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บทที ่1  บทนาํ 

1.1  ทีม่าและความสําคญั 

ประเทศไทยตระหนักถึงความสาํคัญ  และประโยชน์ของมาตรฐานกลาง ระบบ ภมิูสารสนเทศ แต่

เน่ืองจากยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการพัฒนามาตรฐานหรือการใช้งานมาตรฐานระบบภมิูสารสนเทศ 

การดาํเนินงานที่ผ่านมาจึงเป็นไปในลักษณะการศึกษาทาํความเข้าใจและติดตามการพัฒนามาตรฐานของ

องค์กรระหว่างประเทศเพ่ือสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลทางด้านวิชาการ อย่างไรกต็ามการศึกษา

พัฒนาหรือกาํหนดมาตรฐานขององค์กรระหว่างประเทศ ได้มีความก้าวหน้าข้ึนตามลาํดับ คือมีการประกาศ

และเผยแพร่มาตรฐานระหว่างประเทศที่กาํหนดโดย ISO/TC211 ทาํให้มีการนาํเอามาตรฐาน ต่างๆ ไปสู่การ

ใช้งาน รวมถึงการนาํไปประยุกต์ใช้ร่วมกบัการพัฒนาซอฟต์แวร์  ส่งผลให้การศึกษาทาํความเข้าใจและการใช้

งานมาตรฐาน รวมทั้ง การดาํเนินงานเพ่ือพัฒนามาตรฐานระบบภมิูสารสนเทศของประเทศไทย มีความ

คืบหน้าอย่างเหน็ได้ชัด เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจในหลักการ ขอบเขตเน้ือหา และนาํเอามาตรฐานไป

ประยุกต์ใช้งานด้านระบบภมิูสารสนเทศ สาํนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมิูสารสนเทศ (สทอภ.) ใน

ฐานะหน่วยงานที่ดาํเนินงานด้านการพัฒนาและผลักดันให้เกดิมาตรฐานกลาง ระบบภมิูสารสนเทศ 2จึงได้

ดาํเนิน โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภมิูสารสนเทศ โดยใช้แนวทางของมาตรฐานระหว่างประเทศ  

คือ ISO/TC211 เพ่ือสร้างความเข้าใจในเน้ือหาของมาตรฐานระบบภมิูสารสนเทศ ตลอดจนการสาํรวจและ

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัมาตรฐานน้ันๆ เป็นพ้ืนฐานการศึกษาต่อยอดหรือการนาํไปประยุกต์ใช้งาน

ต่อไป 2 2หรือเพ่ือใช้ เป็นเอกสาร ทางวิชาการประกอบการประกาศใช้ มาตรฐาน ของประเทศไทย  2ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาและใช้งานระบบภมิูสารสนเทศของประเทศไทยโดยรวม  

ปัญหาหรืออุปสรรคของการพัฒนาและใช้งานภมิูสารสนเทศร่วมกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆ คือการที่

ข้อมูลซ่ึงถูกจัดทาํข้ึนมาไม่สามารถนาํมาใช้งานร่วมกนัได้ อนัมีสาเหตุเน่ืองมาจากการขาดมาตรฐานกลางใน

การดาํเนินงาน ทาํให้เกดิความแตกต่างในด้านคุณภาพของข้อมูล ส่งผลต่อประสทิธภิาพการนาํไปใช้งาน 

และการตัดสนิใจลงทุนด้านภมิูสารสนเทศ แนวทางของการพัฒนามาตรฐานระบบภมิูสารสนเทศ มีเป้าหมาย

ในการพัฒนาเพ่ือให้เกดิมาตรฐานกลางที่สามารถใช้เป็นกรอบของการดาํเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบ  

ภมิูสารสนเทศ ทั้งทางด้านผลิตภัณฑข้์อมูล กระบวนการทาํงาน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ด้านภมิูสารสนเทศ ซ่ึงถือเป็นองค์ประกอบที่สาํคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานภมิูสารสนเทศของ

ประเทศ (National Spatial Data Infrastructure: NSDI) ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ ช่วยประหยัดในเร่ือง

งบประมาณ และเกดิผลคุ้มค่ากบัการลงทุน สร้างระบบฐานข้อมูลที่มีคุณภาพสาํหรับใช้ในการบริหารจัดการ 

หรือประกอบการวิเคราะห์และตัดสนิใจ 

การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์ (GIS) หรือระบบภมิูสารสนเทศ

ของประเทศไทยที่มีการขยายตัวอย่างรวดเรว็และกว้างขวาง มีการใช้เงินงบประมาณและกาํลังบุคลากรไปเป็น

จาํนวนมากในการรวบรวมจัดสร้างฐานข้อมูลสาํหรับระบบ GIS ของแต่ละหน่วยงาน การเผยแพร่แลกเปล่ียน

ข้อมูล GIS กนัระหว่างหน่วยงานต่างๆ ยังมีไม่มากนัก ส่วนหน่ึงเกดิจากปัญหาเกี่ยวกบัคุณภาพข้อมูล 
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เน่ืองจากผู้ใช้ข้อมูลจาํเป็นต้องทราบถึงคุณภาพของชุดข้อมูล เพ่ือประกอบการตัดสนิใจในการใช้งาน  

ชุดข้อมูลน้ัน แต่มักไม่สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกบัคุณภาพของชุดข้อมูลที่มีการจัดสร้างไว้ส่วนใหญ่ได้ 

เหตุผลสาํคัญอกีประการหน่ึงที่ทาํให้เกดิปัญหาดังกล่าว คือการที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและ

ประยุกต์ใช้ GIS ในประเทศไทยส่วนใหญ่ ขาดความตระหนัก ความรู้ และวิธกีารปฏบัิติเกี่ยวกบัการควบคุม 

และการประเมินคุณภาพของชุดข้อมูล GIS  นักวิชาการและผู้ปฏบัิติงานด้าน GIS ทั้งหลายยังมีความเข้าใจ

เกี่ยวกบัขอบเขตและความหมายขององค์ประกอบคุณภาพข้อมูล GIS ไม่ตรงกนั จึงเป็นที่มาของการศึกษา

มาตรฐานเกี่ยวกบัคุณภาพของข้อมูลข้ึน โดยการศึกษารวบรวมข้อมูลมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) โดยคณะกรรมการทางเทคนิค คณะที่ 211  (ISO/TC211) ด้านมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพข้อมูล หรือ ISO 19114: Quality Evaluation Procedures โดยมาตรฐานดังกล่าวประเทศไทย

ได้เร่ิมดาํเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลในปี พ.ศ. 2544 โดย ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สาํนักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์ และคณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์ 

ได้จัดทาํ “โครงการศึกษามาตรฐานคุณภาพและการประเมินคุณภาพของข้อมูล” โดยได้มอบหมายให้

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดาํเนินโครงการ ต่อมาโครงการศึกษามาตรฐาน

คุณภาพและการประเมินคุณภาพของข้อมูลน้ีได้ถูกโอนมาให้ สาํนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ  

ภมิูสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ดูแลแทน  

ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัมาตรฐานด้านการประเมินคุณภาพข้อมูลในขณะน้ัน เอกสาร

มาตรฐานของ ISO ที่นาํมาอ้างองิยังอยู่ในข้ันตอนการพัฒนา ปัจจุบันมาตรฐานดังกล่าวได้รับการประกาศเป็น

มาตรฐานระหว่างประเทศ (IS) เม่ือปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ.2003) ดังน้ัน สทอภ. จึงได้ทาํการศึกษา ทบทวน

เพ่ือปรับปรุงเน้ือหาของมาตรฐานดังกล่าวให้สอดคล้องกบัเอกสารมาตรฐานระหว่างประเทศ เพ่ือนาํไปใช้

อ้างองิในการดาํเนินงานต่อไป 

1.2  วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการศึกษา 

การศึกษามาตรฐานด้านหลักการคุณภาพข้อมูลระบบภมิูสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1) เพ่ือศึกษาและปรับปรุงเน้ือหาของรายงานการศึกษาเดิมให้สอดคล้องกบัเอกสารมาตรฐาน

ระหว่างประเทศ (IS) ที่ได้ประกาศใช้งานแล้ว คือ ISO 19114: 2003 

2) เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ด้านการประเมินคุณภาพข้อมูลระบบภมิูสารสนเทศ ในหมู่นักวิชาการ

และผู้ปฏบัิติงานในประเทศไทย 

3) สร้างความเข้าใจถึงวิธกีาร ข้ันตอน แนวทาง รวมทั้งลาํดับความสาํคัญในการพัฒนามาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพข้อมูลในประเทศไทย ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานระหว่างประเทศ 
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การดาํเนินการศึกษากาํหนดเป้าหมายไว้ดังน้ี 

1) ได้เอกสารทางวิชาการด้านมาตรฐานการประเมินคุณภาพข้อมูลระบบภมิูสารสนเทศ 

2) ได้แนวทาง ข้ันตอนและลาํดับความสาํคัญในการพัฒนามาตรฐานด้านการประเมินคุณภาพข้อมูล

ระบบภมิูสารสนเทศในประเทศไทย 

1.3  ขอบเขตการศึกษา 

1) ศึกษาเอกสารรายงานผลการศึกษา โครงการศึกษามาตรฐานคุณภาพและการประเมินคุณภาพ

ของข้อมูล รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2) ศึกษา และทบทวน รายงานเอกสารวิชาการ เพ่ือการปรับปรุงเน้ือหาของผลการศึกษาด้าน

หลักการ ความหมาย และองค์ประกอบต่างๆ  เกี่ยวกบัการประเมินคุณภาพข้อมูลระบบภมิูสารสนเทศ ให้

สอดคล้องกบัเอกสารมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 19114: 2003 

3) ศึกษา วิเคราะห์และทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการประเมิน

คุณภาพข้อมูลกบัข้อมูลภมิูสารสนเทศที่มีอยู่ในประเทศไทย 

4) ศึกษา ทบทวน แนวทางและข้ันตอนในการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกบัการประเมินคุณภาพข้อมูล

ระบบภมิูสารสนเทศในประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 19114: 2003 

5) จัดทาํเอกสารทางวิชาการมาตรฐานด้านการประเมินคุณภาพข้อมูลระบบภมิูสารสนเทศ เพ่ือเป็น

แนวทางการนาํไปประยุกต์ใช้งานในประเทศไทย 
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บทที ่2 แนวทางในการศึกษา 

2.1  แนวคิดหลกัของการศึกษา 

การศึกษา และจัดทาํเอกสารทางวิชาการด้าน มาตรฐานการประเมินคุณภาพข้อมูลระบบภมิูสารสนเทศ 

เป็นการศึกษาทบทวน เพ่ือปรับปรุงเน้ือหารายงานผลการศึกษาที่ได้จัดทาํ และ รวบรวมองค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้องกบัการพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพ และวิธกีารประเมินคุณภาพข้อมูล GIS มาวิเคราะห์ ซ่ึงได้มี

การสรุปแนวทางของการพัฒนามาตรฐานไว้เพ่ือให้ง่ายต่อการทาํความเข้าใจ และเผยแพร่ให้เป็นที่รับทราบ

ของนักวิชาการ และผู้ปฏบัิติงานที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาและประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี ระบบภมิูสารสนเทศ

ในประเทศไทย โดย รายงานผลการดาํเนินโครงการศึกษามาตรฐานคุณภาพและการประเมินคุณภาพของ

ข้อมูล ที่ได้ทาํการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในเบ้ืองต้นไว้แล้ว ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ัน อ้างองิมาตรฐานระหว่าง

ประเทศด้านระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ ชุดมาตรฐาน ISO 19100 ได้แก่ ISO/DIS 19113 และ  ISO/DIS 

19114 ซ่ึงเป็นมาตรฐานฉบับร่างที่อยู่ในระหว่างการจัดทาํโดยคณะกรรมการทางเทคนิค ISO/TC211 เพ่ือ

การทาํความเข้าใจในหลักการเกี่ยวกบัคุณภาพข้อมูล GIS รวมทั้งวิธกีารประเมินคุณภาพ ที่กาํหนดไว้ในร่าง

มาตรฐานระหว่างประเทศ รวมถึงแนวทางในการประยุกต์หลักการดังกล่าว มาพัฒนาเป็นมาตรฐานใน

ระดับประเทศ ที่เหมาะสมและเป็นที่ต้องการสาํหรับสภาพการณ์ในประเทศไทย 

ปัจจุบันมาตรฐาน ISO 19114 ได้ประกาศเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ รวมถึงการอ้างองิใน

มาตรฐานต่างๆ ของชุด 19100 ทั้งน้ีในส่วนของประเทศไทย มีการประกาศใช้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกบัการ

ประเมินคุณภาพข้อมูลได้แก่ มาตรฐานการอธบิายข้อมูล หรือ  Metadata (ISO 19115) แต่เน่ืองจาก

รายละเอยีดของการศึกษามาตรฐานด้านการประเมินคุณภาพข้อมูลตามที่ได้เคยจัดทาํไว้น้ัน เป็นการศึกษาที่

อ้างองิจากเอกสารฉบับร่างของมาตรฐานระหว่างประเทศ ดังน้ันเม่ือองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ 

ประกาศมาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศแล้ว การที่ประเทศไทยจะนาํมาตรฐานดังกล่าวมา

ประกาศใช้งาน หรือใช้อ้างองิในการดาํเนินงาน จึงจาํเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ือทบทวนเน้ือหาของรายงานผล

การศึกษา และปรับปรุงเน้ือหามาตรฐานให้ถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยแนวคิด

หลักของการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษา ทบทวนเน้ือหาของมาตรฐานจากรายงานผลการศึกษาเดิมเปรียบ

กบัเอกสารมาตรฐานระหว่างประเทศฉบับที่ประกาศได้แก่ ISO 19114: 2003 เพ่ือปรับปรุงเน้ือหาให้

ถูกต้องและสมบูรณ์ 

2.2  แนวทางในการศึกษา  

การศึกษา รวบรวมและปรับปรุงเน้ือหาของเอกสาร มาตรฐานด้านการประเมินคุณภาพข้อมูล กาํหนด

แนวทางการดาํเนินงานดังต่อไปน้ี 

2.2.1 ศึกษาเอกสารรายงานโครงการศึกษามาตรฐานคณุภาพและการประเมินคณุภาพขอ้มลู 

เอกสารรายงาน ผลการดาํเนินโครงการศึกษามาตรฐานคุณภาพและการปะเมินคุณภาพข้อมูล 

เป็นโครงการศึกษาที่มุ่งเน้นเน้ือหาของมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกบัคุณภาพข้อมูลรวมถึง ก ารรวบรวมจัดทาํ

คาํศัพทท์าง GIS พร้อมคาํนิยามเป็นภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นจุดเร่ิมที่จะทาํให้เกดิมาตรฐานด้านคาํศัพท ์ทั้งน้ี
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มาตรฐานต่างๆ ที่นาํมาอ้างองิในการศึกษาบางเร่ืองยังอยู่ในสถานที่เป็นฉบับร่าง หรืออยู่ในระหว่างการ

พัฒนาขององค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ  

2.2.2 ศึกษาเอกสารมาตรฐานระหวา่งประเทศ ISO 19114: 2003 

การศึกษามาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 19114: 2003 ซ่ึงเป็นเอกสารมาตรฐานระหว่าง

ประเทศด้านการประเมินคุณภาพข้อมูลระบบภมิูสารสนเทศ โดยทาํการศึกษาเอกสารฉบับ  First Edition 

(2003-08-15) ที่องค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศเผยแพร่ เพ่ือทาํการศึกษาเปรียบเทยีบกบัเน้ือหาของ

การศึกษาในรายงานโครงการฯ (ฉบับเดิม) ด้าน ความหมายขององค์ประกอบของคุณภาพข้อมูล หลักการ

ด้านคุณภาพข้อมูล กระบวนการประเมินคุณภาพข้อมูล รวมถึงผล การศึกษาองค์ประกอบคุณภาพข้อมูลจาก

แหล่งอื่นๆ ที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกบัคุณภาพข้อมูลระบบภมิูสารสนเทศ เพ่ือ

ตรวจสอบความสอดคล้องกนัของการนาํเสนอรายการองค์ประกอบคุณภาพข้อมูลที่กาํหนดไว้ใน ISO 19114 

รวมถึงการศึกษาองค์ประกอบคุณภาพข้อมูลกบัข้อมูลจริงของประเทศไทย และการศึกษาความเป็นไปได้ของ

การนาํเอาองค์ประกอบคุณภาพข้อมูลที่ได้ทาํการศึกษามาใช้กบัข้อมูลจริงในประเทศไทย 

2.2.3 การศึกษามาตรฐานและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรฐานดา้นการประเมินคณุภาพขอ้มลู 

เม่ือได้ศึกษาทาํความเข้าใจ ในหลักการและองค์ประกอบของการประเมินคุณภาพข้อมูลระบบ

ภมิูสารสนเทศแล้ว ประเดน็สาํคัญต่อมากคื็อกระบวนการในการตรวจวัดคุณภาพของข้อมูล GIS ชุดหน่ึงๆ 

โดยการศึกษาเน้ือหาของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การศึกษามาตรฐานระหว่างประเทศด้านหลักการ

คุณภาพข้อมูล GIS หรือ ISO 19113: Geographic Information - Quality principles ซ่ึงประกาศเป็นมาตรฐาน

ระหว่างประเทศในปี พ.ศ.2545 (ค.ศ.2002) รวมทั้งการศึกษาวิธกีารประเมินคุณภาพข้อมูล GIS จากแหล่ง

อื่นๆ เป็นการศึกษารวบรวม เอกสารทางวิชาการต่างๆ เพ่ิมเติมเกี่ยวกบัวิธกีารในการตรวจวัด หรือการ

ประกนัคุณภาพข้อมูล GIS 

นอกจากน้ียังมีเน้ือหาด้านคุณภาพข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การศึกษามาตรฐานระหว่างประเทศ

ด้านการอธบิายข้อมูล GIS หรือ ISO 19115: Geographic Information - Metadata ซ่ึงกาํหนดวิธกีารในการ

อธบิายคุณสมบัติรวมทั้งคุณภาพของชุดข้อมูล GIS ที่ ได้ทาํการศึกษาเพ่ือแสดงให้เหน็ถึงลักษณะของการ

อธบิายคุณภาพข้อมูลในรายการต่างๆ ที่ได้จากวิธกีารประเมินคุณภาพข้อมูลที่แตกต่างกนัมาอธบิายลงใน 

Metadata รวมถึงกระบวนการทดลองอธบิายคุณภาพข้อมูล GIS ใน Metadata โดยการทดลองนาํเอาคุณภาพ

ของข้อมูล GIS จริงในประเทศไทยมาบันทกึไว้ในโครงสร้างของข้อมูล Metadata 

2.2.4 แนวทางการพฒันาและใชง้านมาตรฐานดา้นการประเมินคณุภาพขอ้มลูในประเทศไทย 

เป็นการวิเคราะห์ถึงข้อจาํกดัต่างๆ ที่ยังอาจมีอยู่ในมาตรฐานระหว่างประเทศ และรายละเอยีดที่

ต้องมีการศึกษากาํหนดเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถกาํหนดเป็นมาตรฐานในระดับประเทศที่หน่วยงานต่างๆ จะ

สามารถปฏบัิติตามได้อย่างไม่มีปัญหา โดยได้นาํเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการประเมิน

คุณภาพข้อมูลภมิูสารสนเทศในประเทศไทยต่อไป 
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บทที ่3 มาตรฐานการประเมินคุณภาพขอ้มูล  

(ISO 19114:  Quality Evaluation Procedures) 

