่ือให้การสนับสนุน
ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้  ผู้โน้มน้าว หรือผู้ผลักดัน 
 ๑๑. หากเห็นว่า HSDI/MSDI เป็นเรื่องใหม่และมี
กรมอุทกศาสตร์เป็นหน่วยหลัก ให้พิจารณาจัดท า "White 
Paper" เพื่อการถกแถลงและแสดงความคิดเห็นโดย
ผู้บริหารระดับสูง ผู้มีอ านาจตัดสินใจ นักการเมือง รวมถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 
 ๑๒. ส่งเสริมเรื่องโอกาสและประโยชน์ที่ได้รับจาก 
HSDI/MSDI ให้กับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ  
 ๑๓. ขออนุมัติในการเข้าร่วม MSDI 
 ๑๔. จัดตั้ งและเข้าร่วมกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียของ 
HSDI/MSDI เช่น กลุ่มขับเคลื่อน 
 ๑๕. ก าหนดขอบเขตแผนงานและแผนกลยุทธ์ 
 ๑๖. ระบุประโยชน์ที่จะได้รับภายในหน่วยงานและ
ส่งเสริมให้กับผู้ร่วมงาน 
 ๑๗. มีส่วนร่วม ตอบสนอง และการประสานกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 
 ๑๘. พัฒนาหน่วยงานเพื่อการเข้าร่วม MSDI 
 จากข้ันตอนการพัฒนา HSDI ข้างต้นสรุปให้เข้าใจได้
ง่ายว่า “เราจะสร้าง HSDI โดยอาศัยใครและให้ใคร
ได้รับประโยชน์บ้าง” เพ่ือจะท าให้ทราบถึงขอบเขต 
แผนยุทธศาสตร์ว่ าจะกว้ างขวางมากน้อยเพียงใด 
กล่าวคือต้องทราบตัวผู้เล่นที่มีบทบาท (Key Player) ว่ามี
ใครบ้าง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากพันธกิจของกรมอุทกศาสตร์
จะสามารถจัดกลุ่ม Key Player ได้แก่ กองทัพเรือ  
ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
( ศ ร ช ล . )  ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ต า ม ม ติ ค ณะ รั ฐ ม น ต รี 
(ตั วอย่าง เช่น กภช. )  ที่ เป็นส่วนที่มีบทบาทส าคัญ 
นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานรัฐภาคทะเล รวมถึงองค์กร 
สถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน และประชาชนที่ใช้
ประโยชน์จากทะเล ซึ่งมีส่วนร่วมกับ HSDI ด้วย โดยที่
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แผนยุทธศาสตร์จะให้น้ าหนักและล าดับความส าคัญของ 
Key Player ตามภาพที่ ๕-๙ 

 
 

ภาพที่ ๕-๙ ขอบเขตและระดับชั้นของแผนยุทธศาสตร์ HSDI 
 

การจัดท านโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์เป็นข้ันตอน
ล าดับแรก ในการจัดท าจะมีลักษณะเหมือนกับการจัดท า
ยุทธศาสตร์โดยทั่วไป โดยเริ่มจากการประเมินปัจจัย
สภาวะแวดล้อมและแรงผลักดันจากความต้องการใช้
ภูมิสารสนเทศทางทะเลต่าง ๆ ซึ่งควรจะพิจารณาตั้งแต่
ระดับโลกลงมาถึงระดับประเทศ จนมาสู่ระดับกองทัพ 
เพ่ือให้การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา HSDI อยู่ใน
ประเด็นของกระแสสังคมโลก และจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาประเทศเพ่ือให้สามารถรองรับการก้าวเข้าสู่ 
MSDI ระดับประเทศหรือสากลต่อไปได้ รวมถึงต้องรองรับ
แผนยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือซึ่งเป็นผู้มีบทบาทหลัก 
ตลอดจนต้องสอดคล้องกับกฎหมายด้านทะเลและ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในประเทศอีกด้วย ปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นมีดังนี้ 

- เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainment 
Development Goals: SDG) ขององค์การสหประชาชาติ 
(UN) ที่มีเป้าหมายการพัฒนาของประชาคมโลกไปสู่
อนาคตที่ยั่งยืนอยู่ด้วยกัน ๑๗ เป้าหมาย ซึ่งมีเป้าหมาย 
ที่ ๑๔ ชื่อว่า Life Below Water ที่เกี่ยวข้องกับการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากร 
ทางทะเลเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการด าเนินการ
ของหน่วยงานภายใต้ UN อาทิเช่น องค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ที่ริเริ่มโครงการ “Blue 
Growth” ที่มีเป้าหมายขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย 
(IUU Fishing) อยู่ด้วย   

- นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคง
แห่งชาติ  (พ.ศ .๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  ที่มาจากกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
โดยมีแผนการรักษาความม่ันคงทางทะเล โดยก าหนด
เป้าหมายว่าประเทศไทยสามารถปกป้อง รักษา และ
แสวงหาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

- แผนความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘ 
– ๒๕๖๔) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า  
“ประเทศไทยสามารถปกป้อง รักษา และแสวงหา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายในการบริหารจัดการ และการบูรณาการการใช้พลัง
อ านาจของชาติในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย
ก าหนดวัตถุประสงค์ของชาติทางทะเลไว้ด้วยกัน ๖ ข้อ 

- ยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
– ๒๕๗๙ ได้ก าหนดการสร้างความมั่นคงของชาติทาง
ทะเลตามแนวคิด “ปฏิบัติการสองฝั่งมหาสมุทรและ 
สามพ้ืนที่ปฏิบัติการ” โดยมองถึ ง พ้ืนที่ปฏิบัติการ  
ในอนาคตที่เปล่ียนแปลงไปตามบริบทของผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลที่มิได้หยุดอยู่เพียงแค่อาณาเขตทาง
ทะเลของไทย แต่แผ่ขยายไปทั่วโลก 

- พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีศูนย์อ านวยการรักษา -
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ซึ่งมีกองทัพเรือ
เป็นหน่วยที่มีบทบาทหลักในการด าเนินงาน  

- พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสาระส าคัญเพ่ือให้การพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศครอบคลุมการ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการวางโครงสร้าง 
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พ้ืนฐานสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพ่ือลดความซ้ าซ้อนใน
การด าเนินงานและส่งเสริมกิจกรรมในด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน 

- แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ มีเป้าหมาย “ประเทศไทยมีเครือข่ายระบบ
ออนไลน์ให้ทุกภาคส่วนใช้สืบค้นเรียกดู และดาวน์โหลด
ข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานที่สมบูรณ์ ละเอียดถูกต้อง 
และทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
ยอดได้ในเชิงพาณิชย์ของภาคธุรกิจ ในกิจการของรัฐ 
ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย สร้างนวัตกรรม และในกิจการเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ โดยมีเงื่อนไขและข้อจ ากัดน้อยที่สุด”  

- คณะท างานด้าน MSDI ขององค์การ 
อุทกศาสตร์สากล (MSDI Working Group) ที่เป็น
กลไกในการผลักดันให้ประเทศสมาชิกได้ริเริ่มพัฒนา 
MSDI โดยเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ จนถึง
ปัจจุบัน 

- การประชุมคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาค
เอเชียตะวันออก (EAHC) ด้าน MSDI เป็นส่วนผลักดัน
ให้ ป ระ เทศสมาชิ กมี ก า ร แลก เปลี่ ย นข้ อมู ล แล ะ
ประสบการณ์ในการพัฒนา SDI ระหว่างกัน ซึ่งเริ่มมีการ
ประชุมครั้งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ.๒๕๖๐ และจะมี
การประชุมทุก ๆ ปี 

เมื่อระบุปัจจัยสภาวะแวดล้อมและแรงผลักดันที่ท า
ให้เกิดการจัดท า HSDI แล้ว จะต้องท าการวิเคราะห์ จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) เพ่ือให้ได้
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในการพัฒนา HSDI รวมถึงต้อง
จัดท าบทสรุปผู้บริหาร ก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
ตลอดจนก าหนดแผนงาน (Action Plan) ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  

๑.  วิสัยทัศน์ การก าหนดวิสัยทัศน์ควรแสดงให้เห็น
ถึงการส่งเสริมและเกื้อกูลให้ผู้ใช้มีความสะดวกต่อการใช้ 
ภูมิ สารสนเทศทางอุทกศาสตร์  และสนับสนุนต่ อ
ยุทธศาสตร์กองทัพเรือและการพัฒนาประเทศ อีกทั้งต้อง
แสดงให้เห็นบทบาทของการเป็นรากฐานภูมิสารสนเทศ
ทางอุทกศาสตร์  ดั งตัวอย่ าง  “โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ (HSDI) เป็นเครื่องมือ 
 

 
สนับสนุนด้านการปกปอง รักษา และแสวงหาผลประโยชน
ของชาติทางทะเลไดอยางสมดุลและยั่งยืน” 

๒.  เป้าหมาย คือสิ่งที่ต้องการไปให้ถึง เป็นทิศทาง
ของการพัฒนา HSDI ให้ก้าวไป โดยใช้หลักการ SMART 
ได้แก่ S (Specific) ก าหนดเฉพาะเจาะจง มีความชัดเจน 
M (Measurable) สามารถวัดผลได้ A (Achievable) 
สามารถปฏิบัติให้ส าเร็จได้ R (Realistic) ต้องเป็นจริงได้ 
และ T (Time Bound) มีกรอบเวลาท่ีชัดเจน ดังเช่น 
“เป็นเสาหลักของโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศทางอุทก-
ศาสตร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมน าไปใช้ในกิจกรรมทาง-
ทะเลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา ๕ ปี”  

๓.  วัตถุประสงค์ การก าหนดวัตถุประสงค์เป็น
กระบวนการวิธีการปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายที่ตั้งไว้
ซึ่งวัตถุประสงค์ของ HSDI อาจก าหนดด้วยกันหลายข้อ 
ดังนี้ 

๓.๑ เพ่ือจัดเตรียมกลไกและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส าหรับการใช้ประโยชน์ภูมิสารสนเทศทางทะเลร่วมกัน
ระหว่างกรมอุทกศาสตร์และผู้ใช้ข้อมูล 

๓.๒ เพ่ือเกื้อกูลการใช้ภูมิสารสนเทศทางทะเล
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยการจัดเตรียมเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 

๓.๓ เพ่ือป้องกันการด าเนินการที่ซ้ าซ้อนกันระหว่าง
หน่วยงานภายในกรมอุทกศาสตร์ในเรื่องของการรวบรวม 
การประมวลผล การบ ารุงรักษา การจัดเตรียมและ
ให้บริการเผยแพร่ภูมิสารสนเทศทางทะเล 

๓.๔ เพ่ือส่งเสริมการใช้ภูมิสารสนเทศทางทะเลใน
การน าไปใช้บริหารจัดการพ้ืนที่ทางทะเล (MSP) อย่าง
กว้างขวางในระดับภูมิภาคของประเทศและระดับประเทศ 

๓.๕ เพ่ือกระตุ้นและเสริมสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับคุณค่าของภูมิสารสนเทศทางทะเลและเทคโนโลยี
ที่เก่ียวข้อง 

๓.๖ เ พ่ือสนับสนุนการ พัฒนาภูมิ สารสนเทศ 
ทางทะเลของประเทศโดยการร่ วมมือกันระหว่าง 
กรมอุทกศาสตร์ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา 

้ ์
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๔.  แผนงาน เป็นส่วนที่น าวัตถุประสงค์มาถ่อยทอด
ลงสู่การปฏิบัติ  ซึ่งแต่ละแผนงานต้องมีการก าหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
งบประมาณและระยะเวลาของแผนงาน แผนงานด้าน
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเลที่กรมอุทกศาสตร์ที่ควร
มีการปฏิบัติ ได้แก่ 

๑. วิเคราะห์กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายหลัก ได้แก่ 
หน่วยงานภายในกองทัพเรือ และกลุ่มเป้าหมายรอง 
ได้แก่ หน่วยงานภายนอก และประชาชน 

๒. ทบทวนเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ 
ข้อมูลปกปิด และข้อมูลที่ต้องให้บริการตามพันธกิจของ
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (NGIS) 

๓. ระบุและจ าแนกผลิตภัณฑ์และการบริการ 
(Products Applications & Services) ให้ชัดเจน ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ท่ีจะแจกจ่ายตามช่องทางปกติ (Hard copy) 
และผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลสารสนเทศที่จะแจกจ่ายผ่าน
ระบบสารสนเทศ (Web Portal) 

๔. ออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการให้ตรงความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

๕.  ด าเนิ นการตามวงจรของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ SDLC (System Development Life Cycle) 
 
