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หวัข้อน าเสนอ 

• การเปิดเผยข้อมลู 5 ระดบั (5-star Open Data) 

– Open Data ระดบัท่ี 1-3 

– Open Data ระดบัท่ี 4 และ 5  

• กระบวนการจดัการ Open Government Data ด้วยมาตรฐาน 

RDF 

– ขัน้ตอนการจดัการชดุข้อมลู 

• ต้นแบบและตวัอย่างการประยกุต์ใช้งาน Open Government 

Data ด้วยมาตรฐาน RDF 

– demo-api.data.go.th 
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การเปิดเผยข้อมลู 5 ระดบั  

(5-star Open Data) 



การเปิดเผยข้อมลู 5 ระดบั 
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ชดุข้อมลูตวัอย่าง 

• หน่วยงาน ก. ต้องการเปิดเผยข้อมลูรายช่ือเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน สาขาท่ีสงักดั ที่อยู ่จงัหวดัที่ตัง้ และเบอร์
ติดตอ่ 

– การเปิดเผยข้อมลู ระดบัท่ี 1 -> .pdf 

– การเปิดเผยข้อมลู ระดบัท่ี 2 -> .xls (Excel format) 

– การเปิดเผยข้อมลู ระดบัท่ี 3 -> .csv (Comma Separated 

Format) 

– การเปิดเผยข้อมลู ระดบัท่ี 4 และ 5 -> .rdf (Resource 

Description Framework) 
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ตวัอย่างการเปิดเผยข้อมลู ระดบัท่ี 1 

employee.pdf OL = Open License 
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การเปิดเผยข้อมลู ระดบัท่ี 1 

ข้อดี 

 - สร้างง่าย 
 - ง่ายตอ่การอ่าน ดสูวยงาม 

ข้อเสีย 

 - น าข้อมลูไปต่อยอดใช้ประโยชน์ยาก (not 

reusable) 
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ตวัอย่างการเปิดเผยข้อมลู ระดบัท่ี 2 

employee.xls 

** ขอ้มลูดบิ (raw data) 

OL = Open License 
RE = Reusable 
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การเปิดเผยข้อมลู ระดบัท่ี 2 

ข้อดี 

 - สร้างง่าย 

 - น าข้อมลูไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ง่าย (reusable) 

ข้อเสีย 

 - ไม่ใช่มาตรฐานแบบเปิด (not open format) 
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ตวัอย่างการเปิดเผยข้อมลู ระดบัท่ี 3 

employee.csv OL = Open License 
RE = Reusable 
OF = Open Format 
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การเปิดเผยข้อมลู ระดบัท่ี 3 

ข้อดี 

 - สร้างง่าย 

 - น าข้อมลูไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ง่าย (reusable) 

   - มาตรฐานแบบเปิด (open format) 

ข้อเสีย 

    - ยากตอ่การบรูณาการเช่ือมโยงข้อมลูข้ามชดุข้อมลู 
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ตวัอย่างการเปิดเผยข้อมลู ระดบัท่ี 4 
@prefix a: <http://org1.or.th/data#> .  

 

a:person_1 a:name  “นายสมชาย ใจดี”. 

a:person_1   a:branch_province “กรุงเทพมหานคร ”. 

a:person_1   a:branch_address “1 ถ.รัชดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400”. 

a:person_1   a:branch_phone “02-123-4567”. 

 

a:person_2 a:name  “นายสมศักดิ์ สุภาพ”. 

a:person_2     a:branch_province  “ปทมุธานี”. 

a:person_2     a:branch_address “111 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120”. 

a:person_2     a:branch_phone “02-564-9999”. 

 

a:person_3 a:name  “นายสมพงษ์ สวัสด”ี. 

a:person_3   a:branch_province  “กรุงเทพมหานคร”. 

a:person_3   a:branch_address “1 ถ.รัชดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400”. 

a:person_3   a:branch_phone “02-123-4567”. 

employee.rdf 
OL = Open License 
RE = Reusable 
OF = Open Format 
URI = Uniform Resource Identifier 

URI 
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การเปิดเผยข้อมลู ระดบัท่ี 4 

ข้อดี 
 - น าข้อมลูไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ง่าย (reusable) 

   - มาตรฐานแบบเปิด (open format) 

 - รองรับการบรูณาการเช่ือมโยงข้อมลูข้ามชดุข้อมลู 

ข้อเสีย 

   - สร้างได้ยากกวา่ระดบัท่ี 1-3 
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ตวัอย่างการเปิดเผยข้อมลู ระดบัท่ี 5 
@prefix a: <http://org1.or.th/data#> .  

@prefix b: <http://data.go.th/thai_location#> .  

 

a:person_1 a:name  “นายสมชาย ใจด”ี. 

a:person_1   a:branch_province b:province_10. 

a:person_1   a:branch_address “1 ถ.รัชดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400”. 

a:person_1   a:branch_phone “02-123-4567”. 

 

a:person_2 a:name  “นายสมศักดิ์ สุภาพ”. 

a:person_2     a:branch_province  b:province_13. 

a:person_2     a:branch_address “111 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120”. 

a:person_2     a:branch_phone “02-564-9999”. 

 

a:person_3 a:name  “นายสมพงษ์ สวัสด”ี. 

a:person_3   a:branch_province  b:province_10. 

a:person_3   a:branch_address “1 ถ.รัชดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400”. 

a:person_3   a:branch_phone “02-123-4567”. 