การศึกษาเน้ือหาของมาตรฐานระหว่างประเทศ ด้านการประเมินคุณภาพข้อมูลภมิูสารสนเทศ หรือ

มาตรฐาน ISO 19114: Geographic Information - Quality Evaluation Procedures ซ่ึงเป็นมาตรฐานระหว่าง

ประเทศที่ว่าด้วยเร่ืองเกี่ยวกบัการประเมินคุณภาพและการรายงานด้านคุณภาพของข้อมูลภมิูสารสนเทศ โดย

มาตรฐานดังกล่าวอยู่ในชุดมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 19100 ที่จัดทาํโดยคณะกรรมการวิชาการชุดที่ 

211 ของ International Standardization Organization (ISO/TC211)  

3.1  เนื้ อหาของมาตรฐานหลกัการคุณภาพขอ้มูล (ISO 19114 Quality Evaluation Procedures) 

การศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO 19114 Geographic Information – Quality Evaluation Procedures 

(ISO 19114: 2003) เน้ือหาสาระสาํคัญของมาตรฐาน มีดังน้ี 

โครงสร้างของเน้ือหาในร่างมาตรฐาน ISO 19114 น้ันแบ่งออกเป็น 19 ส่วนดังน้ี 

1.  คาํนาํ (Forward) และบทนาํ (Introduction) 

2.  มาตรา 1 ขอบเขตของมาตรฐาน (Scope) 

3.  มาตรา 2 การได้มาตรฐาน (Conformance) 

4.  มาตรา 3 รายการเอกสารอ้างองิ (Normative References) 

5.  มาตรา 4 คาํศัพทแ์ละคาํจาํกดัความ (Terms and definitions) 

6.  มาตรา 5 สญัลักษณ์และคาํย่อ (Symbols and abbreviations) 

7.  มาตรา 6 กระบวนการประเมินคุณภาพข้อมูล (The process for evaluating data quality) 

8.  มาตรา 7 วิธกีารประเมินคุณภาพข้อมูล (Data quality evaluation methods) 

9.  มาตรา 8 การรายงานข้อมูลเกี่ยวกบัการประเมินคุณภาพ (Reporting quality evaluation 

information) 

10. ภาคผนวก A ชุดทดสอบนามธรรม (Appendix A Abstract test suite) 

11. ภาคผนวก B การใช้งานกระบวนการประเมินคุณภาพ (Appendix B Uses of quality evaluation 

procedures) 

12. ภาคผนวก C การประยุกต์กระบวนการประเมินคุณภาพกบัชุดข้อมูลที่มีการเปล่ียนแปลงไม่

หยุดน่ิง (Appendix C Applying quality evaluation procedures to dynamic datasets) 

13. ภาคผนวก D ตัวอย่างการวัดคุณภาพข้อมูล (Examples of data quality measures) 
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14. ภาคผนวก E คู่มือแนวทางสาํหรับวิธกีารสุ่มตัวอย่างที่ใช้กบัชุดข้อมูลภมิูศาสตร์ (Guidelines 

for sampling methods applied to geographic datasets) 

15. ภาคผนวก F ตัวอย่างของการทดสอบความถูกต้องของข้อมูลเฉพาะเร่ืองและความครบถ้วน 

(Example of testing for thematic accuracy and completeness) 

16. ภาคผนวก G ตัวอย่างของการวัดและรายงานความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลเฉพาะ

เร่ือง (Example of measurement and reporting of completeness and thematic accuracy) 

17. ภาคผนวก H ตัวอย่างของการรวมผลคุณภาพข้อมูล (Example of an aggregated data quality 

result) 

18. ภาคผนวก I การรายงานข้อมูลเกี่ยวกบัคุณภาพในรายงานการประเมินคุณภาพ (Reporting 

quality information in a quality evaluation report) 

19. ภาคผนวก J การรวมผลคุณภาพข้อมูล (Aggregation of data quality results) 

โดยเน้ือหาแต่ละส่วนสามารถสรุปได้ดังน้ี 

คาํนาํ (Forward) และบทนาํ (Introduction)  

แนะนาํ ISO และแนวทางในการจัดทาํมาตรฐานระหว่างประเทศโดยย่อ หลักการ ความสาํคัญของการ

ประเมินคุณภาพของชุดข้อมูลภมิูศาสตร์ แนวคิดโดยสรุปของการใช้ประโยชน์ในการประเมินคุณภาพข้อมูล

โดยกลุ่มผู้ผลิต และกลุ่มผู้ใช้ข้อมูล และวัตถุประสงค์ของมาตรฐานระหว่างประเทศฉบับน้ี 

มาตรา 1 ขอบเขตของมาตรฐาน (Scope) 

ขอบเขตของเน้ือหาในมาตรฐานฉบับน้ี เป็นให้กรอบแนวทางของกระบวนการประเมินคุณภาพข้อมูล 

ที่สามารถใช้ได้กบัข้อมูลภมิูศาสตร์ในรูปแบบดิจิตอล โดยที่กระบวนการประเมินคุณภาพข้อมูลจะถูกใช้ใน

การหาและรายงานข้อมูลเกี่ยวกบัคุณภาพตามหลักการที่กาํหนดไว้ในมาตรฐาน ISO19113 ซ่ึงมาตรฐาน

ฉบับน้ีใช้ได้กบัผู้ผลิตข้อมูล ในการประเมินว่าข้อมูลมีคุณภาพเป็นไปตามที่กาํหนดไว้ในข้อกาํหนดผลิตภัณฑ์

ได้ดีเพียงใด และใช้ได้กบัผู้ใช้ข้อมูลในการประเมินชุดข้อมูลว่ามีคุณภาพเพียงพอเหมาะสมกบัการ

ประยุกต์ใช้งานข้อมูลหรือไม่ และถึงแม้ว่ามาตรฐานฉบับน้ีจะใช้ได้กบัข้อมูลภมิูศาสตร์แบบดิจิตอลทุกชนิด 

หลักการของมันยังสามารถขยายไปใช้กบัข้อมูลภมิูศาสตร์ในรูปแบบอื่นๆ เช่นแผนที่ แผนภมิูและเอกสาร

ตัวอกัษรได้อกีด้วย 

มาตรา 2 การเป็นไปตามมาตรฐาน (Conformance) 

เป็นส่วนที่อธบิายว่ามาตรฐานฉบับน้ีแบ่งการทดสอบการเป็นไปตามมาตรฐาน ออกเป็น 2 ส่วนคือ 

การประเมินคุณภาพ และการรายงานข้อมูลคุณภาพ รายละเอยีดของชุดทดสอบทั้ง 2 ประเภทน้ันแสดงอยู่ใน
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ภาคผนวก A ของมาตรฐานน้ี และกระบวนการประเมินคุณภาพข้อมูลใดที่จะกล่าวอ้างว่าเป็นไปตาม

มาตรฐานน้ีจะต้องผ่านการทดสอบของชุดทดสอบดังกล่าว 

มาตรา 3 รายการเอกสารอ้างองิ (Normative References) 

เป็นส่วนที่แสดงรายการเอกสารที่ใช้อ้างองิในการกาํหนดเน้ือหาของมาตรฐานน้ี ซ่ึงเอกสารอ้างองิมีอยู่

เพียง 2 รายการคือ 

ISO 19113: Geographic Information - Quality Principles 

ISO 19115: Geographic Information – Metadata 

โดยผู้ใช้มาตรฐานควรศึกษาเอกสารอ้างองิที่เป็นฉบับปรับปรุงล่าสดุเสมอหากเป็นไปได้ 

มาตรา 4 คาํศัพทแ์ละคาํจาํกดัความ (Terms and definitions) 

เป็นส่วนที่แสดงรายการคาํศัพทท์ี่เป็นคาํสาํคัญในเน้ือหาของมาตรฐานฉบับน้ี พร้อมทั้งความหมาย

และคาํจาํกดัความของคาํศัพทด์ังกล่าว และยังระบุว่าให้นาํรายการคาํศัพทแ์ละความหมายที่อธบิายไว้ใน

มาตรฐาน ISO19113 และ ISO19115 มาใช้ในที่น้ีด้วย รายการคาํศัพทท์ี่แสดงไว้ในมาตรฐานน้ีมีดังน้ี 

Conformance quality level 

Identifiable collection of data 

Dataset series 

Direct evaluation method 

Full inspection 

Indirect evaluation method 

Item 

Population 

Reference data 

มาตรา 5 สญัลักษณ์และคาํย่อ (Symbols and abbreviations) 

เป็นรายการคาํย่อที่มีใช้ในมาตรฐานฉบับน้ี มี 2 คาํได้แก่ 

AQL ย่อจาก acceptable quality level [ISO 2859] 

RMSE ย่อจาก root mean square error 

มาตรา 6 กระบวนการประเมินคุณภาพข้อมูล (The process for evaluating data quality) 

เป็นส่วนที่กาํหนดหลักการของข้ันตอนการประเมินคุณภาพข้อมูลภมิูศาสตร์ และมีเน้ือหาโดยสรุปได้ดังน้ี 
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มาตรา 6.1 บทนาํ  

กระบวนการประเมินคุณภาพข้อมูลน้ันอาจถูกใช้ในข้ันตอนต่างๆ ของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ ์

(Product life cycle) ซ่ึงประกอบด้วย การจัดทาํข้อกาํหนด (specification) การผลิต (production) การส่งมอบ 

(delivery) และการใช้และการปรับปรุง (use and update) โดยมีรายละเอยีดเพ่ิมเติมอยู่ในภาคผนวก B ของ

มาตรฐานน้ี 

กระบวนการประเมินคุณภาพข้อมูลน้ันใช้ได้กบัทั้งชุดข้อมูลที่ไม่เปล่ียนแปลง (Static dataset) และชุด

ข้อมูลที่มีการเปล่ียนแปลง (dynamic dataset) ภาคผนวก C ของมาตรฐานน้ีอธบิายหลักการในการใช้

กระบวนการประเมินคุณภาพข้อมูลกบัชุดข้อมูล dynamic 

มาตรา 6.2 องค์ประกอบของกระบวนการ (Components of process) 

กระบวนการประเมินคุณภาพข้อมูลน้ันเป็นลาํดับข้ันของข้ันตอนต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงคุณภาพข้อมูล

ดังสรุปได้ด้วยแผนผังในรูปที่ 3-1 

 

รูปที่ 3-1 ผังแสดงข้ันตอนการประเมินคุณภาพข้อมูล 
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รายละเอยีดเพ่ิมเติมของข้ันตอนต่างๆ น้ันแสดงในตารางที่ 1 

ขั้นตอน การกระทํา คําอธิบาย 

1 ระบุหาองค์คุณภาพข้อมูล (data 

quality elements) ที่ใช้ได้ รวมทั้ง

ขอบเขตข้อมูลที่จะทาํการ

ทดสอบ (data quality scope) 

เป็นข้ันตอนการระบุหาองค์คุณภาพข้อมูล (data quality 

elements) และองค์ย่อย (subelements) ที่ใช้ได้ และขอบเขต

ข้อมูลที่จะทาํการทดสอบ (data quality scope) ตามหลักการ

ของ ISO19113 ข้ันตอนน้ีจะถูกทาํซํา้สาํหรับการทดสอบ

คุณภาพด้านต่าง ๆ ตามที่กาํหนดไว้ในข้อกาํหนดผลิตภัณฑ ์

2 ระบุหาตัววัดคุณภาพข้อมูล 

(data quality measure) 

เป็นการระบุหาตัววัดคุณภาพข้อมูล ชนิดของค่าคุณภาพ

ข้อมูล รวมทั้งหน่วยของค่าคุณภาพข้อมูลสาํหรับการทดสอบ

แต่ละการทดสอบ ตัวอย่างของข้ันตอนน้ีแสดงไว้ใน

ภาคผนวก D 

3 เลือกวิธกีารประเมินคุณภาพ

ข้อมูล (data quality evaluation 

method) และดาํเนินการ 

เป็นการเลือกวิธกีารประเมินคุณภาพข้อมูลสาํหรับแต่ละตัว

วัดคุณภาพข้อมูล ซ่ึงวิธกีารน้ันอาจเป็นแบบโดยตรง (direct 

evaluation method) หรือโดยอ้อม (indirect evaluation 

method) 

4 หาผลลัพธคุ์ณภาพข้อมูล ผลลัพธเ์ชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นค่าหรือชุดของค่าคุณภาพข้อมูลที่

ได้จากการประเมินคุณภาพข้อมูล 

5 ระบุความได้ตามเกณฑ ์

(conformance) 

ในกรณีที่มีการกาํหนดเกณฑใ์นการได้ตามข้อกาํหนดไว้ใน

ข้อกาํหนดของผลิตภัณฑ ์ผลจากการประเมินคุณภาพจะถูก

นาํมาเปรียบเทยีบกบัเกณฑเ์พ่ือกาํหนดความได้ตามเกณฑ ์

(ผ่าน – ไม่ผ่าน) 

 

มาตรา 7 วิธกีารประเมินคุณภาพข้อมูล (Data quality evaluation methods) 

เป็นการแนะนาํหลักการและแนวทางต่าง ๆ ของวิธกีารประเมินคุณภาพข้อมูล มีเน้ือหาโดยสรุปดังน้ี 

มาตรา 7.1 การจาํแนกวิธกีารประเมินคุณภาพข้อมูล (Classification of data quality evaluation methods) 

วิธกีารประเมินคุณภาพข้อมูลสามารถจาํแนกเป็น 2 ประเภทหลักคือ ประเภทแรกคือการประเมินแบบ

โดยตรง (Direct evaluation methods) คือการเปรียบเทยีบข้อมูลกบัข้อมูลอ้างองิทั้งภายใน (internal) และ

ภายนอก (external) ประเภทที่สองคือการประเมินแบบโดยอ้อม (Indirect evaluation methods) คือการ

ประมาณค่าคุณภาพข้อมูลจากข้อมูลเช่นประวัติความเป็นมา (Lineage) 
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มาตรา 7.2 วิธกีารประเมินแบบโดยตรง (Direct evaluation methods) 

วิธกีารประเมินแบบโดยตรงยังจาํแนกออกเป็นแบบใช้ข้อมูลภายใน (Internal) กบัแบบใช้ข้อมูล

ภายนอก (External) โดยที่ในการประเมินแบบใช้ข้อมูลภายในน้ันจะอาศัยเฉพาะข้อมูลที่มีอยู่ในชุดข้อมูลที่ทด

การทดสอบน้ัน 

ในการทดสอบทั้งแบบใช้ข้อมูลภายในและแบบใช้ข้อมูลภายนอกน้ัน มีข้อพิจารณาอยู่ 2 ประเดน็ คือ

เป็นแบบอตัโนมัติ (automatic) หรือแบบไม่อตัโนมัติ (non-automatic) และเป็นแบบทดสอบข้อมูลทั้งหมด  

(full inspection) หรือแบบสุ่มตัวอย่าง (sampling) 

วิธกีารประเมินคุณภาพสาํหรับรายการองค์คุณภาพบางรายการน้ันสามารถทาํได้แบบอตัโนมัติ เช่น 

Format consistency, topological consistency, domain consistency, omission, commission, และ temporal 

consistency 

วิธกีารประเมินคุณภาพแบบทดสอบข้อมูลทั้งหมดน้ันหมายถึงการทดสอบข้อมูลทุกรายการในขอบเขต

ข้อมูลที่ทาํการประเมินคุณภาพ ส่วนการประเมินคุณภาพแบบสุ่มตัวอย่างน้ันต้องการการทดสอบข้อมูล

จาํนวนหน่ึงจากข้อมูลทั้งหมด 

มาตรา 7.3 วิธกีารประเมินแบบโดยอ้อม (Indirect evaluation methods) 

วิธกีารประเมินแบบโดยอ้อมน้ันเป็นการประเมินคุณภาพของชุดข้อมูลโดนอาศัยความรู้ภายนอก

เกี่ยวกบัข้อมูลน้ัน ความรู้ดังกล่าวส่วนหน่ึงมาจาก Data quality overview elements และรายงานคุณภาพของ

ชุดข้อมูลดังกล่าว หรือของชุดข้อมูลที่ใช้จัดสร้างชุดข้อมูลน้ัน 

มาตรา 7.4 ตัวอย่างการประเมินคุณภาพ (Quality evaluation examples) 

ตัวอย่างของวิธกีารประเมินคุณภาพที่มีการใช้งานกบัชุดข้อมูลภมิูศาสตร์ แสดงอยู่ในภาคผนวก F, G 

และ H ของมาตรฐานฉบับน้ี 

มาตรา 8 การรายงานข้อมูลเกี่ยวกบัการประเมินคุณภาพ (Reporting quality evaluation information) 

เป็นหลักการในการรายงานข้อมูลคุณภาพที่ได้จากกระบวนการประเมินคุณภาพข้อมูล มีเน้ือหาโดย

สรุปดังน้ี 

ข้อมูลคุณภาพเชิงปริมาณต้องถูกรายงานใน Metadata ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน ISO19115 อย่างไรก็

ตามมีอยู่ 2 เง่ือนไขที่ควรมีการจัดทาํรายงานการประเมินคุณภาพ (quality evaluation report) คือ (1) เม่ือ

ผลลัพธคุ์ณภาพถูกรายงานใน metadata เพียงค่า ผ่าน-ไม่ผ่าน เทา่น้ัน และ (2) เม่ือมีการรวมผลคุณภาพ

ข้อมูล (aggregate data quality) ซ่ึงการจัดทาํรายงานการประเมินคุณภาพต้องเป็นไปตามหลักการซ่ึงกาํหนดไว้

ในภาคผนวก I ของมาตรฐานน้ี 
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เม่ือมีการรวมผลลัพธคุ์ณภาพหลายๆ รายการเข้าเป็นผลลัพธคุ์ณภาพรายการรวมรายการเดียว 

ผลลัพธด์ังกล่าวต้องถูกรายงานใน Metadata และในรายงานการประเมินคุณภาพ ภาคผนวก J อธบิายการ

จัดทาํผลลัพธคุ์ณภาพรายการรวมรายการเดียว และภาคผนวก K แสดงตัวอย่างของการจัดทาํ 

ภาคผนวก A ชุดทดสอบนามธรรม (Appendix A Abstract test suite) 

ภาคผนวก A ของมาตรฐานน้ีเป็นเน้ือหาส่วนบังคับ (Normative) ที่กาํหนดรายการการทดสอบต่างๆ 

สาํหรับความได้มาตรฐาน ISO19114 น้ี ประกอบด้วยการทดสอบ 2 รายการคือ 

 การทดสอบการประเมินคุณภาพข้อมูล (Evaluating data quality) 

 การทดสอบการรายงานคุณภาพข้อมูล (Reporting data quality) 

ภาคผนวก B การใช้งานกระบวนการประเมินคุณภาพ (Appendix B Uses of quality evaluation procedures) 

ภาคผนวกน้ีเป็นข้อมูลเสริม (Informative) ที่อธบิายถึงการใช้งานกระบวนการประเมินคุณภาพข้อมูล

ในข้ันตอนต่างๆ ของวงจรชีวิตของข้อมูล ได้แก่การใช้ในการจัดทาํข้อกาํหนดผลิตภัณฑ ์ (product 

specification) หรือความต้องการของผู้ใช้ (user requirement) การใช้ในการควบคุมคุณภาพในระหว่างการ

จัดสร้างข้อมูล การใช้ในการทดสอบความได้ตามเกณฑข์องข้อกาํหนดผลิตภัณฑ ์และการใช้ในการทดสอบ