สรุป โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านนโยบายและการก ากับ
ดูแลของ HSDI ที่ดีควรประกอบไปด้วยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ 
 ๑. การก าหนดนโยบายและบทบาทของกรมอุทก
ศาสตร์ที่รับผิดชอบภูมิสารสนเทศทางทะเลต่อการพัฒนา 
MSDI ในระดับชาติ 
 ๒. ก าหนดแผนกลยุทธ์เป็นช่วงระยะ ๕ - ๑๐ ปี 
ส าหรับการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ๓. ก าหนดหน่วยงานศูนย์กลางในการบริหารจัดการ 
ดูแล และประสานงาน รวมถึงก าหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. ก าหนดหน่วยงานหลักและรองในการด าเนินการ
จัดท าชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
 ๕. ก าหนดรูปแบบมาตรฐานกลางของภูมิสารสนเทศ
ทางทะเล ทั้งด้านโครงสร้างข้อมูล ข้อมูลอรรถาธิบาย 
และคุณลักษณะของข้อมูล รวมถึงข้อก าหนดด้านบริการ
ข้อมูล 

 ๖. การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอ้ืออ านวย
ต่อการเผยแพร่และการจัดการระบบภูมิสารสนเทศทาง
ทะเล 
 ๗. ก าหนดให้มีเครือข่ายการบริการภูมิสารสนเทศ
ทางทะเล (Portal)  
 ๘. การสนับสนุนบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานทางทะเล 
 ๙. การสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต
และผู้ใช้ระบบภูมิสารสนเทศทางทะเล  
 ๑๐. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศทางทะเลภายในประเทศ   
 ๑๑. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ด้านภูมิสารสนเทศทางทะเล 
 ๑๒. การเสริมสร้างบทบาทการเป็นรากฐานของ
แหล่งข้อมูลส าหรับการให้บริการของประเทศ 
 
๕.๓ การจัดท าข้อมูลอรรถาธิบาย (Metadata) ของ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์   
 ความส าคัญของข้อมูลอรรถาธิบาย (Metadata) 
หรือค าอธิบายข้อมูล เป็นการอธิบายลักษณะของข้อมูล 
เปรียบเสมือนการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูล 
ความส าคัญของข้อมูลอรรถาธิบายจะช่วยให้ผู้ใช้ทราบถึง
กรรมวิธีการผลิต ความละเอียด ความถูกต้อง วิธีการโอน
ถ่ายหรือแลกเปลี่ยน และระบบความปลอดภัยของข้อมูล 
ดังนั้นการจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ ควร
ก าหนดแนวทางในการผลิตข้อมูล เช่น มีการควบคุมเรื่อง
เครื่องประมวลผล โปรแกรม รูปแบบข้อมูล และควบคุม
กระบวนการผลิต เป็นต้น นอกจากนั้นข้อมูลอรรถาธิบาย
ยังเป็นส่วนส าคัญต่อระบบให้บริการภูมิสารสนเทศ นั่นคือ
เป็นส่วนสนับสนุนของระบบการสืบค้นข้อมูลในระบบ 
Portal ซึ่งเป็นขั้นตอนเริ่มแรกในการให้บริการสารสนเทศ 
ที่จะท าให้ผู้รับบริการทราบถึงรายละเอียดของเนื้อหา
ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ใ น ร ะบ บ  ก่ อ น ที่ จ ะ น า ข้ อ มู ล ไ ป ใ ช้ 
(download) หากปราศจากข้อมูลอรรถาธิบายจะท าให้
เกิดความยุ่งยากในการค้นหาข้อมูลตามที่ต้องการ รวมถึง
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวข้อมูล  โดยมาตรฐานในการ
จัดท าข้อมูลเป็นเสมือนกฎเกณฑ์ทางสังคมอย่างหนึ่งที่จะ
ท าให้ผู้ อ่ืนยอมรับในข้อมูลของหน่วยงาน  ความพร้อม

๕ - ๑๓



ของกรมอุทกศาสตร์ต่อการพัฒนามาตรฐานข้อมูล  
ต้องมีการก าหนดมาตรฐานของกรรมวิธีการผลิตข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ  บุคลากรที่ปฏิบัติ งานต้องมีความรู้
ความสามารถและได้รับการฝึกฝน รวมทั้งได้รับการพัฒนา
ฝีมืออย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ต้องมีความรู้ ประสบการณ์ 
และความรับผิดชอบในการท างาน  รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องต้องมองเห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ร่วมมือ เพ่ือพัฒนาให้เกิดมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับใน
ทุกภาคส่วน โดยมาตรฐานหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลและในระดับประเทศส าหรับใช้ในการจัดท าข้อมูล
อรรถาธิบาย ได้แก่ มาตรฐานการอธิบายข้อมูลภูมิ -
สารสนเทศ ISO 19115 Geographic Information- 
Metadata 
 
มาตรฐานการอธิบายข้อมูลภูมิสารสนเทศ ISO 19115 
Geographic Information – Metadata 
 ๑.  ขอบเขตมาตรฐานการอธิบายข้อมูลภู มิ
สารสนเทศ มาตรฐาน ISO 19115: Metadata มี
ขอบเขตเนื้อหาของมาตรฐานเก่ียวกับการก าหนดแบบ
แผน (Schema)  ส าหรับการอธิบายด้านสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (ข้อมูล) และการบริการอ่ืน ๆ (Services) โดยการ
อธิบายจะก าหนดรายละเอียดดังนี้ 

๑.๑ การระบุหรือจ าแนกข้อมูล (Identification) 
๑.๒ ขอบเขต (Extent) 
๑.๓ คุณภาพ (Quality) 
๑.๔ แบบแผนเชิงปริภูมิและเชิงเวลา (Spatial and 

Temporal Schema) 
๑.๕ ระบบอ้างอิงต าแหน่ง (Spatial Reference) 
๑ .๖  การ เ ผยแพร่  (Distribution)  ข้ อมู ลทา ง

ภูมิศาสตร์เชิงเลข (Digital)  
มาตรฐาน ISO 19115: Metadata นี้มีมาตรฐาน

การก าหนดรูปแบบส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อก าหนดหรือ
ข้อบังคับ ส าหรับหัวข้อ (Item) ของการอธิบายข้อมูลตาม
โครงสร้างของมาตรฐาน ได้แก่ ส่วนหลัก (Mandatory)  
ส่วนที่เป็นเงื่อนไข (Conditional) ส าหรับองค์ประกอบ
ของข้อมูลอรรถาธิบายที่เป็นข้อบังคับเป็นทางเลือกหรือ
ตัวเลือก (Optional) นั้น  มีข้อก าหนดไว้ว่าจะอธิบาย
หรือไม่อธิบายก็ได้ เพราะส่วนนี้ เป็นส่วนช่วยสนับสนุน

หรือเพ่ิมเติมรายละเอียดให้กับข้อมูลอรรถาธิบายของ 
ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศให้มี ความชัดเจนมากยิ่ งขึ้น  
ซึ่ งข้ อมู ลรายละเ อี ยดในส่ วนนี้ ผู้ ใ ช้ งานที่ ต้ องการ
รายละเอียดของชุดข้อมูลเป็นพิเศษเท่านั้นที่ต้องการ   
เช่น ข้อมูลรายการของข้อมูลประวัติความเป็นมาและ
ข้ อมู ล เกี่ ย วกับคุณภาพของข้ อมู ล เชิ งลึ ก  เป็ นต้ น  
โดยลักษณะของข้อบังคับทั้ง ๓ ลักษณะนั้น มีทั้งในระดับ
ของ Metadata Section, Metadata Entities และ 
Metadata Elements รวมถึงการก าหนดค่ามากที่สุดของ
ชุดค าตอบที่ต้องอธิบาย ซึ่งสามารถที่จะประยุกต์ใช้ ให้
เหมาะสมกับข้อมูลในแต่ละรายการ เพ่ือให้สามารถ
อธิบายถึงที่มาของข้อมูล ความสมบูรณ์ของข้อมูลการ
เข้าถึงข้อมูล การโอนถ่ายข้อมูล และความเหมาะสมใน
การใช้ข้อมูลเชิงเลข การอธิบายข้อมูลภูมิสารสนเทศ  
ตามโครงสร้างนี้ ใช้เพ่ือการอธิบายข้อมูลภูมิสารสนเทศ
เชิงเลข (Digital Geographic Data) เป็นหลัก 
 ๒. ลักษณะของการบังคับในการอธิบายข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศตามโครงสร้าง  การอธิบายข้อมูลภูมิ
สารสนเทศมีลักษณะเป็นล าดับชั้นที่แยกย่อยลงไปใน
รายละเอียด ตามหัวข้อการอธิบาย เช่น Metadata 
Section ประกอบด้วย Metadata Entities และ 
Metadata Element หรือ Item ต่าง ๆ  ซ่ึงในส่วน 
Metadata Entities อาจประกอบไปด้วยรายละเอียดที่
เป็น Metadata Entities ซ้อนอยู่ภายใน Entity นั้น ๆ 
และ Metadata Element หรือ Item ต่าง ๆ ที่อยู่ใน
กลุ่มประเด็นเดียวกันโดยลักษณะบังคับ  ในการอธิบาย
ข้อมูล ทั้ง Metadata Section, Metadata Entities 
และ Metadata Element จะมีลักษณะของการบังคับอยู่ 
๓ ลักษณะ ได้แก่ 

๒.๑ ส่วนหลัก (Mandatory หรือ M) คือส่วนที่
บังคับไว้ว่าต้องท าการอธิบาย 

๒.๒ ส่วนเงื่อนไข (Condition หรือ C) เป็นส่วนที่
จะต้องอธิบายตามเงื่อนไขที่ก ากับอยู่ 

๒.๓ ส่วนทางเลือกหรือตัวเลือก (Optional หรือ O) 
ซึ่งเป็นส่วนที่สามารถจะเลือกได้ว่าจะท าการอธิบาย
หรือไม่อธิบายก็ได้ โดยการอธิบายในหัวข้อ Optional  
จะช่วยให้รายละเอียดของการอธิบายข้อมูลมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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การบังคับหรือเงื่อนไขในการอธิบายนี้จะมีก ากับใน
ทุกหัวข้อ ทั้งในระดับที่เป็น Metadata Section, 
Metadata Entity และ Metadata Element หรือ 
Item ต่าง ๆ ของรายการข้อมูลตามมาตรฐานการอธิบาย
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ส่วนล าดับชั้นของระดับคุณภาพ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ สามารถอธิบายได้หลายระดับ 
โดยทั่วไปรูปแบบและลักษณะการอธิบายของมาตรฐาน
การอธิบายข้อมูลนี้ จะรองรับกับการอธิบายรายละเอียด
ข้อมูลในระดับชุดข้อมูล (Dataset) ซึ่งเป็นขั้นพ้ืนฐานโดย
มีรูปแบบการอธิบายข้อมูลที่ไม่ซับซ้อนมากนัก แต่ใน
ระดับ อ่ืนที่ อ งค์ป ระกอบของการอธิบ ายข้ อมู ลมี
รายละเอียดมากขึ้น และซับซ้อนมากกว่าระดับ Dataset 
เช่น ระดับรายการข้อมูลเชิงอรรถ (Attribute Type) 
และระดับรายการข้อมูลวัตถุรูปลักษณ์ (Feature Type) 
รวมทั้งในระดับล าดับชุดข้อมูล (Dataset Series) ซึ่งเป็น
ระดับที่ มี การอธิบายถึ งคุณลักษณะของชุดข้อมูล 
(Dataset) หลายชุดข้อมูลแต่มีคุณลักษณะของข้อมูล
เบื้ อ งต้ น ใกล้ เ คี ย งกัน  ท า ให้ มี คว ามซั บซ้ อนและ 
มีรายละเอียดของการอธิบายมากกว่า 

รายการมาตรฐานการอธิบายข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดย
มาตรฐาน ISO 19115: Metadata มีรายละเอียดของ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ส่วนประกอบของข้อมูลอรรถาธิบาย (Metadata 
Entity Set Information) ประกอบด้วย ประวัติส่วนข้อมูล
อรรถาธิบาย และส่วนต่าง ๆ ทีอ่ธิบายข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
 ๒. ข้อมูลชี้บ่งของข้อมูล (MD_Identification) เป็น
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลภูมิสารสนเทศประกอบด้วย
ความเป็นเจ้าของ เนื้อหาโดยย่อและวัตถุประสงค์ในการ
ใช้ข้อมูล รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดท าข้อมูล 
สถานภาพของข้อมูล ผู้ติดต่อ และแหล่งที่มาข้อมูล เป็นต้น 
 ๓. ข้อจ ากัดส าหรับการใช้ข้อมูล (MD_Constraints) 
รายเอียดด้านข้อจ ากัด ข้อบังคับ เงื่อนไข หรือ ระเบียบ
ด้านกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ข้อมูล เป็นต้น 
 ๔. คุณภาพของข้อมูล (MD_Data Quality) เป็น
รายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล ซึ่งอ้างอิงถึง

