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๑. การกำหนดกลุมชุดขอมูลเปดภาครัฐ 
 การใหบริการขอมูลในรูปแบบ Open Data หรือขอมูลแบบเปด แกประชาชนหรือผูที่สนใจเขามาใช

บริการผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ หรือ data.go.th นั้น หนวยงานเจาของขอมูลตองจัดเตรียมขอมูลตาม
รูปแบบท่ี สพร. กำหนดไว และ อยูภายใตกลุมชุดขอมูลเปดภาครัฐท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหผูใชขอมูลสามารถคนหา
และเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น และชุดขอมูลที่เผยแพรสามารถนำไปสรางคุณคาไมวาจะเปนการนำไปใชสราง
ประโยชนทางดานการวิจัย การวิเคราะห หรือการสรางนวัตกรรม ขอมูลที่นำไปใชนั้นเปรียบเสมือนวัตถุดิบท่ี
สำคัญอันจะเปนรากฐานเพื่อการใชตอยอดพัฒนาไปสู คุณคาพรอมรูปแบบที่มีความหลากหลายตามแต

วัตถุประสงคของผูนำไปใช ดังนั้นการกำหนดกลุมชุดขอมูลเปดภาครัฐ ถือเปนเรื่องท่ีสำคัญ และกลุมชุดขอมูล

เปดภาครัฐท่ีกำหนดข้ึนมานั้นตองชวยสรางความชัดเจนแกผูท่ีเขามาใชบริการ  

 ดวยเหตุนี้จึงมีการทบทวนกลุมชุดขอมูลเปดภาครัฐที่ใชใน data.go.th ขึ้น โดยศึกษากลุมชุดขอมูล
เปดภาครัฐที่ใชในการเปดเผยขอมูลของประเทศที่ประสบความสำเร็จ เชน การกำหนดหมวดหมูของประเทศ
ในกลุมสหภาพยุโรปหรือ EU การกำหนดหมวดหมูของดัชนีชี้วัดตาง ๆ  
 

๒. วัตถุประสงค 
เอกสารการกำหนดกลุมชุดขอมูลเปดภาครัฐฉบับนี้ จัดทำข้ึนโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
๑) เพ่ือสรางความชัดเจนแกผูท่ีเขามาใชบริการท้ังหนวยงานเจาของขอมูล และ ผูท่ีตองการนำขอมูลไป

ใชใหมีความเขาใจตรงกัน 
๒) เพ่ือชวยใหผูใชขอมูลสามารถคนหาและเขาถึงขอมูลไดงายข้ึน 
๓) เพ่ือใหกลุมชุดขอมูลเปดภาครัฐท่ีกำหนดข้ึนสอดคลองกับประเทศอ่ืน ๆ  

 

๓. ศึกษากลุมชุดขอมูลเปดภาครัฐของประเทศที่ประสบความสำเร็จดานการเปดเผยขอมูล 
การเปดเผยขอมูลของรัฐไทยจะพัฒนาสู มาตรฐานสากลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพไดนั้น

จำเปนตองอาศัยนโยบายและมาตรการจากภาครัฐสวนกลางในการสงเสริมใหภาคสวนตาง ๆ สามารถเขาถึง
ขอมูลและนำขอมูลมาใชเพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาประเทศได ดังนั้น จึงทำการศึกษาขอมูลจากประเทศท่ี
ประสบความสำเร็จในเรื่องการเปดเผยขอมูล ไดแก สหราชอาณาจักร แคนาดา และไตหวัน เพ่ือท่ีจะเปนขอมูล

นำมาใชประกอบในการผลักดันใหมีการเปดเผยขอมูลของภาครัฐในประเทศไทย  

๑) สหราชอาณาจักร 

จากการจัดอันดับโดย Open Data Barometer และ Open Data Index พบวา ประเทศสหราช
อาณาจักรเปนหนึ่งในประเทศผูนำในดานการเปดเผยขอมูลของโลก จากผลการสำรวจของ Open Data 
Barometer ที่ไดอันดับ ๑ ติดตอกันถึง ๔ ป และผลสำรวจของ Open Data Index สหราชอาณาจักร ติด ๑ 
ใน ๓ ตลอดการจัดอันดับท่ีผานมา 

การเปดเผยขอมูลภาครัฐของสหราชอาณาจักร เริ่มตนจากการเรียกรองของภาคประชาสังคม ในป 
พ.ศ. 2549 โดยหนังสือพิมพ The Guardian เปนผูริเริ ่มการรณรงค “Free Our Data” เพื่อเรียกรองให 

Ordnance Survey ซึ่งเปนหนวยงานจัดเก็บขอมูลทางภูมิศาสตรและจัดทำแผนที่แหงชาติของรัฐบาลสหราช



 

๒ 
 

อาณาจักร เปดเผยขอมูลแผนที่ใหภาคประชาชนและภาคธุรกิจสามารถนำไปใชเพื่อจุดประสงคใดก็ไดโดยไม

เสียคาใชจาย  

ในชวงแรก Ordnance Survey ปฏิเสธที่จะเปดเผยขอมูลโดยไมคิดคาใชจาย โดยอางวาจะทำให
หนวยงานขาดรายไดจากการจำหนายขอมูลแผนที่ใหแกภาคธุรกิจที่นำขอมูลไปใชในเชิงพาณิชย การขาด
งบประมาณจะสงผลใหค ุณภาพของขอมูลที ่มาจากการสำรวจนั ้นแยลง จนกระทั ่งในป พ.ศ. 2553  

รัฐบาลสหราชอาณาจักรไดมีนโยบายใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลเปดของภาครัฐโดยไมมีคาใชจายผานเว็บไซต 
data.gov.uk ซึ่งเปนแหลงรวบรวมและเปดเผยขอมูลภาครัฐเพื่อใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึงขอมูลและ
นำไปใชประโยชนไดโดยไมตองขออนุญาตภาครัฐ 0

1 หลักการสำคัญในการเปดเผยขอมูลของรัฐบาล 

สหราชอาณาจักรคือการบริหารจัดการขอมูลที่ดีและการสรางมาตรฐานในการจัดเก็บขอมลูระหวางหนวยงาน

ตาง ๆ ของรัฐ เพ่ือท่ีจะใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานได  

ร ัฐบาลสหราชอาณาจักรย ังได จ ัดทำแผนการดำเน ินการตามกรอบ Open Government 
Partnership ป พ.ศ. 2556 – 2558 ซึ่งรัฐบาลไดสมัครเขาเปนสมาชิก แผนดังกลาวมีวัตถุประสงคสำคัญใน
การเปดเผยขอมูล 5 ประการ ไดแก (1) การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการภาครัฐ (2) การเพิ่มการมีสวนรวม
จากภาคสวนอื ่น ๆ (3) การเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (4) การสรางชุมชนท่ี

ปลอดภัยยิ่งข้ึน และ (5) การเพ่ิมความสามารถในการตรวจสอบของภาคเอกชนเพ่ือคุมครองผลประโยชนและ

สิทธิของผูบริโภค 

รัฐบาลสหราชอาณาจักรไดมอบหมายให Government Digital Service ซึ่งมีพันธกิจคลายคลึงกับ 
สรอ. ของประเทศไทยและอยูภายใตสำนักงานคณะรัฐมตรี เปนหัวเรือหลักในการเปดเผยขอมูล โดยมีการ
รวบรวมขอมูลของหนวยงานของรัฐตาง ๆ เขาไวในเว็บไซตกลาง data.gov.uk และใหเจาหนาที่ของรัฐใน
ตำแหนง Chief Data Officer เปนผูติดตามการใชงานของขอมูลท่ีไดมีการเปดเผย เพ่ือติดตามและประเมินผล
ตอบรับจากทางฝงผูใชขอมูล1

2 

สำหรับการจัดกลุมชุดขอมูลเปดภาครัฐของประเทศสหราชอาณาจักรมีการจัดประเภทของกลุมชุด
ขอมูลเปดภาครัฐสำหรับการเปดเผยขอมูลไวดังนี้ 

 
(๑) ธุรกิจและเศรษฐกิจ Business and economy 

(๒) อาชญากรรมและความยุติธรรม   Crime and justice 
(๓) การปองกันประเทศ Defence 
(๔) การศึกษา  Education 
(๕) สิ่งแวดลอม   Environment     
(๖) การปกครอง  Government 

(๗) การใชจายของภาครัฐ   

Government spending 
(๘) สุขภาพ Health   
(๙) แผนท่ี Mapping 
(๑๐) สังคม  Society 
(๑๑) ภูมิภาคและเมือง  Towns and cities 

(๑๒)  ขนสง Transport 
 

 
1 Michael Cross. 5 April 2007. Free Our Data: Articles: The Ordnance Survey official response. The Guardian. 
2 Open Data Institute. 2014. Open Data Roadmap for the UK 2015. 



