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คุณภาพขอมูล ?

ระดับระดับของของความละเอียดความละเอียดและและความถูกตองที่ความถูกตองที่มีมีอยูในตัวขอมูลนัน้อยูในตัวขอมูลนัน้  ๆๆ  

““Degree of excellenceDegree of excellence”” in a in a 
productproduct,, service or performanceservice or performance

เปนสิ่งที่บงชี้และแสดงเปนสิ่งที่บงชี้และแสดงถึงถึงความนาเชื่อถือความนาเชื่อถือ  สถานภาพสถานภาพ  และและ
การใชประโยชนของขอมูลในระบบการใชประโยชนของขอมูลในระบบ  GISGIS
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ทําไมคุณภาพขอมูลถึงทําไมคุณภาพขอมูลถึงมีมีความสําคัญความสําคัญ

ปกตกิารสรางขอมูลภูมิศาสตรปกตกิารสรางขอมูลภูมิศาสตร  จะไมมีการกําหนดมาตรฐานของจะไมมีการกําหนดมาตรฐานของ
คุณภาพขอมูลคุณภาพขอมูล  ((ขอมูลจะถูกใชภายในองคกรเทานัน้ขอมูลจะถูกใชภายในองคกรเทานัน้))

ปจจุบันมีการนําขอมูลภูมิศาสตรและปจจุบันมีการนําขอมูลภูมิศาสตรและ  GIS GIS มาใชในการตัดสินใจมาใชในการตัดสินใจ
และวางแผนในดานตางและวางแผนในดานตาง  ๆๆ  เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้น

ดังนัน้ขอมูลภูมิศาสตรที่ผลิตจากองคกรตางดังนัน้ขอมูลภูมิศาสตรที่ผลิตจากองคกรตาง  ๆๆ  จะกลายเปนจะกลายเปน
แหลงขอมูลทุติยภูมิแหลงขอมูลทุติยภูมิ  ((secondary data sources secondary data sources ))  ที่สําคัญที่สําคัญ  ซึ่งขอมูลซึ่งขอมูล
เหลานี้มีมาตรฐานและคุณภาพขอมูลที่แตกตางกันเหลานี้มีมาตรฐานและคุณภาพขอมูลที่แตกตางกัน



จรัณธร บุญญษนุภาพ

ทําไมคุณภาพขอมูลถึงทําไมคุณภาพขอมูลถึงมีมีความสําคัญความสําคัญ

คุณภาพของขอมูลที่นํามาใชคุณภาพของขอมูลที่นํามาใช  จะเปนสิ่งกําหนดคุณภาพและความจะเปนสิ่งกําหนดคุณภาพและความ
นาเชื่อถือของการตัดสินใจหรือผลนาเชื่อถือของการตัดสินใจหรือผลลัพทลัพทที่ไดที่ได ( (Decision making or Decision making or 
OOutpututput))

สรุปคือสรุปคือ  ประสิทธิภาพของการตัดสินใจและวางแผนที่จะแกไขประสิทธิภาพของการตัดสินใจและวางแผนที่จะแกไข
ปญหาหรือกระทําสิ่งใดปญหาหรือกระทําสิ่งใด    จะแปรผันโดยตรงกับคุณภาพของขอมูลจะแปรผันโดยตรงกับคุณภาพของขอมูล
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คุณภาพของขอคุณภาพของขอมูลมูลภูมิศาสตรภูมิศาสตร
มีองคประกอบที่สําคัญ 4 อยาง คือ

ความถูกตองความถูกตอง  ((AccuracyAccuracy))
ความความแมนแมนยํายํา ( (PrecisionPrecision))
ความสอดคลองเชงิตรรกะความสอดคลองเชงิตรรกะ  ((Logical ConsistencyLogical Consistency))
ความสมบูรณความสมบูรณ  ((CompletenessCompleteness))

ซึ่งองคประกอบเหลานี้จะขึ้นอยูกับมิติทางภูมิศาสตรดานตาง ๆ คือ 

space (spatial), time (temporal), and theme (thematic)
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  ความถูกตองความถูกตอง  ((AccuracyAccuracy))

ระดับระดับที่ตรงกนัระหวางขอสนเทศบนแผนที่หรือที่ตรงกนัระหวางขอสนเทศบนแผนที่หรือ
ในฐานขอมูลในฐานขอมูล  กับสิ่งที่เปนจริงกับสิ่งที่เปนจริง  ภายใตคาทีย่อมรบัไดภายใตคาทีย่อมรบัได
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ความถูกตองเชิงพื้นที่ (Spatial Accuracy)
  ความถูกตองความถูกตอง  ((AccuracyAccuracy))

ความถูกตองขององคประกอบฐานขอมูลเชิงพื้นที่ความถูกตองขององคประกอบฐานขอมูลเชิงพื้นที่

พิจารณาพิจารณาถึงถึงความถูกตองของตําแหนงทางภูมิศาสตรทั้งในแนวราบและแนวดิ่งความถูกตองของตําแหนงทางภูมิศาสตรทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง

โดยโดยความถูกตองเชิงพื้นที่จะขึ้นอยูกับความถูกตองเชิงพื้นที่จะขึ้นอยูกับ  มาตราสวนของแผนที่ตนฉบับมาตราสวนของแผนที่ตนฉบับ

คาคาความผิดพลาดเชงิพื้นที่สามารถแสดงโดยความผิดพลาดเชงิพื้นที่สามารถแสดงโดย  คาคา  RMS   RMS ((root means squareroot means square))
errorerror

mathematically known as RMS = ((x1-x2)2 + (y1-y2)2)½
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ตัวอยางความถกูตองเชิงตําแหนง
  ความถูกตองความถูกตอง  ((AccuracyAccuracy))

มาตรฐานความถูกตองเชิงตําแหนงในแนวราบมาตรฐานความถูกตองเชิงตําแหนงในแนวราบ  ((Horizontal Horizontal 
AccuracyAccuracy))  สําหรับแผนที่มาตราสวนตางสําหรับแผนที่มาตราสวนตาง  ๆๆ  ((USGSUSGS))

11 :: 1,2001,200 เทากับเทากับ    3.333.33 feetfeet

11 :: 2,4002,400 เทากบัเทากบั  6.676.67 feetfeet

1:1: 10,00010,000 เทากบัเทากบั  27.7827.78 feetfeet

11 :: 100,000100,000 เทากบัเทากบั    166,67166,67 feetfeet
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  ความถูกตองความถูกตอง  ((AccuracyAccuracy))
ความถูกตองเชิงเวลา (Temporal Accuracy)

ความเขากันไดของความเขากันไดของ  วันเวลาที่ทําวันเวลาที่ทําการการผลิตแผนที่ผลิตแผนที่    ระหวางเวลาที่ระหวางเวลาที่
ทําการบันทึกกับทําการบันทึกกับ  เวลาจริงเวลาจริง      สาสาThe agreement The agreement ((often implicitoften implicit,,
ee..gg.. refers to a map daterefers to a map date)) between the encoded and between the encoded and ““actualactual””
temporal coordinates for a featuretemporal coordinates for a feature
NoteNote:: Temporal Coordinate is the temporal limits within Temporal Coordinate is the temporal limits within 
which the feature is validwhich the feature is valid
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  ความถูกตองความถูกตอง  ((AccuracyAccuracy))
ความถูกตองของลักษณะเฉพาะ (Thematic Accuracy)

  เปนความถูกตองของคาขอมูลเปนความถูกตองของคาขอมูล  ((attribute valuesattribute values))  ภายในฐานขอมูลภายในฐานขอมูล  

  ซึ่งระบบการเก็บคาจะขึ้นอยูกับมาตรสวนในการวัดคาของขอมูลซึ่งระบบการเก็บคาจะขึ้นอยูกับมาตรสวนในการวัดคาของขอมูล

ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) เชน ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ

ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) เชน ประเภทการใชที่ดิน ประเภทชุดดิน
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ความความแมนแมนยํายํา Precision  Precision ((ResolutionResolution))

แสดงถึงแสดงถึงระดับระดับความความแมนแมนยํายําหรือหรือความเที่ยงตรงความเที่ยงตรง
ของการวัดของการวัด  ((measurementmeasurement))  และความตรงกันและความตรงกัน
ของคุณลักษณะในฐานขอมูลของคุณลักษณะในฐานขอมูล
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Spatial Accuracy and PrecisionSpatial Accuracy and Precision
ความถูกตองและความความถูกตองและความแมนแมนยําเชิงพื้นที่ยําเชิงพื้นที่
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ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial Resolution)
ความความแมนแมนยํายํา Precision  Precision ((ResolutionResolution))

แสดงถึงสิ่งที่เล็กที่สุดที่สามารถสังเกตหรือแสดงออกมาได

• In raster data, it refers to the linear dimension of a cell or grid  

ขนาดของชองกริด

• In vector data, it refers to the minimum mapping unit size   

ขนาดของหนวยที่เล็กที่สุด
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ความความแมนแมนยํายํา Precision  Precision ((ResolutionResolution))
An Example of Spatial Resolution

Higher Spatial Resolution Lower Spatial Resolution
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ความความแมนแมนยํายํา Precision  Precision ((ResolutionResolution))
An Example of Thematic Resolution

Higher Thematic Resolution Lower Thematic Resolution
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Thematic Resolution
ความความแมนแมนยํายํา Precision  Precision ((ResolutionResolution))

ความเที่ยงตรงของเกณฑการวัดหรือการจําแนกประเภทความเที่ยงตรงของเกณฑการวัดหรือการจําแนกประเภท  ในชั้นขอมูลในชั้นขอมูล
แตละประเภทแตละประเภท

–– สําหรับขอมูลเขิงคุภาพสําหรับขอมูลเขิงคุภาพ  เชนเชน  ระดับความละเอียดในการจําแนกระดับความละเอียดในการจําแนก
ประเภทการใชที่ดินประเภทการใชที่ดิน