แหล่งที่มา ความทันสมัย ความสมบูรณ์ และความถูกต้อง
ของข้อมูล 
 ๕. การปรับปรุ งแก้ ไขข้อมูล (MD_Maintenance 
Information) ระบุถึงขอบเขตและระยะเวลาในการ
ปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อมูล 
 ๖ .  รู ป แ บ บ ก า ร แ ส ด ง ข้ อ มู ล  ( MD_Spatial 
Representation) เป็นรายละเอียดการน าเสนอรูปแบบ
และโครงสร้างข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
 ๗ .  ระบบพิกั ดทางภู มิ ศาสตร์  (MD_Reference 
System) รายละเอียดเกี่ยวกับระบบอ้างอิงที่อธิบายถึง
รายละเอียดของข้อมูลเพ่ือบอกให้ทราบถึงระบบพิกัด 
รวมถึงระบบกริดและพ้ืนที่หลักฐานทางราบและทางดิ่งของ
ข้อมูลพร้อมค่า Parameter ต่าง ๆ ที่ใช้กับข้อมูลชุดนั้น ๆ 
 ๘ .  คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ข้ อ มู ล  ( MD_Content 
Information) เป็นการก าหนดรูปแบบรายการของข้อมูล
วัตถุรูปลักษณ์ (Feature Catalogue) ตามรูปแบบข้อมูล
ต่าง ๆ 
 ๙ .  มาตรฐานการแสดงข้ อมู ล  (MD_Portrayal 
Catalogue) เป็นการก าหนดมาตรฐานในการแสดงข้อมูล 
ซ่ึงอธิบายรายละเอียดการอ้างอิงถึงรายการข้อมูลที่
ต้องการน าเสนอ 
 ๑๐. รูปแบบการเผยแพร่ข้อมูล (MD_Distribution) เป็น
รายละเอียดในการจ าหน่ายหรือเผยแพร่ข้อมูล ขั้นตอนใน
การติดต่อ รูปแบบที่ใช้ และสื่อในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ
การเผยแพร่โครงสร้าง และความสัมพันธ์ต่าง ๆ ซึ่ง
รายละเอียดทั้งหมดนี้เป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนหรือเพ่ิม
รายละเอียดให้กับ Metadata ของข้อมูลภูมิศาสตร์ให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 ๑๒. ขอบเขตพ้ืนที่และช่วงเวลา (EX_Extent) เป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตของข้อมูล รายละเอียดที่สนับสนุน
เพ่ือการอ้างอิงของข้อมูล เช่น ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ ต าแหน่ง
พิกัดทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ ขอบเขตด้านเวลาที่ใช้อ้างอิง
กับชุดข้อมูล 
 ๑๓. ข้อมูลกล่าวอ้างและผู้รับผิดชอบ (CI_Citation) 
หน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบ พร้อมรายละเอียด
ข้อมูลส าหรับการติดต่อ 
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ตัวอย่างรูปแบบการจัดท าข้อมูลอรรถาธิบายของ ตัวเลขความลึกน้ า ของ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ซึ่งจัดท าขึ้น  
เพ่ือแสดงความเข้าใจถึงลักษณะข้อมูล แนวทาง วิธีการรายงานข้อมูลตามมาตรฐาน ISO 19115 ได้ง่ายขึ้น 
 

ตัวอย่างค าอธิบายข้อมูลอรรถาธิบาย ตามมาตรฐาน ISO 19115 
MD_Metadata 
ช่ือชุดข้อมูล : Sounding  
รหัสแฟ้มชุดข้อมลู (Fieldentifier)  
ภาษาชุดอธิบายข้อมูล (Language of Metadata) Thai 
มาตรฐานรหสัภาษา (Characterset) Utf8 – 8 bit UCS Transfer Format 
ระดับชั้นข้อมลู (Hierarchylevel) Dataset 
ช่ือระดับช้ันข้อมูล (Hierarchylevelname) 
(ตอบกรณีที่ช้ันข้อมูลไม่เป็น Dataset) 

 

วันท่ีสร้างข้อมูล Metadata (Datestamp) 01/10/2562 
ช่ือของมาตรฐาน (Metadatastandardname) ISO19115:2003 Geographic Information - Metadata 
การติดต่อ (Contact)  
Cl_Responsible Party  
ช่ือบุคคล (IndividualName)  
ช่ือหน่วยงาน (OrganizationName) กองส ารวจแผนที่  กรมอุทกศาสตร์  
ต าแหน่งผู้รับผิดชอบ (PositionName) หัวหน้าแผนกควบคมุคุณภาพและฐานข้อมูลอุทกศาสตร ์
Cl_Contact  
ที่อยู่ (Address) 222 ถ.ริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนาใต้ กรุงเทพ 10260 
หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone) 02-475-7013 
หมายเลขโทรสาร (Facsimile) 02-475-7036 
อีเมล์ (E-mail Address) hydrotech@navy.mi.th 
เว็บไซด์ (Web Site) http://www.navy.mi.th/hydro 
โปรแกรมที่ใช้ได้ (Application Profile)  
ลักษณะการให้บริการ (Online Function) Download, Search 
ช่วงเวลาให้บริการ (Hours of Function) 08.30 – 16.30 น. 
ค าแนะน าในการตดิต่อ (Contact Instruction) ติดต่อแผนกควบคุมคณุภาพและฐานข้อมูลอุทกศาสตร์  

กองส ารวจแผนที่  กรมอุทกศาสตร์ 
บทบาทหน่วยงาน (Role) Owner เจ้าของ 
Cl_Online Resource  
ที่อยู่ (Linkage)  
โปรแกรมที่ใช้ได้ (Application Profile)  
เว็บไซด์ (Web Site)  
ลักษณะการให้บริการ (Online Function) Web Map Service 
MD_Identification  
Cl_Citation  
ช่ือเรื่อง (Title) Sounding Feature 
รูปแบบวันท่ีอ้างอิง วันท่ีให้บริการ 
วันท่ีอ้างอิง (Issue Date) 01/10/2562 
รูปแบบของข้อมูล (Presentation Form) Shape File , BAG File 
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Cl_Responsible Party  
ช่ือและนามสกลุ (Individual Name) น.ท.กิตติศักดิ์  นิลรัตน ์
ช่ือหน่วยงาน (Organization Name) กองส ารวจแผนที่  กรมอุทกศาสตร์ 
ต าแหน่ง (Position Name) หัวหน้าแผนกฯ 
Cl_Contact  
ที่อยู่ (Address) 222 ถ.ริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา กรุงเทพ 10260 
หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone) 02-475-7013 
หมายเลขโทรสาร (Facsimile) 02-475-7036 
อีเมล์ (E-mail Address) Kittasak.n@navy.mi.th 
เว็บไซด์ (Web Site) http://www.navy.mi.th/hydro 
โปรแกรมที่ใช้ได้ (Application Profile)  
ลักษณะการให้บริการ (Online Function)  
ช่วงเวลาให้บริการ (Hours of Function) 08.30 – 16.30 น. 
ค าแนะน าในการตดิต่อ (Contact Instruction) ติดต่อแผนกควบคุมคณุภาพฐานข้อมูลอุทกศาสตร์ ฯ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ (Role Code) ผู้ควบคุม 
Cl_Online Resource  
ที่อยู่ (Linkage)  
โปรแกรมที่ใช้ได้ (Application Profile)  
เว็บไซด์ (Web Site)  
ลักษณะการให้บริการ (Online Function)  
บทคัดย่อ (Abstract) ข้อมูลตัวเลขความลึกน้ าในน่านน้ าไทย น าเข้าในมาตรส่วนท่ี

แตกต่างกันตามจุดประสงค์ในการเดินเรือ โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลแผนที่เดินเรือของกรมอุทกศาสตร์ โดยใช้ระบบพิกัด
ภูมิศาสตร์ บนมูลฐานทางราบ (Horizontal Datum) WGS84 

วัตถุประสงค์ (Purpose) 1. เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาประเทศ 
2. เพื่อให้บริการหน่วยต่าง ๆตามที่ร้องขอ 

ผู้มีส่วนร่วม (Credit) - 
สถานภาพข้อมลู (Status) สมบูรณ ์
รูปแบบข้อมูล (SpatialRepresentation Type) เวกเตอร ์
รายละเอียดเชิงพื้นที่ (SpatailResolution) แตกต่างกันตามชุดข้อมลู Dataset 
MD_DataIdentification  
ภาษาชุดข้อมูล (Language of Dataset) ENG 
มาตรฐานรหสัภาษา(CharacterSet) Utf8 – 8 bit UCS Transfer Format 
ประเภทรายการข้อมูล (TopicCategory) ตัวเลขน้ าแสดงค่าความลึกท้องทะเล 
ค าอธิบายระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
(EnviromentDescription) 

ตามมาตรฐาน ไม่เกิน 5 MB 

รายละเอียดเสริม (Supplemental Information)  
MD_Browse Graphic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ช่ือแฟ้มข้อมูลภาพตัวอย่าง (File Name) แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส ์
ค าอธิบายภาพตัวอย่าง (File Description) ตัวเลขน้ าแสดงค่าความลึกของท้องทะเล 
รูปแบบแฟ้มข้อมูลภาพตัวอย่าง (File Type) Jpg, pdf 
MD_Keywords  
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รูปแบบค าส าคัญ (Keywords) Theme 
ค าส าคญั (Keywords) เลขน้ า, ความลึกน้ า หรือ sounding bathymetry 
MD_Constraints Information  
ข้อจ ากัดทั่วไป (Constraints) ไม่เหมาะสมส าหรับใช้ในงานแผนที่มาตราส่วนใหญ่กว่า  

1 : 50,000 
ข้อจ ากัดการเข้าถึงชุดข้อมลู (Access Constraints) ไม่สามารถดาวน์โหลดได้จากอินเตอร์เน็ต 
ข้อจ ากัดการใช้ข้อมูล (Use Constraints)  
ข้อจ ากัดอื่น ๆ (Other Constraints)  
ประเภทความลบัของข้อมูล (Classification) ไม่เป็นความลับ (Unclassified) 
MD_Distribution Information)  
MD_Format  
รูปแบบการเผยแพร่ข้อมูล (Name) Shape File 
เลขท่ีฉบับรูปแบบข้อมลู (Version) 9 
วิธีหรือข้ันตอนการอ่านข้อมลู (File decompression 
Technique) 

สามารถเปิดได้โดยตรงจากโปรแกรม ArcView หรือโปรแกรม
อื่น ๆ ท่ีสามารถอ่านข้อมลู shape file ได ้

การติดต่อผู้เผยแพร่ข้อมูล (Distributor Contact)  
Cl_Responsible Party  
ช่ือและนามสกลุ (Individual Name) น.ท.ไพรัช  พิกุลทอง 
ช่ือหน่วยงาน (Organization Name) กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร ์
ต าแหน่ง (Position Name) หัวหน้าแผนกควบคมุคุณภาพ ฯ 
Cl_Contact  
ที่อยู่ (Address) 222 ถ.ริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา กรุงเทพ 10260 
หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone) 02-475-7025 
หมายเลขโทรสาร (Facsimile) 02-475-7036 
อีเมล์ (E-mail Address) Pairat.p@navy.mi.th 
เว็บไซด์ (Web Site) http://www.navy.mi.th/hydro 
โปรแกรมที่ใช้ได้ (Application Profile)  
ลักษณะการให้บริการ (Online Function)  
ช่วงเวลาให้บริการ (Hours of Function) 08.30 – 16.30 น. 
ค าแนะน าในการตดิต่อ (Contact Instruction) ติดต่อแผนกควบคุมคณุภาพกองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ (Role Code) ผู้ควบคุม 
Cl_Online Resource  
ที่อยู่ (Linkage)  
โปรแกรมที่ใช้ได้ (Application Profile)  
เว็บไซด์ (Web Site)  
ลักษณะการให้บริการ (Online Function)  
MD_Digital Transfer Option  
ส่วนประกอบของข้อมูล (Unitsofdistribution) เผยแพร่ทั้งหมด 
ขนาดของข้อมูล (Transfersize) 394 MB 
MD_Medium  
ช่ือสื่อบันทึกข้อมูล (Name) CD 
ความหนาแน่นการบันทึกข้อมลู (Density) 700 
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หน่วยความหนาแน่น (Densityunits) MD 
รายการของข้อมูล (Volumes)  
วิธีการบันทึกข้อมูล (Mediumformat) ISO 9660 
ข้อจ ากัดการใช้สื่อ (Mediumnote) เครื่องที่ใช้เปิดต้องสามารถอ่านข้อมูลจาก CD ได ้
EX_Extent  
พิกัดด้านทิศตะวันตก (West Bounding Coordinate) 99.8052 
พิกัดด้านทิศตะวันออก (East Bounding Coordinate) 101.0393 
พิกัดด้านทิศเหนือ (North Bounding Coordinate) 13.5195 
พิกัดด้านทิศใต้ (South Bounding Coordinate) 11.7335 
MD_Spatial Representation  
MD_Vector  
ระดับความสมัพันธ์เชิงพื้นที่ (Topology Level) Geometry Only 
MD_Grid * (ส าหรับข้อมูลที่เปน็ Raster)  
จ านวนมิติของข้อมูล (Number of Dimensions)  
หน่วยของแกนวัด (Axis Dimension Properties)  
ลักษณะของ Pixel (Cell Geometry)  
ค่าตัวแปรส าหรับการค านวณค่าพกิัด 
(Transformation Parameter Available) 