ความได้ตามเกณฑข์องความต้องการของผู้ใช้ 

ภาคผนวก C การประยุกต์กระบวนการประเมินคุณภาพกบัชุดข้อมูลที่มีการเปล่ียนแปลงไม่หยุดน่ิง 

(Appendix C Applying quality evaluation procedures to dynamic datasets) 

ภาคผนวกน้ีเป็นข้อมูลเสริม (Informative) ที่อธบิายว่ากระบวนการประเมินคุณภาพข้อมูลน้ันอาจถูกใช้

กบัชุดข้อมูลที่มีการเปล่ียนแปลง (dynamic dataset) อย่างไร โดยสาํหรับมาตรฐานน้ี Dynamic dataset คือชุด

ข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงบ่อยมากจนอาจกล่าวได้ว่ามีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง 

ภาคผนวก D ตัวอย่างตัววัดคุณภาพข้อมูล (Examples of data quality measures) 

ภาคผนวกน้ีเป็นข้อมูลเสริม (Informative) ที่แสดงถึงตัวอย่างของตัววัดคุณภาพข้อมูลที่สามารถใช้กบั

แต่ละรายการองค์คุณภาพข้อมูลที่กาํหนดไว้ในมาตรฐาน ISO19113 โดยจะแสดงตัวอย่างตัววัดคุณภาพ 3 

ตัววัดสาํหรับแต่ละรายการองค์คุณภาพข้อมูล 

ภาคผนวก E คู่มือแนวทางสาํหรับวิธกีารสุ่มตัวอย่างที่ใช้กบัชุดข้อมูลภมิูศาสตร์ (Guidelines for sampling 

methods applied to geographic datasets) 

ภาคผนวกน้ีเป็นข้อมูลเสริม (Informative) ที่อธบิายวิธกีารสุ่มตัวอย่างที่เป็นไปได้สาํหรับการทดสอบ

ข้อมูลภมิูศาสตร์ โดยใช้หลักการจากมาตรฐาน ISO 2859 และ ISO 3951 
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ภาคผนวก F ตัวอย่างของการทดสอบความถูกต้องของข้อมูลเฉพาะเร่ืองและความครบถ้วน (Example of 

testing for thematic accuracy and completeness) 

ภาคผนวกน้ีเป็นข้อมูลเสริม (Informative) ที่แสดงตัวอย่างของการทดสอบความถูกต้องของข้อมูล

เฉพาะเร่ือง (thematic accuracy) และความครบถ้วนของข้อมูล ซ่ึงใช้ ในการจัดทาํฐานข้อมูลภมิูประเทศ 

(Topographic Database/ TDB) ของหน่วยงานสาํรวจระดับชาติแห่งหน่ึงในทวีปยุโรป 

ภาคผนวก G ตัวอย่างของการวัดและรายงานความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลเฉพาะเร่ือง (Example 

of measurement and reporting of completeness and thematic accuracy) 

ภาคผนวกน้ีเป็นข้อมูลเสริม (Informative) ที่แสดงตัวอย่างอกีตัวอย่างหน่ึงของวิธกีารทดสอบและการ

รายงานข้อมูลคุณภาพด้านความถูกต้องของข้อมูลเฉพาะเร่ือง (thematic accuracy) และความครบถ้วนของ

ข้อมูล  

ภาคผนวก H ตัวอย่างของการรวมผลคุณภาพข้อมูล (Example of an aggregated data quality result) 

ภาคผนวกน้ีเป็นข้อมูลเสริม (Informative) ที่แสดงตัวอย่างของเทคนิควิธกีารในการวัดและรวมผล

คุณภาพ 3 ด้าน คือด้านความถูกต้องของข้อมูลเฉพาะเร่ือง ความครบถ้วน และความถูกต้องด้านตาํแหน่ง 

เข้าด้วยกนัเป็นผลลัพธร์วม ตัวอย่างน้ีจัดทาํข้ึนจากเทคนิคที่ใช้กบัฐานข้อมูลถนน โดยอุตสาหกรรมเอกชนใน

ทวีปยุโรป อเมริกาเหนือและเอเชีย  

ภาคผนวก I การรายงานข้อมูลเกี่ยวกบัคุณภาพในรายงานการประเมินคุณภาพ (Reporting quality 

information in a quality evaluation report) 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนบังคับ (Normative) ที่กาํหนดโครงสร้างและรายการเน้ือหาที่ต้องมีในรายงานการ

ประเมินคุณภาพ (Quality evaluation report)  

ภาคผนวก J การรวมผลคุณภาพข้อมูล (Aggregation of data quality results) 

ภาคผนวกน้ีเป็นข้อมูลเสริม (Informative) ที่แสดงถึงเทคนิควิธกีารต่างๆ สาํหรับการรวมค่าคุณภาพ

ข้อมูลด้านต่างๆ เข้าเป็นค่าคุณภาพรวมเพียงค่าเดียว 
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3.2  เนื้ อหาของมาตรฐาน ISO 19115: Metadata ส่วนทีเ่กีย่วกบัคุณภาพขอ้มูล 

การศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO19115 Geographic Information – Metadata (ISO 19115 : 2003) 

และทาํการสรุปสาระสาํคัญของมาตรฐานดังกล่าวเฉพาะในส่วนการบันทกึข้อมูลเกี่ยวกบัคุณภาพได้ดังน้ี 

มาตรฐาน ISO 19115 Metadata น้ันมีขอบเขตเน้ือหาในการกาํหนดแบบแผน (schema) สาํหรับการ

อธบิายสารสนเทศ (ข้อมูล) ทางภมิูศาสตร์และการบริการอื่นๆ (services)  โดยการอธบิายน้ีจะให้ข้อมูล

เกี่ยวกบัการระบุตัว (identification) ขอบเขต (extent) คุณภาพ (quality) แบบแผนเชิงปริภมิูและเชิงเวลา 

(spatial and temporal schema) ระบบอ้างองิตาํแหน่ง (spatial reference) และการเผยแพร่ (distribution) ของ

ชุดข้อมูลภมิูศาสตร์ใดๆ รูปที่ 3-2 แสดงผังองค์ประกอบต่างๆ ของการอธบิายคุณสมบัติของชุดข้อมูล และ

ข้อมูลเกี่ยวกบัคุณภาพกเ็ป็นหน่ึงในองค์ประกอบเหล่าน้ัน 

รูปที่ 3-2 ผังแสดงส่วนประกอบของ Metadata ตามร่างมาตรฐาน ISO 19115 

<<Leaf>> 
Spatial representation 
information 
 

 

<<Leaf>> 
Data quality 
information 
 

 

<<Leaf>> 
Extent 
information 
 

 

<<Leaf>> 
Reference system 
information 
 

 

<<Leaf>> 
Metadata entity 
set information 
 

 

<<Leaf>> 
Identification 
information 
 

 

<<Leaf>> 
Units of 
Measure 
 

 

<<Leaf>> 
Citation and responsible 

party information 
 

 

<<Leaf>> 
Content 

information 

 

<<Leaf>> 
Constraint 
information 

 

 <<Leaf>> 
Portrayal catalogue 

information 
 

 
<<Leaf>> 

Maintenance 
information 

 

 

<<Leaf>> 
Application schema 

information 
 

 

<<Leaf>> 
Distribution 
information 

 

 

<<Leaf>> 
Metadata extension 

information 
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มาตรฐาน ISO 19115  น้ันอธบิายแบบแผนของการอธบิายคุณสมบัติของชุดข้อมูลภมิูศาสตร์โดยใช้

ภาษาแบบจาํลองที่เรียกว่า Unified Modeling Language (UML) และในส่วนของข้อมูลคุณภาพน้ันได้มีการ

กาํหนดหลักการในการอธบิายใน metadata ตามผังแสดงในรูปที่ 3-3, รูปที่ 3-4, และรูปที่ 3-5 

ผัง UML ที่แสดงในรูปที่ 3-3 น้ันแสดงให้เหน็ว่าสาํหรับแต่ละ entity หลัก MD_Metadata น้ันจะมี 

entity DQ_DataQuality ได้มากกว่า 1 entity (สงัเกตจากที่มีระบุ 0..* ที่เส้นเช่ือมระหว่าง entities) โดยสาํหรับ

แต่ละ entity DQ_DataQuality น้ันจะต้องมี attribute scope ซ่ึงโดยตัวมันเองกเ็ป็น entity อกีประเภทหน่ึงช่ือ 

DQ_Scope เป็นตัวอธบิายว่า DQ_DataQuality น้ันๆ ใช้กบัข้อมูลในระดับใด เป็นข้อมูลทั้งชุดข้อมูล หรือเป็น

บางส่วน และถ้าเป็นบางส่วนกจ็ะต้องมีข้อมูลอธบิายขอบเขตของข้อมูลบางส่วนน้ันด้วย EX_Extent  

Entity DQ_DataQuality แต่ละอนัน้ันกจ็ะประกอบข้ึนจาก entity 2 ประเภทคือ entity DQ_Element 

และ entity LI_Lineage โดย DQ_Element น้ันใช้สาํหรับอธบิายองค์คุณภาพข้อมูลต่างๆ ตามหลักการที่

กาํหนดไว้ใน ISO 19113 คืออธบิายด้วยตัวบอก (descriptors) ส่วน LI_Lineage ใช้สาํหรับอธบิายประวัติ

ความเป็นมาของข้อมูล 

 

รูปที่ 3-3 ผัง UML แสดงหลักการอธบิายคุณภาพข้อมูลใน Metadata 

รายการองค์คุณภาพข้อมูลที่สามารถนาํมาอธบิายด้วย Entity DQ_Element น้ันประกอบไปด้วยรายการ

คุณภาพข้อมูลที่ได้ถูกระบุไว้ในร่างมาตรฐาน ISO 19113 ดังแสดงในผัง UML ในรูปที่ 3-4 



มาตรฐานการประเมนิคุณภาพข้อมูล (ISO 19114: Quality Evaluation Procedures) 16 

 

 

รูปที่ 3-4 ผังแสดงองค์ประกอบย่อยของ DQ_Element 

สาํหรับ Entity LI_Lineage น้ันกจ็ะประกอบไปด้วยการอธบิายคุณลักษณะของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการ

จัดสร้างชุดข้อมูล ด้วย entity LI_Source และการอธบิายข้ันตอนการประมวลผลจัดสร้างชุดข้อมูล ด้วย entity 

LI_ProcessStep ซ่ึง entity LI_Source และ entity LI_ProcessStep น้ันสามารถมีการเช่ือมโยงอ้างองิระหว่างกนั

ได้เพ่ือแสดงให้ทราบว่าแหล่งข้อมูลใดถูกประมวลผลอย่างไรบ้าง ดังรายละเอยีดแสดงด้วยผัง UML ในรูปที่ 

3-5 
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รูปที่ 3-5 ผัง UML แสดงส่วนประกอบของ LI_Linage 

 

นอกจากน้ีในการศึกษายังได้รวบรวมข้อมูลมาตรฐานเกี่ยวกบัคุณภาพข้อมูลภมิูศาสตร์จากแหล่งอื่นๆ 

อาท ิมาตรฐานข้อกาํหนดทางเทคนิคด้านคุณภาพข้อมูลภมิูศาสตร์ซ่ึงจัดทาํโดยองค์กร Open Geospatial 

Consortium (OGC) มาตรฐานสาํหรับการแลกเปล่ียนข้อมูลเชิงปริภมิู (Spatial Data Transfer Standard/ SDTS) 

และมาตรฐานความถูกต้องทางตาํแหน่งของข้อมูลปริภมิูซ่ึงจัดทาํโดยองค์กร F ederal Geographic Data 

Committee (FGDC) 

3.3  มาตรฐานเกีย่วกบัคุณภาพขอ้มูลของ OGC 

OGC เป็นช่ือย่อของ Open Geospatial Consortium ซ่ึงเป็นองค์กรที่มีบทบาทสาํคัญในการกาํหนด

มาตรฐานด้านระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์  OGC เป็นองค์กรธุรกจิแบบไม่หวังผลกาํไรซ่ึงก่อต้ังข้ึนโดยการ

รวมตัวกนัของสมาชิกซ่ึงมีทั้งบริษัทซอฟทแ์วร์ด้าน GIS บริษัทซอฟทแ์วร์ด้านฐานข้อมูล บริษัทคอมพิวเตอร์ 

หน่วยงานสื่อสารโทรคมนาคม มหาวิทยาลัย หน่วยงานผู้ผลิตข้อมูล รวมทั้งองค์กรชองรัฐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีระบบเปิด (open system) ในการประมวลผลข้อมูลภมิูศาสตร์ (Geoprocessing) 
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โดยการร่วมกนัพัฒนาข้อกาํหนดต่างๆ ( Abstract & Implementation Specification) สาํหรับการพัฒนา

ซอฟทแ์วร์ โปรแกรมประยุกต์ และฐานข้อมูลซ่ึงจะสามารถติดต่อทาํงานร่วมกนัได้ ( Interoperable) เน่ืองจาก

บริษัทพัฒนาซอฟทแ์วร์ GIS ที่สาํคัญล้วนเป็นสมาชิกของ OGC ดังน้ันเช่ือว่าข้อกาํหนดที่จะถูกพัฒนาข้ึนโดย 

OGC น้ีจะกลายเป็นมาตรฐานนิยม (de facto standard) อย่างรวดเรว็  นอกจากน้ัน OGC ยังเข้าร่วมมีบทบาท

ในกระบวนการพัฒนาชุดมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 19100 ของ ISO/TC211 อย่างมาก โดยผลักดัน

ให้ข้อกาํหนดของ OGC ได้รับการพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของชุดมาตรฐาน ISO19100 ด้วย ( Open GIS 

Technical Committee 1998) 

ในส่วนที่เกี่ยวกบัคุณภาพข้อมูลภมิูศาสตร์น้ัน OGC ได้จัดทาํเอกสาร Abstract Specification หัวข้อที่ 9 

ว่าด้วยคุณภาพ (OGC 2000) ไว้โดยเน้ือหาในเอกสาร Abstract Specification สาํหรับ Quality น้ีเป็นการ

แนะนาํสาระทางเทคโนโลยีและมุ่งเน้นไปที่ความถูกต้องทางด้านตาํแหน่ง และความถูกต้องทาง geometry 

การศึกษาเอกสาร Abstract Specification ว่าด้วย Quality ของ OGC สรุปสาระสาํคัญของเอกสารได้ดังน้ี 

OGC ได้กาํหนดความหมายและหลักการของคาํสาํคัญที่เกี่ยวข้องในการอธบิายองค์ประกอบของ

คุณภาพข้อมูลไว้ดังน้ี 

 Absolute Accuracy (ความละเอียดถูกตอ้งสมับูรณ)์ คือความคลาดเคล่ือนของตาํแหน่งของจุด

หน่ึงๆ โดยอ้างองิกบัระบบพิกดัอ้างองิหน่ึงๆ (เช่น WGS-84)  

 Relative Accuracy (ความละเอียดถูกตอ้งสมัพทัธ)์ คือความคลาดเคล่ือนของระยะทางระหว่างจุด 

2 จุด หรือคือค่า accuracy ของจุดจุดหน่ึงเม่ือเทยีบกบัจุดอื่น กรณีที่ความคลาดเคล่ือนของจุดทั้งสอง

ไม่มีความสมัพันธร์ะหว่างกนั (not correlated) แล้ว ค่าความคลาดเคล่ือนสมัพัทธจ์ะมีค่าเทา่กบั Root 

Mean Square (RMS) ของความคลาดเคล่ือนของแต่ละจุด และหากจุดทั้งสองมีความคลาดเคล่ือน

สมับูรณ์เทา่กนัแล้วความคลาดเคล่ือนสมัพัทธจ์ะมีค่าเทา่กบั 1.4 เทา่ของค่าคลาดเคล่ือนสมับูรณ์

ของจุดแต่ละจุด อย่างไรกต็ามหากค่าคลาดเคล่ือนของจุดทั้งสองมีความสมัพันธก์นัอย่างมาก 

(Highly correlated) ความคลาดเคล่ือนสมัพัทธอ์าจมีค่าน้อยกว่าความคลาดเคล่ือนสมับูรณ์ของจุด

เหล่าน้ันมาก 

 Value Accuracy (ความละเอียดถูกตอ้งของค่าตวัเลข) โดยปกติ การอธบิายความละเอยีดถูกต้อง

ของค่าจาํนวนเลขหน่ึงๆ มักใช้ค่าวัดทางสถิติของค่าคลาดเคล่ือนที่คาดว่าจะเป็นของจาํนวนเลขน้ันๆ 

และโดยหลักการแล้วค่าคลาดเคล่ือนของข้อมูลจาํนวนเลขใดๆ กจ็ะมีการกระจายตัวของความน่าจะ

เป็น (probability distribution) ลักษณะใดลักษณะหน่ึง อย่างไรกต็ามรายละเอยีดที่ครบถ้วนของการ

กระจายตัวของความน่าจะเป็นน้ันมีรายละเอยีดมากกว่าที่ต้องการมาก ดังน้ันจึงมักใช้การอธบิายด้วย

ค่าคลาดเคล่ือนค่าหน่ึงพร้อมด้วยความเป็นไปได้ที่ค่าคลาดเคล่ือนจริงจะน้อยกว่าค่าคลาดเคล่ือนน้ัน 

ต.ย. เช่น เราอาจอธบิายความละเอยีดถูกต้องของข้อมูลความยาวถนนว่ามีความน่าจะเป็น 0.9 ที่จะมี

ค่าคลาดเคล่ือนน้อยกว่า 500 เมตร 
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 Vertical Linear Error (ค่าคลาดเคลือ่นเชิงเสน้ทางดิง่) เป็นการอธบิายความละเอยีดถูกต้องของ

ค่าพิกดัในแกนด่ิง (ค่าระดับหรือค่าความสงู) ของจุดหน่ึง ๆ บนพ้ืนดิน โดยใช้การอธบิายด้วยค่าที่

เรียกว่า ค่าคลาดเคล่ือนเชิงเส้น (Linear Error) หรือ “LE” ซ่ึงกคื็อการอธบิายค่าความน่าจะเป็นที่ค่า

คลาดเคล่ือนจะน้อยกว่าระยะทางค่าหน่ึง เช่น เราอาจกล่าวว่าข้อมูลมีความน่าจะเป็นเทา่กบั 0.95 ที่

จะมีคลาดเคล่ือนน้อยกว่า 8 เมตร 

 Horizontal Circular Error (ค่าคลาดเคลือ่นเชิงวงกลมทางราบ)  เป็นการอธบิายความละเอยีด

ถูกต้องของค่าพิกดัทางราบซ่ึงประกอบด้วยค่าพิกดัสองแกน ( X,Y หรือ Latitude, Longitude) โดย

อาศัยค่าคลาดเคล่ือนเชิงวงกลม (Circular Error) หรือ “CE” โดยหลักการที่ว่าตาํแหน่งทางราบของ

จุดใดๆ มีค่าความน่าจะเป็นเทา่กบัค่าที่กาํหนด ที่จะมีขนาดของเวคเตอร์ของค่าคลาดเคล่ือน (vector 

error magnitude) น้อยกว่าระยะทางที่กาํหนด การใช้ค่าคลาดเคล่ือนเชิงวงกลมน้ีเหมาะกบักรณีที่

ความละเอยีดถูกต้องของค่าพิกดัในแกนทั้งสองน้ันมีค่าเทา่หรือใกล้เคียงกนั 

 3-D Spherical Error (ค่าคลาดเคลือ่นเชิงทรงกลม 3 มิติ) เป็นการอธบิายความละเอยีดถูกต้อง