–– ถาเปนขอมูลเชิงปริมาณถาเปนขอมูลเชิงปริมาณ  อางถึงระดับของความแตกตางที่นอยอางถึงระดับของความแตกตางที่นอย
ที่สุดในขอมูลเชิงปริมาณที่สามารถสังเกตุไดที่สุดในขอมูลเชิงปริมาณที่สามารถสังเกตุได
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ความเที่ยงตรงหรือความแมนยาํ (Precision)

การดิจิไทซจะเปนการลดทอน
ความเที่ยงตรงของลักษณะทาง
ภูมิศาสตร  (precision of feature)  
เนื่องจากความถูกตองเชิงพื้นที่ 
(spatial accuracy) จะลดลงไป

นอกจากนี้ความเที่ยงตรงยัง
เกี่ยวของกับมาตราสวนของแผนที่ 
เพราะ features ทางภูมิศาสตรจะ
ถูกยอมาตราสวนใหนอยกวา 1:1

Digitizing GeneralizationDigitizing Generalization
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ความเที่ยงตรงหรือความแมนยาํ (Precision)
Data reductionData reduction

การดิจิไทซแบบตอเนื่อง จําเปนตอง
ลดทอนขอมูล (data reduction) เพื่อกําจัด
ขอมูลที่เกินความตองการ

การดิจิไทซซ้ํากัน 2 
ครั้ง จะเกิดชองวาง
การเหลื่อมกัน
ระหวาง polygons ที่
อยูติดกัน 

Sliver polygons

Double digitizingDouble digitizing



จรัณธร บุญญษนุภาพ

ความเที่ยงตรงหรือความแมนยาํ (Precision)
บนแผนที่ 1:50,000   วัตถุใด ๆ จะมี
ความถูกตองทางตําแหนงประมาณ 25.4 
เมตร (83.3 ฟุต) 
หมายถงึตําแหนงตาง ๆ บนแผนที่จะมี
ความคลาดเคลือนในแนวระนาบประมาณ 
25.4 เมตร จะตําแหนงจริงบนพืน้โลก

1:50,000
25.4 เมตร

Precision rangesPrecision ranges

Map ImprecisionMap Imprecision

X X X

X X

Raster cell ImprecisionRaster cell Imprecision

สําหรับความถูกตองทางตําแหนงของ
ขอมูลแบบ  raster จะขึ้นอยูกับขนาด
ของกริด  (grid cell size)
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ขอมูลที่สรางขึ้นใหมขอมูลที่สรางขึ้นใหม ( (Generation Data) Generation Data) -- Second generation dataSecond generation data
โดยปกติแลวการทําสําเนาจะมี
การสูญเสียคุณภาพของขอมลู 
เนื่องจากไมสามารถที่จะสราง
ขอมลูใหมใหเหมือนกับแผนที่
ตนฉบับ (analog map หรือ 
Photograph) ไดอยางสมบูรณ

อยางไรก็ตาม การทําสําเนาจาก
ขอมลูเชิงตัวเลข (digital data) 
จะไดผลผลิตที่เหมือนกันขอมลู
ตนฉบับ (original data) 

ขอมูลที่สรางขึ้นใหม (second generation) 
จะมีความถูกตอง (Accuracy) นอยกวา 
ขอมูลตนฉบับเสมอ

อยาง
สมบูรณ
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ขอมูลที่สรางขึ้นใหมขอมูลที่สรางขึ้นใหม ( (Generation Data) Generation Data) -- Spline Spline 
โปรแกรมคอมพิวเตอร  สามารถชวยให
ขอมลูทีส่รางขึ้นใหมแสดงผลไดดีขึ้น 
ตัวอยางเชน  การเนนภาพ 
(enhancement) จะทําใหขอมูลภาพมี
ความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งชวยใหการแปล
ตีความสะดวกขึ้นEnhanced ImageEnhanced ImageOriginal imageOriginal image

คําสั่ง Spline operation ใชในการทําให
ขอมลุเสนที่ไดจากการดิจิไทซ มีความ
smooth เพิ่มมากขึ้น  ดวยการเพิ่มจุด 
vertex ตรงตําแหนงที่เปนสวนโคง ซึ่งทํา
ใหเสนมีความโคงมากกวาปกติจากที่
เปนอยู
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ขอมูลที่สรางขึ้นใหมขอมูลที่สรางขึ้นใหม ( (Generation Data) Generation Data) -- Spline ApplicationSpline Application

ภาพดานซาย แสดงถึงขอมลูเสนแมน้าํที่
ไดจากการ scan (raster version) 
เปรียบเทียบกับเสนแมน้ําจริง (more 
sinuous)

ภาพดานขาว เปนการใชทําสั่ง Spline กัน
เสนแมน้ําที่เปน Raster version ใหมี
ความโคงเพิ่มมากขึ้น

อยางไรก็ตาม เสนแมน้าํใหมที่ไดจาก
การทํา Spline ก็ไมสามารถซอนกันกบั
เสนแมน้ําจริง เพียงแตทําใหแสดงผล
เสนแมน้ําดขีึ้นเทานั้น 
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ขอมูลที่สรางขึ้นใหมขอมูลที่สรางขึ้นใหม ( (Derived  Data) Derived  Data) -- New DataNew Data