 

MD_Georectified *  
จุดส าหรับการตรวจสอบค่าพิกัด (Check Point 
Available) 

 

อธิบายจุดตรวจสอบค่าพิกัด (Check Point 
Description) 

 

MD_Georeferenceable *  
หมุดหลักพิกัด (Control Point Available)  
ค่าก าหนดทิศทางของแผนที่ (Orientation 
Parameter Available) 

 

MD_Reference system  
ข้อมูลอ้างอิงพิกัดภูมิศาสตร์ (RS_Reference System 
Identifier) 

GCS_WGS_1984 

MD_CRS  
ช่ือเส้นโครงแผนท่ี (Projection) WGS84 
ช่ืออีลิปซอยด์ (Ellipsoid) WGS84 
ช่ือดาตั้ม (Datum) WGS84 
MD_ProjectionParameters  
หมายเลขโซนระบบกรดิ 100,000 เมตร (Zone) 47 
Longitude ของ Central Meridian (Longitude of 
Central Meridian) 

99:00:00 

False Easting (False Easting) 500000 
หน่วยของFalseEasting/Northing 
(FalseEasting/Northing) 

เมตร 

MD_EllipsoidParameters  
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รัศมีของ Ellipsoid ทางแกนหลัก (simiMajorAxis) 6377276.345 
หน่วยของแกนหลัก (axisUnits) เมตร 
อัตราส่วนของ Ellipsoid 
(denominatorFlatteningRatio) 

.003324 

 
จากตัวอย่างการจัดท าค าอธิบายข้อมูลอรรถาธิบาย

ของข้อมูลอุทกศาสตร์นี้  จะช่วยในการควบคุมและ
ตรวจสอบข้อมูลในเรื่องคุณภาพของข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ซึ่งจะท าให้เกิดการยอมรับในมาตรฐานของระบบข้อมูล 
โดยข้อมูลที่อธิบายคุณลักษณะหรือรายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่มีอยู่ นั้นจะบอกให้ทราบถึงคุณภาพ เงื่อนไข และ
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของข้อมูล โดยข้อมูลอรรถาธิบายจะ
ช่วยให้ผู้ ใช้เข้าใจและเลือกใช้ข้อมูลได้ตรงตามความ
ต้องการ และมีความมั่นใจในผลลัพธ์ที่ ได้จากการ
วิ เ คราะห์  หรื อจากการประมวลผลชุ ดข้ อมู ลนั้ น 
นอกจากนี้ข้อมูลอรรถาธิบายยังช่วยให้กรมอุทกศาสตร์
เกิดความมั่นใจเรื่องข้อมูลเพราะ ข้อมูลอรรถาธิบายจะ
ช่วยลดปัญหาความเข้าใจไม่ตรงกันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ปฏิบัติงาน บุคคลที่มาปฏิบัติงานต่อสามารถเข้าใจใน
ความหมายและพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงตัวเลขได้จากข้อมูล
อรรถาธิบาย และยังช่วยให้เกิดคู่มือการบันทึกข้อมูลกับ
ช่วยให้เกิดความสะดวกในการจัดการข้อมูล หรือการดูแล
รักษาข้อมูลให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ ไม่เกิดการสูญหาย
หรือสูญเสียค่าที่ส าคัญ 
๕.๔ การบริการภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ 
 การบริการภู มิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ เป็น
องค์ประกอบในเสาหลักด้านมาตรฐานและเทคโนโลยีที่
เป็นส่วนเสริมสร้าง (Enabler) ส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะ
ท าให้ผลิตภัณฑ์และข้อมูลเชิงพ้ืนที่ได้ส่งมอบไปยังผู้ใช้ได้
สะดวก รวดเร็ว และต้องให้ผู้ใช้รู้สึกมั่นใจและไม่มีข้อ
กังวลในการน าข้อมูลไปใช้งาน นั่นก็คือเป้าหมายของการ
มี HSDI นั่นเอง ซึ่งในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงเทคโนโลยีและ
มาตรฐานการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐาน ในการ
ปกป้องลิขสิทธิ์ข้อมูลของผู้ผลิตที่เผยแพร่ออกไปด้วย 
เนื่องจากสิ่งนี้เคยเป็นข้อจ ากัดมายาวนานตั้งแต่อดีตใน
เรื่องความกังวลของการน าข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายเนื่องจากเรื่องลิขสิทธิ์ ท าให้คุณค่าของข้อมูลที่

รวบรวมและผลิตออกมาลดลงเพราะไม่ได้ถูกน าไปใช้ให้
ก่อเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง  
โครงสร้างของระบบบริการภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ 
สามารถแยกองค์ประกอบย่อยออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
 ๑. องค์ประกอบด้านการเข้าถึงข้อมูล (Access 
Services) 
 เป็นตัวก าหนดว่าผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงสารสนเทศ
และบริการได้อย่างไร  โดยการเตรียมเครื่องมือในการ
เข้าถึงชุดข้อมูลได้ทั้ งหมดหรือให้บางส่วน หรือเป็น
สารสนเทศที่ต้องการเป็นเฉพาะเจาะจง ปกติการควบคุม
การเข้าถึงข้อมูลจะมีข้อตกลงทางลิขสิทธิ์ก ากับไว้  ส่วน
เรื่องคุณภาพข้อมูลจะก าหนดว่าชุดข้อมูลใดน าไปใช้ได้ใน
สถานการณ์ใด โดยการจัดเตรียมข้อมูลอรรถาธิบาย 
( Metadata)  ข อ ง ทุ ก ชุ ด ข้ อ มู ล ที่ บ่ ง บ อ ก ร ะ ดั บ 
ความถู กต้ อ งและความน่ า เ ชื่ อ ถื อของข้ อมู ลนั้ น 
เพ่ือการน าไปใช้ในระดับสถานการณ์ต่างกัน 
  ๒. องค์ประกอบด้านการบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(Integration Services) 
 เป็นการบูรณาการด้านบริการต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการส่ง
ข้อมูลไปยังส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ โดยมีกระบวนการได้แก่ 
การเปล่ียนรูป (Transformation) การก าหนดสัญลักษณ์ 
(Symbolization) การสร้างภาพแผนที่ขึ้นหน้าเว็บไซต์ 
หรือการหลอมรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน  ซึ่งส่วนบริการแบบ
เบ็ดเสร็จจะมีบทบาทเป็นโปรแกรมประยุกต์อยู่ ใน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ตัวอย่างเช่น ชุดข้อมูลที่ร้องขอจะถูก
ส่งไปยังส่วนบริการเปล่ียนรูป และส่งต่อไปยังส่วน
แสดงผลที่สามารถแสดงภาพที่ตรงความต้องการของผู้ใช้
โดยเฉพาะได้ เป็นต้น  
 ๓. องค์ประกอบด้านส่วนต่อประสานกับผู้ ใช้ 
(User Interface) 
 HSDI ควรมีระดับความสามารถในการสนับสนุนการ
เชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรมประยุกต์ เพ่ือให้สามารถ 
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 ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงมาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เพ่ิมเติมจากมาตรฐานที่กล่าวไว้ในบทที่ ๒  
(ที่เน้นเฉพาะมาตรฐานด้านข้อมูล) ได้แก่ มาตรฐานด้าน
การบริการและมาตรฐานด้านลิขสิทธิ์    
 มาตรฐานด้านการบริการ 
 -กภช. 19128 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศส่วน
ติดต่อกับผู้ ใช้ของเครื่องแม่ข่ายให้บริการแผนที่ทาง
อินเตอร์เน็ต 
 -กภช. 19133 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ การ
บริการเชิงต าแหน่ง - การติดตามและน าหน 
 -กภช. 19134 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศระบบ
ให้บริการระบุต าแหน่งหลายรูปแบบส าหรับแสดงเส้นทาง
และการน าร่อง (Multimodal Routing and Navigation) 
-OGC Catalogue Service for the Web (CSW) 
มาตรฐานในการเผยแพร่แคตาล็อกส าหรับสืบค้นข้อมูล
ผ่านเว็บ 
 -OGC Web Map Service (WMS) มาตรฐานให้บริการ
ภูมิสารสนเทศผ่านเว็บในรูปแผนที่กราฟิก 
     -OGC Web Feature Service (WFS) มาตรฐานการเรียกดู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับปรุง ข้อมูลลักษณะเวกเตอร์ ได้แก่ จุด เส้น พ้ืนที่ 
ผ่านเว็บ 
 -OGC Web Coverage Service (WCS) มาตรฐาน
การแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับ WMS เพียงแต่มีการแสดง
ภาพย่อยออกตามการก าหนดกริดได้ เช่นไฟล์จ าพวก 
GeoTIFF, netCDF, JPEG2000, GMLJP2 
 -OGC Web Processing Service (WPS) มาตรฐาน
ของการประมวลผลภูมิสารสนเทศที่ได้จาก WFS หรือ 
WCS 
 -OGC Web Map Tile Service (WMTS) 
มาตรฐานส าหรับการสร้างภาพแผนที่ของ WMS ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 -มาตรฐานการเข้ารหัส GML, KML, GeoTIFF, 
netCDF,JPEG2000, GMLJP2 เป็นมาตรฐานการเข้ารหัส
ที่จ าเป็นส าหรับข้อมูลและบริการ  

๑) GML (Geographic Markup Language) เป็น
ภาษาเพ่ือใช้ในการจัดเก็บ และการเผยแพร่ข้อมูล
ภูมิสารสนเทศทั้งข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) 
และข้อมูลเชิงอธิบาย (Non Spatial Data) 

ภาพท่ี ๕-๑๐ โครงร่างการบริการ HSDI ด้วยมาตรฐาน Web Map Service 

สืบค้นข้อมูลและบริการของ HSDI ได้ ซึ่งส่วนต่อประสานกับผู้ใช้นี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกแสดงข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ตามความต้องการได้ หลังจากนั้นผู้ใช้จะต้องสามารถน าเอาข้อมูลไปใช้งานต่อไปได้ผ่านส่วนต่อประสานนี้ ซึ่งใน
ปัจจุบันนิยมใช้โปรแกรมค้นดูเว็บ (Web Browser)ในการเข้าไปสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง 
ในการบริการข้อมูลที่เรียกว่า เว็บศูนย์รวม (Portal Web) ในลักษณะตามภาพท่ี ๕-๑๐ 

๕ - ๒๑



๒) KML (Keyhole Markup Language) เป็น
ภาษาท่ีใช้แสดงภูมิสารสนเทศบนแผนที่โลกที่แสดง
บนเครือข่าย เช่น Google Earth  
๓) GeoTIFF เป็นไฟล์รูปภาพที่มีข้อมูล
อรรถาธิบายอยู่ด้วย อาทิเช่น ค่าพิกัด 
๔) netCDF (Network Common Data Form) 
เป็นรูปแบบไฟล์ที่เข้ารหัสแบบ array ใช้ส าหรับ
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เช่น ข้อมูลสมุทรศาสตร์ 
หรืออุตุนิยมวิทยาที่เก็บข้อมูล ณ ต าแหน่งเดียวกัน 
แต่ต่างช่วงเวลา หรือต่างชั้นความลึก 
๕) JPEG2000 เป็นไฟล์รูปภาพแบบ JPEG ที่รวม
กับข้อมูลเชิงอธิบายแบบ XML 
๖) GMLJP2 เป็นการรวมค าอธิบายข้อมูล GML 
เข้ากับไฟล์รูปภาพ JPEG 

มาตรฐานด้านลิขสิทธิ์   
วัตถุประสงค์หลักของการมี SDI คือการเผยแพร่ 

การใช้ร่วมกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งนี้ตัวข้อมูลที่ให้บริการนั้นจะมี
ลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ดังนั้นในการเผยแพร่ข้อมูล
จะต้องก าหนดข้อตกลงทางลิขสิทธิ์ก ากับไว้ เพ่ือให้ผู้ใช้
ข้อมูลสะดวกต่อการน าไปใช้งานกันอย่างกว้างขวางได้  
ส าหรับมาตรฐานด้านลิขสิทธิ์ที่สามารถน ามาใช้กับภูมิ -
สารสนเทศทางทะเลได้อย่างเหมาะสมมีด้วยกัน ๒ แบบ 
ดังนี้   