ของค่าพิกดั 3 มิติ (X,Y,Z) โดยอาศัยหลักการของค่าคลาดเคล่ือนเชิงทรงกลม (Spherical Error) ที่ว่า

ตาํแหน่ง 3 มิติของจุดใดๆ มีค่าความน่าจะเป็นเทา่กบัค่าที่กาํหนด ที่จะมีขนาดของเวคเตอร์ของค่า

คลาดเคล่ือน (vector error magnitude) น้อยกว่าระยะทางที่กาํหนด การใช้ค่าคลาดเคล่ือนเชิงทรง

กลมน้ีเหมาะกบักรณีที่ความละเอยีดถูกต้องของค่าพิกดัในแกนทั้งสามน้ันมีค่าเทา่หรือใกล้เคียงกนั 

 Covariance Matrix (เมทริกซข์องความแปรปรวนร่วม)  การอธบิายความละเอยีดถูกต้องของ

ตาํแหน่งของจุด ๆ หน่ึงซ่ึงประกอบไปด้วยค่าพิกดั 2 หรือ 3 แกนน้ัน ทาํได้โดยการใช้เมทริกซ์ของ

ความแปรปรวนร่วม ( Covariance Matrix) ซ่ึงจะมีขนาด 3 x 3 ในกรณีข้อมูลค่าพิกดั 3 แกนของ

จุดๆ หน่ึง โดยแต่ละแถวและแต่ละสดมภ์  (column) ของเมทริกซ์แทนแต่ละแกนค่าพิกดั และค่าแต่

ละค่าในเมทริกซ์จะเทา่กบัผลคูณระหว่างค่าคลาดเคล่ือนของค่าพิกดัตามแกนของแถว กบัค่า

คลาดเคล่ือนของค่าพิกดัตามแกนของสดมภ์ ดังน้ันค่าตามแนวทแยงมุมของเมทริกซ์ของความ

แปรปรวนร่วมน้ีกจ็ะเป็นความแปรปรวน (Variances) ของค่าพิกดัในแกนต่างๆ  

 Confidence Probability (ระดบัความเชื่อมัน่ของความน่าจะเป็น)  มีการใช้ค่าความน่าจะเป็นค่า

ต่าง ๆ เช่น 0.5, 0.6827, 0.9 และ 0.95 ในการแสดงระดับความเช่ือม่ันของความน่าจะเป็น โดยค่า

ความน่าจะเป็น 0.6827 น้ันมาจากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อมูลที่มี

คุณสมบัติการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution)  ค่าความน่าจะเป็น 0.9 น้ันใช้ในมาตรฐาน

แห่งชาติความละเอยีดถูกต้องของแผนที่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ค่าความน่าจะเป็น 0.95 น้ันใช้ใน

ร่างมาตรฐานความละเอยีดถูกต้องของการกาํหนดตาํแหน่งทางภมิูศาสตร์ และค่าความน่าจะเป็น 

0.5 น้ันใช้ในการประยุกต์ใช้งานทางการทหารบางประเภท 



มาตรฐานการประเมนิคุณภาพข้อมูล (ISO 19114: Quality Evaluation Procedures) 20 

 Normal Error Distribution (การกระจายตวัแบบปกติของค่าคลาดเคลือ่น)  ถึงแม้ว่าเราจะไม่

สามารถทราบถึงการกระจายตัวทางสถิติที่แท้จริงของค่าคลาดเคล่ือน แต่โดยทั่วไปเราจะสมมติให้

เป็นการกระจายตัวแบบปกติ 

ในเอกสาร Abstract Specification สาํหรับ Quality เวอร์ชันน้ี OGC ระบุรายการคุณภาพของข้อมูลไว้ 9 

รายการ ได้แก่ 

o Absolute Position Accuracy 

o Relative Position Accuracy 

o Monoscopic Image Absolute Accuracy 

o Monoscopic Image Relative Accuracy 

o Stereoscopic Images Absolute Accuracy 

o Stereoscopic Images Relative Accuracy 

o Metric Property Accuracy 

o Non-metric Property Accuracy 

o Intersection Threshold 

รายการคุณภาพข้อมูลทั้ง 9 รายการข้างต้นสามารถจาํแนกออกเป็น 4 รายการหลัก และมีรายละเอยีด

ความหมายโดยสรุปได้ดังน้ี 

1.  Positional Accuracy ประกอบด้วย 

a. Absolute Position Accuracy คือค่าการวัดทางสถิติของความละเอยีดถูกต้องทางตาํแหน่งของ 

Geometry (vector) และ Coverage (raster) เทยีบกบัระบบอ้างองิปริภมิูหน่ึงๆ (Specified spatial 

reference system) รายละเอยีดที่ใช้อธบิายค่าความละเอยีดถูกต้องทางตาํแหน่งแบบสมับูรณ์ คือ  

i. Covariance Matrix เป็น symmetrical square matrix ที่มีขนาดเทา่กบัจาํนวนค่าพิกดั 

หน่วยของค่าแต่ละค่าเป็นเมตรยกกาํลังสอง 

ii. Estimation Method เป็นการอธบิายวิธกีารที่ใช้ในการประมาณค่าใน Covariance Matrix 

b. Relative Position Accuracy คือค่าการวัดทางสถิติของความละเอยีดถูกต้องทางตาํแหน่ง

ระหว่างจุดสองจุดใน Geometry (vector) และ Coverage (raster) รายละเอยีดในการอธบิาย 

Relative Position Accuracy กคื็อ  

i. Bin Minimum Distance ค่าตัวเลขระยะทางหน่ึงค่ามีหน่วยเป็นเมตร 

ii. Bin Maximum Distance ค่าตัวเลขระยะทางหน่ึงค่ามีหน่วยเป็นเมตร 

iii. Covariance Matrix 

iv. Estimation Method 
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2.  Image Position Accuracy เป็นการอธบิายความละเอยีดถูกต้องของค่าพิกดัพ้ืนดินที่คาํนวณได้จาก

ค่าพิกดัตาํแหน่งในภาพ (image) และเน่ืองจากค่าพิกดับนพ้ืนดินน้ันคาํนวณโดยใช้ image geometry model 

และ image support data ดังน้ันค่า Image Position Accuracy ในที่น้ีจะสะท้อนค่าคลาดเคล่ือนของ image 

geometry model และ image support data มิใช่ค่าคลาดเคล่ือนในการวัดค่าพิกดับนภาพ ประกอบด้วย 

c. Monoscopic Image Absolute Accuracy คือความละเอยีดถูกต้องแบบสมับูรณ์ของข้อมูล

ตาํแหน่งในภาพ รายละเอยีดในการอธบิาย ประกอบด้วย 

i. Estimation Method วิธกีารที่ใช้ในการประมาณค่า horizontal shear 

ii. Horizontal Shear ค่าตัวเลขหน่วยเป็นเมตรที่ได้จากค่า root-mean-square ของระยะทาง

ราบระหว่างตาํแหน่งบนพ้ืนดินที่คาํนวณได้จากภาพที่เกี่ยวข้องกบัตาํแหน่งที่คาํนวณได้

จากภาพอื่นๆ ที่มีส่วนซ้อนอยู่ 

iii. Second Image List รายการภาพอื่นๆ ที่มีส่วนซ้อนทบัและใช้ในการคาํนวณ Horizontal 

Shear 

d. Monoscopic Image Relative Accuracy คือการอธบิายความละเอยีดถูกต้องแบบสมัพัทธข์อง

ข้อมูลตาํแหน่งในภาพ รายละเอยีดในการอธบิาย ประกอบด้วย 

i. Bin Minimum Distance ค่าตัวเลขระยะทางหน่ึงค่ามีหน่วยเป็นเมตร 

ii. Bin Maximum Distance ค่าตัวเลขระยะทางหน่ึงค่ามีหน่วยเป็นเมตร 

iii. Estimation Method 

iv. Second Image List  

e. Stereoscopic Images Absolute Accuracy คือความละเอยีดถูกต้องแบบสมับูรณ์ของข้อมูล

ตาํแหน่งในภาพ รายละเอยีดในการอธบิาย ประกอบด้วย 

i. Estimation Method วิธกีารที่ใช้ในการประมาณค่า Y Parallax, Horizontal shear, vertical 

shear และเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม (จะมองไม่เหน็) 

ii. Left Image List รายการภาพสาํหรับภาพคู่ซ้อน ที่จะถูกมองด้วยตาซ้าย 

iii. Right Image List รายการภาพสาํหรับภาพคู่ซ้อน ที่จะถูกมองด้วยตาขวา 

iv. Y parallax ค่า root-mean-square ของระยะทางน้อยที่สดุระหว่างตาํแหน่งพิกดับนพ้ืนดินที่

คาํนวณจากภาพคู่ซ้อนคู่แรกในรายการภาพ 

v. Horizontal shear คือค่า root-mean-square ของระยะ ทางราบระหว่างตาํแหน่งพิกดับน

พ้ืนดินที่คาํนวณจากภาพคู่ซ้อนคู่แรก กบัตาํแหน่งที่คาํนวณจากภาพคู่ซ้อนอื่นๆ ที่มีพ้ืนที่

ซ้อนทบักนั 
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vi. Vertical shear คือค่า root-mean-square ของระยะทางด่ิงระหว่างตาํแหน่งพิกดับนพ้ืนดินที่

คาํนวณจากภาพคู่ซ้อนคู่แรก กบัตาํแหน่งที่คาํนวณจากภาพคู่ซ้อนอื่นๆ ที่มีพ้ืนที่ซ้อนทบั

กนั 

f. Stereoscopic Images Relative Accuracy คือการอธบิายความละเอยีดถูกต้องแบบสมัพัทธข์อง

ข้อมูลตาํแหน่งในภาพ รายละเอยีดในการอธบิาย ประกอบด้วย 

i. Bin Minimum Distance ค่าตัวเลขระยะทางหน่ึงค่ามีหน่วยเป็นเมตร 

ii. Bin Maximum Distance ค่าตัวเลขระยะทางหน่ึงค่ามีหน่วยเป็นเมตร 

iii. Estimation Method 

iv. Left Image List  

v. Right Image List 

3.  Property Accuracy เป็นการอธบิายความละเอยีดถูกต้องของค่าของ property รายการต่างๆ ของ 

feature ใน dataset ประกอบด้วย 

g. Metric Property Accuracy เป็นการอธบิายความละเอยีดถูกต้องของ Feature property ที่มีค่า

เป็นจาํนวนเลข รายละเอยีดในการอธบิายประกอบด้วย 

i. Property Name ช่ือของ property น้ัน 

ii. Property Error ค่าคลาดเคล่ือน 

iii. Probability ค่าความน่าจะเป็นหน่ึงในค่า 0.5, 0.6827, 0.9 และ 0.95 

iv. Estimation Method 

h. Non-metric Property Accuracy เป็นการอธบิายความละเอยีดถูกต้องของ Feature property ที่มี

ค่าเป็นตัวเลือก หรือเป็นตัวอกัษร รายละเอยีดในการอธบิายประกอบด้วย 

i. Property Name ช่ือของ property น้ัน 

ii. Probability ค่าความน่าจะเป็นที่ค่าข้อมูลน้ันจะมีค่าถูกต้อง 

iii. Estimation Method 

4.  Intersection Threshold ใช้แสดงเง่ือนไขในการตรวจสอบว่ารูปทรงเรขาคณิต (Geometry) หน่ึงๆ 

มีการตัดกนักบัตัวมันเองอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ รายละเอยีดประกอบด้วย 

i. Threshold Distance เป็นค่าระยะทางหน่วยเป็นเมตร 

ii. Intersection Dimension ค่าตัวเลขจาํนวนเตม็ที่ระบุว่าเป็นการพิจารณารูปทรงเรขาคณิต

แบบ 2 หรือ 3 มิติ 
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3.4  รายการคุณภาพขอ้มูลในมาตรฐาน SDTS 

SDTS ย่อมาจาก Spatial Data Transfer Standard (ANSI 1998) ซ่ึงเป็นมาตรฐานของรูปแบบกลาง

สาํหรับการแลกเปล่ียนข้อมูลเชิงปริภมิู พัฒนาข้ึนและประกาศใช้เป็นมาตรฐานอย่างเป็นทางการ ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา เป็นมาตรฐานที่มีการใช้งานแพร่หลายพอสมควรโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในเน้ือหาของมาตรฐาน SDTS น้ันได้อธบิายแนวทางในการรายงานคุณภาพของข้อมูลปริภมิูไปพร้อม

กบัชุดข้อมูลในรูปแบบกลาง SDTS โดยได้ระบุรายการคุณภาพข้อมูลปริภมิูไว้ 5 รายการคือ ประวัติความ

เป็นมา (Lineage), ความถูกต้องทางตาํแหน่ง (Positional Accuracy), ความถูกต้องทางข้อมูลอรรถาธบิาย 

(Attribute Accuracy), ความสมํ่าเสมอทางตรรกะ (Logical Consistency), และ ความครบถ้วน (Completeness) 

โดยข้อมูลคุณภาพแต่ละส่วนต้องแสดงการอ้างองิกบัเวลาด้วย รายละเอยีดเพ่ิมเติมของรายการคุณภาพ

ดังกล่าวได้มีการอธบิายไว้ในมาตรฐาน SDTS และสามารถสรุปได้ดังน้ี 

3.4.1)  Lineage 

Lineage ควรต้องประกอบไปด้วยข้อมูลคาํอธบิายลักษณะของวัสดุแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการจัดทาํ

แฟ้มข้อมูลดิจิตอล รวมทั้งข้ันตอนวิธกีารในการแปลงและประมวลผลจากแหล่งข้อมูลมาเป็นข้อมูลในข้ัน

สดุท้ายด้วย สาํหรับฐานข้อมูลที่สร้างข้ึนจากการผสมผสานข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล กจ็ะต้องถูกอธบิาย

อย่างละเอยีดเพียงพอให้ทราบถึงแหล่งข้อมูลของแต่ละองค์ข้อมูลในแฟ้มข้อมูลน้ัน  

ข้อมูลที่ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของประวัติความเป็นมาของข้อมูลและควรรวมอยู่ใน Lineage น้ัน

ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกบัหมุดควบคุมสาํหรับระบบพิกดัอ้างองิของข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกบัวิธกีารในการ

แปลงค่าพิกดั และข้อมูลตาํแหน่งของจุดควบคุมที่ใช้ในการแปลงค่าพิกดั 

3.4.2)  Positional Accuracy 

การอธบิายความถูกต้องทางตาํแหน่งควรพิจารณาจากคุณภาพของข้อมูลข้ันสดุท้ายที่ผ่านกระบวนการ

แปลงค่าพิกดัต่างๆ หมดแล้ว โดยข้อมูลเกี่ยวกบักระบวนการแปลงค่าพิกดัควรเป็นส่วนหน่ึงของ Lineage 

กรณีที่ความถูกต้องทางตาํแหน่งมีความไม่สมํ่าเสมอในช้ันแผนที่น้ัน อาจรายงานความถูกต้องทางตาํแหน่ง

เป็นข้อมูลอรรถาธบิายรายการหน่ึงของวัตถุเชิงปริภมิู (Spatial object) แต่ละอนั หรืออาจใช้ช้ันแผนที่แสดง

ความน่าเช่ือถือ (Reliability diagram) การวัดความถูกต้องทางตาํแหน่งสามารถทาํได้ด้วยวิธกีารต่างๆ ดังน้ี 

1) การประมาณค่าโดยอนุมาน (Deductive Estimate) เป็นการประมาณค่าความถูกต้องทางตาํแหน่ง

จากความรู้เกี่ยวกบัความผิดพลาดที่อาจเกดิข้ึนในข้ันตอนต่างๆ ในการจัดทาํข้อมูล  

2) หลักฐานภายใน (Internal Evidence) เป็นการใช้การทดสอบจากการวัดซํา้เพ่ือหาค่าแย้ง เช่นการ

รังวัดวงรอบปิด 
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3) การเปรียบเทยีบกบัแหล่งข้อมูล (Comparing to Sources) เป็นการเปรียบเทยีบข้อมูลผลลัพธก์บั

แหล่งข้อมูลด้วยสายตา 

4) แหล่งข้อมูลอื่นที่เป็นอสิระและมีความถูกต้องสงูกว่า (Independent Source of higher accuracy) เป็น

การทดสอบหาความถูกต้องทางตาํแหน่งของข้อมูลโดยการเปรียบเทยีบกบัข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

อื่นที่มีความถูกต้องสงูกว่า ซ่ึงวิธกีารทดสอบควรเป็นไปตามกฎเกณฑท์ี่กาํหนดไว้ใน “ASPRS 

Accuracy Standard for Large Scale Maps”  

กรณีที่ข้อมูลจัดสร้างจากแผนที่เดิม SDTS กาํหนดว่าควรระบุในรายงานความถูกต้องของข้อมูลทาง

ตาํแหน่งว่าข้อมูลอาจเป็นผลจากการเล่ือนตาํแหน่งหรือเปล่ียนแปลงรูปร่างเน่ืองจากกระบวนการเยเนอรัลไล 

เซชันแผนที่ (Map Generalization) 

3.4.3)  Attribute Accuracy 

การประเมินความถูกต้องของข้อมูลอรรถาธบิายที่มีลักษณะเป็นค่าตัวเลขแบบต่อเน่ือง Attributes 

measures on a continuous scale) น้ันสามารถใช้วิธกีารที่คล้ายกบัวิธกีารที่ใช้กบัความถูกต้องของข้อมูลเชิง

ตาํแหน่งได้ ส่วนสาํหรับข้อมูลอรรถาธบิายที่มีลักษณะเป็นค่าที่ได้จากการจัดกลุ่มจาํแนกเป็นประเภท 

(Categorical attributes) น้ันอาจได้จากการทดสอบด้วยวิธกีารต่างๆ ต่อไปน้ี  

1) การประมาณค่าโดยอนุมาน (Deductive Estimate) เป็นการประมาณค่าความถูกต้องของข้อมูลจาก

ความรู้ต่างๆ แม้กระทั่งจากการคาดเดาด้วยประสบการณ์ โดยควรอธบิายหลักการที่ใช้ในการ

ประมาณค่าด้วย  

2) การทดสอบโดยการสุ่มตัวอย่างแบบอสิระ (Tests Based on Independent Sampling) เป็นการ

ตรวจสอบความถูกต้องของค่าข้อมูลของข้อมูลตัวอย่าง แล้วนาํเสนอในรูปของ Misclassification 

matrix โดยควรอธบิายถึงกระบวนการการสุ่มตัวอย่างด้วย 

3) การทดสอบโดยการซ้อนทบัพ้ืนที่ (Tests Based on Overlay) เป็นการซ้อนทบัแผนที่ข้อมูลที่ทาํการ

ทดสอบกบัแผนที่ข้อมูลที่ใช้อ้างองิ และรายงานความถูกต้องในรูปของ Misclassification matrix 

ของค่าพ้ืนที่ที่มีความผิดพลาดของค่าข้อมูลอรรถาธบิาย ซ่ึงแผนที่ข้อมูลที่ใช้อ้างองิน้ันควรเป็น

อสิระจากข้อมูลที่ทาํการทดสอบและควรมีระดับความถูกต้องสงูกว่าด้วย 

3.4.4)  Logical Consistency 

การรายงานความสอดคล้องทางตรรกะ (Logical Consistency) ของข้อมูลควรอธบิายถึงความถูกต้อง

ของความสมัพันธต่์างๆ ระหว่างข้อมูลในโครงสร้างฐานข้อมูล จากการทดสอบด้วยวิธกีารต่างๆ ต่อไปน้ี  