เปนวิธีการปรบัปรุงขอมูลโดยการสรางขอมูลใหมขึ้นมาจากขอมลูที่มีอยู ซึ่งอาจใช
วิธีการคํานวณทางคณติศาสตร หรือ ทางสถิติ เปนตน

Class MapClass Map

แสดงการสรางขอมลูสารสนเทศใหมขึ้นมา จากการ
คํานวณหาคาสูงกวาและต่ํากวาคาเฉลี่ย (Mean) เพื่อจัด
ระดับชั้นของรายได (Low หรือ High) ของแต

LOWLOW HighHigh
ละอําเภอ
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ขอมูลที่สรางขึ้นใหมขอมูลที่สรางขึ้นใหม ( (Derived  Data) Derived  Data) -- ResamplingResampling

การเพิ่มจํานวนชองกริด (raster 
cell) เปนวิธีการหนึ่งในการ
ปรับปรงุขอมูล โดยเปนการ
เพิ่มความละเอียดเชิงพื้นที่ 
(better resolution และ spatial 
detail)

ResamplingResampling

คา Value ของชองกริดที่เพิ่มขึ้นมา จะเปนคา estimated value ที่ไดจากการ
คํานวณจากคา value ของกริดที่อยูขางเคียง 
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ขอมูลที่สรางขึ้นใหมขอมูลที่สรางขึ้นใหม ( (Derived  Data) Derived  Data) -- InterpolationInterpolation

Missing scan line dataMissing scan line data Interpolation repairInterpolation repair

ขอมูลภาพดาวเทียมที่เกิดความผิดพลาดแบบ miss line หรือ drop out ซึ่งจะ
ทําให Pixel หายไปทั้งแถว (no-values lines) สามารถ สรางขอมูลที่สูญ
หายไปได โดยการใชวิธี Resampling ในการคํานวณคาของ Pixel ทั้งแถวที่
หายไปขึ้นมาใหม จากการประมาณคา value  ของ Pixel ที่อยูขางเคียง  ซึ่ง
กระบวนการนี้เรียกกวา Interpolation
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มาตราสวนมาตราสวน ( (ScaleScale))
ถึงแมวา GIS สามารถแสดงผลขอมูลในมาตราสวนทีห่ลากหลาย แตความเที่ยงตรง(Precision) ของ
ขอมูลจะขึ้นอยูกับ มาตราสวนของขอมูลตนฉบับที่ไดมา

ภาพที่แสดงในมาตราสวน
เดียวกันกับแผนที่ตนฉบับ 
(1:10,000,000) ซึง่แสดงให
เปนถึงรายละเอียดของ
บริเวณชายฝงทะเล

ภาพในมาตราสวน 
1:3,000,000 ขยายมากเกินไป 
เนื่องจาก feature ของชายฝง
ทะเลไมสามารถแสดง
รายละเอียดเพิ่มมากขึ้น

ภาพตนฉบับมาตราสวน 1:10,000,000
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ความแตกตางกันของมาตราสวนความแตกตางกันของมาตราสวน ( (Scale DifferencesScale Differences))
ความเที่ยงตรง(Precision) ของขอมูลจะถูกพิจารณาเพิ่มมากขี้น เมื่อมีการนําขอมูลที่มี
มาตราสวนแตกตางกันมาใชใน GIS   เนื่องจากจะมีผลตอความถูกตองเชิงพื้นที่ 
(Spatial accuracy) และคุณภาพของขอมูล

เปรียบเทียบภาพมาตราสวน 
1:1,000,000 (ภาพ B) ที่ถูกขยายมา
จากขอมูลตนฉบับ (ภาพ A) ที่มี
มาตราสวน 1:10,000,000
และภาพตนฉบับมาตราสวน 
1:1,000,000 (ภาพ C)

A B C

สังเกตไดวา ถึงแมจะขยายมาตรสวนในการแสดงภาพ แตรายเละเอียดและความถูกตอง
ของ feature ไมไดเพิ่มมากขึ้นตามมาตราสวนที่ถูกขยาย
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ความไมเหมาะสมของมาตราสวนความไมเหมาะสมของมาตราสวน ( (Scale IncompatibilityScale Incompatibility))
ในการแสดงขอมูลภาพหรือการผลิตแผนที่จําเปนที่จะตองคํานึกถึงมาตราสวนของ
ขอมูลตนฉบับ (original scale of data source)  เนื่องจากขอมลูบางอยางมีรายละเอียด
และคุณภาพ (resolution) มากเกินไป ในการแสดงผลดวยมาตราสวนขนาดเล็ก

ภาพมาตราสวน 1:30,000 ภาพมาตราสวน 1:3,000
แผนที่ที่มีการยอมาตราสวน โดยไมผานการวางนัย
ทั่วไป (Generalization) หรือการลดทอนขอมูล