๑) มาตรฐาน ISO 19153:2014 Geospatial 
Digital Rights Management Reference Model 
(GeoDRM RM) การจัดการสิทธิดิจิทัลของภูมิสารสนเทศ 
เป็นมาตรฐานการจัดการสิทธิ์ของภูมิสารสนเทศที่อยู่ใน
รูปแบบดิจิตอล เพ่ือควบคุมการเข้าถึงและการใช้งาน

ข้อมูลดิจิทัล ลักษณะเช่นเดียวกับ ซอฟต์แวร์ เพลง หรือ 
ภาพยนตร์   

๒) สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative 
Commons : CC)  พัฒนาโดยครีเอทีฟคอมมอนส์ซึ่งเป็น
องค์กรไม่แสวงก าไรที่สนับสนุนการใช้เนื้อหาโดยไม่ถูก
จ ากัด สัญญาอนุญาต CC ช่วยให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถให้
สิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดแก่สาธารณะ ในขณะที่ยังคงสงวน
สิทธิอ่ืน ๆ ไว้ได้ โดยการใช้สัญญาอนุญาตหลายหลาก
รูปแบบ ซึ่งรวมถึงการยกให้เป็นสาธารณสมบัติหรือ
สัญญาการใช้เนื้อหาโดยไม่ถูกจ ากัด สัญญาอนุญาต CC 
ช่วยให้ เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถให้สิทธิบางส่วนหรือ
อนุญาตแบบเปิดทั้งหลาย โดยมีจุดประสงค์เพ่ือหลีกเลี่ยง
การเกิดปัญหาลิขสิทธิ์ต่อการใช้สารสนเทศร่วมกัน  

 
การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคนิคทั้ งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ที่จะท าให้เกิดการจัดส่งข้อมูล และบริการที่
สามารถสืบค้น เรียกดู แบ่งปัน แปลงรูปแบบ และดาวน์
โหลดข้อมูลเพ่ือการสร้างผลิตภัณฑ์ต่อไป โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สามารถจัดเตรียมได้ 
๒ ลักษณะ ได้แก ่
  ๑) จัดหาเอง (On Premise) ซึ่งต้องการทรัพยากร
อย่างมากในการลงทุนและการบ ารุงดูแลรักษา แต่ได้เป็น
ทรัพย์สินของตนเองและมีสิทธิ์ในการด าเนินการต่าง  ๆทั้งหมด  
 ๒) การใช้บริการคลาวด์ (On Cloud) ซึ่งเป็น
วิธีการที่มีแนวโน้มเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันและอนาคต 
บริการคลาวด์แบ่งประเภทได้เป็น ๓ ลักษณะ (ภาพที่  
๕-๑๑) ได้แก่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕-๑๑ รูปแบบของ Cloud Computing Service 
๕ - ๒๒



-บริการแบบโครงสร้างพื้นฐาน ( Infrastructure 
as a Service : IaaS) เป็นบริการ Cloud แบบ
จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ไว้ให้ ได้แก่ 
เครื่องเซิร์ฟเวอร์ หน่วยเก็บข้อมูล และระบบเครือข่าย 
หรือเรียกได้ว่าเป็นศูนย์ข้อมูลเสมือน IaaS สามารถใช้ได้
หลายวัตถุประสงค์ตั้งแต่เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ไปจนถึง
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดมหาศาล (Big Data) ผู้ใช้
สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมได้เหมือน
เป็นเจ้าของระบบเอง ตัวอย่างบริการ IaaS เช่น 
Amazon Web Services, Microsoft Azure และ 
Google Compute Engine เป็นต้น 

-บริการแบบแพลตฟอร์ม (Platform as a 
Service : PaaS) เป็นบริการ Cloud ที่จัดเตรียม
สภาพแวดล้อมให้ส าหรับนักพัฒนาโปรแกรม ได้แก่ 
เครื่องเซิร์ฟเวอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการ 
เครื่องมือส าหรับพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ  ตัวอย่างของ 
PaaS เช่น Heroku และ Google App Engine เป็นต้น
 -บริการแบบซอฟต์แวร์ (Software as a Service 
: SaaS) เป็นบริการด้านซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์
ทางอินเตอร์เน็ต คิดค่าบริการตามลักษณะการใช้งาน 
ตัวอย่างบริการ SaaS เช่น Microsoft Office 365 และ 
Google Docs เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจในการพิจารณา
เลือกระบบบริการ Cloud ข้างต้นเมื่อน ามาเปรียบเทียบ
กับการเลือกระบบขนส่งตามภาพที่ ๕-๑๒ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 ๑) การจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง IT ด้วย
ตนเอง (On premise) เหมือนกับการมีรถเป็นของตนเอง 
เมื่อซื้อรถมาแล้ว จะต้องดูแลซ่อมบ ารุง และเปลี่ยน
อะไหล่ให้ใช้ได้ดีดังเดิมตามวงรอบ 

 ๒) บริการแบบ IaaS เหมือนการเช่ารถ เวลาที่
เช่ารถเราสามารถเลือกรถได้ตามต้องการ และขับไปตาม
ทางที่ตนเองต้องการได้ แต่รถนั้นไม่ใช่ของเรา หาก
ต้องการเพิม่ฟังก์ชันก็ต้องเช่ารถคันใหม่ 
 ๓) บริการ PaaS เหมือนกับใช้บริการแท็กซี่ 
ซึ่งเราไม่ต้องขับด้วยตนเอง เพียงแค่บอกคนขับว่าให้ไป
ตามท่ีเราต้องการ ซึ่งเราได้นั่งพักผ่อนตามสบาย 
 ๔) บริการ SaaS เหมือนกับขึ้นรถโดยสารประจ า
ทาง ซึ่งจะมีเส้นทางวิ่งตามก าหนด และเราต้องนั่งร่วมไป
กับผู้โดยสารคนอ่ืน ๆ 
 การจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน IT เป็น 
ส่วนเสริมสร้าง HSDI ที่เป็นอีกปัจจัยที่จะต้องพิจารณาให้
เหมาะสม เพ่ือช่วยให้ HSDI ไปสู่เป้าหมายได้อย่างราบรื่น 
หากกรมอุทกศาสตร์ต้องการที่จะจัดเตรียมโครงสร้าง
พ้ืนฐาน IT ด้วยตนเอง จ าเป็นต้องค านึงถึงงบประมาณ
และบุคลากรที่จะเป็นผู้ด าเนินการด้วย โดยเฉพาะ
บุ ค ล า ก ร จ ะ ต้ อ ง เ ป็ น ผู้ ที่ เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น  IT 
นอกเหนื อ ไปจากผู้ ที่ มี ทั กษะและความรู้ ด้ านภู มิ
สารสนเทศเพียงอย่างเดียว แต่หากพิจารณาเลือกใช้
บริการ Cloud ก็จะท าให้ลดความเสี่ยงในการพัฒนา 
HSDI และใช้ระยะเวลาน้อยลง โดยเม่ือพิจารณาประเภท
ของ Cloud ตามภาพที่ ๕.๑๑ จะเห็นว่าแบบ IaaS หรือ 
PaaS จะเหมาะสมกับ HSDI เนื่องจากกรมอุทกศาสตร์ 
ไม่ต้องดูแลรักษาเครื่องบริการ (Server) หน่วยเก็บข้อมูล 
และเครือข่าย แต่จะเป็นผู้ดูแลในส่วนของข้อมูลและ
โปรแกรมประยุกต์เท่านั้น 
 
การให้บริการภูมิสารสนเทศของไทย 
 การให้บริการชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน 
(FGDS) ของไทยได้มีการพัฒนามาตั้งแต่แผนปฏิบัติงานใน
การขับเคลื่อนโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศของ
ประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ที่มีการพัฒนาระบบ
บริการสืบค้น แลกเปลี่ยนใช้งานข้อมูล FGDS ที่เรียกว่า 
NSDI Portal/ clearinghouse และมีการปรับปรุง
เรื่อยมาจนเป็นรูปธรรมเป็นไปตามแผนแม่บทภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ระบบการให้บริการ 
FGDS ของไทยมีดังนี ้
 ๑. ระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ ThaiSDI  

ภาพที่ ๕-๑๒ เปรยีบเทียบบริการ Cloud กับการขนส่ง  
ที่มา: rubygarage.org 

 

๕ - ๒๓



 อยู่ในแผนงานการพัฒนาระบบสืบค้นและบริการ
ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (NSDI Portal) ที่มีเป้าหมาย
แบ่งเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะแรกเริ่มในปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
เปิดใช้งาน FGDS บางส่วน และปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
ให้มีการเข้าถึง และใช้งานระบบของหน่วยงานต่าง ๆ และ
บริการสังคมโดยรวม และระยะที่ ๒ ช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ จะเปิดบริการใช้งานเต็มรูปแบบ (ครบทุก FGDS)  
โดยการเข้าร่วมของ GIS nodes ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ
เอกชน และสนับสนุนการพัฒนาการบริการเชิงธุรกิจเป็น
การพัฒนาระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศของ
ประเทศ  ในการนี้ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) จึงได้จัดท าระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย (Thai Spatial 
Data Infrastructure: ThaiSDI) โดยสามารถเข้าถึงและ
ใช้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ร่วมกันได้ ผ่านระบบ Internet และ 
Intranet เพ่ือรองรับการจัดท าและเผยแพร่ Metadata 
และการให้บริการ Web Map Service (WMS) ประเทศไทย
จึงได้มี NSDI Portal คือระบบ ThaiSDI (http://thaisdi.gistda. 
or.th) เปิดให้บริการเป็นทางการเมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
โดยให้บริการชั้นข้อมูลผ่านระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
(National Geospatial Catalogue) และได้พยายาม
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  แต่ด้วยสภาพ
ปัญหาการจัดท า FGDS ของหลายหน่วยงานของรัฐที่ไม่มี
ความพร้อม (มีหน่วยงานผลิต FGDS ทั้งหมด ๒๑ 
หน่วยงาน) ประกอบกับมีมาตรฐานข้อมูลที่หลากหลาย
ต่างกันส่งผลให้ NSDI Portal มีชุดข้อมูลเพียงไม่กี่ชนิดที่
ให้บริการ (จากชุดข้อมูลทั้งหมด ๑๓ ชั้น) ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด ท าให้เป็นระบบ Portal ของประเทศ
ที่ใช้ประโยชน์ได้น้อย และภายหลังจากการเปิดให้บริการ
ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 
(NGIS Portal) ของ กภช.ชุดใหม่ขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๕๙  
ท าให้ระบบ NSDI Portal ของ ThaiSDI ต้องยกเลิกไป 
๒.  ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของ
ประเทศ (NGIS Portal) 

ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของ
ประเทศ (National Geo-Informatics Infrastructure 
System : NGIS Portal) เป็นระบบให้บริการสืบค้น 
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ภายใต้กรอบแนวคิด

การบูรณาการแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม และภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ  
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายภาครัฐ เรื่องการบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานเ พ่ือการบริหารจัดการประเทศ 
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก กภช. โดยในปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ ระบบ NGIS Portal ให้บริการชั้นแผนที่ใน
รูปแบบ WMS และในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ระบบ NGIS Portal 
จะสามารถให้บริการชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดมาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) 
จ านวน ๑๕ จังหวัด  ทั้งในรูปแบบ WMS, WMTS, WFS 
หรือประเภทไฟล์ดิจิทัลต่าง ๆ และภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ระบบ NGIS Portal พร้อมให้บริการชั้นข้อมูลที่ได้ตาม
มาตรฐาน FGDS ครอบคลุมทั้งประเทศ (๗๗ จังหวัด)  
ในรูปแบบ WMS, WMTS และ WFS  แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ และประชาชน โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูล  และ
จัดท าแผนที่เฉพาะทางบนระบบ NGIS Portal ได้
ครอบคลุมทุกความต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาและการให้บริการ FGDS ของกรมอุทกศาสตร์  
รัฐบาลได้มีการแต่งตั้ง กภช. ขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมี
เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นกรรมการเข้าร่วมคณะกรรมการ
ตั้งแต่เริ่มมา เนื่องด้วยเป็นหน่วยงานหลักที่มีการจัดท า
ข้อมูลแผนที่ทางทะเลของประเทศ  จึงนับว่ากรมอุทก -
ศาสตร์เป็นหน่วยงานทางทะเลเพียงหน่วยเดียวใน กภช. 
โ ด ย ในข ณะที่ เ ข้ า ร่ ว มด า เ นิ น ง า น  ใ น  กภช . นั้ น  
กรมอุทกศาสตร์ได้เสนอให้มีชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ทาง
ทะเลเพ่ิมเติมเข้าไปใน FGDS ของประเทศ ซึ่งการออกแบบ
พัฒนา NSDI ตั้งแต่แรกมีเฉพาะชั้นข้อมูลทางบกจ านวน 
๑๒ ชั้น โดยระหว่างที่มีการพัฒนา NSDI Portal ที่ม ี