1) การทดสอบค่าที่ใช้ได้ (Tests of Valid Values) เป็นการตรวจสอบค่าของข้อมูลว่าเป็นค่าที่อนุญาต

ให้ตามที่กาํหนดไว้ในโครงสร้างฐานข้อมูล  
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2)  การทดสอบทั่วไปของข้อมูลกราฟิก (General Tests for Graphic Data) เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติ

ทั่วๆ ไปของข้อมูล กราฟิก เช่น การที่เส้นตัดกนัในจุดที่ควรจะเป็นเทา่น้ัน , การที่เส้นซํา้กนั, การ

ปิดของพ้ืนที่รูปปิด, หรือการที่มีพ้ืนที่รูปปิดที่มีขนาดเลก็ผิดปกติ เป็นต้น  

3) การทดสอบโทโปโลยี (Specific Topological Tests) เป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยของการ

จัดสร้างพ้ืนที่รูปปิดข้ึนจากข้อมูลเส้นขอบเขต โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ เช่น เส้นทุกเส้นต้อง

ตัดกนัที่จุดปม (node) เทา่น้ัน, การวนรอบของเส้นและจุดปมเป็นไปอย่างสอดคล้องกนัรอบพ้ืนที่

รูปปิด, และพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นวงแหวนด้านใน (Inner rings) ถูกล้อมรอบอย่างสอดคล้องด้วย

พ้ืนที่รูปปิดอื่น เป็นต้น 

ในกรณีของข้อมูล Raster น้ัน Logical consistency ต้องระบุคาํจาํกดัความของค่า Null ของข้อมูลไว้ด้วย

เพ่ือให้สามารถทราบว่าเป็นการขาดหายไปของข้อมูล หรือการที่ไม่สามารถกาํหนดค่าได้ หรือค่าข้อมูลเทา่กบั

ศูนย์ 

3.4.5)  Completeness 

รายงานความครบถ้วน (Completeness) ควรอธบิายความสมัพันธร์ะหว่างวัตถุที่นาํเสนอในฐานข้อมูล

กบัวัตถุที่มีอยู่จริงในเอกภพที่กาํหนด (Abstract universe) น่ันคือการอธบิายความครอบคลุมของข้อมูลทั้งใน

แง่พ้ืนที่และความหมาย (Taxonomic properties) นอกจากน้ันควรมีการอธบิายเง่ือนไขในการเลือกข้อมูล คาํ

จาํกดัความที่ใช้ และกฎเกณฑอ์ื่นๆ ในการทาํแผนที่ ตัวอย่างเช่นขนาดของพ้ืนที่ที่เลก็ที่สดุที่จะทาํการสาํรวจ

และนาํลงมาไว้ในฐานข้อมูลด้วย  

3.5  มาตรฐานความถูกตอ้งทางตําแหน่งของขอ้มูลปริภูมิของ FGDC 

FGDC ได้จัดทาํมาตรฐานเกี่ยวกบัการทดสอบและอธบิายความถูกต้องทางตาํแหน่งของข้อมูลปริภมิูข้ึน

โดยมีช่ือเรียกเป็นภาษาองักฤษว่า Geospatial Positioning Accuracy Standards (FGDC 1998) มาตรฐาน

ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพ่ือกาํหนดวิธกีารที่เป็นที่ยอมรับร่วมกนัสาํหรับการรายงานความถูกต้องของค่าพิกดั

ทางราบและทางด่ิงของวัตถุที่กาํหนดได้ชัดเจนซ่ึงบันทกึตาํแหน่งด้วยค่าพิกดัของจุดๆ หน่ึงเทา่น้ัน ตัวอย่าง

ของวัตถุดังกล่าวคือหมุดหลักฐาน หมุดควบคุมในการสาํรวจรังวัด หรือหมุดควบคุมในงานสาํรวจด้วย

ภาพถ่ายทางอากาศ มาตรฐานน้ีจะทาํให้สามารถเปรียบเทยีบความถูกต้องของค่าพิกดัตาํแหน่งของจุดๆ 

เดียวกนั ที่ได้จากวิธกีารสาํรวจรังวัดแบบหน่ึงกบัค่าที่ได้จากการสาํรวจวิธอีื่น 

มาตรฐาน Geospatial Positioning Accuracy Standards น้ีปัจจุบันประกอบด้วยเน้ือหาแบ่งออกเป็น 5 

บท ได้แก่  

บทที่ 1 วิธกีารรายงาน (Reporting Methodology) 

บทที่ 2 มาตรฐานสาํหรับโครงข่ายหมุดควบคุมยีโอเดติก (Standards for Geodetic Networks) 
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บทที่ 3 มาตรฐานแห่งชาติเกี่ยวกบัความถูกต้องของข้อมูลปริภมิู (National Standards for Spatial 

Data Accuracy) 

บทที่ 4 มาตรฐานสาํหรับงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม งานก่อสร้าง และการจัดการ

สาธารณปูโภค (Standards for Architecture, Engineering, Construction (A/E/C) and Facility 

Management) และ 

บทที่ 5 มาตรฐานสาํหรับงานสาํรวจอุทกศาสตร์และแผนที่การเดินเรือ (Standards for Nautical 

Charting Hydrographic Surveys) 

เน้ือหาของมาตรฐานในบทที่ 1 เป็นการแนะนาํวัตถุประสงค์และขอบเขตของมาตรฐาน รวมทั้งระบุ

แนวทางการใช้งานมาตรฐานน้ีว่า สามารถใช้ในการประเมินและรายงานความถูกต้องทางตาํแหน่งของข้อมูล

ปริภมิูที่ผลิต ปรับปรุงแก้ไข และเผยแพร่โดยหน่วยงานของรัฐ นอกจากน้ันยังได้อธบิายหลักการเบ้ืองต้น

เกี่ยวกบัมาตรฐานความถูกต้องไว้ว่า มาตรฐานการรายงานความถูกต้องทางตาํแหน่งในแนวราบ (Horizontal 

positional accuracy) คือการใช้ระยะรัศมีของวงกลมของความไม่แน่นอน (Circle of Uncertainty) ที่ซ่ึงโอกาสที่

ตาํแหน่งจริงของจุดจะตกอยู่ในวงกลมมีอยู่ 95% ส่วนมาตรฐานในการรายงานความถูกต้องทางตาํแหน่งใน

แนวดิ่งใช้ค่าไม่แน่นอนเชิงเส้น (Linear Uncertainty Value) ซ่ึงโอกาสที่ค่าจริงจะตกอยู่ในช่วงของค่าไม่

แน่นอนเชิงเส้นน้ีอยู่ 95% มาตรฐานน้ีกาํหนดให้มีการอธบิายวิธกีารในการทดสอบความถูกต้องเอาไว้ด้วย 

บทที่ 2 ของมาตรฐานฉบับน้ีกาํหนดรายละเอยีดวิธกีารทดสอบและรายงานความถูกต้องทางตาํแหน่ง

ของโครงข่ายหมุดควบคุมยีโอเดติก โดยมีการกาํหนดมาตรฐานการจาํแนกระดับความถูกต้องของโครงข่าย

ออกเป็นระดับช้ันต่างๆ และกาํหนดข้ันตอนแนวทางในการประเมินระดับช้ันของความถูกต้องของโครงข่าย 

นอกจากน้ันกมี็การระบุหลักการในการรายงานความถูกต้องทางตาํแหน่งของโครงข่าย โดยให้รายงานว่า

ข้อมูลพิกดัของหมุดควบคุมในโครงข่ายน้ันมีระดับความถูกต้องทางตาํแหน่งอยู่ในระดับช้ันใด ทั้งความ

ถูกต้องท้องถิ่น (Local accuracy) และความถูกต้องของโครงข่าย (Network accuracy) ทั้งน้ีควรรายงานแยกกนั

ระหว่างความถูกต้องทางราบและทางด่ิง 

บทที่ 3 เป็นมาตรฐานแห่งชาติเกี่ยวกบัความถูกต้องของข้อมูลปริภมิู (NSSDA) มีวัตถุประสงค์ในการ

กาํหนดวิธกีารทางสถิติ และวิธกีารทดสอบสาํหรับการประมาณค่าความถูกต้องทางตาํแหน่งของจุดบนแผนที่

และในฐานข้อมูลปริภมิูในรูปแบบดิจิตอล ทั้งแบบราสเตอร์และเวคเตอร์ มาตรฐานน้ีถูกจัดอยู่ในประเภท

มาตรฐานในการใช้งานข้อมูล (Data Usability Standard) มาตรฐานน้ีมิได้กาํหนดเกณฑค่์าความถูกต้องข้ันตํ่า 

โดยหน่วยงานต่างๆ จะต้องกาํหนดค่าเกณฑค์วามถูกต้องที่ต้องการสาํหรับการประยุกต์ใช้ของตนข้ึนเอง 

มาตรฐาน  NSSDA น้ีใช้ค่า root-mean-square error (RMSE) ในการประมาณค่าความถูกต้องทางตาํแหน่ง 

และรายงานผลในรูปของค่าระยะทางบนผิวดินที่ความเช่ือม่ัน 95% มาตรฐาน NSSDA น้ียังได้กาํหนด

แนวทางในการทดสอบความถูกต้องทางตาํแหน่งของแผนที่หรือชุดข้อมูลใดๆ ไว้โดยให้ใช้แนวทางการ

ตรวจสอบกบัแหล่งข้อมูลอสิระอื่นที่มีระดับความถูกต้องสงูกว่า และกาํหนดให้ใช้จุดทดสอบอย่างน้อย 20 

จุดซ่ึงกระจายอย่างเหมาะสมในพ้ืนที่ของข้อมูล มาตรฐาน NSSDA กาํหนดแนวทางในการรายงานผลค่าความ

ถูกต้องทางตาํแหน่งสาํหรับชุดข้อมูลในกรณีต่างๆ เช่นกรณีที่ความถูกต้องทางตาํแหน่งในแนวราบกบัใน
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แนวดิ่งไม่เทา่กนั กรณีที่ข้อมูลมีเฉพาะค่าตาํแหน่งในแนวราบ กรณีที่ข้อมูลมีความถูกต้องทางตาํแหน่งไม่

สมํ่าเสมอเทา่กนัทั้งพ้ืนที่เป็นต้น  ในภาคผนวกของบทที่ 3 มาตรฐาน NSSDA น้ียังได้อธบิายถึงความสมัพันธ์

ระหว่างค่าความถูกต้องตามมาตรฐาน NSSDA กบัค่าความถูกต้องตามมาตรฐานอื่นๆ ได้แก่ค่า RMSE, ค่า

ความถูกต้องตามมาตรฐานความถูกต้องของแผนที่แห่งชาติ ( U.S. National Map Accuracy Standard) เดิม, 

และค่าความถูกต้องตามมาตรฐานความถูกต้องสาํหรับแผนที่มาตราส่วนใหญ่ของ American Society for 

Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS) ด้วย 

บทที่ 4 เป็นมาตรฐานความถูกต้องทางตาํแหน่งสาํหรับงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมและการ

ก่อสร้าง (A/E/C) และการจัดการสาธารณปูโภค (Facility Management) เป็นมาตรฐานที่ใช้กบัข้อมูลแบบทาง

วิศวกรรม (engineering drawing) แผนที่ และข้อมูลการสาํรวจที่ใช้สนับสนุนการวางแผน การออกแบบ 

ก่อสร้าง การปฏบัิติงาน การบาํรุงรักษา และการจัดการระบบสาธารณปูโภค สิ่งก่อสร้าง ระบบขนส่งและ

โครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เน้ือหาของมาตรฐานส่วนน้ีประกอบด้วย : หลักการความหมายของความถูกต้องเชิง

ปริภมิู (ทางตาํแหน่ง) ซ่ึงกคื็อหลักการของวงกลมของความคลาดเคล่ือนที่ความเช่ือม่ัน 95% ดังที่กาํหนดไว้

ในบทที่ 1 ของชุดมาตรฐานน้ี; หลักการในการอ้างองิระบบพิกดัและ datum และแนวทางการดาํเนินการ

เกี่ยวกบัความถูกต้องของข้อมูลในกรณีข้อมูลเป็นระบบพิกดัแบบท้องถิ่น และกรณีข้อมูลอยู่ในระบบพิกดั

แห่งชาติ; หลักการในการกาํหนดมาตรฐานความถูกต้องเชิงปริภมิูสาํหรับแผนที่และแบบในงาน A/E/C ซ่ึง

ระบุว่ามาตรฐานความถูกต้องอาจถูกกาํหนดจากความต้องการเฉพาะของโครงการ หรืออาจกาํหนดข้ึนจาก

มาตรฐานอื่นที่มีอยู่แล้ว เช่น NMAS หรือ ASPRS เป็นต้น รวมทั้งระบุแนวทางในการกาํหนดมาตรฐานความ

ถูกต้องเชิงปริภมิูในกรณีที่ข้อมูลมีความถูกต้องไม่สมํ่าเสมอเทา่กนัทุกช้ันข้อมูล; หลักการในการกาํหนด

มาตรฐานความถูกต้องของงานสาํรวจควบคุมสาํหรับงาน A/E/C; หลักการในการทดสอบและตรวจสอบค่า

ความถูกต้อง; และท้ายที่สดุคือหลักการในการรายงานและการรับรองความถูกต้อง  โดยมีภาคผนวกแสดง

ตัวอย่างของมาตรฐานของการสาํรวจและการทาํแผนที่ในงาน A/E/C ที่แนะนาํให้ใช้ด้วย 
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บทที ่4 การใชง้านมาตรฐานดา้นคุณภาพขอ้มูลในประเทศไทย 

4.1  การใชง้านรายการคุณภาพขอ้มูลตามมาตรฐานกบัขอ้มูลประเทศไทย 

เพ่ือให้สามารถเข้าใจในความหมายของรายการคุณภาพต่างๆ ที่ระบุไว้ในมาตรฐาน การจัดทาํ

โครงการศึกษามาตรฐานคุณภาพและการประเมินคุณภาพของข้อมูล ได้ทดลองประยุกต์ใช้รายการคุณภาพ

ข้อมูลภมิูศาสตร์ ในการอธบิายคุณภาพของข้อมูลภมิูศาสตร์พ้ืนฐานบางช้ันข้อมูลของประเทศไทย โดยสมมุต

รายละเอยีดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสภาพความเป็นจริงที่มีความเป็นไปได้มากสาํหรับข้อมูลภมิูศาสตร์ของ

ประเทศไทย โดยจัดทาํข้อมูลตัวอย่างจากข้อมูลเส้นช้ันความสงู ข้อมูลขอบเขตอาํเภอ ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูล

สภาพการใช้ที่ดิน และข้อมูลขอบเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นตัวแทนในการศึกษา 

4.1.1 คณุภาพของขอ้มลูเสน้ชัน้ความสงู 

ในการศึกษาพิจารณาใช้ข้อมูลเส้นช้ันความสงูที่ Digitize จากแผนที่ภมิูประเทศมาตราส่วน 1:50,000 

ของกรมแผนที่ทหาร จัดเกบ็ในรูปแบบข้อมูลแบบเวคเตอร์ ตัวอย่างของการวัดและอธบิายคุณภาพของข้อมูล

เส้นช้ันความสงูโดยการประยุกต์ใช้มาตรฐานหลักการคุณภาพข้อมูล และมาตรฐานกระบวนการประเมิน

คุณภาพข้อมูล สามารถสรุปได้ดังแสดงในตาราง 4-1 

ตาราง 4-1 ตัวอย่างการวัดคุณภาพข้อมูลเส้นช้ันความสงูโดยใช้รายการคุณภาพตามมาตรฐาน 

รายการคุณภาพข้อมูล ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กบัข้อมูลเส้นช้ันความสงู หมายเหตุ 

Completeness of Feature 

(Omission/Commission) 

ต.ย.1 – นับจาํนวนเส้นช้ันความสงูรวมในชุด

ข้อมูลแล้วเปรียบเทยีบกบัจาํนวนเส้นช้ันความ

สงูรวมในแผนที่ต้นฉบับในพ้ืนที่เดียวกนั 

รายงานผลลัพธเ์ป็นจาํนวนเส้นช้ันความสงูที่ขาด

หายไปหรือที่เกนิมา 

- ใช้แผนที่ต้นฉบับเป็นข้อมูล

อ้างองิ 

- อาจรายงานผลเป็นค่าร้อย

ละของเส้นที่ขาดหายไป 

(หรือเกนิมา) 

 ต.ย. 2 – เปรียบเทยีบเส้นช้ันความสงูแต่ละเส้น

ในชุดข้อมูลกบัเส้นช้ันความสงูในแผนที่ต้นฉบับ 

ตรวจสอบว่าเส้นช้ันความสงูเส้นใดในชุดข้อมูล

ขาดหายไป หรือเกนิมา รายงานผลลัพธเ์ป็น 

จาํนวนเส้นช้ันความสงู (และความยาวรวม) ที่

ขาดหายไป และจาํนวนเส้นช้ันความสงู (และ

ความยาวรวม) ที่เกนิมา 

- ใช้แผนที่ต้นฉบับเป็นข้อมูล

อ้างองิ 

- ความคลาดเคล่ือนทาง

ตาํแหน่ง อาจทาํให้การ

จับคู่เพ่ือเปรียบเทยีบ

ผิดพลาดไป 

Completeness of 

Attribute 

ตรวจหาเส้นช้ันความสงูที่ไม่มีค่าข้อมูลระดับ

ความสงู รายงานผลเป็นจาํนวน (หรือร้อยละ) 

เส้นช้ันความสงูที่ตรวจพบ 

- เป็นคุณภาพของข้อมูล

อรรถาธบิาย ค่าระดับความ

สงู 

Logical Consistency 

(Domain consistency) 

ตรวจสอบค่าระดับของเส้นช้ันความสงูปกติ ว่า

เส้นใดมีค่าระดับซ่ึงหารด้วย 20 ไม่ลงตัว หรือมี

- เป็นคุณภาพของข้อมูล

อรรถาธบิาย ค่าระดับความ
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ตาราง 4-1 ตัวอย่างการวัดคุณภาพข้อมูลเส้นช้ันความสงูโดยใช้รายการคุณภาพตามมาตรฐาน 

รายการคุณภาพข้อมูล ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กบัข้อมูลเส้นช้ันความสงู หมายเหตุ 

ค่าเกนิ 2000 เมตร รายงานผลเป็นจาํนวนเส้น

ช้ันความสงูที่ตรวจพบ 

สงู  

- เป็นการตรวจสอบโดยไม่

ต้องใช้ข้อมูลอื่นๆ จาก

ภายนอก 

Logical Consistency 

(Conceptual consistency) 

ตรวจสอบหาเส้นช้ันความสงูที่ต่อเน่ืองกนัแต่มี

ค่าระดับไม่เทา่กนั รายงานผลเป็นจาํนวนกรณีที่

ตรวจพบ 

- เป็นคุณภาพของข้อมูล

อรรถาธบิาย ค่าระดับความ

สงู 

- เป็นการตรวจสอบโดยไม่

ต้องใช้ข้อมูลอื่นๆ จาก

ภายนอก 

Logical Consistency 

(Topological consistency) 

ตรวจสอบหาการตัดกนัของเส้นช้ันความสงู 

รายงานผลเป็นจาํนวนการตัดกนัที่พบ 

 

 ตรวจสอบหาเส้นช้ันความสงูที่มีปลายข้างใดข้าง

หน่ึงหรือทั้งสองข้างเป็นอสิระไม่เช่ือมกบัเส้นอื่น

ใดเลย รายงานผลเป็นจาํนวนเส้นช้ันความสงูที่

ตรวจพบ 

- ข้อมูลเส้นช้ันความสงูต้องมี

เส้นขอบเขตพ้ืนที่เป็น

กรอบล้อมรอบอยู่ 

- เป็นการตรวจสอบโดยไม่

ต้องใช้ข้อมูลอื่นๆ จาก

ภายนอก 

Positional Accuracy 

(Absolute accuracy) 