 

๓ 
 

๒)  แคนาดา 

การเปดเผยขอมูล (Open Data) โดยเฉพาะในสวนของขอมูลภาครัฐ (Government Open Data) 
ลวนแลวแตเปดกวางใหสามารถเขาถึงไดงาย ซ่ึงชวยกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมและการทำงานรวมกันของ
หนวยงานภาครัฐและประชาชนท่ัวไป ซ่ึงรัฐบาลแคนาดามองวา การเปดเผยขอมูลภาครัฐเปนการเปดโอกาสให
ประชาชนทั่วไปนำขอมูลไปใชประโยชนในการตอยอดนวัตกรรมและพัฒนาบริการภาครัฐ จากการเปดเผย
ขอมูล (Open Data ) ชวยใหแคนาดาประหยัดเงินจำนวน 3.2 พันลานเหรียญจากการฉอโกงภาษีการกุศล 
และรัฐบาลแคนาดา เปดตัว Open Data Portal “data.gc.ca” ในเดือนมีนาคม 2554 เพ่ือรองรับการเปดเผย
ขอมูลในรูปแบบ Open Data ท่ีคนและคอมพิวเตอร (machine-readable formats) สามารถเขาใจได ซ่ึง
จากประเมินและวัดผลของดัชนีชี้วัด Open Data Index พบวา ประเทศแคนนาดามีผลการจัดอันดับที่ดีข้ึน
อยางกาวกระโดด  

นอกจากนั้นประเทศแคนาดายังเปนประเทศผูนำในการผลักดันเรื ่องการเปดเผยขอมูลผานการ

โครงการ Open Government Partnership และสงเสริมใหเกิดการนำขอมูลไปใชตอยอดบริการภาครัฐ ผาน
การจัดกิจกรรม 48-hour hackathon ภายใตหัวขอ การแกไขปญหาและการเพิ ่มผลผลิตดวยขอมูลเปด 
“Solving Problems and Increasing Productivity Through the use of Open Data”โดยใหนักพัฒนา 
นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปนำขอมูลเปดไปใชพัฒนาแอปพลิเคชัน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวมีผูสนใจเขา
รวมมากกวา ๙๐๐ คน และผลลัพธออกมามากกวา ๑๐๐ แอปพลิเคชัน   

สำหรับการจัดกลุมชุดขอมูลเปดภาครัฐของประเทศแคนาดามีการจัดประเภทของกลุมชุดขอมูลเปด
ภาครัฐสำหรับการเปดเผยขอมูลไวดังนี้ 

 
(๑) การเกษตร Agriculture 
(๒) ศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม  

Arts, Music, Literature 
(๓) เศรษฐศาสตรและอุตสาหกรรม  

Economics and Industry 
(๔) การศึกษาและการฝกอบรม  

Education and Training 

(๕) รัฐบาลและการเมือง  
Government and Politics 

(๖) สุขภาพและความปลอดภัย  
Health and Safety 

(๗) ประวัติศาสตรและโบราณคดี 

 History and Archaeology 
(๘) สารสนเทศและการสื่อสาร  

Information and Communications 
(๙) แรงงาน Labor 

(๑๐) ภาษาและภาษาศาสตร  
Language and Linguistics 

(๑๑) กฎหมาย Law 
(๑๒) ทหาร Military 
(๑๓) ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 Nature and Environment 
(๑๔) บุคคล Persons 

(๑๕) กระบวนการ Processes 
(๑๖) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

Science and Technology 
(๑๗) สังคมและวัฒนธรรม  

Society and Culture 

(๑๘) ขนสง Transport 
 



 

๔ 
 

๓) ไตหวัน 

ประเทศไตหวันเปนอีกประเทศหนึ่งท่ีผลักดันการเปดเผยขอมูล และจากการจัดอันดับโดย Open 
Data Index พบวา ไตหวัน เปนผูนำในดานการเปดเผยขอมูลอีกประเทศหนึ่ง โดยไดอันดับท่ี ๑ ของการ
ประเมินและวัดผลของดัชนีดังกลาว สำหรับการเปดเผยขอมูลของทางไตหวันไดดำเนินการผานทางเว็บไซต 
data.gov.tw  และสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดการนำขอมูลไปพัฒนา
แอปพลิเคชันตาง ๆ ผานกิจกรรม Asia Open Data Partnership  

นโยบายการเปดเผยขอมูลเพื่อใหประชาชนไดเขาถึงและนำไปใชตอไดนั ้นดำเนินการโดยไม
ละเลยในการรักษาความเปนสวนตัวของขอมูลระดับบุคคล มีการคัดกรองขอมูลที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 
และแยกแยะขอมูลท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะและขอมูลท่ีเปนประโยชนในเชิงธุรกิจ 

สำหรับการจัดกลุมชุดขอมูลเปดภาครัฐของประเทศไตหวัน มีการจัดประเภทของกลุมชุดขอมูลเปด

ภาครัฐสำหรับการเปดเผยขอมูลไวดังนี้ 
 
(๑) อนามัยและการเจริญพันธุ  
(๒) การเกิดและการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม  
(๓) การศึกษาและการเรียน  

(๔) การรับราชการทหาร  
(๕) คนหางานและการจางงาน  
(๖) การเริ่มตนธุรกิจ  
(๗) แตงงาน  
(๘) การลงทุนและการเงิน  

(๙) การทองเท่ียวพักผอน  
 

(๑๐) การขนสงและการสื่อสาร  
(๑๑) การรักษาพยาบาล  
(๑๒) การซ้ือบานและการยายถ่ิน  

(๑๓) การเลือกตั้งและการลงคะแนน  
(๑๔) ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต  
(๑๕) เกษียรอายุ 
(๑๖) ผูสูงอายุ 
(๑๗) งานศพ  

(๑๘) ขอมูลสาธารณะ 
 

๔) สหรัฐอเมริกา 

การเปดเผยขอมูลหรือ Open Data ของประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มตนจากกรอบของกฎหมายท่ี
ระบุใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลของภาครัฐได โดยกลุมผูสนับสนุนเรื่องดังกลาวในรัฐแคลิฟอรเนีย
กวา ๓๐ คน จัดทำนิยามขอมูลและหลักการเปดเผยขอมูลทั้ง ๘ ประการ อีกทั้งเมื่อครั้งประธานาธิบดี
บารัค โอบามา ข้ึนรับตำแหนงไดมีการประกาศสนับสนุนเรื่องความโปรงใสของขอมูล (Open Data) และ
หนวยงานบริหารเมืองในสหรัฐฯ มีการกำหนดนโยบายที่ทำใหการเปดขอมูลมีความกาวหนามากเปน
อันดับตน ๆ ของโลก ประการแรกคือ การออกกฎระเบียบวาดวยการเปดเผยขอมูลที ่ชัดเจน เชน 
กฎระเบียบวาดวยขอมูลเปดของเมืองชิคาโก Open Data Executive Order (No. 2012-2) และ 
ประการท่ีสองคือ การรวมมือระหวางหนวยงานบริหารเมืองและองคกรภาคประชาสังคม เชน Code for 
America ซึ ่งเปนองคกรไมแสวงหากำไรที ่มีเปาประสงคในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อสงเสริมให
ประชาชนมีบทบาทในการรวมปรับปรุงคุณภาพของบริการของภาครัฐ และกลุมนักพัฒนาเทคโนโลยี 
(civic hacker) เชน Open Data City ซึ่งนำขอมูลเปดไปพัฒนาเปนเว็บไซตและแอปพลิเคชันใหขอมูล
แกประชาชน เชน 311 Service Tracker Chicago (Open311) ที่เปนชองทางใหประชาชนแจงปญหา 



 

๕ 
 

เชน หลอดไฟสองสวางขางทางดับ การพนสีกำแพง (Graffiti) ตอสำนักงานบริหารเมือง และใหติดตาม
รายงานวามีการดำเนินการแกปญหาอยูในข้ันตอนใด 

สหรัฐอเมริกา โดยเทศบาลเมืองบอสตัน มีการใชประโยชนจากชุดขอมูลเปดหรือ Open Data 

ในการจัดทำเว ็บไซตเพื ่อใหขอมูลแกผู ปกครองในชื ่อวา Discover BPS (Boston Public School 
Register) เพื่อรวบรวมขอมูลโรงเรียนของรัฐทุกแหงในตัวเมืองบอสตัน  ซึ่งขอมูลประกอบดวยรายชื่อ
โรงเรียนที่ผูปกครองสามารถสืบคนได และรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนของโรงเรียน ผลการ
สอบโดยรวมของนักเรียน คุณภาพของการสอนท่ีมีการประเมินโดยหนวยงานกลาง ระยะทางจากบานถึง
โรงเรียน เงื ่อนไขในการสมัครเขาเรียน ตลอดจนบทวิเคราะหเปรียบเทียบคุณสมบัติของโรงเรียนกับ

โรงเรียนอื่น ๆ อีกดวยวา โรงเรียนดังกลาวมีจุดออนและจุดแข็งอยางไรเพื่อใหผูปกครองสามารถเลือก
โรงเรียนไดตรงตามความตองการมากท่ีสุด 

สำหรับการจัดกลุมชุดขอมูลเปดภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมีการจัดประเภทของกลุมชุด
ขอมูลเปดภาครัฐสำหรับการเปดเผยขอมูลไวดังนี้ 

 

(๑) การเกษตร Agriculture 
(๒) ภูมิอากาศ Climate 
(๓) ขอมูลผูบริโภค Consumer 
(๔) ระบบนิเวศ Ecosystems 
(๕) การศึกษา Education 

(๖) พลังงาน Energy 
(๗) การเงิน Finance 

 

(๘) สุขภาพ Health 
(๙) การปกครองทองถ่ิน Local Government 
(๑๐) อุตสาหกรรมการผลิต Manufacturing 
(๑๑) การเดินสมุทร Maritime Ocean 
(๑๒) ความปลอดภัยสาธารณะ Public Safety 

(๑๓) ว ิทยาศาสตร  และการว ิจ ัย Science & 
Research 

 

๔. ศึกษากลุมชุดขอมูลเปดของดัชนีช้ีวัดที่เกี่ยวของกบัการเปดเผยขอมูล 
องคกรระหวางประเทศและองคกรภาคประชาสังคมในตางประเทศไดผลักดันและสงเสริมใหรัฐบาล