ภาพที่ ๕-๑๓ เว็บไซต์ระบบสืบค้นและบริการ 
ภูมิสารสนเทศ NGIS 
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วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการน าข้อมูลจากหน่วยงาน FGDS 
ให้บริการข้อมูลนั้นยังไม่สมบูรณ์  หน่วยงานจัดท า FGDS 
ทุกหน่วยก็ได้พัฒนาชั้นข้อมูลที่รับผิดชอบตามศักยภาพ
และทิศทางของตนเอง รวมถึงกรมอุทกศาสตร์ที่มุ่งเน้น
ผลิตข้อมูลแผนที่เดินเรือกระดาษและแผนที่ เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบและมาตรฐานตามที่องค์การ
อุทกศาสตร์สากลก าหนด  เพ่ือตอบสนองภารกิจของ
ตนเองเป็นหลักด้วยงบประมาณที่ได้รับจากกองทัพเรือ
เท่านั้น  ดังนั้นข้อมูล แผนที่เดินเรือในรูปแบบดังกล่าวยัง
ไม่สามารถน าเข้าสู่ระบบ NSDI Portal ได้ ต่อมากรมอุทกศาสตร์
ได้เสนอแผนงานและงบประมาณโครงการ ๔ ปี ให้แก่ กภช. 
ในการจัดท า FGDS ชั้นที่ ๑๓ เพ่ือตอบสนอง NSDI โดย
ได้เสนอโครงการส ารวจและจัดท าแผนที่ทะเลรายละเอียด
สูงมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ จากแนวขอบฝั่งทะเลออกไป
จนถึงความลึก ๑๐ เมตรตลอดแนวชายฝั่งของประเทศใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ โดยผลผลิตที่จะได้รับคือ
ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ทางทะเลรายละเอียดสูง เพ่ือใช้
ประโยชน์เป็นข้อมูลพ้ืนฐานทางทะเลของไทย (Marine 
GIS) ในการสนับสนุนงานด้านวิศวกรรมชายฝั่ง ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านการคมนาคมทางทะเล การป้องกันภัย
พิบัติและด้านอ่ืน ๆ ตามที่หน่วยราชการต่าง ๆ ร้องขอ 
แต่ โครงการน้ีไม่ ได้รับการจัดสรรด้านงบประมาณ 
จนกระท่ัง NSDI Portal (Thai SDI) ได้ยุติลง 
 ในช่ ว ง ร ะหว่ า งปี  พ . ศ . ๒๕๕๕  – ๒๕๖๐  
กรมอุทกศาสตร์ได้มีการพัฒนาชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ 
เพ่ือให้บริการเป็นการภายในกองทัพเรือ โดยจัดท าระบบ
บริการข้อมูลในรูปแบบ Web Map Service (WMS)  
มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ พั ฒ น า 
องค์ความรู้การให้บริการข้อมูลอุทกศาสตร์ผ่านระบบ
เครือข่ายตามรูปแบบมาตรฐานสากล เป็นการเตรียม
ความพร้อมในการยกระดับไปสู ่การให้บริการข้อมูล
ผ่านระบบ Portal ของประเทศ ซึ่งมีระบบที่ได้ให้บริการ ดังนี้ 
 ๑. ระบบฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์สนับสนุน 
การปฏิบัติทางการทหาร (HDGIS) เป็นโครงการภายในที่
จัดท าในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ เพ่ือสนับสนุน
ข้อมูลทางด้านยุทธการให้กับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยให้บริการในรูปแบบ WMS ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต
กองทัพเรือ (hdgis.navy.mi.th) ภาพที่ ๕-๑๕ 
 ๒. ระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศด้าน
แผนที่ผ่านระบบเครือข่าย (Web Map Service) เป็น
โครงการที่อยู่ในแผนงานการจัดการความรู้ของหน่วยและ
แสดงผลงานในกิจกรรมการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งระบบนี้สามารถบริการข้อมูล
แผนที่เดินเรือออนไลน์ให้แก่หน่วยงานภายในกองทัพเรือ 
และบุคคลที่สนใจทั่วไป ทางเว็บไซต์ http://bit.do/ 
thaichart 
 หลังจากที่ NGIS Portal ของไทยได้มีการ
พัฒนาขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๕๙ และเปิดให้บริการในปีถัดมา  
กรมอุทกศาสตร์ได้มีความพร้อมและสนับสนุนชุดข้อมูล
อุทกศาสตร์ทางทะเลในชั้นข้อมูลที่ ๑๓ ของ FGDS ของ
ประเทศ โดยมีเนื้อหาข้อมูลรวมด้วยกัน ๕ ชนิด ได้แก่
ความลึกน้ า  เส้นชายฝั่ง  เส้นความลึกเท่า กระแสน้ า 
และลักษณะพ้ืนท้องทะเล ให้บริการเรียบร้อยแล้ว ส่วน
ข้อจ ากัดของการจัดท าชุดข้อมูล FGDS ของกรมอุทก-
ศาสตร์ก็คือการด าเนินงานจะใช้งบประมาณประจ าปีของ
หน่วยตามปกติ ไม่ได้รับงบประมาณจัดสรรจาก กภช. 
รวมถึงไม่มีแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรองรับอยู่ใน 
แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕-๑๔ เว็บไซต์ HDGIS 
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ภาพที่ ๕-๑๕ เปรยีบเทียบเทคโนโลยี GIS แบบดั้งเดิมและ Web GIS 

 ปัจจุบันเทคโนโลยี Web Portal เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ที่ใช้ส าหรับ
เป็นช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีความหลากหลายและจ านวนมากได้โดยสะดวก
ด้วยเทคโนโลยี Web Portal นี้จะสามารถเป็นส่วนประสานกับผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สามารถสืบค้น จัดการ  
ชั้นข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่จากแหล่งข้อมูลเชิงพ้ืนที่ต่าง ๆ ขึ้นมาแสดงผลได้โดยผ่าน Web browser 
ในหน้าเดียวหรือ Application เดียวได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ซึ่งการใช้เทคโนโลยี Web Portal ในการน า
ข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขึ้นมาแสดงโดยใช้เทคโนโลยีของ Web เข้าร่วมในลักษณะเช่นนี้จะ
เรียกว่า Web GIS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มที่เริ่มได้รับความนิยมในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต จึงมีความ
เหมาะสมกับการน ามาใช้กับการบริการของ HSDI เป็นอย่างมากในการน าเสนอชุดข้อมูล (Dataset) ในกลุ่มหัวข้อ
ภูมิสารสนเทศหลักทางอุทกศาสตร์ (Theme) ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ ๓ จากภาพ ๕-๑๖ ทางด้านซ้ายจะเป็น
ลักษณะการให้บริการข้อมูลทางอุทกศาสตร์ด้วย GIS Server อย่างที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน (ได้แก่ HDGIS) ส่วนภาพ
ทางด้านขวาจะใช้เทคโนโลยี Web GIS โดยมี Web Portal ที่ใช้มาตรฐานด้าน Web ของ OGC ท าให้เกิดการ 
ใช้งานข้อมูลอย่างหลากหลายรูปแบบและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ ๖ 
บทสรุป 

 
 โครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ 
(HSDI) เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศ
ทางทะเล (MSDI) ที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานในโครงสร้าง
พ้ืนฐานภูมิสารสนเทศระดับประเทศ (NSDI) ที่เกี่ยวข้องกับ
บริบทในการใช้ทะเล และมีองค์ประกอบที่คล้ายกับ NSDI 
ทั้งในแง่ขององค์กร มาตรฐาน เทคโนโลยี และการบริการ
ส าหรับ HSDI นั้นเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศทาง
อุทกศาสตร์เกี่ยวกับข้อมูลที่กรมอุทกศาสตร์เป็นผู้ด าเนิน 
การส ารวจ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และจัดท าชุดข้อมูล 
ซึ่งเดิมมีการน ามาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการเดินเรือ และ
ความปลอดภัยในการเดินเรือเป็นหลัก แต่ต่อมาเมื่อมี
ความต้องการใช้ประโยชน์จากทะเลเพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีความต้องการข้อมูล  
ภูมิสารสนเทศไปใช้งานมากขึ้นตามกันด้วย ดังนั้นแนวคิด
ของในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ MSDI ซึ่งครอบคลุม 
HSDI ไว้ด้วยนั้น จึงเริ่มมีการด าเนินการบูรณาการข้อมูล 
ต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานภาคทะเลเข้าด้วยกัน และถูก
น าไปใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการน าไปประยุกต์ใช้
ในการวางแผนเชิงพ้ืนที่ทางทะเล นอกจากน้ันยังมีการ
น าไปใช้ ในงานที่หลากหลาย อาทิเช่น  การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การจัดการพ้ืนที่ชายฝั่ง การป้องกันและการ
จัดการแนวชายฝั่ง การจัดการเหตุฉุกเฉิน ความมั่นคง
ภายใน และการป้องกันประเทศ การถูกน าไปใช้ในงานที่
หลากหลายของ MSDI สะท้อนศักยภาพของข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ที่บู รณาการและหลอมรวมเข้ าด้วยกัน โดยมี
วัตถุประสงค์ในการน ามาสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ทะเลในทุกภาคส่วนและหลากหลายผู้ ใช้
ประโยชน์ ดังนั้น MSDI จึงมิได้หมายรวมถึงข้อมูลเชิงพ้ืนที่
ทางทะเลแต่เพียงบางด้านเท่านั้น แต่เป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เป็นหน่วยด าเนินการส ารวจ รวบรวม จัดเก็บ 
และวิเคราะห์ชุดข้อมูลพ้ืนฐานทางทะเลต่าง ๆ น าข้อมูล
มาบูรณาการเข้าด้วยกันตามโครงสร้างที่ ได้รับการ
ออกแบบไว้แล้ว เพ่ือร่วมกันพัฒนา MSDI ของประเทศ
ให้เป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยที่

เกี่ยวข้องกับทะเล เช่น กรมอุทกศาสตร์ กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง กรมประมง การท่าเรือ กรมเจ้าท่า เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กรมอุทกศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับทะเล และเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
ชุดข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นชั้นข้อมูลพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศทาง
อุทกศาสตร์ ซึ่งผนวกไว้ในโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศ
ของประเทศ (Thailand National Spatial Data 
Infrastructure,Thai NGIS) ที่มคีณะกรรมการภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติ หรือ กภช. ก ากับดูแลชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ
พ้ืนฐาน (FGDS) และพัฒนา NSDI ของประเทศไทย  
ซึ่งได้ก าหนดรายการชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน 
จ านวน ๑๔ ชั้นข้อมูล โดยชั้นข้อมูลที่ ๑๓ อุทกศาสตร์
ทางทะเล อยู่ในกลุ่มชั้นข้อมูลที่ ๔ (Theme) คือ กลุ่ม 
Technical ซึ่งให้บริการข้อมูลพ้ืนฐานอุทกศาสตร์ทาง
ทะเล จ านวน ๕ ชุดข้อมูล ได้แก่ ชุดข้อมูลเส้นขอบฝั่ง  
ชุดข้อมูลความลึกน้ า ชุดข้อมูลเส้นความลึกเท่า ชุดข้อมูล
ลักษณะพ้ืนท้องทะเล และชุดข้อมูลกระแสน้ า   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๖-๑ ความเชื่อมโยงตามชั้นของ NSDI MSDI และ Hydro 
SDI  ที่มา : หนังสือมาตรฐานองค์การอุทกศาสตร์สากล ล าดับที่ 
๑๐๐ กรมอุทกศาสตร ์