ต.ย.1 ซ้อนทบัข้อมูลเส้นช้ันความสงูกบัแผนที่

ต้นฉบับ วัดระยะความคลาดเคล่ือนระหว่างเส้น

ช้ันความสงูแต่ละเส้นในชุดข้อมูลกบัเส้นช้ัน

ความสงูเดียวกนัในแผนที่ต้นฉบับ รายงานผล

เป็นระยะคลาดเคล่ือนสงูสดุ และค่าระยะ

คลาดเคล่ือนเฉล่ีย Root Mean Square Error 

พร้อมทั้งค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

- ใช้แผนที่ต้นฉบับเป็นข้อมูล

อ้างองิ 

 ต.ย.2 สุ่มเลือกจุดที่อยู่บนเส้นช้ันความสงูมา

จาํนวนหน่ึง อ่านค่าพิกดัตาํแหน่งของแต่ละจุด 

ออกสนามไปที่ตาํแหน่งพิกดัดังกล่าวและหาค่า

ระดับผิวดิน ณ ตาํแหน่งน้ันด้วยอุปกรณ์ระบบ 

GPS ที่สามารถหาพิกดัทางราบผิดพลาดไม่เกนิ 

5 เมตร และสามารถหาค่าระดับผิดพลาดไม่เกนิ 

1 เมตร เปรียบเทยีบค่าระดับที่วัดได้จริงใน

สนามกบัค่าระดับของเส้นช้ันความสงูน้ัน นับ

จาํนวนจุดตรวจวัดที่มีค่าระดับของเส้นช้ันความ

- ใช้ข้อมูลรังวัดภาคสนาม

เป็นข้อมูลอ้างองิ 
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ตาราง 4-1 ตัวอย่างการวัดคุณภาพข้อมูลเส้นช้ันความสงูโดยใช้รายการคุณภาพตามมาตรฐาน 

รายการคุณภาพข้อมูล ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กบัข้อมูลเส้นช้ันความสงู หมายเหตุ 

สงูผิดจากค่าระดับที่วัดได้ในสนามเกนิกว่า 10 

เมตร (คร่ึงหน่ึงของช่วงช้ันความสงู) รายงานผล

เป็นร้อยละของจาํนวนจุดที่นับได้เทยีบกบั

จาํนวนจุดที่สุ่มวัด 

Thematic Accuracy (non-

quantitative attribute 

correctness) 

สุ่มเลือกเส้นช้ันความสงูมาจาํนวนหน่ึง 

ตรวจสอบความถูกต้องของค่าระดับของเส้นช้ัน

ความสงูที่สุ่มมาแต่ละเส้น กบัค่าระดับของเส้น

ช้ันความสงูเดียวกนัในแผนที่ต้นฉบับ รายงาน

ผลในรูปของร้อยละของจาํนวนค่าระดับที่ผิด

จากต้นฉบับ 

- ใช้แผนที่ต้นฉบับเป็นข้อมูล

อ้างองิ 

- ค่าระดับในกรณีน้ีไม่ถือ

เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 

 

4.1.2 คณุภาพของขอ้มลูขอบเขตอําเภอ 

การศึกษาพิจารณาใช้ข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่อาํเภอของหน่ึงจังหวัดโดยที่ Digitize จากแผนที่ภมิูประเทศ

มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร จัดเกบ็ในรูปแบบข้อมูลแบบเวคเตอร์ ตัวอย่างของการวัดและ

อธบิายคุณภาพของข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่อาํเภอโดยการประยุกต์ใช้มาตรฐานหลักการคุณภาพข้อมูล และ

มาตรฐานกระบวนการประเมินคุณภาพข้อมูล สามารถสรุปได้ดังแสดงในตาราง 4-2 

ตาราง 4-2 ตัวอย่างการวัดคุณภาพข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่อาํเภอโดยใช้รายการคุณภาพตามมาตรฐาน 

รายการคุณภาพข้อมูล ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กบัข้อมูลขอบเขตอาํเภอ หมายเหตุ 

Completeness of Features 

(Omission/Commission) 

ต.ย.1 – นับจาํนวนอาํเภอรวมในชุดข้อมูลแล้ว

เปรียบเทยีบกบัจาํนวนอาํเภอของจังหวัดน้ัน

ตามข้อมูลรายช่ืออาํเภอล่าสดุที่ใช้อยู่ ณ ศาลา

กลางจังหวัด รายงานผลลัพธเ์ป็นจาํนวนอาํเภอที่

ขาดหายไปหรือที่เกนิมา 

- ใช้ข้อมูลรายช่ืออาํเภอ

ล่าสดุที่ ศาลากลางจังหวัด

เป็นข้อมูลอ้างองิ 

- อาจรายงานผลเป็นค่าร้อย

ละของอาํเภอที่ขาดหายไป 

(หรือเกนิมา) 

 ต.ย.2 – เปรียบเทยีบรายช่ืออาํเภอที่มีอยู่ใน

ฐานข้อมูลกบัรายช่ืออาํเภอล่าสดุที่ใช้อยู่ ณ 

ศาลากลางจังหวัด ตรวจสอบว่าอาํเภอใดในชุด

ข้อมูลขาดหายไป หรือเกนิมา รายงานผลลัพธ์

เป็น จาํนวนและรายช่ืออาํเภอที่ขาดหายไป และ

ที่เกนิมา 

- ใช้รายช่ืออาํเภอล่าสดุที่ 

ศาลากลางจังหวัดเป็น

ข้อมูลอ้างองิ 

- ความผิดพลาดหรือ

แตกต่างของช่ืออาํเภอ อาจ

ทาํให้การจับคู่เพ่ือ

เปรียบเทยีบผิดพลาดไป 

Completeness of 

Attribute 

ตรวจหารูปปิดขอบเขตอาํเภอที่ไม่มีค่าข้อมูล

รหัสประจาํอาํเภอ หรือช่ืออาํเภอ รายงานผล

- เป็นคุณภาพของข้อมูล

อรรถาธบิาย รหัสประจาํ
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ตาราง 4-2 ตัวอย่างการวัดคุณภาพข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่อาํเภอโดยใช้รายการคุณภาพตามมาตรฐาน 

รายการคุณภาพข้อมูล ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กบัข้อมูลขอบเขตอาํเภอ หมายเหตุ 

เป็นจาํนวน (หรือร้อยละ) รูปปิดที่ตรวจพบ อาํเภอ และช่ืออาํเภอ 

Logical Consistency 

(Domain consistency) 

ตรวจสอบค่ารหัสประจาํอาํเภอว่าตัวเลขสอง

หลักแรกซ่ึงเป็นค่ารหัสประจาํจังหวัดของรูปปิด

ใดมีค่าแตกต่างไปจากอาํเภออื่นๆ รายงานผล

เป็นจาํนวนอาํเภอที่ตรวจพบว่ารหัสสองตัวแรก

แตกต่างจากอาํเภออื่น 

- เป็นคุณภาพของข้อมูล

อรรถาธบิาย ค่ารหัสประจาํ

อาํเภอ  

- เป็นการตรวจสอบโดยไม่

ต้องใช้ข้อมูลอื่นๆ จาก

ภายนอก 

Logical Consistency 

(Conceptual consistency) 

ตรวจสอบหารูปปิดที่มีค่ารหัสอาํเภอซํา้กนั และ

ไม่ใช่พ้ืนที่เกาะ รายงานผลเป็นจาํนวนรูปปิดที่

ตรวจพบ 

- เป็นคุณภาพของข้อมูล

อรรถาธบิาย ค่ารหัสประจาํ

อาํเภอ 

- เป็นการตรวจสอบโดยไม่

ต้องใช้ข้อมูลอื่นๆ จาก

ภายนอก 

Logical Consistency 

(Topological consistency) 

ตรวจสอบหาเส้นขอบเขตที่มีปลายปล่อย 

(Dangle arc) รายงานผลเป็นจาํนวนปลายปล่อย

ที่พบ 

- เป็นการตรวจสอบโดยไม่

ต้องใช้ข้อมูลอื่นๆ จาก

ภายนอก 

Positional Accuracy 

(Absolute accuracy) 

ซ้อนทบัข้อมูลเส้นขอบเขตอาํเภอแผนที่ต้นฉบับ 

วัดระยะความคลาดเคล่ือนระหว่างเส้นขอบเขต

อาํเภอแต่ละเส้นในชุดข้อมูลกบัเส้นขอบเขต

อาํเภอเดียวกนัในแผนที่ต้นฉบับ รายงานผลเป็น

ระยะคลาดเคล่ือนสงูสดุ และค่าระยะ

คลาดเคล่ือนเฉล่ีย Root Mean Square Error 

พร้อมทั้งค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

- ใช้แผนที่ต้นฉบับเป็นข้อมูล

อ้างองิ 

Thematic Accuracy (non-

quantitative attribute 

correctness) 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลช่ืออาํเภอของ

รูปปิดแต่ละรูป กบัแผนที่ต้นฉบับ รายงานผลใน

รูปของจาํนวน (ร้อยละของ) ข้อมูลที่ผิดไปที่ผิด

จากต้นฉบับ 

- ใช้แผนที่ต้นฉบับเป็นข้อมูล

อ้างองิ 

- เป็นคุณภาพของข้อมูล

อรรถาธบิาย ช่ืออาํเภอ 
 

4.1.3 คณุภาพของขอ้มลูโรงเรียน 

ในการศึกษาพิจารณาใช้ข้อมูลโรงเรียนในพ้ืนที่หน่ึงจังหวัด ได้จากการ Digitize แผนที่ภมิูประเทศ

มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร รวมกบัข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ประกอบเช่น ข้อมูลจากการสาํรวจ

ภาคสนามด้วยเคร่ือง GPS จัดเกบ็เป็นข้อมูลจุดในรูปแบบข้อมูลแบบเวคเตอร์ ตัวอย่างของการวัดและ
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อธบิายคุณภาพของข้อมูลโรงเรียนของประเทศไทย โดยการประยุกต์ใช้มาตรฐานหลักการคุณภาพข้อมูล และ

มาตรฐานกระบวนการประเมินคุณภาพข้อมูล สามารถสรุปได้ดังแสดงในตาราง 4-3 

ตาราง 4-3 ตัวอย่างการวัดคุณภาพข้อมูลโรงเรียนโดยใช้รายการคุณภาพตามมาตรฐาน 

รายการคุณภาพข้อมูล ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กบัข้อมูลเส้นช้ันความสงู หมายเหตุ 

Completeness 

(Omission/Commission) 

ต.ย.1 – นับจาํนวนโรงเรียนรวมในชุดข้อมูลแล้ว

เปรียบเทยีบกบัจาํนวนโรงเรียนรวมในข้อมูล

ทาํเนียบโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธกิารใน

พ้ืนที่จังหวัดเดียวกนั รายงานผลลัพธเ์ป็น

จาํนวนโรงเรียนที่ขาดหายไปหรือที่เกนิมา 

- ใช้ข้อมูลทาํเนียบโรงเรียน

ของกระทรวงศึกษาธกิาร

เป็นข้อมูลอ้างองิ 

- อาจรายงานผลเป็นค่าร้อย

ละของโรงเรียนที่ขาด

หายไป (หรือเกนิมา) 

 ต.ย.2 – เปรียบเทยีบโรงเรียนเฉพาะที่ได้จาก

การ digitize แต่ละโรงเรียนในชุดข้อมูล กบั

โรงเรียนเดียวกนัในแผนที่ต้นฉบับ ตรวจสอบว่า

โรงเรียนใดในชุดข้อมูลขาดหายไป หรือเกนิมา 

รายงานผลลัพธเ์ป็น ร้อยละของจาํนวนโรงเรียน

ที่ขาดหายไป และร้อยละของจาํนวนโรงเรียนที่

เกนิมา 

- ใช้แผนที่ต้นฉบับเป็นข้อมูล

อ้างองิ 

- ความคลาดเคล่ือนทาง

ตาํแหน่ง อาจทาํให้การ

จับคู่เพ่ือเปรียบเทยีบ

ผิดพลาดไป 

Logical Consistency 

(Domain consistency) 

ตรวจสอบค่าข้อมูลรหัสประเภทโรงเรียน ว่ามีค่า

ใดไม่อยู่ในรายการรหัสประเภทโรงเรียนที่

กาํหนดไว้ในโครงสร้างข้อมูล  รายงานผลเป็น

จาํนวน (หรือร้อยละ) ของโรงเรียนที่ตรวจพบ 

- เป็นคุณภาพของข้อมูล

อรรถาธบิาย รหัสประเภท

โรงเรียน  

- เป็นการตรวจสอบโดยไม่

ต้องใช้ข้อมูลอื่นๆ จาก

ภายนอก 

Logical Consistency 

(Conceptual consistency) 

ตรวจสอบหาโรงเรียนที่มีข้อมูลที่อยู่ของ

โรงเรียนไม่สอดคล้องกบัตาํแหน่ง โดยการ

ซ้อนทบัข้อมูลตาํแหน่งโรงเรียนกบัข้อมูล

ขอบเขตการปกครอง (ซ่ึงอยู่ในฐานข้อมูล

เดียวกนั)  รายงานผลเป็นจาํนวนโรงเรียนที่

ตรวจพบ 

- เป็นคุณภาพของข้อมูล

อรรถาธบิาย ค่าที่อยู่

โรงเรียน 

- สมมติว่าข้อมูลเขตการ

ปกครองถูกต้อง 

- เป็นการตรวจสอบโดยไม่

ต้องใช้ข้อมูลอื่นๆ จาก

ภายนอก (ฐานข้อมูล) 

Positional Accuracy 

(Absolute accuracy) 

ต.ย.1 - ซ้อนทบัข้อมูลโรงเรียนกบัแผนที่

ต้นฉบับ วัดระยะความคลาดเคล่ือนระหว่างแต่

ละโรงเรียนในชุดข้อมูลกบัโรงเรียนเดียวกนัใน

แผนที่ต้นฉบับ รายงานผลเป็นระยะ

- ใช้แผนที่ต้นฉบับเป็นข้อมูล

อ้างองิ 

- วัดเฉพาะโรงเรียนที่ปรากฏ

อยู่ทั้งในชุดข้อมูล และใน



มาตรฐานการประเมนิคุณภาพข้อมูล (ISO 19114: Quality Evaluation Procedures) 33 

ตาราง 4-3 ตัวอย่างการวัดคุณภาพข้อมูลโรงเรียนโดยใช้รายการคุณภาพตามมาตรฐาน 

รายการคุณภาพข้อมูล ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กบัข้อมูลเส้นช้ันความสงู หมายเหตุ 

คลาดเคล่ือนสงูสดุ และค่าระยะคลาดเคล่ือน

เฉล่ีย Root Mean Square Error พร้อมทั้งค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

แผนที่ต้นฉบับ 

 ต.ย.2 – สุ่มสาํรวจรังวัดตาํแหน่งโรงเรียนจาํนวน

หน่ึงโดยใช้เคร่ือง GPS ที่ให้ค่าความละเอยีด

ถูกต้องทางตาํแหน่งสงู (เช่นผิดพลาดไม่เกนิ 1 

เมตร) นาํตาํแหน่งโรงเรียนที่ได้ไปเปรียบเทยีบ

กบัตาํแหน่งของโรงเรียนเดียวกนัในชุดข้อมูล 

วัดระยะความคลาดเคล่ือนของตาํแหน่ง 

รายงานผลเป็นระยะคลาดเคล่ือนสงูสดุ และค่า

ระยะคลาดเคล่ือนเฉล่ีย Root Mean Square 

Error พร้อมทั้งค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

- ใช้การสุ่มตัวอย่าง 

- ใช้ข้อมูลสาํรวจที่มีความ

ถูกต้องสงูกว่าเป็นข้อมูล

อ้างองิ 

- ต้องให้แน่ใจว่าการจับคู่

โรงเรียนถูกต้อง 

Positional Accuracy 

(Relative accuracy) 

สุ่มโรงเรียนมา 10 คู่ (20 โรงเรียน) อ่านค่า

พิกดัตาํแหน่งของโรงเรียนจากฐานข้อมูล ใช้

คาํนวณระยะทางในฐานข้อมูลระหว่างโรงเรียน

ในแต่ละคู่ ออกสนามไปวัดค่าพิกดัของโรงเรียน

ดังกล่าวด้วยระบบ GPS ที่ให้ความถูกต้องของ

พิกดัทางราบดีกว่า 10 เมตร คาํนวณระยะทาง

ราบจริงระหว่างโรงเรียนแต่ละคู่ เปรียบเทยีบ

ระยะทางในฐานข้อมูลกบัระยะทางจริงสาํหรับ

โรงเรียนแต่ละคู่ หาความคลาดเคล่ือนสงูสดุ 

ความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย RMSE และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

- ใช้ข้อมูลระยะทางที่รังวัดได้

จากภาคสนามเป็นข้อมูล

อ้างองิ 

Thematic Accuracy 

(quantitative attribute 

accuracy) 

สุ่มสาํรวจภาคสนามโรงเรียนจาํนวนหน่ึง ทาํการ

เกบ็ข้อมูลจาํนวนห้องเรียน เปรียบเทยีบค่า

ข้อมูลจาํนวนห้องเรียนที่สาํรวจได้กบัข้อมูล

จาํนวนห้องเรียนของโรงเรียนเดียวกนัใน

ฐานข้อมูล วัดค่าความคลาดเคล่ือนของจาํนวน

ห้องเรียน รายงานผลเป็นค่าคลาดเคล่ือนสงูสดุ 

และค่าคลาดเคล่ือนเฉล่ีย Root Mean Square 

Error พร้อมทั้งค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

 

- เป็นคุณภาพของข้อมูล

อรรถาธบิาย จาํนวน

ห้องเรียน  

- ใช้การสุ่มตัวอย่าง 

- ใช้ข้อมูลสาํรวจที่มีความ

ถูกต้องสงูกว่าเป็นข้อมูล

อ้างองิ 

- ต้องให้แน่ใจว่าการจับคู่

โรงเรียนถูกต้อง 
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ตาราง 4-3 ตัวอย่างการวัดคุณภาพข้อมูลโรงเรียนโดยใช้รายการคุณภาพตามมาตรฐาน 

รายการคุณภาพข้อมูล ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กบัข้อมูลเส้นช้ันความสงู หมายเหตุ 

Temporal Accuracy 

(Accuracy of Time 

Measurement) 

สุ่มสาํรวจภาคสนามโรงเรียนจาํนวนหน่ึง ทาํการ

เกบ็ข้อมูลวันที่ก่อตั้งโรงเรียน เปรียบเทยีบกบั

ข้อมูลวันที่ก่อตั้งโรงเรียนของโรงเรียนเดียวกนั

ในฐานข้อมูล วัดค่าความคลาดเคล่ือนของวันที่

ก่อต้ังโรงเรียน รายงานผลเป็นค่าคลาดเคล่ือน

สงูสดุ และค่าคลาดเคล่ือนเฉล่ีย Root Mean 

Square Error พร้อมทั้งค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

- เป็นคุณภาพของข้อมูล

อรรถาธบิายวันที่ก่อตั้ง

โรงเรียน 

- ใช้การสุ่มตัวอย่าง 

- ใช้ข้อมูลสาํรวจที่มีความ

ถูกต้องสงูกว่าเป็นข้อมูล

อ้างองิ 

- ต้องให้แน่ใจว่าการจับคู่

โรงเรียนถูกต้อง 

Temporal Accuracy 

(Temporal Consistency) 