มาตราสวน 1:50,000
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Incomplete Area CoverageIncomplete Area Coverage
การดาํเนินงานทาง GIS จะตองมีขอมูลครอบคลุมพื้นที่
ศึกษาอยางสมบูรณ โดยเฉพาะพื้นที่ศึกษาทีม่ีขนาดใหญ 
มักจะไมสามารถหาขอมูลไดคลอบคลุมทั้งหมด 
ดังนั้นจําเปนตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ขาดหายไป
หรือไมกต็องลดขนาดของพื้นทีศ่ึกษาลง โดยขึ้นอยูกับ
การครอบคลุมพื้นที่ของมูลที่มีอยู ดังภาพ A

A

B

Smallest Scale RuleSmallest Scale Rule
โดยปกติแลว การทาํงานใน GIS จะใชขอมูลที่มี
มาตราสวนที่แตกตางกัน ซึ่งรายละเอียดและความ
ถูกตอง (accuracy) ของผลลัพทที่ไดจะถูกกําหนด
โดย ขอมูลที่มมีาตราสวนขนาดเล็กที่สุด (smallest 
applied scale)
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Continuous Data InterpretationContinuous Data Interpretation

ขอมูลที่มีลักษณะตอเนื่อง (continuous data) จะ
ยากในการแสดงผลใหเห็นถึงความแตกตางของ 
feature อยางชัดเจน ดังนั้นจึงตองแสดงผลใน
ลักษณะของการแบงเขตที่ไมตอเนื่อง (artificial 
discrete zone)
จากภาพตัวอยางแสดงถึง จุด A และ B ที่ตั้งอยู
ภายในเขตระดับความรุนแรงของการเกิด
แผนดินไหว ทีแ่ตกตางกัน ดวยการทํา Buffering 
เพื่อกําหนดขอบเขตพื้นที่ระดับความรุนแรงจาก
จุดศูนยกลางที่เกิดแผนดินไหว

Buffer Zone
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ความสอดคลองความสอดคลองเชิงเชิงตรรกะตรรกะ  ((Logical ConsistencyLogical Consistency))

แสดงถึงความเปนเหตเุปนผลที่แสดงถึงความเปนเหตเุปนผลที่มีมีความสัมพันธกนัระหวางความสัมพันธกนัระหวาง
องคประกอบของขอมูลองคประกอบของขอมูล

โดยทั่วไปโดยทั่วไป  ฐานขอมูลฐานขอมูล  GIS GIS จะแสดงความสอดคลองจะแสดงความสอดคลองกันกันในใน
รูปแบบที่สม่ําเสมอรูปแบบที่สม่ําเสมอ  ตวัอยางเชนตวัอยางเชน  จะถูกสรางจากจะถูกสรางจาก  แหลงขอมูลแหลงขอมูล
เดียวกนัเดียวกนั  และถูกเก็บรวมรวมและถูกเก็บรวมรวม  แกไขแกไข  จําแนกประเภทจําแนกประเภท  และและ
ประมวลผลประมวลผล  ภายใตภายใต  วิธกีารเดยีวกันวิธกีารเดยีวกัน
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ความสมบูรณความสมบูรณ  ((CompletenessCompleteness))

เกี่ยวของเกี่ยวของกับกับความผดิพลาดของขอมลูทีห่ายไปความผดิพลาดของขอมลูทีห่ายไป

หรือถูกละเลยหรือถูกละเลย  ((omissionomission))
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ความสมบูรณและความสอดคลองของขอมลูความสมบูรณและความสอดคลองของขอมลู
(Complete and Consistent Data)(Complete and Consistent Data)

ความสมบูณของขอมูล อาจจะพิจารณาในดาน
ถูกตองของขอมูลเชิงคุณลักษณะ (attribute) รวมทั้ง
การมีขอมูลครอบคลุมพื้นที่ศึกษาทัง้หมด
ความสมบรูณทาํใหตองเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลที่ไดมา และอาจจะตองทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมอีก

ภาพตัวอยาง แสดงใหเหน็ถึงความแตกตางของ
รายละเอียดในการจาํแนกกลุมชุดดนิในสวน
ดานลางและดานบนของภาพ  ซึ่งทาํใหไมแนใจวา
ขอมูลสวนบนของภาพเกดิการสญูหาย หรือ มีการ
จําแนกทีไ่มสมบูรณ หรือ เปนลกัษณะที่แทจริงที่
เกิดขึ้นในสภาพพื้นที่
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ความสมบูรณและความสอดคลองของขอมลูความสมบูรณและความสอดคลองของขอมลู
(Complete and Consistent Data)(Complete and Consistent Data)

ความไมสอดคลองกัน (i n c o n s i s t e n t ) ของ
รายละเอียดขอมูล อันเนื่องมากจากวิธีการเก็บขอมูล
แตกตางกัน อาจรวมถึงระบบในการจําแนกประเภท
ขอมูล (classification scheme) ที่แตกตางกันดวย
จากภาพตัวอยาง เหน็วาพืน้ที่ดานซายมือมีลักษณะ
การจําแนกประเภทขอมูลที่ละเอียดกวาพืน้ที่ดาน
ขวามือ ทําใหพื้นที่ทั้งสองไมสามารถเชื่อมตออยาง
สอดคลองกันได 
นอกจากนั้นระบบของประเภทขอมูลของพื้นที่ทั้ง
สองก็แตกตางกัน (ตัวอักษร กับ หมายเลข)
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ความสมบูรณและความสอดคลองของขอมลูความสมบูรณและความสอดคลองของขอมลู
(Complete and Consistent Data)(Complete and Consistent Data)