ของแตละประเทศสรางความโปรงใสผานการเขาถึงขอมูลภาครัฐของประชาชน กระแสการขับเคลื่อนดังกลาว

พัฒนามาถึงจุดที่กระแสโลกเริ ่มกลาวถึง “ขอมูลเปด” และมองเห็นความเปนไปไดที่ร ัฐบาลจะสามารถ
ดำเนินการเปดขอมูลใหรูปแบบขอมูลเปดดวยตนทุนต่ำ ประกอบกับการที่ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึง

อินเทอรเน็ตและอุปกรณสื่อสารไดไมยากนัก  

ดวยเหตุนี้ ในชวงป พ.ศ. 2556 เปนตนมา องคกรภาคประชาสงัคมและภาควิชาการในตางประเทศ
จึงไดมีการจัดทำดัชนีประเมินระดับการเปดขอมูลเปดของรัฐบาลในประเทศตาง ๆ เพื่อเปนกรอบมาตรฐาน
และใหขอเสนอแนะอยางเปนรูปธรรมแกรัฐบาลและภาคประชาสังคมทั่วโลกในการผลักดันการเปดเผยขอมูล
เปดมากข้ึน ดัชนีประเมินขอมูลเปดท่ีถูกอางอิงมากท่ีสุดในปจจุบันมีอยูดวยกัน 2 ดัชนี ไดแก ODB และ GODI 

ซ่ึงเริ่มมีการจัดทำและเผยแพรตั้งแตป พ.ศ. 2556  ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษากลุมชุดขอมูลเปดภาครัฐท่ี

ใชในการประเมิน เพ่ือนำมาใชประกอบการทบทวนกลุมชุดขอมูลเปดภาครัฐท่ีใชใน data.go.th ตอไป  
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๑) Open Data Barometer 

ODB เปนตัวชี้วัดระดับการเปดเผยขอมูลเปดท่ีจัดทำข้ึนโดยองคกร World Wide Web Foundation 
รวมกับ Open Data for Development (OD4D) โครงการจัดทำดัชนี ODB มีวัตถุประสงคในการสงเสริมให

มีการเปดเผยขอมูลภาครัฐตอสาธารณชนผานการศึกษาและติดตามแนวนโยบายและแนวโนมในการเปดเผย
ขอมูลในระดับประเทศและภูมิภาค และในการจัดอันดับการเปดเผยขอมูลของประเทศตางๆ ทั่วโลก การ
ประเมินการเปดเผยขอมูลของ ODB จะพิจารณาจาก 3 ดาน ไดแก  

(๑) ความพรอม (Readiness) ในการใชประโยชนจากขอมูลเปดของแตละภาคสวน ไดแก รัฐ 
เอกชน และภาคประชาสังคม  

(๒) ระดับการเปดขอมูลและคุณภาพของขอมูล (Implementation)  
(๓) ผลกระทบจากขอมูลเปด (Impacts)  

ชุดขอมูลท่ี GODI ใชในการประเมิน ประกอบดวย 

กลุมชุดขอมูลตามนโยบาย ช่ือชุดขอมูล 
เศรษฐกิจและนวัตกรรม ขอมูลแผนท่ี (Map Data) 

ตารางการเดินรถสาธารณะ (Public transport timetables) 
ขอมูลการคาระหวางประเทศ (International trade data) 
สถิติอาชญากรรม (Crime statistics) 
สัญญา Public (Contracts) 

นโยบายสังคม ขอมูลสำมะโนประชากรโดยละเอียด (Detailed census data) 
ขอมูลดานสุขภาพ (Health sector performance) 
ขอมูลการศึกษา (Primary or secondary education performance data) 
ขอมูลสถิติดานสิ่งแวดลอม (National environment statistics) 
การถือครองท่ีดิน (Land ownership data) 

การตรวจสอบรัฐ รายละเอียดเก่ียวกับงบประมาณ (Detailed government budget) 
รายละเอียดเกี ่ยวกับคาใช จ ายของรัฐ (Detailed data on government 
spend) 
บริษัทจดทะเบียน (Company register) 
กฏหมาย (Legislation) 
ผลการเลือกตั้ง (National election results) 

๒) Open Data Index 

Open Data Index เปนตัวชี ้ว ัดดานการเปดเผยขอมูลภาครัฐที ่จ ัดทำโดย Open Knowledge 

International ซึ่งเปนองคกรไมแสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นในประเทศสหราชอาณาจักรโดยมีเปาหมายสนับสนุน
แนวทางการเปดเผยขอมูลภาครัฐใหกับประเทศตาง ๆ ทั่วโลกผานการประเมินสถานการณ จัดอันดับ และ
สรางมาตรฐาน รวมถึงระเบียบวิธีการเพื่อเปนแนวปฏิบัติใหกับประเทศตาง ๆ ที่ตองการจะพัฒนาระบบการ
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เปดเผยขอมูล ในปจจุบัน Open Knowledge International มีเครือขายสมาชิกใน ๔๐ ประเทศท่ัวโลก แตไม
มีในเครือขายในประเทศในภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใตใด ๆ ยกเวนในประเทศฟลิปปนส ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการ
ขับเคลื่อนเรื่องการเปดเผยขอมูลของภาครัฐในภูมิภาคนี้ยังไมเขมแข็งเทาใดนัก สำหรับชุดขอมูลท่ี GODI ใชใน

การคำนวณคะแนนตัวชี้วัดและจัดอันดับประกอบไปดวย ๑๕ ชุดขอมูล ดังนี้ 

ลำดับ  ช่ือชุดขอมูล 

๑ การจดทะเบียนบริษัท (Company Register) 
๒ สถิติแหงชาต ิ(National Statistics) 
๓ กฎหมายและระเบียบสวนกลาง (National Laws) 
๔ สัญญาการจัดซ้ือจัดจาง (Procurement) 
๕ คุณภาพอากาศ (Air Quality) 
๖ งบประมาณ (Government Budget) 
๗ การผานรางกฎหมาย (Draft Legislation) 
๘ ขอบเขตการปกครองสวนทองถ่ิน (Administrative Boundaries) 
๙ แผนท่ีประเทศ (National Maps) 
๑๐ การพยากรณอากาศ (Weather Forecast) 
๑๑ ผลการเลือกตั้ง (Election Results) 
๑๒ พิกัดสถานท่ี (Locations) 
๑๓ คุณภาพน้ำ (Water Quality) 
๑๔ การใชจายของหนวยงานภาครัฐ(Government Spending) 
๑๕ การถือครองท่ีดิน (Land Ownership) 

 

๕. ศึกษาการจัดกลุมชุดขอมลูเปดของกลุมประเทศและหนวยงานผูนำดานการเปดเผยขอมูล  

๑) กลุมประเทศสหภาพยุโรปหรือ EU 

กลุมประเทศสหภาพยุโรป หรือ EU ไดใหความสำคัญกับขอมูลเปด ในการนำมาใชขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

อยางมาก เนื ่องจากขอมูลเปดสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหก ับประเทศเปนอยางมาก เชน 
husetsweb.dk ของประเทศเดนมารก ที่นำขอมูลที่ดินและขอมูลเกี่ยวกับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึง
ทะเบียนการคาทองถิ่นดวย มาใชเปนแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการใชพลังงานในบาน รวมทั้งการ
วางแผนทางการเงิน และการคนหาคนงานกอสราง ซึ่งมีหลากหลายภาษาเพื่อสอนอัลกอริทึมการแปล ทำให
เกิดการปรับปรุงคุณภาพการบริการใหดีขึ้นกลุมประเทศสหภาพยุโรปหรือ EU โดย EU ไดมีการจัดประเภท

ของกลุมชุดขอมูลเปดภาครัฐสำหรับการเปดเผยขอมูลไวดังนี้ 
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(๑) รัฐบาลและหนวยงานภาครัฐ 
    Government and public sector  

(๒) เศรษฐกิจ และ การเงิน  

    Economy and finance  
(๓) การศึกษา วัฒนธรรม และ กีฬา    

    Education, culture and sport  
(๔) ประชากร และ สังคม  

    Population and society  

(๕) ภูมิภาค และ เมือง 
    Regions and cities  

(๖) สุขภาพ Health  
 

(๗) ประเด็นระหวางประเทศ  
International issues  

(๘) ศาล  กฏหมาย และ ความปลอดภัย

สาธารณะ  Justice, legal system and 
public safety  

(๙) สิ่งแวดลอม Environment  
(๑๐) วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี 

Science and technology  

(๑๑) เ กษตร  ประมง  ป า ไม   และ  อาหาร
Agriculture, fisheries, forestry and 
food  

(๑๒) ขนสง Transport  
(๑๓) พลังงาน Energy 

 

๒) องคการสหประชาชาติ (United Nations: UN) 

องคการสหประชาชาติหรือ UN เปนอีกหนึ่งองคกรที่พยายามผลักดันการเปดเผยขอมูล โดยไดสราง 
Portal ที่ชื่อ data.un.org สำหรับใหบริการขอมูลเปด  โดย UN ไดมีการจัดประเภทของกลุมชุดขอมูลเปด

ภาครัฐสำหรับการเปดเผยขอมูลไวดังนี้ 

(๑) พลังงาน Energy 
(๒) สิ่งแวดลอม Environment 
(๓) การเงิน Finance 
(๔) อาหาร และ เกษตรกรรม 

Food and Agriculture 
(๕) เพศ Gender 
(๖) สุขภาพ Health 
(๗) โรคเอดส HIV/AIDS 
(๘) การพัฒนามนุษย 