ภาพท่ี ๖-๒ ช้ันข้อมูลท่ี ๑๓ อุทกศาสตร์ทางทะเล 
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ส าหรับการด าเนินการของกรมอุทกศาสตร์ในการสนับสนุน
การปฏิบัติการทางทหารและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์นั้น ได้มีการก าหนดกลุ่มของ
ข้อมูลพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ออกเป็น ๕ 
กลุ่มข้อมูล (Hydro SDI Theme) ได้แก่ กลุ่มอุทกศาสตร์ 
กลุ่มสมุทรศาสตร์ กลุ่มอุตุนิยมวิทยา กลุ่มความปลอดภัย
ในทะเล และกลุ่มผลประโยชน์ทางทะเล ทั้งนี้การพัฒนา
กลุ่มหัวข้อภูมิสารสนเทศหลักทางอุทกศาสตร์  จะเป็น
องค์ประกอบส าคัญของโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศทาง
อุทกศาสตร์  โดยในแต่ละชุดข้อมูลจากกลุ่มหัวข้อ 
ภูมิสารสนเทศหลักนี้  จะถูกน าไปเผยแพร่ให้กับกลุ่ม
ผู้ใช้งานทั้งหน่วยงานภายในกองทัพเรือ ศรชล. หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยมี
วั ตถุประสงค์ เ พ่ื อยกระดับขี ดความสามารถของ
กองทัพเรือในด้านความมั่นคงทางทะเล การรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางทะเลในน่านน้ าไทย  
 การก าหนดมาตรฐานสากลของข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ในปัจจุบัน มีจุดประสงค์หลักส าคัญ ๒ ประการ ได้แก่ 
การเป็นมาตรฐานทั่วไปที่เปิดกว้างและทุกภาคส่วนสามารถ
น าข้อมูลไปใช้ร่วมกันได้ และความสามารถใช้ในการจัดท า
ข้อมูลและบริการ ซึ่งมีที่มาจากหลายแหล่ง โดยปราศจาก
ความต้องการในการใช้เครื่องมือหรือวิธีการพิเศษเพ่ิมเติม  
ซึ่งครอบคลุมการด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
ภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ (HSDI) นอกจากนี้ในระดับ
นานาชาติ องค์การอุทกศาสตร์สากลได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของโครงสร้างพ้ืนฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ทางทะเล  และได้ก าหนดชุดมาตรฐานส าหรับข้อมูล 
อุทกศาสตร์ที่เรียกว่า “ชุดมาตรฐาน IHO S - 100” 
ที่ เป็นมาตรฐานของข้อก าหนดผลิตภัณฑ์ทางทะเล 
ที่ได้รับการพัฒนาจากพ้ืนฐานจากมาตรฐาน ISO 19100 
ที่เป็นชุดมาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นมาตรฐาน 
ที่ จัดท าโดยคณะกรรมาธิการด้ านเทคนิคที่  ๒๑๑  
ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน 
International Organization for Standardization, 
Technical Committee 211: ISO/TC211) และมาตรฐาน 
Geography Markup Language (GML) ขององค์กร
ความร่วมมือข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบเปิด (Open 
Geospatial Consortium : OGC) ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
แบบจ าลองของเนื้อหาข้อมูลในการส่งผ่านหรือแลกเปลี่ยน 

ข้อมูล และการให้บริการผ่านเว็บไซต์  ซึ่งในปัจจุบัน
เทคโนโลยีเว็บศูนย์รวม (Web Portal) ได้รับความนิยม
อย่างกว้างขวางในการน ามาใช้เป็นช่องทางแก่ผู้รับบริการ
เข้าท าการสืบค้น จัดการชั้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พ้ืนที่จากแหล่งข้อมูลเชิงพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยผู้รับบริการจะ
ท าการใช้งานผ่าน Web browser หรือ Application แล้ว
ระบบจะท าการแสดงผล โดยการน าข้อมูลจากฐานข้อมูล
ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) แสดงผลผ่านเว็บไซต์ ที่
เรียกว่า Web GIS  ซึ่งในปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้น 
จึงมีความเหมาะสมกับการน ามาใช้ในการให้บริการข้อมูล
ภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ที่น า เสนอชุดข้อมูล 
(Dataset) ในกลุ่มหัวข้อ (Theme) ภูมิสารสนเทศหลัก
ทางอุทกศาสตร์ ดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว มาตรฐานจึงเป็น
ส่วนส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนา
โครงสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานทางอุทกศาสตร์ 
ให้มีความแข็งแกร่งสามารถรองรับการใช้งานข้อมูลเพ่ือ
การพัฒนาทางทะเล ที่หน่วยงานหลายภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 
อันจะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการใช้งาน
ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ต่อไป 
 จากที่กล่าวในบทที่ ๒ เรื่องมาตรฐานสากลของ
องค์การระหว่างประเทศนั้น ชุดมาตรฐาน IHO S-100  
ที่เป็นมาตรฐานของข้อก าหนดผลิตภัณฑ์ทางทะเลใหม่ 
ซึ่งก าลังอยู่ระหว่างการพัฒนาเป็น S-xxx โดยกรมอุทกศาสตร์
ได้ตระหนักว่าการพัฒนาชุดมาตรฐานดังกล่าวจะต้องใช้
เวลานาน และทยอยออกมาเป็นระยะ ๆ จึงได้มีการศึกษา
และติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้เริ่มจัดท าข้อมูลโดย
ใช้มาตรฐานใหม่นี้แล้ว และมีการใช้ Web Map Service 
ในการให้บริการแผนท่ีเดินเรือไปพลางก่อนที่การพัฒนา
ข้างต้นจะแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๖-๓ การให้บริการ Web Map Service  
ของกรมอุทกศาสตร ์
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 ที่ผ่านมากรมอุทกศาสตร์ด าเนินการและสนับสนุน
ชุดข้อมูลอุทกศาสตร์ทางทะเลในชั้นข้อมูลที่ ๑๓ ของ FGDS 
ของประเทศ รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงชุดข้อมูล FGDS 
ภายใต้ข้อจ ากัดในด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม กรมอุทกศาสตร์
ในฐานะหน่วยงานหลักในการส ารวจอุทกศาสตร์ของ
ประเทศมีความมุ่งมั่น และตระหนักถึงความส าคัญของ
ข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานหลัก
ของประเทศที่พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และ
การน าไปประยุกต์ใช้ในด้านความมั่นคงของประเทศ จึงได้มี
การทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศน์ รวมทั้งยังได้รับการ
สนับสนุนจากกองทัพเรือในการอนุมัติ ให้ท าการปรับ
โครงสร้างใหม่ จากหน่วยงานอุทกศาสตร์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์
เป็นศูนย์กลาง (Product Centric) ในการก าหนด
กระบวนการท างานแบบเดิมไปสู่การเป็นหน่วยงานที่ใช้
ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง (Data Centric) เพ่ือรองรับการ
พัฒนาให้เป็นหน่วยงานอุทกศาสตร์ที่มีความพร้อมด้าน 
HSDI ให้สามารถรองรับการพัฒนา MSDI ของประเทศที่
จะเกิดขึ้นภายหลังได้ แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารระดับสูง
ของกองทัพเรือมีความเข้าใจในความส าคัญของการพัฒนา 
HSDI ของกรมอุทกศาสตร์เป็นอย่างดี จึงสนับสนุนให้
กรมอุทกศาสตร์จัดตั้งศูนย์ข่าวกรองภูมิสารสนเทศทาง
อุทกศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของ
กองทัพเรือโดยเฉพาะ แต่การด าเนินการดังกล่าวสามารถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่จะน าไปใช้ประโยชน์กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ทะเล ซึ่งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาประเทศและงานด้าน
ความมั่นคงของประเทศได้อีกด้วย 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ส าหรับการพัฒนา MSDI ของประเทศนั้นยากที่จะ

เกิดขึ้นได้ หากขาดความร่วมมือร่วมใจในการสนับสนุน
ชุดข้อมูลพ้ืนฐานทางทะเลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง การท่าเรือ 
กรมเจ้าท่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กสทช. เป็นต้น ทั้งนี้
เนื่องจากหน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีข้อมูลที่อยู่ ใน  
ความรับผิดชอบแตกต่างกันไปหากน าข้อมูลดังกล่าวมา
บูรณาการกันให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐาน
ภายในประเทศที่ก าหนดไว้ จึงจะท าให้การพัฒนา MSDI 
ของประเทศมีความเป็นไปได้ที่จะส าเร็จในช่วงเวลา 
ไม่นานในลักษณะเดียวกับ NGIS  
 

ภาพที่ ๖-๔ การใช้ข้อมูลเป็นศูนยก์ลางของกรมอุทกศาสตร ์
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๒-๔ โปรแกรม Metadata Editor ของ สทอภ. ๒-๑๑ 

๓-๑ โครงสรางพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (Thailand National 
Spatial Data Infrastructure: Thai NGIS) 

๓-๑ 

๓-๒ แสดงกลุมผลประโยชนทางทะเล (Maritime Interest) ๓-๗ 
๓-๓ แสดงกลุมหัวขอภูมิสารสนเทศหลักทางอุทกศาสตร ๓-๗ 

๔-๑ ตัวอยาง S-101 ENC ๔-๒ 
๔-๒ ตัวอยางผลิตภัณฑ S-102 แสดงขอมูลรวมกับชั้นขอมูลของแผนที่ ENC ๔-๒ 

๔-๓ ตัวอยางผลิตภัณฑตามมาตรฐาน S-111 ๔-๒ 

๔-๔ ตัวอยางผลิตภัณฑตามมาตรฐาน S-121 ๔-๒ 
๔-๕ ตัวอยางผลิตภัณฑตามมาตรฐาน S-122 ๔-๒ 
๔-๖ ขอมูลบริหารจัดการความลึกใตกระดูกงูเรือ ที่กําลังอยูระหวางการพัฒนา

ตามมาตรฐาน S-129 
๔-๓ 

๔-๗ การกําหนดและควบคุมมาตรฐาน S-2XX ๔-๓ 
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ภาพที่ ชื่อรูป หน้า 
๔-๘ ตัวอยางผลิตภัณฑตามมาตรฐาน S-201 ๔-๓ 
๔-๙ Inland ENC ๔-๔ 

๔-๑๐ ขอมูลและรูปแบบขอมูลตาง ๆ ๔-๖ 
๔-๑๑ ตัวอยางการกําหนดชั้นขอมูลมาตรฐานในผลิตภัณฑ Additional military 

Layer ที่เปนการกําหนดตามคามตองการผูใชงานเฉพาะกลุม 
๔-๖ 

๔-๑๒ ความยุงเหยิงในการแสดงภาพแผนที่ที่ขาดการวางแผน ๔-๗ 
๔-๑๓ แนวคิดตามกรอบการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝง ๔-๗ 
๔-๑๔ การเตรียมขอมูลรูปแบบกริด ใหพรอมตอ MSP ๔-๗ 
๔-๑๕ การกําหนดนโยบายการใชพื้นที่ โดยการแบงเขตตาง ๆ ๔-๗ 
๔-๑๖ การระบุการใชประโยชนพื้นที่และตรวจสอบกิจกรรมที่มีความขัดแยงกันใน

เขตตาง ๆ 
๔-๘ 

๔-๑๗ ระบุขอมูลและสารสนเทศที่มีอยูแลวพรอมการวิเคราะห GAP Analysis ๔-๘ 
๔-๑๘ ตัวอยางขอมูลและสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ 

แตละชั้นขอมูล 
๔-๘ 

๔-๑๙ การรวบรวมขอมูลและสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ที่ยังไมครบถวน จัดทําเปน grid 
base 

๔-๘ 

๔-๒๐ การวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศเชิงพ้ืนที่โดยกําหนดลําดับขั้นการ
วิเคราะห 

๔-๘ 

๔-๒๑ การวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศเชิงพ้ืนที่แบบ grid base และ time 
base 

๔-๘ 

๔-๒๒ การวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศเชิงพ้ืนที่โดยกําหนดระดับความถี่ท่ี
ขอมูลการเปลี่ยนแปลง 

๔-๙ 

๔-๒๓ ภาพรางแผนที่เพ่ือประกอบการตัดสินใจ วิเคราะหระดับของความขัดแยง
หรือระดับความสําคัญในการใชประโยชนในพื้นท่ีที่ทับซอนกัน 

๔-๙ 

๔-๒๔ ภาพรางแผนที่เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ๔-๙ 
๔-๒๕ ภาพรางแผนที่เพ่ือประกอบการตัดสินใจการแบงเขตตาง ๆ ๔-๙ 
๔-๒๖ ขอมูล MSDI ในรูปแบบของ Spatial Analysis and Mapping เปน

สวนประกอบชวยในการตัดสินใจในการวางแผนเชิงพ้ืนที่ทางทะเล 
๔-๙ 

๕-๑ โครงสรางการจัดสวนราชการของกรมอุทกศาสตร ๕-๑ 

๕-๒ นักเรียนหลักสูตรมาตรฐานนักสํารวจอุทกศาสตร ๕-๔ 

๕-๓ การเชื่อมโยงความสอดคลองระหวางโครงสรางกรมอุทกศาสตรและ
โครงสรางของ HSDI 

๕-๔ 

๕-๔ ลําดับชั้นของ Marine GIS ๕-๕ 
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ภาพที่ ชื่อรูป หน้า 
๕-๕ แผนยุทธศาสตรกรมอุทกศาสตร พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ๕-๖ 
๕-๖ แผนยุทธศาสตรกรมอุทกศาสตร พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๗ (เปาประสงคมิติ