จากภาพแสดงถึง ความไมสอดคลองกันใน
การแสดงผลขอมูลเชิงคุณลักษณะ (attribute 
label) โดย polygon 13 และ polygon A1 
อาจจะแสดงlabel ที่ถูกตองหรอืไมถูกตองก็ได

ดังนั้นอาจทําใหเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความถกูตองของขอมูลเชงิคุณลกัษณะของ 
polygon ทั้งสอง
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ความผิดพลาดที่เกดิจากการแปลงขอมูลความผิดพลาดที่เกดิจากการแปลงขอมูล Raster  Raster เปนเปน  VectoeVectoe
เนื่องจากชองกริดแตละชอง (grid cell) จะมีคาของ 
feature ไดเพียงแคคาเดียวเทานั้น ดงันั้นคาที่
กําหนดใหกับกริดแตละชองคือ คาเฉลี่ยของ 
feature ทั้งหมดที่อยูภายในชองกริดนั้น ๆ  ซึ่งทํา
ใหเกิดการสญูเสียรายละเอียดของลักษณะทาง
ภูมิศาสต (geographic features)

ในการแปลงขอมูลจาก raster เปน 
vector (rasterlization) ถาเพิ่ม
จํานวนของกริดหรอืกําหนดใหก
รดิมีขนาดเล็กลง  จะเปนการลด
ขอผิดพลาดหรอืลดการสูญหาย
ของรายละเอียดของลกัษณะทาง
ภูมิศาสตรลงไดVector data ตนฉบับ กริดขนาด 16 x 16กริดขนาด 32 x 32 
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ตัวอยางของคุณภาพขอมูล

ความสอดคลองเชิงตรรกะ

ระดับความถูกตองของขอมูลเชิง
คุณลักษณะ ซึ่งเชือ่มโยงกับขอมูล
เชิงพืน้ที่

ความถูกตองสมบรูณ

ความถูกตองเชิงคณุลักษณะ

ความถูกตองในรายละเอียดของพิกัด
โลกในแนวตัง้และแนวระนาบ

ระดับความถูกตองในแนวตั้งและ
แนวระนาบของระบบพิกัดโลก

ความถูกตองเชิงตาํแหนง

ตัวอยางตัวอยางนิยามนิยามประเภทประเภท

ความถูกตองของคําอธิบายชนิดของดิน
ในแผนที ่เมื่อเปรียบเทียบกบัชนิดของ
ดินที่เกบ็ตัวอยางจากพื้นที่จริง

ระดับความผิดพลาดและวิธีการใน
การจัดการกับขอมูลที่ผิดพลาด

ระดับความขัดแยงในความสัมพันธ
ภายใตระบบฐานขอมูล

ความสามารถในการประเมินระดับของ
อาชญากรรมในพืน้ทีเ่ฉพาะ ซึ่งอาจ
กอใหเกิดความผิดพลาด ถาขอมูลไม
สมบูรณ
ความแตกตางกันในเรื่องของระดับชั้น
ของการจําแนกประเภทการใชที่ดิน
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มาตรฐานและรูปแบบในการจัดสรางและจัดเก็บขอมูลมาตรฐานและรูปแบบในการจัดสรางและจัดเก็บขอมูล

• เปนปญหาอันดับแรก ของการจัดการสารสนเทศขององคกรขนาดใหญ

• ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานในการสราง บันทึก หรือ จัดเก็บขอมูล ทําใหแตละ
หนวยงาน ตางก็ทําการสรางและจัดเก็บฐานขอมูลในรูปแบบที่ตนเองถนัด

• รูปแบบ (format)
•  รหัส  (Code)
• สือ่บันทึกขอมลู (Storage Device)
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มาตรฐานของแผนที่ในระบบตัวเลข (Digital map)

• Format ใหมที่เรียกวา Digest

• เปนมาตรฐานใหมที่ใชในกองทัพสหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศNATO
• ประกอบดวยขอมลูแผนที่ที่เปนแบบ Raster และ Vector

• format digest ประกอบดวยขอมูล ที่เปน Vector เชน Vmap
• raster เชน DTED,ADRG,CIB ซึ่งในการใชงานในสวนของการทหารของประเทศไทย

• format ของพลเรือน
•  เพื่อใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลกับทางพลเรือนและใชงานรวมกับพลเรือน

• 7 format ดังนี้ Vmap,DTED,ADRG,Geotiff,Arc/info,Dgn,Bil(format ของดาวเทียม)
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Metadata (data about data)

• Metadata คืออะไร ?
Metadata หรือ “ขอมูลของขอมูล” เปนขอมูลที่อธิบายรายละเอียดตางๆ 
เกี่ยวกับชุดขอมูล เชน ชื่อเรื่อง, หนวยงานที่เกี่ยวของ, ความเปนมา, ขั้นตอน
การจัดทําชุดขอมูล, แหลงที่มาของขอมูล, ขอบเขตหรือพื้นที่ครอบคลุมของ
ขอมูล, วันเวลาของขอมูล, การใชและการเขาถึงขอมูล เปนตน