จากข้อมูลวันที่ก่อตั้งโรงเรียนที่สุ่มสาํรวจได้ใน

ข้อที่แล้ว ตรวจสอบการเรียงลาํดับการก่อต้ัง

โรงเรียน แล้วเปรียบเทยีบกบัการเรียงลาํดับจาก

ข้อมูลในฐานข้อมูล นับจาํนวนโรงเรียนที่ข้อมูล

วันที่ก่อตั้งไม่เรียงอยู่ในลาํดับที่ถูกต้อง รายงาน

ผลเป็นจาํนวน (หรือร้อยละ) ของโรงเรียน

เหล่าน้ัน 

- เป็นคุณภาพของข้อมูล

อรรถาธบิายวันที่ก่อตั้ง

โรงเรียน 

- ใช้การสุ่มตัวอย่าง 

- ใช้ข้อมูลสาํรวจที่มีความ

ถูกต้องสงูกว่าเป็นข้อมูล

อ้างองิ 

- ต้องให้แน่ใจว่าการจับคู่

โรงเรียนถูกต้อง 
 

4.1.4 คณุภาพขอ้มลูสภาพการใชที้ดิ่น 

ในการศึกษาพิจารณาใช้ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินในพ้ืนที่หน่ึงจังหวัดแห่ง ซ่ึงได้จากการ Digitize จาก

แผนที่สภาพการใช้ที่ดินมาตราส่วน 1:100,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน จัดเกบ็ในรูปแบบข้อมูลแบบเวคเตอร์

เป็นข้อมูลพ้ืนที่รูปปิด ตัวอย่างของการวัดและอธบิายคุณภาพของข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินของประเทศไทย 

โดยการประยุกต์ใช้มาตรฐานหลักการคุณภาพข้อมูล และมาตรฐานกระบวนการประเมินคุณภาพข้อมูล 

สามารถสรุปได้ดังแสดงในตาราง 4-4 

ตาราง 4-4 ตัวอย่างการวัดคุณภาพข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินโดยใช้รายการคุณภาพตามมาตรฐาน 

รายการคุณภาพข้อมูล ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กบัข้อมูลเส้นช้ันความสงู หมายเหตุ 

Completeness 

(Omission/Commission) 

ต.ย.1 – วัดขนาดเน้ือที่รวมของพ้ืนที่รูปปิด

ทั้งหมดในชุดข้อมูล แล้วเปรียบเทยีบกบัเน้ือที่

ของจังหวัดน้ันตามตัวเลขของทางจังหวัด 

รายงานผลลัพธเ์ป็นจาํนวนเน้ือที่ขาดหายไปหรือ

ที่เกนิมา 

- ใช้ข้อมูลเน้ือที่ของจังหวัด

น้ันตามตัวเลขของทาง

จังหวัด เป็นข้อมูลอ้างองิ 

- อาจรายงานผลเป็นค่าร้อย

ละของเน้ือที่ที่ขาดหายไป 

(หรือเกนิมา) 
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ตาราง 4-4 ตัวอย่างการวัดคุณภาพข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินโดยใช้รายการคุณภาพตามมาตรฐาน 

รายการคุณภาพข้อมูล ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กบัข้อมูลเส้นช้ันความสงู หมายเหตุ 

 ต.ย.2 – ซ้อนทบัข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินกบั

ขอบเขตจังหวัด ตรวจสอบว่ามีพ้ืนที่ส่วนใดของ

ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินขาดไป (ไม่ครอบคลุม

เขตจังหวัด) หรือเกนิมา (ออกนอกเขตจังหวัด)

รายงานผลลัพธเ์ป็น ร้อยละของเน้ือที่ของพ้ืนที่ที่

ขาดหายไป และร้อยละของเน้ือที่ของพ้ืนที่ที่เกนิ

มา 

- ใช้ข้อมูลเขตจังหวัดเป็น

ข้อมูลอ้างองิ 

Logical Consistency 

(Domain consistency) 

ตรวจสอบค่าข้อมูลรหัสประเภทการใช้ที่ดินของ

พ้ืนที่รูปปิดแต่ละรูป ว่ามีค่าใดไม่อยู่ในรายการ

รหัสประเภทการใช้ที่ดินที่กาํหนดไว้ใน

โครงสร้างข้อมูล  รายงานผลเป็นจาํนวน (หรือ

ร้อยละ) ของพ้ืนที่รูปปิด (รวมทั้งพ้ืนที่รวม) ที่

ตรวจพบ 

- เป็นคุณภาพของข้อมูล

อรรถาธบิาย รหัสประเภท

การใช้ที่ดิน  

- เป็นการตรวจสอบโดยไม่

ต้องใช้ข้อมูลอื่นๆ จาก

ภายนอก 

Logical Consistency 

(Conceptual consistency) 

ตรวจสอบหาพ้ืนที่รูปปิดที่อยู่ติดกนัและมีค่า

รหัสประเภทการใช้ที่ดินเหมือนกนั  รายงานผล

เป็นจาํนวนพ้ืนที่รูปปิด (รวมทั้งเน้ือที่รวม) ที่

ตรวจพบ 

- เป็นคุณภาพของข้อมูล

อรรถาธบิาย รหัสประเภท

การใช้ที่ดิน 

- เป็นการตรวจสอบโดยไม่

ต้องใช้ข้อมูลอื่นๆ จาก

ภายนอก (ฐานข้อมูล) 

Logical Consistency 

(Topological consistency) 

ตรวจสอบหาเส้นขอบเขตที่มีปลายปล่อย 

(Dangle arc) รายงานผลเป็นจาํนวนปลายปล่อย

ที่พบ 

- เป็นการตรวจสอบโดยไม่

ต้องใช้ข้อมูลอื่นๆ จาก

ภายนอก 

Positional Accuracy 

(Absolute accuracy) 

ต.ย.1 - ซ้อนทบัข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินกบัแผน

ที่ต้นฉบับ วัดระยะความคลาดเคล่ือนระหว่าง

เส้นขอบเขตพ้ืนที่รูปปิดในชุดข้อมูลกบัเส้น

ขอบเขตเดียวกนัในแผนที่ต้นฉบับ รายงานผล

เป็นระยะคลาดเคล่ือนสงูสดุ และค่าระยะ

คลาดเคล่ือนเฉล่ีย Root Mean Square Error 

พร้อมทั้งค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

- ใช้แผนที่ต้นฉบับเป็นข้อมูล

อ้างองิ 

Thematic Accuracy 

(Classification 

correctness) 

ต.ย.1 -  สุ่มสาํรวจภาคสนามสภาพการใช้ที่ดิน

ในตาํแหน่งต่าง ๆ มาจาํนวนหน่ึง วัดค่าพิกดั

ของตาํแหน่งด้วยเคร่ือง GPS เปรียบเทยีบค่า

ข้อมูลประเภทการใช้ที่ดินของจุดเกบ็ตัวอย่างกบั

ข้อมูลประเภทการใช้ที่ดินของตาํแหน่งเดียวกนั

- เป็นคุณภาพของข้อมูล

อรรถาธบิาย ประเภทการ

ใช้ที่ดิน  

- ใช้การสุ่มตัวอย่าง 
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ตาราง 4-4 ตัวอย่างการวัดคุณภาพข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินโดยใช้รายการคุณภาพตามมาตรฐาน 

รายการคุณภาพข้อมูล ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กบัข้อมูลเส้นช้ันความสงู หมายเหตุ 

ในฐานข้อมูล รายงานผลเป็น Classification 

Error Matrix หรือค่า Percentage Correctly 

Classified (PCC) 

- ใช้ข้อมูลสาํรวจที่มีความ

ถูกต้องสงูกว่าเป็นข้อมูล

อ้างองิ 

 ต.ย.1 -  หาข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินที่มีความ

ถูกต้องสงูกว่า เช่นข้อมูลสาํรวจใหม่จาก

ข้อมูลภาพจากดาวเทยีม ซ้อนทบักบัข้อมูล

สภาพการใช้ที่ดินในฐานข้อมูล ตรวจสอบหา

พ้ืนที่ที่มีประเภทการใช้ที่ดินไม่ตรงกนั รายงาน

ผลเป็นเน้ือที่รวมของพ้ืนที่ดังกล่าว หรือรายงาน

เป็น Classification Error Matrix (ที่มีข้อมูล

ขนาดเน้ือที่ที่ผิดพลาดแทนจาํนวนจุดที่

ผิดพลาด) 

- เป็นคุณภาพของข้อมูล

อรรถาธบิาย ประเภทการ

ใช้ที่ดิน  

- ใช้ข้อมูลสาํรวจที่มีความ

ถูกต้องสงูกว่าเป็นข้อมูล

อ้างองิ 

 

4.1.5 คณุภาพขอ้มลูขอบเขตพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติ 

ในการศึกษาพิจารณาใช้ข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติในพ้ืนที่ทั่วประเทศ ซ่ึงได้จากการ Digitize 

จากแผนที่ขอบเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติมาตราส่วน 1:250,000 ของกรมป่าไม้ จัดเกบ็ในรูปแบบข้อมูลแบบ

เวคเตอร์เป็นข้อมูลพ้ืนที่รูปปิด ตัวอย่างของการวัดและอธบิายคุณภาพของข้อมูลขอบเขตขอบเขตพ้ืนที่

อุทยานแห่งชาติ โดยการประยุกต์ใช้มาตรฐานหลักการคุณภาพข้อมูล และมาตรฐานกระบวนการประเมิน

คุณภาพข้อมูล สามารถสรุปได้ดังแสดงในตาราง 4-5 

ตาราง 4-5 ตัวอย่างการวัดคุณภาพข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติโดยใช้รายการคุณภาพตามมาตรฐาน 

รายการคุณภาพข้อมูล ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กบัข้อมูลเส้นช้ันความสงู หมายเหตุ 

Completeness 

(Omission/Commission) 

ต.ย.1 –นับจาํนวนอุทยานแห่งชาติที่มีอยู่ใน

ฐานข้อมูล เปรียบเทยีบกบัจาํนวนอุทยาน

แห่งชาติทั่วประเทศตามข้อมูลของกรมป่าไม้ 

รายงานผลลัพธเ์ป็นจาํนวนอุทยานแห่งชาติขาด

หายไปหรือที่เกนิมา 

- ใช้ข้อมูลจาํนวนอุทยาน

แห่งชาติทั่วประเทศของ

กรมป่าไม้ เป็นข้อมูลอ้างองิ 

 ต.ย.2 – ตรวจสอบเปรียบเทยีบรายช่ือของ

อุทยานแห่งชาติในฐานข้อมูลกบัรายช่ืออุทยานฯ 

ในทะเบียนรายช่ืออุทยานแห่งชาติของกอง

อุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ รายงานผลลัพธเ์ป็น

จาํนวนอุทยานแห่งชาติขาดหายไป และจาํนวน

อุทยานแห่งชาติที่เกนิมาในฐานข้อมูล 

- ใช้ข้อมูลทะเบียนรายช่ือ

อุทยานแห่งชาติของกอง

อุทยานแห่งชาติ เป็นข้อมูล

อ้างองิ 

- ความผิดพลาดของข้อมูล

ช่ืออุทยานในฐานข้อมูลอาจ

ทาํให้การจับคู่เปรียบเทยีบ
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ตาราง 4-5 ตัวอย่างการวัดคุณภาพข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติโดยใช้รายการคุณภาพตามมาตรฐาน 

รายการคุณภาพข้อมูล ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กบัข้อมูลเส้นช้ันความสงู หมายเหตุ 

กนัคลาดเคล่ือน 

 ต.ย.3 – ซ้อนทบัแผนที่ขอบเขตอุทยานแห่งชาติ

ในฐานข้อมูล กบัแผนที่ต้นฉบับ ตรวจสอบว่ามี

รูปปิดใดในฐานข้อมูลขาดหายไปหรือเกนิมา 

รายงานผลลัพธเ์ป็น จาํนวนพ้ืนที่รูปปิดที่ขาด

หายไป และที่เกนิมา 

- ใช้แผนที่ต้นฉบับเป็นข้อมูล

อ้างองิ 

Completeness of 

Attribute 

ตรวจหารูปปิดขอบเขตอุทยานแห่งชาติใน

ฐานข้อมูล ที่ไม่มีค่าข้อมูลรหัสประจาํอุทยานฯ 

หรือช่ืออุทยานฯ รายงานผลเป็นจาํนวน (หรือ

ร้อยละ) รูปปิดที่ตรวจพบ 

- เป็นคุณภาพของข้อมูล

อรรถาธบิาย รหัส และช่ือ

อุทยานแห่งชาติ 

Logical Consistency 

(Domain consistency) 

แสดงแผนที่ขอบเขตอุทยานแห่งชาติทั้งหมดข้ึน

ซ้อนกบัข้อมูลขอบเขตประเทศไทย ตรวจสอบ

พ้ืนที่ของรูปปิดที่อยู่นอกขอบเขตประเทศไทย  

รายงานผลเป็นขนาดเน้ือที่ของพ้ืนที่รูปปิดที่เกนิ

ออกไป 

- เป็นการตรวจสอบ Spatial 

Domain consistency  

- เป็นการตรวจสอบโดยใช้

ข้อมูลขอบเขตประเทศเป็น

ข้อมูลอ้างองิ 

Logical Consistency 

(Conceptual consistency) 

ตรวจสอบหาพ้ืนที่รูปปิดที่อยู่ติดกนัและมีค่า

รหัสอุทยานหรือช่ืออุทยานเหมือนกนั  รายงาน

ผลเป็นจาํนวนพ้ืนที่รูปปิด (รวมทั้งเน้ือที่รวม) 

ที่ตรวจพบ 

- เป็นคุณภาพของข้อมูล

อรรถาธบิาย รหัสและช่ือ

อุทยาน 

- เป็นการตรวจสอบโดยไม่

ต้องใช้ข้อมูลอื่นๆ จาก

ภายนอก (ฐานข้อมูล) 

- อาจช่วยให้ตรวจพบความ

ผิดพลาดทางตาํแหน่ง หรือ

ทางโทโปโลยีด้วย 

Logical Consistency 

(Topological consistency) 

ตรวจสอบหาเส้นขอบเขตที่มีปลายปล่อย 

(Dangle arc) รายงานผลเป็นจาํนวนปลายปล่อย

ที่พบ 

- เป็นการตรวจสอบโดยไม่

ต้องใช้ข้อมูลอื่นๆ จาก

ภายนอก 

Positional Accuracy 

(Absolute accuracy) 

ต.ย.1 – ซ้อนทบัข้อมูลขอบเขตอุทยานฯ ใน

ฐานข้อมูลกบัแผนที่ต้นฉบับ วัดระยะความ

คลาดเคล่ือนระหว่างเส้นขอบเขตอุทยานฯ ใน

ชุดข้อมูลกบัเส้นขอบเขตเดียวกนัในแผนที่

ต้นฉบับ รายงานผลเป็นระยะคลาดเคล่ือนสงูสดุ 

และค่าระยะคลาดเคล่ือนเฉล่ีย Root Mean 

- ใช้แผนที่ต้นฉบับเป็นข้อมูล

อ้างองิ 
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ตาราง 4-5 ตัวอย่างการวัดคุณภาพข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติโดยใช้รายการคุณภาพตามมาตรฐาน 

รายการคุณภาพข้อมูล ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กบัข้อมูลเส้นช้ันความสงู หมายเหตุ 

Square Error พร้อมทั้งค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

Thematic Accuracy 

(Quantitative attribute 

accuracy) 

เปรียบเทยีบค่าข้อมูลเน้ือที่เขตอุทยานฯ ของแต่

ละอุทยานที่บันทกึไว้ในฐานข้อมูล กบัตัวเลขเน้ือ

ที่ของอุทยานฯ เดียวกนั ตามข้อมูลทะเบียนเขต

อุทยานแห่งชาติ ของกรมป่าไม้ รายงานผลเป็น 

คลาดเคล่ือนสงูสดุ และค่าระยะคลาดเคล่ือน

เฉล่ีย Root Mean Square Error พร้อมทั้งค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

- เป็นคุณภาพของข้อมูล

อรรถาธบิาย เน้ือที่อุทยาน

แห่งชาติ 

- ใช้ข้อมูลเน้ือที่ตามประกาศฯ 

ในทะเบียนเขตอุทยาน

แห่งชาติ เป็นข้อมูลอ้างองิ 

Thematic Accuracy 

(Non-quantitative 

attribute accuracy) 

ซ้อนทบัแผนที่ขอบเขตอุทยานแห่งชาติใน

ฐานข้อมูล กบัแผนที่ต้นฉบับ เปรียบเทยีบค่า

ข้อมูลช่ืออุทยานแห่งชาติของแต่ละรูปปิดว่าตรง

กบัในแผนที่ต้นฉบับหรือไม่ รายงานผลลัพธ์

เป็น จาํนวนพ้ืนที่รูปปิดที่มีข้อมูลช่ืออุทยาน

แห่งชาติไม่ถูกต้อง 

- เป็นคุณภาพของข้อมูล

อรรถาธบิาย ช่ืออุทยาน

แห่งชาติ  

- ใช้ข้อมูลแผนที่ต้นฉบับเป็น

ข้อมูลอ้างองิ 

 

4.2  มาตรฐานการอธิบายขอ้มูล GIS (GIS Metadata) และการอธิบายคุณภาพขอ้มูล 

มาตรฐานด้านการอธบิายข้อมูลระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ (Metadata) หรือ ISO 19115 Geographic 

Information – Metadata ปัจจุบันประกาศเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศเม่ือปี พ.ศ.2546 (ค.ศ. 2003) 

เน้ือหาวิธกีารอธบิายคุณภาพข้อมูลในส่วนของ Metadata มีรูปแบบของการอธบิายคุณภาพข้อมูล ดังน้ี 

- รายการอธบิายคุณภาพข้อมูล ถูกจัดโครงสร้างแบ่งเป็น entity ย่อยๆ เพ่ือช่วยให้มีความ

คล่องตัวในการบันทกึข้อมูล 

- การอธบิายข้อมูลสาํหรับบันทกึประวัติการใช้งาน (Usage) ของชุดข้อมูล (ซ่ึงเป็นหน่ึงใน Quality 

overview element ที่ระบุไว้ในมาตรฐาน ISO 19113 Quality Principles) ถูกบันทกึอยู่ภายใต้

ส่วนของ Lineage มีรายการอธบิายข้อมูลช่ือ resourceSpecificUsage (idSpecUse) ที่อยู่ภายใต้

ส่วนของ MD_Identification สาํหรับบันทกึประวัติการใช้งาน โดยช้ีไปที่ entity MD_Usage ใน

การบันทกึข้อมูล  

- การอธบิายคุณภาพเชิงปริมาณของข้อมูล จะใช้รายการ metadata ต่อไปน้ีเป็นกรอบหลักสาํหรับ

รายการคุณภาพทุกประเภท คือ  

♦ nameOfMeasure - ช่ือของชนิดการทดสอบ 

♦ measureIdentification - รหัสระบุกระบวนการมาตรฐาน 
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♦ measureDescription - คาํอธบิายประเภทของการวัด  

♦ evaluationMethodType - ชนิดของวิธกีารที่ใช้ 

♦ evaluationMethodDescription - คาํอธบิายวิธกีารที่ใช้ 

♦ evaluationProcedure - แหล่งอ้างองิถึงกระบวนการประเมินคุณภาพข้อมูล 

♦ result - ผลลัพธ ์

คุณภาพข้อมูลจะมีประโยชน์มากหากได้ถูกอธบิายอย่างเป็นระบบไว้ใน Metadata ที่เป็นมาตรฐาน ทั้งน้ี

เพ่ือให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลเกี่ยวกบัคุณภาพเหล่าน้ันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

ISO/TC211 ได้กาํหนดแนวทางในการรายงานคุณภาพของข้อมูลภมิูศาสตร์ซ่ึงได้จากการประเมินตาม

หลักการของมาตรฐาน ISO 19114 ไว้ใน Metadata ตามมาตรฐาน ISO 19115  

เพ่ือให้เกดิความเข้าใจในแนวทางและวิธกีารรายงานคุณภาพของข้อมูลใน Metadata ตามมาตรฐาน 

ISO 19115  โครงการศึกษามาตรฐานคุณภาพและการประเมินคุณภาพข้อมูลได้ทดลองทาํการอธบิาย

คุณภาพของช้ันข้อมูลเส้นช้ันความสงูของประเทศไทยซ่ึงได้จากแผนที่ภมิูประเทศมาตราส่วน 1:50,000 โดย

ใช้มาตรฐาน Metadata ตามมาตรฐาน ISO 19115 แต่เน่ืองจากการศึกษามิได้มีการประเมินคุณภาพของ

ข้อมูลจริง ค่าคุณภาพที่นาํมาอธบิายบางค่าจึงเป็นค่าที่สมมติข้ึนเพ่ือเป็นตัวอย่างให้เกดิความเข้าใจเทา่น้ัน  ดัง

ตารางที่ 4-4  

ตารางที่ 4-4 ตัวอย่างการอธบิายคุณภาพข้อมูลใน Metadata ตามมาตรฐาน ISO 19115 

MD_Metadata  

FileIdentifier: TESTQUALITY10001 

language: Th 

CharacterSet ?? 

parentIdentifier: TEST1000001 

hierarchyLevel: 010 (feature type) 

hierarchyLevelName: ข้อมูลเส้นช้ันความสงู 

Contact:  

 CI_ResponsibleParty  

 individualName:  ชนินทร์ ทนินโชติ 

 organizationName:  ภาควิชาวิศวกรรมสาํรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 Role:  010 (publisher) 

DateStamp:  2001-08-22 

metadataStandardName: ISO 19115 

metadataStandardVersion: DIS 
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ตารางที่ 4-4 ตัวอย่างการอธบิายคุณภาพข้อมูลใน Metadata ตามมาตรฐาน ISO 19115 

+identificationInfo  

 MD_DataIdentification  

 language:  Th  

 characterSet:  ?? 