Human Development 
(๙) ฐานขอมูลตัวบงชี้ 

Indicator Database 

(๑๐) อุตสาหกรรม Industry 
(๑๑) เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

Information and Communication Technology 
(๑๒) แรงงาน Labour 

(๑๓) บัญชีประชาชาติ National Accounts 
(๑๔) การพัฒนาอยางยั่งยืน  

Official Development Assistance 
(๑๕) ประชากร Population 
(๑๖) ผูลี้ภัย Refugees 

(๑๗) การทองเท่ียว Tourism 
(๑๘) การคา Trade 

 

 



 

๙ 
 

๓) World Bank 

20 เมษายน 2553 กลุมธนาคารโลกไดเปดเผยขอมูลสถิติดานการเงิน ธุรกิจ สาธารณสุข เศรษฐกิจ 

และการพ ัฒนามน ุษย กว  า 2 ,000 ห ัวข อแก ผ ู  ใช ท ั ่ ว ไปโดยไม ค ิดค  าใช จ  าย  ผ านทางเว ็บไซต   

data.worldbank.org  ซึ่งที่ผานมาขอมูลเหลานี้จะไดรับการเปดเผยตอผูที่เปนสมาชิกและจายคาธรรมเนียม

ในการบอกรับฐานขอมูลเทานั้น  โดยกลุมธนาคารโลก ไดอธิบายเกี่ยวกบั Open Data วา ชุดขอมูลที่เปดเผย

ตองอยูในรูปแบบที่เครื่องสามารถอานได (Machine Readable) และ ปลอดกรรมสิทธิ์ (Non-Proprietary) 

โดยที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดและใชงานไดโดยไมมีคาใชจาย สำหรับการจัดประเภทของกลุมชุดขอมูลเปด

ภาครัฐของกลุมธนาคารโลกไดมีการจัดประเภทดังนี้ 

(๑)  เกษตรกรรมและการพัฒนาชนบท 

 Agriculture & Rural Development 

(๑๑) สุขภาพ    Health 

 

(๒)  ผลสัมฤทธิ์ของการชวยเหลือ  

 Aid Effectiveness 

(๑๒) โครงสรางพ้ืนฐาน  Infrastructure 

 

(๓)  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 Climate Change 

(๑๓) ความยากจน Poverty 

 

(๔)  เศรษฐกิจและการเติบโต Economy & Growth (๑๔) ภาคเอกชน  Private Sector 

(๕)  การศึกษา Education (๑๕) ภาครัฐ    Public Sector 

(๖)  พลังงานและเหมืองแร Energy & Mining 

 

(๑๖) วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

Science & Technology 

(๗)  สิ่งแวดลอม  Environment (๑๗) การพัฒนาสังคม Social Development 

(๘)  หนี้ตางประเทศ  External Debt 

 

(๑๘) การคุมครองทางสังคมและแรงงาน   

Social Protection & Labor 

(๙)   ภาคการเงิน Financial Sector (๑๙) การคา  Trade 

(๑๐) เพศ Gender (๒๐) การพัฒนาเมือง    Urban Development 

 
 

 

 

 



 

๑๐ 
 

ตารางท่ี ๑ แสดงกลุมชุดขอมูลเปดภาครัฐของแตละประเทศและองคกรตาง ๆ 

# หมวดหมู 
 

แผน
ชาต ิ

EU World 
Bank 

UN 
SDG 

ODB ODI CA US UK TW 

1.  เกษตรกรรมและชลประทาน           

2.  เศรษฐกิจ การเงิน           

3.  อุตสาหกรรม            

4.  การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม            

5.  ทองเท่ียวและกีฬา           

6.  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

          

7.  การเมือง การปกครอง           

8.  สุขภาพ           

9.  กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม            

10.  ภูมิภาค และ เมือง           

11.  ประชากร สังคม            

12.  วิจัย วิทยาศาสตร เทคโนโลย ี 
และนวัตกรรม 

          

13.  คมนาคม และโลจิสติกส            

14.  แผนท่ี           

15.  การถือครองท่ีดิน           

16.  การรับราชการทหาร           

17.  ประวัติศาสตรและโบราณคดี           

18.  ศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม           

19.   บุคคล           

20.  กระบวนการ           

21.   การซ้ือบานและการยายถ่ิน           

22.  ความยากจน           

23.  การลี้ภัย           

24.  ผลสัมฤทธิ์ของการชวยเหลือ           

25.  ประเด็นระหวางประเทศ           

26.  ตัวบงชี้ฐานขอมูล           

27.  คณะกรรมการความชวยเหลือเพ่ือ
การพัฒนา 

          



 

๑๑ 
 

ตารางท่ี ๒ แสดงกลุมชุดขอมูลเปดภาครัฐท่ีไดจากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

หมวดหมู ๑. เกษตรกรรม 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป การพัฒนาการเกษตร 

สหราชอาณาจักร  - 

แคนาดา การเกษตร (Agriculture) 

ไตหวัน  - 

สหรัฐอเมริกา การเกษตร (Agriculture) 

Open Data Index  - 

Open Data Barometer  - 

UN อาหารและเกษตรกรรม (Food and Agriculture) 

EU เกษตร ประมง ปาไม และ อาหาร (Agriculture, fisheries, forestry and food) 

World Bank เกษตรกรรมและการพัฒนาชนบท (Agriculture & Rural Development) 
 

หมวดหมู ๒. เศรษฐกิจ การเงิน และ อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

๑. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

๒. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

๓. การพัฒนาความเสมอภาคและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

๔. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยคุใหมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

สหราชอาณาจักร ธุรกิจและเศรษฐกิจ (Business and economy) 

แคนาดา เศรษฐศาสตรและอุตสาหกรรม (Economics and Industry) 

ไตหวัน การลงทุนและการเงิน 

สหรัฐอเมริกา 
๑. การเงิน Finance 

๒. อุตสาหกรรมการผลิต Manufacturing 

๓. ขอมูลผูบริโภค Consumer 

Open Data Index 
๑. การใชจายของหนวยงานภาครัฐ (Government Spending) 

๒. การจัดซื้อจดัจาง (Procurement) 

๓. บริษัทจดทะเบียน Company register 

Open Data Barometer 

๑. ขอมูลการคาระหวางประเทศ (International trade data) 

๒. สัญญา (Public Contracts) 

๓. รายละเอียดเก่ียวกับงบประมาณ (Detailed government budget) 

๔. รายละเอียดเก่ียวกับคาใชจายของรัฐ (Detailed data on government spend) 

๕. บริษัทจดทะเบียน (Company register) 

UN 
๑. การเงิน (Finance)      ๓. อุตสาหกรรม (Industry) 

๒. การคา (Trade) 

EU เศรษฐกิจ และ การเงิน (Economy and finance) 

World Bank ๑. เศรษฐกิจและการเติบโต  (Economy & Growth)      ๒. การคา    (Trade) 

 



 

๑๒ 
 

หมวดหมู ๓. การศึกษา 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป การพัฒนาการเรียนรู 

สหราชอาณาจักร การศึกษา  (Education) 

แคนาดา การศึกษาและการฝกอบรม (Education and Training) 

ไตหวัน การศึกษาและการเรียน 

สหรัฐอเมริกา การศึกษา (Education) 

Open Data Index - 

Open Data Barometer ขอมูลการศึกษา (Primary or secondary education performance data) 

UN การพัฒนามนุษย (Human development) 

EU การศึกษา วัฒนธรรม และ กีฬา (Education, culture and sport) 

World Bank การศึกษา (Education) 
 

หมวดหมู ๔. สาธารณสุข 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป การเสริมสรางใหคนไทยมสีุขภาวะท่ีดี 

สหราชอาณาจักร สุขภาพ (Health)   

แคนาดา สุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety) 

ไตหวัน อนามัยและการเจริญพันธุ , การรกัษาพยาบาล 

สหรัฐอเมริกา สุขภาพ (Health) 

Open Data Index - 

Open Data Barometer ขอมูลดานสุขภาพ (Health sector performance) 

UN สุขภาพ (Health), (HIV/AIDS) 

EU สุขภาพ (Health) 

World Bank สุขภาพ (Health) 
 

หมวดหมู ๕. พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
๑. การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ 

๒. การสรางการเตบิโตอยางยั่งยืน 

สหราชอาณาจักร สิ่งแวดลอม  (Environment) 

แคนาดา ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Nature and Environment) 

ไตหวัน - 

สหรัฐอเมริกา พลังงาน (Energy) 

Open Data Index 
๑. คุณภาพอากาศ (Air Quality) 

๒. การพยากรณอากาศ (Weather Forecast) 

๓. คุณภาพน้ำ (Water Quality) 

Open Data Barometer ขอมูลสถิติดานสิ่งแวดลอม (National environment statistics) 

UN ๑. พลังงาน (Energy) 



 

๑๓ 
 

หมวดหมู ๕. พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒. สิ่งแวดลอม (Environment) 

EU สิ่งแวดลอม (Environment) 

World Bank 
๑. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

๒. พลังงาน และ เหมืองแร (Energy & Mining) 

๓. สิ่งแวดลอม (Environment) 
 

หมวดหมู ๖. สังคม และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
๑. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม  

๒. การเสริมสรางพลังทางสังคม 

๓. การสรางหลักประกันทางสังคม 

สหราชอาณาจักร สังคม (Society) 