กําหนดโดยรูปแบบมาตรฐานการอธิบายขอมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ของคณะกรรมการขอมลูทางภูมิศาสตร
แหงรัฐ (Federal Geographic Data Committee: FGDC) 
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Metadata

Metadata จะชวยตอบคาํถามใหเราในเรื่องตอไปนี้
What ?        เปนขอมูลเกี่ยวกับอะไร มีรายละเอียดของขอมูลอยางไร 

Why ?         เหตุผลหรือจุดประสงคในการสรางหรอืการใช

When ?       ขอมูลถูกจัดทําขึ้นเมื่อใด และมีระยะเวลาในการ Update อยางไร 

Who ?         ใครเปนเจาของขอมูล และไดรับการสนับสนุนขอมูลจากใครบาง 

Where ?       ขอบเขตของขอมูลมีคา latitude/longitude, พิกัด, ครอบคลุมพื้นที่ใด

How ?          มีขั้นตอนในการสรางขอมูลอยางไร และสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางไร
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Metadata มปีระโยชนอยางไร ?

1. ทําใหผูใชเกิดความเชื่อมั่นและเลือกใชขอมูลไดอยางถูกตอง
2. มีความมั่นใจในการลงทุนในเรื่องของขอมลู
3. การเปลี่ยนแปลงบุคคลากรในการปฏิบัติงานจะไมสงผลกระทบตอระบบงาน
4. เกิดการแลกเปลี่ยนการใชขอมูลระหวางหนวยงานทั้งในและนอกประเทศ
5. ลดการสูญเสียงบประมาณและเวลาในการจัดทําขอมูลที่ซ้ําซอนกัน
6. มีความเปนมาตรฐานในการจัดทําและการจัดเก็บขอมูล

Metadata สําหรับประเทศไทยจะถูกนํามาใชเปนมาตรฐานไดอยางไร
หนวยงานทีจ่ดัทําขอมูลและเปนเจาของขอมูลตองใหความสําคัญกับการจัดทํา 
Metadata และรวมมือกนัผลักดนัใหเกิดการนําไปใชจนกลายเปนมาตรฐานนิยม
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GIS Metadata

การอธิบายขอมูลระบบสารสนเทศภมูิศาสตร หรือ GIS Metadata เปนการ
กําหนดแบบแผนหรือรูปแบบรายละเอียดในเรื่องของ
- การระบบ/จําแนก (identification)
- ขอบเขต (Extent)
- คุณภาพ (Quality)
- ขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial)
- แบบแผนของขอมูลเชิงเวลา (Temporal Schema)
- การอางอิงขอมูลเชิงพืน้ที่ (Spatial Reference)
- การเผยแพรของชดุขอมูลทางภูมิศาสตรเชงิตัวเลข (Distribution)
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Report of Questionnaire Report of Questionnaire ((Metadata Metadata contentscontents))
แบบสํารวจดัชนีขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Metadata ระดับที่ 1)
1.ชื่อเรื่อง/ชั้นขอมูล (Title) * : เสนทางคมนาคม
2.วันที่สําหรับอางอิง (Reference Date) * : 31 ธนัวาคม 2540
3.ขอมูลหนวยงานรับผิดชอบ (Responsible Party Information)
3.1 ชื่อหนวยงานรับผิดชอบ (Responsible Party Organization Name)

ฝาย/สวน :
กอง/สํานัก * : สารสนเทศสิง่แวดลอม
กรม * : สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทบวง/กระทรวง * : วิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละสิ่งแวดลอม

3.2 บทบาทของหนวยงาน (Responsible Party Role) * : ผูเผยแพร (Distributor)
3.3 ที่อยู (Address): 60/1 ซ.พิบูลยวัฒนา7
3.4 ตําบล/แขวง (Tambon): สามเสนใน
3.5 อําเภอ/เขต (Amphoe): พญาไท
3.6 จงัหวัด (Province): กรุงเทพมหานคร
3.7 รหัสไปรษณีย (Postal code): 10400
3.8 ประเทศ * (Country): ไทย
3.9 โทรศัพท (Telephone): 0 2279 8955
3.10 โทรสาร (Facsimile): 2 2272 3038
3.11 การเชื่อมตอทางสาย (On-line Resource Linkage):
4.ขอบเขตของชุดขอมูล (Dataset Extent)
ชื่อขอบเขตทางภูมิศาสตร (Geographic Extent Name) * : จังหวดัปราจีนบุรี จังหวัดชลบุรี
วันที่สํารวจ/เก็บขอมูล (Temporal Extent Date/Time) : 30 มิถนุายน 2538
5.ระดับของความละเอียด (Resolution Level) : 1:40K-1:199K  
6.ภาษาของชุดขอมูล (Language of Dataset Code) * : ไทย  อังกฤษ  
7.บทคัดยอ (Abstract) * : เปนเสนทางคมนาคม ทางหลวงประเทศ ทางหลวงจงัหวัด และ
เสนทางที่ใชเฉพาะบางฤดูกาล
8.จุดมุงหมาย (Purpose) : เพื่อใชในการศึกษาความเจริญและการติดตอคมนาคมของชุมชนใน
จังหวัดพื้นทีศ่กึษา
9.ความกาวหนา (Progress) : Complete (เสร็จสมบูรณ)