ประสิทธิผล) 
๕-๗ 

๕-๗ โครงสรางกรมอุทกศาสตรที่เสนอปรับใหม ๕-๘ 
๕-๘ ความสัมพันธระหวางโครงสรางการจัดหนวยใหมและโครงสรางของ HSDI ๕-๙ 
๕-๙ ขอบเขตและระดับชั้นของแผนยุทธศาสตร HSDI ๕-๑๑ 

๕-๑๐ โครงรางการบริการ HSDI ดวยมาตรฐาน Web Map Service ๕-๒๑ 
๕-๑๑ รูปแบบของ Cloud Computing Service ๕-๒๒ 
๕-๑๒ เปรียบเทียบบริการ Cloud กับการขนสง ๕-๒๓ 
๕-๑๓ เว็บไซตระบบสืบคนและบริการภูมิสารสนเทศ NGIS ๕-๒๔ 
๕-๑๔ เว็บไซต HDGIS ๕-๒๕ 
๕-๑๕ เปรียบเทียบเทคโนโลยี GIS แบบดั้งเดิมและ Web GIS ๕-๑๗ 
๖-๑ ความเชื่อมโยงตามชั้นของ NSDI MSDI และ Hydro SDI   ๖-๑ 
๖-๒ ชั้นขอมูลที่ ๑๓ อุทกศาสตรทางทะเล ๖-๑ 
๖-๓ การใหบริการ Web Map Service ของกรมอุทกศาสตร ๖-๒ 
๖-๔ การใชขอมูลเปนศูนยกลางของกรมอุทกศาสตร ๖-๓ 
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ภาครวมศัพท์ 

ค าศัพท์ ความหมาย 
Abstract ๑. บทคัดย่อ 

๒. ภาวะนามธรรม, นามธรรม, เชิงนามธรรม 
(เลือกใช้ตามบริบทของความหมายที่เก่ียวข้อง) อ้างอิง
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษามาตรฐาน ISO 92121 
โดยศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Additional information  ข้อสนเทศเพ่ิมเติม 

Alternate title  ชื่อรองผลิตภัณฑ์ 

Attribute value  ค่าคุณลักษณะ  

Bathymetric grids กริดชั้นความลึก  กริดความลึกน้ํา 

Binary format  รูปแบบฐานสอง 
Clarification การสร้างความชัดเจน 

Crowdsourcing  รูปแบบการแบ่งปนและแสวงข้อมูลร่วมกัน 

Crowdsourcing geographic 
information  

สารสนเทศภูมิศาสตร์แบบมีส่วนร่วม 

Composite curve  เส้นประกอบ   

Conceptual Schema Language ภาษาของเค้าร่างเชิงแนวคิด 

Coverage การครอบคลุม 

Coverage data  ข้อมูลการครอบคลุม 

Cross reference  ส่วนอ้างอิง 
Data descriptive field  เขตข้อมูลอธิบายข้อมูล 

Data Record, DR  ระเบียนข้อมูล  

Data Descriptive Record, DDR  ระเบียนอธิบายข้อมูล 

Data field name  ชื่อเขตข้อมูลของข้อมูล 

Data Framework  เค้าโครงข้อมูล 

Data Set  ชุดข้อมูล 

Data product specification  ข้อกําหนดผลิตภัณฑ์ข้อมูล 

Data Spatial Referencing  การอ้างอิงพิกัดเชิงพ้ืนที่ให้ข้อมูล 
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ค าศัพท์ ความหมาย 
Decryption  การถอดรหัส 

Diagram แผนภาพ 

Digital Signature  ลายมือชื่อดิจิทัล 

Digital Elevation Model, DEM  แบบจ้าลองระดับเชิงเลข 

Drawing instruction  ชุดค้าสั่งในการวาด 

Dynamic ECDIS  ECDIS ที่สามารถแสดงข้อมุลที่แปรผันตามเวลารวมกับแผนที่ 
ENC และข้อมูลประกอบเพ่ือการเดินเรือ 

Exchange set  ชุดแลกเปลี่ยนข้อมูล 

Encoding  การเข้ารหัส  

Encryption  การเข้ารหัส 

Feature   รูปลักษณ 
Feature-based  ตามคุณสมบัติและลักษณะของวัตถุ 
Feature reference  การอ้างอิงรูปลักษณ 
Field  เขตข้อมูล 

Field control สวนควบคุมเขตข้อมูล 

General portrayal model  แบบจ้าลองการแสดงผลโดยทั่วไป 

Geolocating algorithm  การก้าหนดต้าแหนง 
Geographic information  สารสนเทศภูมิศาสตร  
Georectified  การดัดแก้อ้างอิงพิกัดบนพื้นโลก 

Georeferenced  การอ้างอิงพิกัดบนพื้นโลก 

Gegraphic data set ชุดข้อมูลสารสนเทศ 

Geomatics, geoinformatics ภูมิสารสนเทศ 

Geospatial ข้อมูลเชิงพ้ืนที่  
Georeferencable  สามารถอ้างอิงพิกัดบนพ้ืนโลกได้ 
Grid  กริด 

Grid cell  ตารางกริดหรือเซลลกริด 

Gridded data  ข้อมูลกริด 

Gridded data coverage  การครอบคลุมของข้อมูลกริด 

Gridded Data Spatial Referencing  การอ้างอิงพิกัดเชิงพ้ืนที่ให้ข้อมูลกริด 

Grids in 2 dimension  กริดสองมิติ  
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ค าศัพท์ ความหมาย 
Grids in 3 dimension กริดสามมิติ 
Georeferencable gridded data  ข้อมูลกริดที่สามารถอ้างอิงพิกัดบนพ้ืนโลก 

Grid line  เส้นกริด 

Grid point  จุดกริด 

Grid type  ประเภทของกริด 

High-density bathymetry  ข้อมูลความลึกน้้ารายละเอียดสูง 
Imagery and gridded data  ข้อมูลภาพและข้อมูลกริด 

Imagery  ข้อมูลภาพ  

Information สารสนเทศ 

Input schema  เค้าร่างน้าเข้า 

Irregularly shaped grids  กริดรูปร่างไม่ปกติ 
mapping rule  กฎในการเชื่อมโยงความสัมพันธ (กฎในการเชื่อมโยง

ความสัมพันธ ชุดสัญลักษณ รูปแบบเส้น สี เปนต้น) 
Mass collaboration การท้างานที่เกิดจากการท้างานร่วมกัน ของผู้ที่เข้าร่วมที่ต่าง

คนต่างรับผิดชอบในงานของตน  

Metadata  ข้อมูลอรรถาธิบาย  ข้อมูลอธิบายชุดข้อมูล 

Morton Order  การจัดเก็บข้อมูลลงบนตารางกริด แบบ Morton Order 

Non Uniform Spacing of Grid 
Cell  

ตารางกริดที่มีขนาดไม่เท่ากัน 

Object identifier  ตัวระบุวัตถุ 
Organization  การจัดโครงสร้าง 
Package  ชุดข้อมูลส้าเร็จ 

Package overview  ภาพรวมชุดข้อมูลส้าเร็จ 

points clouds  กลุ่มของข้อมูลประเภทจุดในแบบสามมิติ มีรูปแบบการเก็บ
ค่าของต้าแหน่งจุดข้อมูลในระบบพิกัด X, Y และ Z 

Point set Grid  ชุดข้อมูลจุดกริด 

Polygon Tile  การแบ่งส่วนรูปปด 

Portrayal  การแสดงผล 

Portrayal catalogue  บัญชีรายการแสดงผล 

Portrayal function  ฟงกชันการแสดงผล 
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ค าศัพท์ ความหมาย 
Product specification  ข้อก้าหนดผลิตภัณฑ 
Portrayal view  มุมมองแสดงผล 

Presentation  การแสดงผล 

Record  ระเบียน 

Repetition factor  ตัวประกอบซ้้า 
Rectangular grids  กริดปกติ 
Regular grid organization  โครงสร้างกริดปกติ 
Root node  โหนดราก 

Revision  การปรับปรุงใหม่ 
Spatial Data Infrastructure, SDI โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ โครงสร้างพื้นฐาน 

ภูมิสารสนเทศ 
Seafloor sediment mosaics  การต่อข้อมูลตะกอนของพ้ืนที่ทะเลเข้าด้วยกัน  

Simple grid  กริดอย่างง่าย 

Sounding  เลขน้้า 
Spatial data ข้อมูลเชิงพ้ืนที่  
Spatial object  วัตถุเชิงพื้นท่ี 

Spatial referencing  การอ้างอิง เชิงพ้ืนที่ 
Spatial Schema  เค้าร่างเชิงพื้นที่ 
Spatial value  ค่าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
Spatio-temporal  ขอบเขตเชิงพื้นที่-เวลา  
Specification scope  ขอบเขตของข้อก้าหนด 

Sub-tree  โครงสร้างต้นไม้ระดับรอง 
Symbol definition นิยามสัญลักษณ 
System database  ฐานข้อมูลระบบ 

System portrayal engine  กลไกแสดงผลระบบ 

Quad Tree  การจัดวางและระบุต้าแหน่งข้อมูลในฐานข้อมูลแบบหนึ่ง 
Regular and variable cell size  กริดขนาดตารางปกติและขนาดตารางที่หลากหลาย 

Tiled grid  กริดแบ่งส่วน 

Tiling Scheme  เค้าร่างการแบ่งส่วน 

TIN Triangle Vertex  จุดมุมสามเหลี่ยมของข่ายสามเหลี่ยมแบบไม่ปกติเปน
ระเบียบ 
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ค าศัพท์ ความหมาย 
Tree structure diagram  แผนภาพโครงสร้างต้นไม้ 
Triangulate Irregular Network, 
TIN  

ข่ายสามเหลี่ยมแบบไม่เปนระเบียบ โครงข่ายสามเหลี่ยม
แบบไม่ปกติ 

Traverse order  การจัดเก็บข้อมูลลงบนตารางกริด แบบ Traverse order 

Ungeorectified  ไม่มีการดัดแก้พิกัดอ้างอิงบนพ้ืนโลก 

Uniform grid cell  ตารางกริดเท่ากัน 

Universal Data Model แบบจําลองข้อมูลสากลจักรวาล 

Variable Density  การแบ่งกริดอย่างง่ายที่มีความหนาแน่นที่หลากหลาย 

Variable Tile Size  การแบ่งส่วนขนาดหลากหลาย 

 Volunteered geographic 
information  

สารสนเทศภูมิศาสตรที่มาจากการแบ่งปนและใช้ข้อมูล
ร่วมกัน 

Vertex  จุดหักเห 

Water column data ข้อมูลของห้วงน้ํา 
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คณะทำางานจัดทำาหนังสือที่ระลึกกรมอุทกศาสตร์

พล.ร.ท.ศิริชัย  เนยทอง
ผทค.พิเศษ ทร.และที่ปรึกษาคณะทำางานฯ

พล.ร.ต.ไชยวุฒิ  นาวิกาญจนะ
รอง จก.อศ.(๑) และประธานคณะทำางานฯ

น.อ.ธนกร  นาจารย์
ผอ.กรท.อศ.และคณะทำางานฯ

น.อ.ฉัตรชัย  เหลืองทองคำา
หก.กคม.ศสด.อศ.และคณะทำางานฯ

น.อ.ณัฐพงษ์  พัฒนจงรักษ์
รอง หน.นฝอ.อศ. คณะทำางานฯ และเลขานุการ

ว่าที่ น.อ.ฤทธิเดช  เกตุทอง
รอง ผอ.กรท.อศ. คณะทำางานฯ และ ผช.เลขานุการ

ว่าที่ น.อ.สมาน  ได้รายรัมย์
รอง ผอ.กวก.อศ.และคณะทำางานฯ

น.ท.สุขสันต์  สื่อสกุล
รอง หก.กบด.ศสด.อศ.และคณะทำางานฯ
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น.ท.กิตติศักดิ์  นิลรัตน์์
หน.ควบคุมคุณภาพและฐานข้อมูลอุทกศาสตร์ กรท.อศ.และคณะทำางานฯ

ร.อ.ธงโชติ  วิเชียร
ผู้ช่วยนายทหารควบคุมการพิมพ์ กรผ.อศ.และคณะทำางานฯ

ร.ท.รัฐพงษ์  ก๋งชิน
ประจำา กรผ.อศ. คณะทำางานฯ และผู้ช่วยเลขาฯ

น.ท.สุเมธ  แย้มสังข์
หน.พิมพ์แผนที่และบรรณสาร กรผ.อศ.และคณะทำางานฯ