 TopicCategory:  006 (elevation) 

 geographicDescription:   

  .EX_GeographicDescription  

  .extentTypeCode 1 (inclusion) 

  .geographicIdentifier:   

   .RS_Identifier  

   .code จังหวัดเพชรบุรี 

 citation:   

  .CI_Citation  

  .title: เส้นช้ันความสงู 1:50,000 

  .date:  

  . CI_Date  

  . date:  

  . dateType:  

 abstract:  ข้อมูลเส้นช้ันความสงู ดิจิไทสจ์ากแผนที่ภมิูประเทศมาตรา

ส่วน 1:50,000  

 purpose:  สาํหรับเป็นข้อมูล GIS พ้ืนฐานให้หน่วยงานต่างๆ ใช้งาน 

 +resourceSpecificUsage  

  .MD_Usage  

  .specificUsage ใช้ในการศึกษาทดลองวิเคราะห์วางแผนพัฒนาแหล่งนํา้ 

ถนน และการใช้ที่ดิน 

  .userContactInfo:  

  . CI_ResposibleParty  

  . organizationName: ศูนย์สารสนเทศ สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

  . positionName: หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 

  . role: 004 (user) 

 +resourceSpecificUsage  

  .MD_Usage  
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ตารางที่ 4-4 ตัวอย่างการอธบิายคุณภาพข้อมูลใน Metadata ตามมาตรฐาน ISO 19115 

  .specificUsage ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมต่อ

การพัฒนาอุตสาหกรรม 

  .userContactInfo:  

  . CI_ResposibleParty  

  . organizationName: สาํนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 

  . positionName: ผู้อาํนวยการกองประสานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 

  . role: 004 (user) 

+dataQualityInfo  

 DQ_DataQuality  

 Scope  

  .DQ_Scope  

  .level: 005 (dataset) 

 +lineage  

  .LI_Lineage  

  +source  

   .LI_Source  

   .description: สาํเนาภาพถ่ายแผ่นต้นร่างเส้นช้ันความสงูที่ใช้ในการพิมพ์

แผนที่ภมิูประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ระวางเลขที่ 

4045IV, 4046II, 4046III 

   .scaleDenominator  

   .MD_RepresentativeFraction  

   . denominator 50000 

   .sourceCitation  

   . CI_Citation  

   . title: ภาพถ่ายแผ่นต้นร่างเส้นช้ันความสงู 1:50,000 

   . date:  

     ..CI_Date  

     ..date: 1990-08-10 

     ..dateType: 003 (revision) 

   . citeResponsibleParty  

 ..CI_ResponsibleParty  

     ..organizationName: กรมแผนที่ทหาร 
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ตารางที่ 4-4 ตัวอย่างการอธบิายคุณภาพข้อมูลใน Metadata ตามมาตรฐาน ISO 19115 

     ..role: 006 (originator) 

   +sourceStep  

    .LI_ProcessStep  

    .description: นาํสาํเนาภาพถ่ายแผ่นต้นร่างมา scan ที่ resolution 250 dpi 

    .rational เพ่ือแปลงจากสาํเนาภาพ analog เป็นข้อมูล raster digital 

   +sourceStep  

    .LI_ProcessStep  

    .description: นาํข้อมูลที่ได้จากการ scan มาทาํการ vectorize พร้อมทั้ง

แก้ไข และกาํหนดค่า attribute ระดับความสงู โดยวิธ ีsemi-

interactive ด้วยโปรแกรม R2V 

    .rational จัดสร้างข้อมูล GIS ในรูปแบบ vector แก้ไขความผิดพลาด

ของรูปกราฟิก และกาํหนดค่า attribute หลัก 

   +sourceStep  

    .LI_ProcessStep  

    .description: ใช้โปรแกรม PC Arc/Info อ่านข้อมูล vector ที่ได้จาก R2V 

สร้างเป็น coverage แล้วใช้คาํสั่ง clean เพ่ือสร้าง topology 

แล้วใช้คาํสั่งใน arcedit ตรวจหา/แก้ไข dangle node  

    .rational ตรวจสอบ/สร้าง  topology consistency 

   +sourceStep  

    .LI_ProcessStep  

    .description: ใช้คาํสั่ง transform แปลงค่าพิกดัของข้อมูลให้เป็นระบบ

พิกดั UTM โดยใช้จุด มุมขอบทั้ง 4 ของเส้นกรอบแผนที่

เป็นจุด tic ควบคุมค่า RMS ไม่เกนิ 0.03 น้ิว 

    .rational แปลงค่าพิกดัของข้อมูลให้เป็นระบบพิกดั UTM 

 +report  

  .DQ_Completeness  

  .nameOfMeasure: การนับ 

  .measureDescription นับจาํนวนเส้นช้ันความสงูที่ขาดหายไปหรือเกนิมา 

  .evaluationMethodType: 002 (directExternal) 

  .evaluationMethodDescription นับจาํนวนเส้นช้ันความสงูในชุดข้อมูลเปรียบเทยีบกบั

ข้อมูลอ้างองิ (ในที่น้ีคือแผนที่ต้นฉบับ) 

  .result:  
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ตารางที่ 4-4 ตัวอย่างการอธบิายคุณภาพข้อมูลใน Metadata ตามมาตรฐาน ISO 19115 

  . DQ_QuantitativeResult  

  . valueType: Number 

  . valueUnit เส้น <หรือ เปอร์เซน็ต์> 

  . value 15   <หรือ  1.5> 

 +report  

  .DQ_CompletenessOmmission  

  .nameOfMeasure: การนับ 

  .measureDescription นับจาํนวนเส้นช้ันความสงูที่ขาดหายไป 

  .evaluationMethodType: 002 (directExternal) 

  .evaluationMethodDescription นับจาํนวนเส้นช้ันความสงูในชุดข้อมูลที่ขาดหายไปเม่ือ

เปรียบเทยีบกบัข้อมูลอ้างองิ (ในที่น้ีคือแผนที่ต้นฉบับ) 

โดยการซ้อนภาพข้อมูลในชุดข้อมูลกบัข้อมูลอ้างองิ 

  .result:  

  . DQ_QuantitativeResult  

  . valueType: Number 

  . valueUnit เส้น <หรือ เปอร์เซน็ต์> 

  . value 10   <หรือ  1.0> 

  .result:  

  . DQ_ConformanceResult  

  . specification  

    ..CI_Citation  

    ..title ข้อกาํหนดโครงการจัดสร้างฐานข้อมูล GIS จังหวัด 

    ..date  

    .. CI_Date  

    .. date: 1996-05-27 

    .. dateType: 001 (creation) 

    ..citeResponsibleParty:  

    .. CI_ResponsibleParty  

    .. organizationName: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

    .. role: 006 (originator) 

  . explanation จาํนวนเส้นช้ันความสงูที่ขาดหายไปจะต้องไม่เกนิ 0.5 % 

  . pass 0 (No) 
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ตารางที่ 4-4 ตัวอย่างการอธบิายคุณภาพข้อมูลใน Metadata ตามมาตรฐาน ISO 19115 

 .DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy  

  .measureDescription ระยะคลาดเคล่ือนของตาํแหน่งของเส้นเทยีบกบัต้นฉบับ 

  .evaluationMethodType: 002 (directExternal) 

  .evaluationMethodDescription ซ้อนข้อมูลเส้นช้ันความสงูกบัข้อมูลอ้างองิ (ในที่น้ีคือแผน

ที่ต้นฉบับ) วัดระยะคลาดเคล่ือนระหว่างเส้นช้ันความสงู

เส้นเดียวกนัในชุดข้อมูลทั้งสอง หาค่า RMSE ของค่า

คลาดเคล่ือนที่วัดมาทั้งหมด 

  .result:  

  . DQ_QuantitativeResult  

  . valueType: Number 

  . valueUnit เมตร 

  . value 18.342 

+dataQualityInfo  

 DQ_DataQuality  

 Scope  

  .DQ_Scope  

  .level: 011 (property type)  ??? 

  .levelDescription เส้นช้ันความสงูทุกเส้นที่มีค่า attribute ประเภทเส้นช้ัน

ความสงูเป็น “เส้นช้ันความสงูปกติ” 

 +report  

  .DQ_DomainConsistency  

  .nameOfMeasure: การนับ 

  .measureDescription นับจาํนวนเส้นช้ันความสงูปกติที่มีค่าระดับไม่เข้าเกณฑ ์

  .evaluationMethodType: 001 (direct internal) 

  .evaluationMethodDescription ตรวจสอบค่า attribute ค่าระดับความสงู ของเส้นช้ันความ

สงูปกติ นับว่าเส้นใดมีค่าระดับที่หารด้วย 20 ไม่ลงตัว 

  .result:  

  . DQ_QuantitativeResult  

  . valueType: Integer 

  . valueUnit เส้น 

  . value 40 
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4.4  แนวทางการพฒันาและใชง้านมาตรฐานดา้นการประเมินคุณภาพขอ้มูลในประเทศไทย 

จากผลการศึกษามาตรฐานระหว่างประเทศ และมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพต่างๆ ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกบั

คุณภาพข้อมูลภมิูศาสตร์ สามารถต้ังข้อสงัเกตดังต่อไปน้ี 

 ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัหลักการ และวิธกีารประเมินคุณภาพข้อมูลภมิูศาสตร์ มักจะถูกบรรจุอยู่เป็น

ส่วนประกอบส่วนหน่ึงในมาตรฐานประเภทอื่น เช่นในมาตรฐานรูปแบบของการแลกเปล่ียนข้อมูล 

(เช่นในมาตรฐาน SDTS) หรือในมาตรฐานวิธกีารอธบิายข้อมูล (เช่น มาตรฐาน OGC) เป็นต้น 

ในขณะที่มาตรฐานระหว่างประเทศ ISO19113 และ ISO19114 น้ันเป็นมาตรฐานสาํหรับหลักการ

และวิธกีารประเมินคุณภาพข้อมูลภมิูศาสตร์โดยตรง จึงมีเน้ือหาครอบคลุมประเดน็ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไว้ค่อนข้างครบถ้วนกว่า 

 มาตรฐานบางฉบับยังเน้นเฉพาะรายการคุณภาพด้านความถูกต้องเชิงตาํแหน่งเทา่น้ัน เช่นมาตรฐาน

ของ FGDC และมาตรฐานของ OGC 

 มาตรฐาน ISO19113 จะกาํหนดหลักการพ้ืนฐานและระบุรายการคุณภาพที่หลากหลายค่อนข้าง

ครบถ้วนรวมทั้งมีการกาํหนดวิธกีารที่จะสามารถเพ่ิมเติมรายการคุณภาพอื่นๆ อกีได้ ในขณะที่

มาตรฐาน OGC กาํหนดรายละเอยีดของรายการคุณภาพด้านความถูกต้องเชิงตาํแหน่งที่ครอบคลุม

ไปถึงข้อมูลค่าพิกดัจากแบบจาํลองภาพคู่ซ้อน ส่วนมาตรฐานของ FGDC ซ่ึงเป็นมาตรฐาน

ระดับประเทศ มีเน้ือหาครอบคลุมไปถึงข้อมูลหมุดควบคุมยีโอเดติก และกาํหนดเกณฑคุ์ณภาพข้ัน

ตํ่าไว้ด้วย 

จากการวิเคราะห์ลักษณะของประเดน็เน้ือหาเกี่ยวกบัคุณภาพข้อมูลภมิูศาสตร์ ที่ได้มีการระบุไว้ใน

มาตรฐานฉบับต่างๆ สามารถสรุปแนวของเน้ือหาเป็น  6 กลุ่มคือ 

1)  หลักการ ขอบเขตความหมายของคุณภาพข้อมูลภมิูศาสตร์ หลักการในการประยุกต์ใช้งาน 

2)  รายการองค์ประกอบของคุณภาพข้อมูลภมิูศาสตร์ นิยามและการอธบิายความหมาย รวมทั้ง

อาจมีตัวอย่างประกอบคาํอธบิาย 

3)  หลักการ แนวคิด และแนวทางข้ันตอนทั่วไปสาํหรับการประเมินคุณภาพข้อมูล 

4)  รายละเอยีดของตัวช้ีวัด และเทคนิควิธกีารต่าง ๆ สาํหรับการวัดรายการคุณภาพข้อมูล 

5)  เกณฑข้ั์นตํ่าของคุณภาพข้อมูลสาํหรับรายการคุณภาพข้อมูลแต่ละรายการ โดยอาจเป็นเกณฑ์

ข้ันตํ่าของคุณภาพสาํหรับการประยุกต์ใช้งานข้อมูลในกรณีต่าง ๆ 

6)  รูปแบบ วิธกีารรายงานข้อมูลเกี่ยวกบัคุณภาพของข้อมูลภมิูศาสตร์ 
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ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาและใช้งานมาตรฐานด้านหลักการคุณภาพข้อมูลในประเทศไทย ดังน้ี 

1. ส่งเสริมการศึกษาพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกบัหลักการ ขอบเขตความหมายของคุณภาพข้อมูล

ภมิูศาสตร์ รวมทั้งรายการและคาํนิยามขององค์ประกอบของคุณภาพข้อมูลภมิูศาสตร์ ให้เกดิ

ความเข้าใจที่ตรงกนัในหมู่ผู้พัฒนาและผู้ใช้งานก่อนเป็นอนัดับแรก  โดยเหน็ควรนาํเอาเอกสาร

มาตรฐานระหว่างประเทศ ISO19113: 2002  มา ประกาศใช้มาตรฐานของประเทศไทย ทั้งน้ี

เน่ืองจากเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศซ่ึงพัฒนาโดย ISO และประเทศไทยเองกเ็ป็นสมาชิกของ

คณะกรรมการเทคนิค ISO/TC211 และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานดังกล่าวด้วย  

2. ส่งเสริมการศึกษาพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกบัหลักการ แนวคิด และข้ันตอนในการดาํเนินการ

ประเมินคุณภาพข้อมูลภมิูศาสตร์ เป็นการสร้างข้อตกลงเพ่ิมเติมในหลักการเกี่ยวกบัการวัด

คุณภาพข้อมูล รวมถึงประเดน็เร่ืองการเลือกใช้แหล่งข้อมูลสาํหรับอ้างองิในการวัดคุณภาพของ

ชุดข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การวัดความคลาดเคล่ือน การเลือกและคาํนวณตัวช้ีวัดคุณภาพ และ

การคาํนวณค่าคุณภาพรวมจากรายการคุณภาพหลายรายการ ซ่ึงเอกสารมาตรฐาน ISO19114: 

2003 ควรถูกประกาศใช้เพ่ือเป็นกรอบอ้างองิในการพัฒนามาตรฐานด้านน้ีในประเทศไทย 

รวมถึงประเดน็เกี่ยวกบัการเลือกใช้แหล่งข้อมูลอ้างองิ ซ่ึง ISO/TC211 ได้ประกาศมาตรฐาน

ด้านข้อกาํหนดผลิตภัณฑข้์อมูล (ISO 19131: Data Product Specifications) ซ่ึงจะต้องมี

การศึกษาในรายละเอยีดของมาตรฐานข้อกาํหนดดังกล่าวเพ่ือการนาํมาใช้งานต่อไป 

3. ส่งเสริมการศึกษาพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวกบัรายการคุณภาพข้อมูลต่างๆ ได้แก่รายการ

องค์ประกอบย่อยของแต่ละรายการคุณภาพ ประเภทของตัวช้ีวัดต่างๆ ที่สามารถนาํมาใช้ในการ

อธบิายคุณภาพข้อมูลแต่ละรายการได้ ทั้งน้ีโดยการศึกษาจากเอกสารมาตรฐานอื่นๆ ที่มีการ

ระบุรายละเอยีดดังกล่าวไว้ เช่น  มาตรฐานของ OGC มาตรฐานของ FGDC รวมทั้งเอกสารทาง

วิชาการอื่นๆ เช่นตาํรา บทความทางวิชาการ เป็นต้น 

4. ส่งเสริมการศึกษาพัฒนามาตรฐานรูปแบบ วิธกีารอธบิาย รายงานคุณภาพข้อมูล โดยอาศัย

หลักการ วิธกีารที่กาํหนดไว้ในมาตรฐาน ISO 19115  เป็นหลัก เพ่ือความสอดคล้องกบั

หลักการของการอธบิายคุณภาพข้อมูลที่กาํหนดไว้ในมาตรฐาน ISO 19113 และ ISO 19114 

5. ศึกษาพัฒนามาตรฐานเกณฑคุ์ณภาพข้ันตํ่าของข้อมูลภมิูศาสตร์รายการพ้ืนฐานที่มีการใช้งาน

โดยกลุ่มผู้ใช้จาํนวนมาก เช่นเกณฑคุ์ณภาพข้ันตํ่าของข้อมูลแผนที่ฐานของประเทศไทย 

6. ศึกษาพัฒนามาตรฐานหลักการแนวทางในการกาํหนดเกณฑคุ์ณภาพของการเลือกใช้ หรือจัดทาํ

ข้อมูลภมิูศาสตร์สาํหรับการประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ 
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