10.ลักษณะขอมูล (Category)
10.1 ชั้นขอมูล (Theme) * : การสื่อสารและคมนาคม  
10.2 ขอมูลคําสําคัญ (Keyword Information)

ลําดับที่ 1
คําสําคัญ (Keyword) : เสนทางคมนาคม
ประเภทคําสําคัญ (Keyword Type) : Theme (หวัขอ)

ลําดับที่ 2
คําสําคัญ (Keyword) : Trans
ประเภทคําสําคัญ (Keyword Type) : Theme (หวัขอ)

ลําดับที่ 3
คําสําคัญ (Keyword) : transport
ประเภทคําสําคัญ (Keyword Type) : Theme (หวัขอ)

11.ขอจํากัดในการเขาถึง (Access Constraints) : ไดรับอนุมัตจิากอธิบดี
12.ขอจํากัดในการใช (Use Constraints) : อางอิงระเบียบการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
2517
13.รายงานคุณภาพเชิงลึก (Qualitative narrative report) : ตรวจสอบความถูกตองโดยใช 
GPS ในการสํารวจภาคสนาม
14.รายการของขอมูลประวัติการเปนมา (Lineage) : นําเขาขอมูลจากแผนที ่1:50,000 ของกรม
แผนทีท่หาร และขอมูลจากภาพถายดาวเทียม และการเก็บขอมูลพิกัดดวย GPS
15.ประเภทของการนําเสนอขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Representation Type) : Text 
(ตัวหนังสือ) Vector (ขอมูลเชิงเสน)
16.ประเภทของระบบการอางอิงขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Reference System Type) :
Geographic Identifiers (การจําแนกทางภูมิศาสตร)
17.การระบุ/จําแนกในการเผยแพร (Distribution Identifier) : transport
18.ชื่อรูปแบบของการเผยแพร (Distribution Format Name) : Arc/Info, e00, dxf
19.สื่อที่ใชในการเผยแพร (Distribution Media) : CD-ROM  4 mm cartridge tape  8 mm 
cartridge tape  
20.ระดับมาตรฐานการอธิบายขอมูล (Level of Conformance) * : ระดับที่ 1
21.ภาษาของการอธิบายขอมูล (Language of Metadata) * : ไทย
22.วันทีก่รอกแบบสอบถาม (Metadata Date) * : 5 เมษายน 2545
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การอธิบายขอมูลการอธิบายขอมูล  GISGIS
สวนที่ 1 สวนขอมูล (information Sections) ประกอบไปดวย 8 สวนยอย

1. ขอมูลในการระบุ/จําแนก (Identification Information)

2. ขอมูลที่เกี่ยวกับคุณภาพขอมูล (Data Quality Information)

3. ขอมูลที่เกี่ยวกับขอมูลประวัติการเปนมา ( Lineage Information)

4. ขอมูลการนาํเสนอขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data Representation Information)

5. ขอมูลระบบอางอิง (Reference System Information)

6. ขอมูลของรายการ/รูปแบบขอมูล (Feature Cataloging Information)

7. ขอมูลในการเผยแพร (Distribution Information)

8. ขอมูลการอางอิงในการอธบิายขอมูล (Metadata reference information)
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การอธิบายขอมูลการอธิบายขอมูล  GISGIS

สวนที่ 2 สวนสนับสนุน (Repeating Entities) ประกอบดวย

9. ขอมูลสวนสนับสนุนในการอางอิงทั่วไป (Citation Information Entity)

10. ขอมูลสวนสนับสนุนเกี่ยวกับหนวยงานรับผิดชอบ (Responsible Party
Information Entity)

11. ขอมูลสวนสนับสนุนเกี่ยวกับที่อยู (Address Information Entity)

12. ขอมูลสวนสนับสนุนดานขอบเขตของขอมูล (Extent Information Entity)

13. ขอมูลสวนสนับสนุนในการเชื่อมตอทางสาย (On-line Resources information
Entity)
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ดัชนีขอมลูระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดัชนีขอมลูระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  ((GGIS Data IndexIS Data Index))

• เพื่อบงชี้วาขอมูลที่ตองการนั้นมีอยูที่หนวยงานใดบาง

• การจัดเก็บขอมูลเปนไปตามรูปแบบมาตรฐานการอธิบายขอมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรระดับที่ 1 ตามรางมาตรฐาน ISO 19115
(Metadata)

• ดําเนินการโดย ศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง
 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
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การกาํหนดชั้นขอมูลพื้นฐาน

•ขอบเขตการปกครอง
• ลักษณะภูมิประเทศ
• การใชที่ดิน
• ทรัพยากรน้ํา
• ทรัพยากรดิน
• ทรัพยากรปาไม
• ทรัพยากรธรณี
• เสนทางคมนาคม

ประกอบดวย
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