แคนาดา 
สังคมและวัฒนธรรม (Society and Culture) 
ภาษาและภาษาศาสตร (Language and Linguistics) 
ศิลปะ ดนตร ีวรรณกรรม (Arts, Music, Literature) 

ไตหวัน 

๑. คนหางานและการจางงาน 

๒. แตงงาน 

๓. การซื้อบานและการยายถ่ิน 

๔. ความปลอดภัยและคณุภาพชีวิต  

๕. เกษียรอาย ุ

๖. ผูสูงอาย ุ

๗. งานศพ 

สหรัฐอเมริกา ความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety) 

Open Data Index - 

Open Data Barometer ขอมูลสำมะโนประชากรโดยละเอียด (Detailed census data) 

UN 
๑. แรงงาน (Labour) 

๒. ประชากร (Population) 

EU ประชากร และ สังคม (Population and society) 

World Bank 

๑. การพัฒนาสังคม  (Social Development) 

๒. การคุมครองทางสังคมและแรงงาน  (Social Protection & Labor) 

๓. ความยากจน (Poverty) 

๔. ผลสัมฤทธ์ิของการชวยเหลือ (Aid Effectiveness) 
 

หมวดหมู ๗. การเมือง การปกครอง 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ความมั่นคง การพัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 

สหราชอาณาจักร การปกครอง  (Government)     

แคนาดา รัฐบาลและการเมือง (Government and Politics) 

ไตหวัน การเลือกตั้งและการลงคะแนน 



 

๑๔ 
 

หมวดหมู ๗. การเมือง การปกครอง 

สหรัฐอเมริกา การปกครองทองถ่ิน (Local Government) 

Open Data Index ขอบเขตการปกครองสวนทองถ่ิน (Administrative Boundaries) 

Open Data Barometer ผลการเลือกตั้ง (National election results) 

UN - 

EU การเมืองและหนวยงานภาครัฐ (Government and public sector) 

World Bank ภาครัฐ  (Public Sector) 

 

หมวดหมู ๘. กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
๑. การตอตานการทุจรติและประพฤติมิชอบ  

๒. การพัฒนากฏหมายและกระบวนการยุติธรรม 

สหราชอาณาจักร อาชญากรรมและความยุติธรรม (Crime and justice) 

แคนาดา กฎหมาย (Law) 

ไตหวัน  

สหรัฐอเมริกา  

Open Data Index การผานรางกฎหมาย (Draft Legislation) 

Open Data Barometer สถิติอาชญากรรม (Crime statistics) 

UN - 

EU ศาล กฏหมาย และ ความปลอดภยัสาธารณะ (Justice, legal system and public safety) 

World Bank - 

 

หมวดหมู ๙. ภูมิภาค และ เมือง 
 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป การพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 

สหราชอาณาจักร ภูมิภาคและเมือง  (Towns and cities) 

แคนาดา - 

ไตหวัน - 

สหรัฐอเมริกา การเดินสมุทร (Maritime Ocean) 

Open Data Index 

๑. แผนท่ีประเทศ (National Maps) 

๒. พิกัดสถานท่ี (Locations) 

๓. การถือครองท่ีดิน (Land Ownership) 

Open Data Barometer 
๑. ขอมูลแผนท่ี (Map Data) 

๒. การถือครองท่ีดิน (Land ownership data) 

UN - 

EU ภูมิภาค และ เมือง (Regions and cities) 

World Bank การพัฒนาเมือง  (Urban Development) 



 

๑๕ 
 

หมวดหมู ๑๐. วิจัย วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
สหราชอาณาจักร - 
แคนาดา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology) 
ไตหวัน - 
สหรัฐอเมริกา วิทยาศาสตร และ วิจยั (Science & Research) 
Open Data Index  
Open Data Barometer ขอมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร (Information and Communication Technology) 
UN วิทยาศาสตร และ  เทคโนโลยี(Science & Technology) 

EU ขอมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร (Information and Communication Technology) 

World Bank วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี (Science and technology) 

 

หมวดหมู ๑๑. ขนสง และโลจสิติกส 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจสิติกส และดิจิทัล 
สหราชอาณาจักร ขนสง (Transport) 
แคนาดา ขนสง (Transport) 
ไตหวัน การขนสงและการสื่อสาร 
สหรัฐอเมริกา - 
Open Data Index ตารางเวลาเดินทาง (Transport Timetables) 
Open Data Barometer - 
UN - 

EU ขนสง (Transport) 

World Bank โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) 

 

หมวดหมู ๑๒. ทองเท่ียวและกฬีา 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
๑. การทองเท่ียว  

๒. ศักยภาพการกีฬา 
สหราชอาณาจักร - 
แคนาดา ประวัติศาสตรและโบราณคดี (History and Archaeology) 
ไตหวัน การทองเท่ียวพักผอน 
สหรัฐอเมริกา - 
Open Data Index - 
Open Data Barometer - 
UN ทองเท่ียว Tourism 

EU การศึกษา วัฒนธรรม และ กีฬา (Education, culture and sport) 

World Bank - 



 

๑๖ 
 

๖. สรุปผลการศึกษากลุมชุดขอมูลเปดภาครัฐ (Data Topic)  
จากผลการศึกษาขอมูลเก่ียวกับกลุมชุดขอมูลเปดภาครัฐ พบวา  แตละประเทศมีการกำหนดหมวดหมูท่ีสอดคลองกัน และครอบคลุมการตรวจประเมินของดัชนีชี้วัดท่ี

กำหนด ดังนั้น ประเทศไทยควรมีการทบทวนกลุมชุดขอมูลเปดภาครัฐ เพื่อใหผูใชงานสามารถเขามาใชงานไดงาย และ ปรับปรุงดัชนีชี้วัดตาง ๆ ใหดียิ่งขึ้น รวมถึงการ
ปฎิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และพระราชบัญญัติตาง ๆ ท่ีไดมีการกำหนดไว ดังนั้นการกำหนดกลุมชุดขอมูลเปดภาครัฐของชุดขอมูล ใน data.go.th ตองพิจารณาให

ครอบคลุมโดยนำแผนยุทธศาสตรชาติมาใชในการประกอบการจัดกลุมชุดขอมูลเปดภาครัฐ โดยหมวดหมูท่ีประเทศไทยควรกำหนดมีดังนี้ 

กลุมขอมูล 
 

คำอธิบายกลุมขอมูล ตัวอยางชุดขอมูล 

สถิติทางการ 
Official Statistics 

 

 

สถิติทางการ 
หมายถึง ขอความหรือตัวเลขท่ีเปนตัวแทนแสดงถึงคุณลักษณะของสิ่ง
ตางๆ ในประเทศท่ีประมวลตามความเปนจริงจากขอมูลท่ีเก็บรวบรวม
ไดตามหลักวิชาการทางสถิติและเปนสถิติที่มีความสำคัญตอการใชใน
การกำหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
คุณสมบัติของสถิติทางการ 
1) สถิติท่ีใชในการกำหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
2) สถิติท่ีมีการผลิตอยางตอเนื่อง โดยหนวยงานท่ีมีความพรอม 
 
3) สถิติที ่มาจากระบบการผลิต ที ่ถ ูกตองตามมาตรฐาน การจัด
หมวดหมู และมาตรฐานคุณภาพ ท่ีกำหนด 
4) สถิติที่รับรองใหใชเปนขอมูลอางอิง (Reference) สำหรับประเทศ
ไทย 

สำนักงานสถิติแหงชาติ 
- สถิติประชากรศาสตร ประชากรและเคหะ 
- สถิติแรงงาน 
- สถิติการศึกษา 
- สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
- สถิติสุขภาพ 
- สถิติสวัสดิการสังคม 
- สถิติหญิงและชาย 
- สถิติรายไดและรายจายของครัวเรือน 
- สถิติยุติธรรม ความม่ันคง การเมืองและการปกครอง 
- สถิติบัญชีประชาชาติ 
- สถิติเกษตรและประมง 
- สถิติอุตสาหกรรม 
- สถิติพลังงาน 
- สถิติการคา และราคา 
- สถิติการขนสงและโลจิสติกส 



 

๑๗ 
 

กลุมขอมูล 
 

คำอธิบายกลุมขอมูล ตัวอยางชุดขอมูล 

- สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- สถิติการทองเท่ียวและกีฬา 
- สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 
- สถิติการคลัง 
- สถิติวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
- สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงพาณิชย 
- ดัชนีราคาและภาวะเงินเฟอ 
- ภาวะเงินเฟอ 
- ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) 
- ดัชนีราคาผูบริโภคระดับจังหวัด 
- ดัชนีราคาผูผลิต(PPI) 
- ดัชนีราคาวัสดุกอสราง 
- ดัชนีราคาสงออก - นำเขา 
- ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน 
- ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภค 
- ดัชนีความเชื่อม่ันผูประกอบการภาคการคาและบริการ 
- ดัชนีวัฏจักรธุรกิจ 
- ดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ 
- สถิติและสถานการณการคาชายแดน 
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กลุมขอมูล 
 

คำอธิบายกลุมขอมูล ตัวอยางชุดขอมูล 

เกษตรกรรม  
Agriculture 

 

 

เกษตรกรรม 
การใชที่ดินเพาะปลูกพืชตางๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตวและการประมง 
การปาไม นอกจากนั้นยังรวมถึงผูท่ีทำการเกษตร และอาชีพธุรกิจและ
บริการทางการเกษตร 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
- ขอมูลการเพาะปลูกพืขท่ีสำคัญของประเทศ 
- จำนวนครัวเรือนและประชากรภาคการเกษตร  
- สถานประกอบการภาคการเกษตร  

- การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ /เขตจับปลา 
- การประกันราคาผลผลิต 
- การสนับสนุนทางการเกษตร การประมง 
สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

- ท่ีดินสำหรับการเกษตร 

กรมสงเสริมการเกษตร 

- ฐานขอมูลเกษตรกร 

- ฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว  (กรมปศุสัตว) 

- ขอมูลเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติดานพืช 

กรมปศุสัตว 

- ขอมูลโรคระบาดจากพืช 

- ขอมูลโรคระบาดจากสัตว 

กรมอุตุนิยมวิทยา 

- ขอมูลสภาพแวดลอม (ดิน ฟา อากาศและความชื้น) 

- ปริมาณน้ำฝน (สถิติยอนหลัง) 
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กลุมขอมูล 
 

คำอธิบายกลุมขอมูล ตัวอยางชุดขอมูล 

เศรษฐกิจ การเงิน และ 
อุตสาหกรรม 

Economy, Finance, 
and Industry 

 

 

เศรษฐกิจ หมายถึง ระบบที่มีการบริหารจัดการโดยองคการทาง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการผลิต (การผลิตสินคาเพื่อการใชหรือขาย 
โดยมีเครื่องจักร อุปกรณ การดำเนินการทางเคมีและชีวะ และคนงาน 
เปนสวนรวมในการผลิต) การจำหนายจายแจก และการบริโภค 

รวมถึง นโยบายการเงินการคลัง  
การเงิน หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับเงินและการตัดสินใจทางการเงิน
ใหเกิดการหมุนเวียนโดยที่เนนไปที่การจัดสรรดานการเงินอยางเปน
ระบบโดยสถาบันทางการเงินเพื่อใหเกิดประโยชนทั ้ง  3 ประเภท 
ไดแก  การเงินสาธารณะ(นโยบายเกี ่ยวกับการบริหารการเงินของ

รัฐบาล)  การเงินสวนบุคคล  การเงินธุรกิจ 
อุตสาหกรรม 
กิจกรรมที่ใชทุนและแรงงานเพื่อผลิตสิ่งของ หรือจัดใหมีบริการ เชน 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมทองเท่ียว 

ธนาคารแหงประเทศไทย 
- คา GDP ท้ังประเทศมีการปรับปรุงอยางนอยไตรมาส 
          GDP ตอหัวประชากร 
- ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติตามความเทาเทียมกันของ

อำนาจซ้ือเปนดอลลาร (PPP) 
- ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
- อัตราแลกเปลี่ยน 
- อัตราดอกเบี้ย 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

- ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ/รายไดมวลรวม 
กระทรวงพาณิชย 

- ขอมูลการคาระหวางประเทศ 
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย 

- ดัชนีและตัวชี้วัดทางดานเศรษฐกิจการคา การรับรองผลิตภัณฑ
และระบบการสงเสริมการลงทุน 
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

- ตลาดและการใช แผน/นโยบายท่ีเก่ียวของ 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

- ขอมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล/พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
- จำนวนสถานประกอบการ  
กรมบังคับคด ี

- รายชื่อบุคคลลมละลาย 
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กลุมขอมูล 
 

คำอธิบายกลุมขอมูล ตัวอยางชุดขอมูล 

- รายชื่อบริษัทลมละลาย 
- ตรวจฟนฟูกิจการของลูกหนี้  
- ตรวจเลขเก็บหมายบังคับคดี 
- ขอมูลสถานะคดี 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
- ดัชนีและตัวชี้วัดดานอุตสาหกรรม  
- ขอมูลอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

- ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม 

สํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 
- สถานภาพอุตสาหกรรม 
- ตลาดและการใช แผน/นโยบายท่ีเก่ียวของ  

  

งบประมาณ และการใช
จายของภาครัฐ  

Government 
Budget and 
Spending  

 

การจดัสรรงบประมาณประจำป รายงานการจัดซ้ือจัดจาง รายงานการ
ใชจายงบประมาณ  
ขอมูลแผนงาน โครงการ  
การทำสัญญา (ท้ังสวนกลางและทองถ่ิน) ฯลฯ  
 

สำนักงบประมาณ 
- การจดัสรรงบประมาณประจำป 
กรมบัญชีกลาง 

- ขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง  
1. ขอมูลรายชื่อบริษัทท่ีถอดท้ิงงาน 
2. ขอมูลบริษัทท่ีข้ึนทะเบียนในระบบ OGP 
3. ขอมูลท่ีปรึกษา (บุคคล และ นิติบุคคล) 
4. ขอมูลบริษัท 

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$dtlCategory$ctl05$lbtnCategoryItem','')
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$dtlCategory$ctl05$lbtnCategoryItem','')
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กลุมขอมูล 
 

คำอธิบายกลุมขอมูล ตัวอยางชุดขอมูล 

- ขอมูลการใชจายงบประมาณ  
บันทึกการธุรกรรม  แยกเปนรายเดอืน ประกอบดวย 
วันเดือนปในการทำธุรกรรม 
รายชื่อคูคาท่ีมีการทำธุรกรรมตาง ๆ  

จำนวนเงินท่ีใชในการทำธุรกรรม 
- ขอมูลแผนงาน โครงการการทำสัญญา (ทั ้งสวนกลางและ

ทองถ่ิน)  

การศึกษา 

Education 

 

การศึกษา หมายถึง เครื่องมือหรือกระบวนการเรียนรูในการพัฒนาคน

ใหเจริญงอกงามในทุกดาน ทั้ง ดานรางกาย ความคิด ทักษะ ทัศนคติ 
คุณธรรม จริยธรรม ผานการถายทอด ความรู การฝก การอบรม การ
สืบสานวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ 
สามารถปรับตัวเขากับสังคม ดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 

กระทรวงศึกษาธิการ 

- การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 
- ขอมูลโรงเรียน สถานศึกษา  
- ขอมูลสถานท่ีโรงเรียนนานาชาติ 
- ขอมูลสถานท่ีตั้งสถาบันอุมศึกษา 
- ขอมูลสถานท่ีตั้งโรงเรียน ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

- ขอมูลสถานท่ีตั้งโรงเรียน กศน.  
- ขอมูลผลการประเมินหลักสูตร 
- ขอมูลการศึกษานอกระบบโรงเรียน   
- จำนวนนักเรียนดอยโอกาสและการศึกษาพิเศษ   
- จำนวนนักเรียน นักศึกษาประเภทอาชีวศึกษา จำแนกตาม

ประเภทการศึกษา และเพศ รายสังกัด 
- จำนวนนักเรียนดอยโอกาสและการศึกษาพิเศษ 
- ขอมูลการศึกษาของสงฆ  
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- ขอมูลการศึกษาเฉพาะทาง   
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ  

จำแนกตามชั้น/ระดับการศึกษา และเพศ 
- ขอมูลการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

- จำนวนผูเรียนประเภทอาชีวศึกษา   
- จำนวนนักเรียนดอยโอกาสและการศึกษาพิเศษ   
- โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทนานาชาติ  
- ขอมูลการศึกษานอกระบบโรงเรียน   
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

- ขอมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา 
ชั้นเรียน และเพศในสถานศึกษาประเภทสามัญท่ัวไป 

- อัตราสวนนักเรียน นักศึกษาตอประชากร 
- ดัชนีความเสมอภาคทางเพศ (GPI) 
- งบประมาณรายจายดานการศึกษา  

- จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในแตละป 
- จำนวนนักเรียน นักศึกษาทุกระดับการศึกษามีแนวโนมลดลง

อยางตอเนื่อง 
- จำนวนนักเรียน นักศึกษา   
- จำนวนผูสำเร็จการศึกษา  

- จำนวนผูเขาใหม   
- ขอมูลครู-อาจารย  
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- สถิติการสอบวัดผล O-Net / A-Net หรือ Entrance  
- สถิติการจัดอันดับ (Ranking) มหาวิทยาลัยไทย 50 อันดับ  

ดานการเรียนการสอน 
- สถิติการจัดอันดับ (Ranking) มหาวิทยาลัยไทย 50 อันดับ  

ดานการวิจัย 
- ขอมูลสถิติจำนวนนักเรียนภาพรวมระดับประเทศ จำแนกตาม 

สังกัด และระดับการศึกษา  

สาธารณสุข 

Healthcare 

 
 

สาธารณสุข  

หมายถึง 
(๑) น. ชื ่อกระทรวงที ่ม ีอำนาจหนาที ่ เก ี ่ยวก ับการแพทย การ
สาธารณสุข การควบคุมอาหารและยา รวมทั้งสิ่งที่อาจเปนพิษหรือ
เ ป  น ภ ั ย แ ก  ส ุ ข ภ า พ  แ ล ะ ค ว บ ค ุ ม ก ิ จ ก า ร ก า ช า ด        
(๒) น. กิจการเกี ่ยวกับการปองกัน การบำบัดโรค การรักษา และ

สงเสริมสุขภาพของประชาชน.  
ดังนั้น สาธารณสุข คือ ศาสตรและศิลปที่เกี่ยวของกับการดูแลและ
จัดการสุขภาพท้ังปวง ตั้งแตการปองกัน การบำบัดโรค การรักษา และ
สงเสริมสุขภาพของประชาชน ซ่ึงอิงตามการวิเคราะหดานสุขภาพของ
ประชากร สาธารณสุขสามารถแบงเปนหมวดตางๆ ไดแก  

ระบาดวิทยา (epidemiology) 
ชีวสถิติ (biostatistics) และ 
บริการสุขภาพ (health services)   

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
- ขอมูลบริการสุขภาพ (Health Service) 
- ขอมูลสถิติสุขภาพในภาพรวมของประเทศ 
- ขอมูลสถิต ิส ุขภาพ ตามชุดตัวช ี ้ว ัดดานสุขภาพ (health 

indicators)  
- ขอมูลแสดงรายละเอียดของระบบขอมูลสุขภาพ ตามลักษณะ

การจัดเก็บ อาทิเชน การสำรวจดานสุขภาพ ที่ดำเนินการโดย
สำนักงานสถิติแหงชาติ 

- ขอมูลสถิติสุขภาพทั่วโลก ขององคการอนามัยโลก (world 
health statistics) โดยแสดงขอมูลของไทย เปรียบเทียบกับ
ภูมิภาคตางๆ และประเทศในภูมิภาค หรือเลือกประเทศเพ่ือ
เปรียบเทียบ พรอมแสดงแผนท่ีสุขภาพโลก   
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รวมท้ังสุขภาพเชิงอาชีพ 

พลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

Energy  
Natural Resources, 
and Environment  

 

 
 

พลังงาน 
 (วิทยา) น. ความสามารถซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจใหแรงงานได. (อ. 
energy). 

 
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
และมนุษยสามารถนำมาใชประโยชนได เชน บรรยากาศ ดิน น้ำ ปา
ไม ทุงหญา สัตวปา แรธาตุ พลังงาน เปนตน 
 

สิ ่งแวดลอม หมายถึง สิ ่งตางๆ ที ่อยู รอบตัวเรา ทั ้งสิ ่งที ่ม ีช ีวิต 
สิ่งไมมีชีวิต เห็นไดดวยตาเปลา และไมสามารถเห็นไดดวยตาเปลา 
รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยเปนผูสรางขึ้น (ไดแก 
สาธารณูปการตางๆ เชน ถนน เข่ือนก้ันน้ำ ฯลฯ) 
 

- ขอมูลสภาพแวดลอม (ดิน ฟา อากาศและความชื้น) 
- ขอมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
- ขอมูลปริมาณหมอกควัน 
- ขอมูลคุณภาพน้ำคา (DO) / (BOD)  
- ขอมูลการบำบัดน้ำเสีย 
- ขอมูลสถานการณน้ำ 
- ขอมูลดานการชลประทาน (เขื่อน/อางเก็บน้ำ/ปริมาตรเก็บ

กัก) 
- ขอมูลระดับน้ำจาก CCTV 
- การเฝาระวังติดตามสถานการณน้ำ 24 ชั่วโมง 
- ขอมูลพ้ืนท่ีประสบอุกภัย 
- พ้ืนท่ีเตือนภัย 
- ขอมูลรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย 
- ขอมูลพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบและบัญชีรายชื่อจังหวัดที่มี

โอกาสเกิดหลุมยุบ 
- ขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดธรณีพิบัติ  
- ขอมูลภัยพิบัติแผนดินไหวประเทศไทย 
- สถานการณคุณภาพน้ำแมน้ำเจาพระยา  
- สถานการณทรัพยากรน้ำในลุมแมน้ำโขง  
- ขอมูลบอน้ำบาดาล 
- ขอมูลทะเบียนชางเจาะน้ำบาล 
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- ตารางสรุปรายละเอียดผูรับจางเจาะน้ำบาดาล 
- ระดับน้ำและสถานการณน้ำบาดาล 
- มลพิษทางอากาศและกาซเรือนกระจก 
- มลพิษทางดิน 
- มลพิษทางเสียง 
- ขอมูลสถิติพลังงาน  
- สถานการณดานพลังงาน  
- พลังงานทางเลือก  
- พลงังานทดแทน  
- ปริมาณการผลิตพลังงาน  
- ปริมาณการใชพลังงาน  
- การนำเขา/สงออกพลังงาน 

สังคม และ สวัสดิการ 
Society and 

Welfare  
 

 
 

 

สังคม หมายถึง กลุมคนอยางนอยสองคนขึ้นไปมาอาศัยอยูรวมกันใน
บริเวณหนึ่ง คนเหลานี้จะมีความสัมพันธหรือการกระทําตอบโตกัน
และกัน สังคมมนุษยมีองคประกอบ ๔ เรื่องคือ 

๑. ประชากร  
๒. ความสัมพันธ 
๓. พ้ืนท่ี หรือ อาณาเขต 
๔. การจัดระเบียบทางสังคม 
โดยสังคม จะรวมถึง สวัสดิการพ้ืนฐานของประชากร 

 
 

ขอมูลสำมะโนประชากร  
สำมะโนครัวเรือน  
จำนวนผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูดอยโอกาส  
อัตราการจางงาน  
การวางงาน  
- การพัฒนาฝมือแรงงาน  
- จำนวนผูท่ีไดรับบริการในสถานสงเคราะห ขอมูลประกันสังคม  
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
- ขอมูลบุคลากรทางดานสวัสดิการสังคม  
- ขอมูลเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ ฯลฯ  



 

๒๖ 
 

กลุมขอมูล 
 

คำอธิบายกลุมขอมูล ตัวอยางชุดขอมูล 

 

สวัสดิการ  
น. การใหสิ่งท่ีเอ้ืออำนวยใหผูทำงานมีชีวิตและสภาพความเปนอยูท่ีดี
และสะดวกสบาย เชน มีสถานพยาบาล ใหท่ีพักอาศัย จัดรถรับสง. 

 

การเมือง การปกครอง 

Politics and 
Government  

 

 

การเมือง  
๑.งานที่เกี่ยวกับรัฐหรือแผนดิน เชน วิชาการเมือง ไดแก วิชาวาดวย

รัฐ การจัดสวนแหงรัฐ และการดำเนินการแหงรัฐ 
๒.การบริหารประเทศเฉพาะที่เก่ียวกับนโยบายในการบริหารประเทศ 
เชน การเมืองระหวางประเทศ ไดแกการดำเนินนโยบายระหวาง
ประเทศ 
๓.กิจการอำนวยหรือควบคุมการบริหารราชการแผนดิน เชน ตำแหนง

การเมือง ไดแกตำแหนงซึ ่งมีหนาที ่อำนวย (คณะรัฐมนตรี) หรือ
ควบคุม (สภาผูแทนราษฎร) การบริหารแผนดิน 
การปกครอง หมายถึงการทํางานของเจาหนาที่ของรัฐไดแก       ข
าราชการ พนักงานสวนทองถิ่นและรัฐวิสาหกิจทั้งหลายตามกฎหมาย
และนโยบายของรัฐบาล 

การปกครอง  
๑.เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารวาง ระเบียบ กฎเกณฑสําหรับสังคม เพ่ือ
สรางความเสมอภาค เปนธรรมแกสังคม   
๒.การทํางานของเจาหนาท่ีของรัฐไดแกขาราชการพนักงาน      สวนท
องถ่ินและรัฐวิสาหกิจท้ังหลายตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล 

- จำนวนพรรคการเมือง  
- จำนวนสมาชิกพรรคการเมือง  
- จำนวนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  
- ผลการเลือกตั้ง  
- การปองกันปราบปรามการทุจริต  
- รายงานการตรวจสอบทรัพยสิน  
- ขอมูลการบริหารราชการ (สวนกลาง/สวนภูมิภาค/สวน

ทองถ่ิน)  
- หนวยงานระดับกรมจำแนกตามกระทรวง เขตการปกครอง 

(จังหวัด อำเภอ ตำบล หมูบาน) 
- จำนวนกำลังคนภาครัฐ ฯลฯ 
- ขอมูลเงินเดือน/เกณฑการพิจารณาเงินเดือน 
- บำเหน็จ/บำนาญ ขาราชการ 

 



 

๒๗ 
 

กลุมขอมูล 
 

คำอธิบายกลุมขอมูล ตัวอยางชุดขอมูล 

กฎหมาย ศาล และ
อาชญากรรม  

Law, Crime, and 
Justice  

 
 

กฎหมาย 
๑)  (กฎ) น. กฎเกณฑที่ผูมีอำนาจตราขึ้นเพื่อใชบังคับบุคคลใหปฏิบตัิ
ตามเปนการทั่วไป ผูใดไมปฏิบัติตามยอมไดรับผลราย กฎหมายอาจ
ตราขึ ้นเพื ่อกำหนดระเบียบแหงความสัมพันธระหวางบุคคลหรือ
ระหวางบุคคลกับรัฐ หรือเพื่อใชในการบริหารประเทศ กฎหมายอาจ
เกิดจากจารีตประเพณีอันเปนท่ียอมรับนับถือกันก็ได 
ศาล 
(๑) [สาน]  (กฎ) น. องคกรฝายตุลาการซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษา

อรรถคดี ผูพิพากษาหรือตุลาการซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษา
อรรถคด ี

(๒) น. ท่ีชำระความ เชน ศาลแพง ศาลอาญา 
อาชญากรรม  
การกระทำความผิดทางอาญา. 

- ขอมูลกฎหมาย  
- จำนวนการใหคำปรึกษาดานกฎหมาย  
- เนื้อหาของกฎหมาย  
- รัฐธรรมนูญของไทย  
- ขอมูล พรบ. ตาง ๆ กฎเกณฑ  
- โดยรวมถึงกรณีที่มีการแกไขกฎหมาย (วันที่แกไข และ ไดรับ

การอนุมัติ) Update เปนรายไตรมาส 
- สถิติการเกิดอาชญากรรม 
- อัตราการรับแจงคดี  
- การดำเนินคดี  
- ผลการพิจารณาคดี และการบำบัดฟนฟู  
- จำนวนผูตองขังและระยะเวลาเฉลี่ยการถูกคุมขังระหวางการ

พิจารณาคดี  
- จำนวนนักโทษเด็ดขาด ฯลฯ  
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เมืองและภูมิภาค 
Cities and Regions 

 

 

ภูมิภาค 
(๑) [พูมมิ-, พูมิ-] หัวเมือง 
(๒) (ภูมิ) น. อาณาบริเวณท่ีมีลักษณะบางอยางเชนลักษณะทาง

ธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรม ทางการเมือง 
คลายคลึงกันจนสามารถจัดเขาพวกกันได และแตกตางกับ
บริเวณใกลเคียงโดยรอบ.   
 

 
เมือง 
พื ้นที ่ต ั ้งชุมชนซึ ่งมีขนาดใหญกวาหมู บาน มีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแลและจัดการ อาจ
เรียกเมืองตาง ๆ ตามลักษณะกิจกรรมท่ีสำคัญในเมืองนั้น ๆ เชน เมือง
การคา เมืองอุตสาหกรรม หรือตามสถานที่ตั ้ง เชน เมืองชายทะเล 
หรือเมืองทาทางทะเล 

- ฐานขอมูลของรหัสไปรษณีย/รหัสไปรษณียและตำแหนงเชิง
พ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของเก่ียวกับละติจูดและลองจิจูด 

- ขอมูลท่ีตั้งสถานท่ีตาง ๆ  
- ขอมูลดานการผังเมือง การพัฒนาเมือง 

- ขอมูลแผนที่ทาง ภูมิศาสตร GIS ขอมูลพิกัดเสนขอบ ขอมูล
ภาพถายดาวเทียม 

- มูลคาท่ีดิน การครอบครองท่ีดิน ขอมูลแสดงแผนท่ีของท่ีดิน 
- ชุดขอมูลท่ีตั้งและอาณาเขตของแตละจังหวัด 
- ขอมูลเก่ียวกับภูมิภาค การแบงภูมิภาค 

- ขอมูลท่ีเปนลักษณะแผนท่ีทางภูมิศาสตรของประเทศ 
- ภาพถายทางอากาศ ภาพถายดาวเทียม 
- รวมถึงเสนทางการจราจรระดับชาติ แนวน้ำและเครื่องหมาย

ความสูง รวมถึงการถือครองท่ีดินของรัฐ 



 

๒๙ 
 

กลุมขอมูล 
 

คำอธิบายกลุมขอมูล ตัวอยางชุดขอมูล 

วิจัย วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีดิจิทัล และ

นวัตกรรม 

Research, Science, 
Digital, and 
Innovation  

 

 

วิจัย  
น. การสะสม, การรวบรวม. (ป., ส.). 
(๑) น. การคนควาเพื่อหาขอมูลอยางถี่ถวนตามหลักวิชา เชน วิจัย
เรื่องปญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร.  

(๒) ก. คนควาเพื่อหาขอมูลอยางถี่ถวนตามหลักวิชา เชน เขากำลัง
วิจัยเรื่องมลพิษทางอากาศอยู.  
(๓) ว. ท่ีคนควาเพ่ือหาขอมูลอยางถ่ีถวนตามหลักวิชา เชน งานวิจัย.  
วิทยาศาสตร 
ความรูที่ไดโดยการสังเกตและคนควาจากปรากฏการณธรรมชาติแลว

จัดเขาเปนระเบียบ วิชาที่คนควาไดหลักฐานและเหตุผลแลวจัดเขา
เปนระเบียบ 

เทคโนโลยี  
วิทยาการท่ีนำเอาความรูทางวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชนในทาง
ปฏิบัติ อุตสาหกรรม เปนตน  
นวัตกรรม 
การกระทำหรือสิ่งท่ีทำข้ึนใหมหรือแปลกจากเดิมซ่ึงอาจจะเปน
ความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ เปนตน  

- จำนวนบุคลากรทางดานว ิทยาศาสตร  เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรม  

- จำนวนผลงานตีพิมพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
- อ ันด ับความสามารถในการแข งข ันด านว ิทยาศาสตร  

เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
- จำนวนการยื่นคำขอและการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร ฯลฯ  



 

๓๐ 
 

กลุมขอมูล 
 

คำอธิบายกลุมขอมูล ตัวอยางชุดขอมูล 

ขนสง 
และโลจิสติกส  

Transport and 
Logistics  

 

 

ขนสง 
การเคลื่อนยายคนและสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การขนสงแบง
ออกเปนหมวดใหญดังนี้ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และอ่ืนๆ  
 
โลจิสติกส หรือ ลอจิสติกส กิจกรรมที่มีการเคลื่อนยาย จัดเก็บสินคา 
วัสดุ วัตถุดิบ เอกสาร จากท่ีหนึ่งไปสูอีกท่ีหนึ่ง 

- ขอมูลตารางการเดินรถ  
- เสนทางการเดินรถโดยสารประจำทาง รถไฟ รถไฟฟา ทาเรือ 

ทาอากาศยาน  
- สถานีขนสงสินคาและผูโดยสาร  

- ขอมูลสถานีรถประจำทาง สถานีรถไฟ  
- ขอมูลสนามบิน 
- จุดเชื่อมตอบริการสาธารณะ 

- การจดทะเบียนรถ เรือ  
- รายงานการจราจรและอุบัติเหตุ  
- ปริมาณการเดินทางและการขนสงสินคา  
- จำนวนเท่ียวบิน  
- อัตราคาโดยสารและคาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ  

ทองเท่ียว และกีฬา 
Tourism and sport 

 

 

ทองเท่ียว 
การเดินทางของมนุษยจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง 
หรือการเดินทางจากถ่ินพำนักท่ีอาศัยไปยังสถานท่ีอ่ืนเปนการชั่วคราว
ดวยความสมัครใจไป และเปนการเดินทางดวยเหตุผลของการ
ทองเท่ียวมิใชเพ่ือการประกอบอาชีพ หรือหารายได 
กีฬา  
น. กิจกรรมหรือการเลนท่ีมีกฎกติกากำหนด เพ่ือความสนุก
เพลิดเพลินผอนคลายความเครียด หรือเสริมสรางรางกายใหแข็งแรง 
และอาจใชเปนการแขงขันเพ่ือความเปนเลิศ เชน ฟุตบอล วายน้ำ 
หมากรุก ปนเขา ลาสัตว 

- รายชื่อสถานท่ีทองเท่ียวท่ีตั้งอยูในประเทศไทย 
- รายชื่อวัด/มัสยิด/สถานปฏิบัติธรรม  
- รายชื่อพิพิธภัณฑ 
- รายชื่ออุทยานแหงชาติ 
-   รายการจัดการแขงขันกีฬา บุคลากรดานการกีฬา ฯลฯ 
-   โบราณสถาน 
-   แหลงประวัติศาสตร 
 



 

๓๑ 
 

กลุมขอมูล 
 

คำอธิบายกลุมขอมูล ตัวอยางชุดขอมูล 

ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม  

Religion, Art, and 
Culture  

 

 

ศาสน-, ศาสนา  
 [สาสะนะ-, สาดสะนะ-, สาดสะหฺนา] น. ลัทธิความเชื่อถือของมนุษย
อันมีหลัก คือแสดงกำเนิดและความสิ้นสุดของโลกเปนตน อันเปนไป
ในฝายปรมัตถประการหนึ่ง แสดงหลักธรรมเก่ียวกับบุญบาปอันเปนไป
ในฝายศีลธรรมประการหนึ่ง พรอมทั้งลัทธิพิธีที่กระทำตามความเห็น
หรือตามคำสั ่งสอนในความเชื ่อถือนั ้น ๆ. (ส. ศาสน วา คำสอน, 
ขอบังคับ; ป. สาสน).  
ศิลป-, ศิลป ๑, ศิลปะ  
(๑) [สินละปะ-, สิน, สินละปะ] น. ฝมือ, ฝมือทางการชาง, การทำให
วิจิตรพิสดาร, เชน รูปสลักวีนสัเปนรูปศิลป เขาทำดอกไม
ประดิดประดอยอยางมีศิลปะ ผูหญิงสมัยนี้มีศิลปะในการแตงตัว (ส. 
ศิลฺป; ป. สิปฺป วา มีฝมืออยางยอดเยี่ยม).  
(๒) น. การแสดงออกซ่ึงอารมณสะเทือนใจใหประจักษดวยสื่อตาง ๆ 
อยางเสียง เสน สี ผิว รูปทรง เปนตน เชน วิจิตรศิลป ศิลปะการดนตรี 
ศิลปะการวาดภาพ ศิลปะการละคร. (ส. ศิลฺป; ป. สิปฺป วา มีฝมือ
อยางยอดเยี่ยม).  
วัฒนธรรม คือ ระบบในสังคมมนุษยที ่มนุษยสรางขึ้น มิใชระบบท่ี
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติตามสัญชาตญาน อาจเปนการกำหนดพฤติกรรม
และ/หรือความคิด ตลอดจนวิธีการหรือระบบการทำงาน 

- แหลงขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทองถ่ิน  

- ขอมูลศิลปนแหงชาติและบุคคลสำคัญทางดานวัฒนธรรม  
- ขอมูลผูประกอบการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ  
- รายชื่อโรงเรียนพระปรยิัติธรรม  

- จำนวนพระภิกษุและสามเณร   
 

https://opendata.data.go.th/dataset?groups=culture
https://opendata.data.go.th/dataset?groups=culture
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