OL = Open License 
RE = Reusable 
OF = Open Format 
URI = Uniform Resource Identifier 
LD = Linked Data 

employee.rdf 

URI 
อ้างอิงข้อมลูในชดุข้อมลูอ่ืน 
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ตวัอย่างการเปิดเผยข้อมลู ระดบัท่ี 5 (2) 

@prefix b: <http://data.go.th/thai_location#> .  

 

b:province_10  b:name  “กรุงเทพมหานคร”. 
b:province_10  b:name_en “Bangkok”. 

b:province_10  b:code  “10”. 

 

b:province_13  b:name  “ปทุมธานี”. 
b:province_13  b:name_en “Pathum Thani”. 

b:province_13  b:code  “13”. 

 

… 

 

thai_location.rdf 
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การเปิดเผยข้อมลู ระดบัท่ี 5 

ข้อดี 
 - น าข้อมลูไปตอ่ยอดใช้ประโยชน์ได้ง่าย (reusable) 

   - มาตรฐานแบบเปิด (open format) 

 - มีการบรูณาการเช่ือมโยงข้อมลูข้ามชดุข้อมลู (linked data) 

ข้อเสีย 

   - สร้างได้ยากกวา่ระดบัท่ี 1-3 

   - ต้องมีมาตรฐานรหสับง่ชี ้(standard identifier) 
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ประโยชน์ของ open data ระดบัท่ี 4-5 

• เพิ่มคณุค่าให้กบัชดุข้อมลูที่มีอยู่ 
– สามารถน าไปสูค่วามเชื่อมโยงของข้อมลู (Linked Data) 

• งา่ยตอ่การอ้างอิงไปยงัชดุข้อมลูอ่ืนโดยใช้ URI 

• ชดุข้อมลูอ่ืนสามารถอ้างอิงมายงัชดุข้อมลูของเราโดยใช้ URI 

– ผู้พฒันาโปรแกรมสามารถบรูณาการข้อมูลจากหลายๆ ชดุ
ข้อมลู มาสร้างเป็นแอพพลิเคชนัใหมไ่ด้ง่ายย่ิงขึน้ 
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Open Government Data ในปัจจบุนั 

 
Data.gov 

 
Data.gov.uk 

 
Open-data.europa.eu 

 
Data.go.jp 
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สถิติของรูปแบบข้อมลูท่ีเปิดเผยข้อมลูบน 

Government Open Data Portal 

20 

+ 

References:  
- Sören Auer, http://www.ega.or.th/TrainingContent.aspx?CourseID=178 
- Dumitru Roman, https://sites.google.com/site/2014ldop/ 

+ 

ชดุข้อมลูแบบ RDF มีปริมาณ < 5% 



สถิติของรูปแบบข้อมลูท่ีเปิดเผยข้อมลูบน 

Government Open Data Portal (2) 

• Application ยังมีน้อยเม่ือเทียบกับจ านวนชุดข้อมูล 
• การใช้ประโยชน์จาก Government Open Data 

Portal ยังท าได้ยาก 

References:  
- Sören Auer, http://www.ega.or.th/TrainingContent.aspx?CourseID=178 
- Dumitru Roman, https://sites.google.com/site/2014ldop/ 
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กระบวนการจดัการ Open Government 

Data ด้วยมาตรฐาน RDF 



กระบวนการจดัการชดุข้อมลูในแบบ RDF ส าหรับชดุข้อมลูจาก data.go.th 

23 

http://www.nectec.or.th/


โปรแกรมเคร่ืองมือส าหรับจดัการชดุข้อมลู Open Data 

ชนิด RDF 

สร้างชุดข้อมูลชนิด RDF (Dataset Publishing) 
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ใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลชนิด RDF (Dataset Application) 

• โปรแกรมสร้างชดุข้อมลู (RDF Dataset Creation Tool) 
• เวบ็ทา่ศนูย์รวมชดุข้อมลู (RDF Dataset Portal) 

• โปรแกรมสืบค้นชดุข้อมลู (RDF Data Browsing/ Search) 
• API ส าหรับชดุข้อมลู (RDF Dataset API) 



การสร้างชดุข้อมลูชนิด RDF 



โปรแกรมสร้างชดุข้อมลู  

(RDF Dataset Creation Tool) 

ขัน้ตอนที่ 1 - ก าหนดโครงสร้างของข้อมลูในแบบมาตรฐาน OWL (Web 
Ontology Language) โดยใช้โปรแกรม Ontology Editor 

Protégé - http://protege.stanford.edu/ 
26 



โปรแกรมสร้างชดุข้อมลู  

(RDF Dataset Creation Tool) 

ขัน้ตอนท่ี 2 - จดัเตรียมชดุข้อมลูในแบบตารางฐานข้อมลู 
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โปรแกรมสร้างชดุข้อมลู  

(RDF Dataset Creation Tool) 

ขัน้ตอนท่ี 3 – เชื่อมโยงโครงสร้างข้อมลูแบบ OWL กบัโครงสร้าง
ฐานข้อมลู และสร้างชดุข้อมลูแบบ RDF 

Ontology Application Management Framework (OAM) 
http://lst.nectec.or.th/oam/ 
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เว็บท่าศนูย์รวมชดุข้อมลู (RDF Dataset 

Portal) 

ขัน้ตอนท่ี 4 – Upload ไฟล์ชดุข้อมลูและก าหนดเมทาเดทาของชดุข้อมลู 

http://demo-api.data.go.th/ 29 



Open Data Portal ส าหรับชดุข้อมลูชนิด RDF (Beta) 
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http://demo-api.data.go.th/ 



การใช้ประโยชน์ชดุข้อมลูชนิด RDF 



โปรแกรมสืบค้นชดุข้อมลู (RDF Data Browsing/ Search) 

32 

ชดุขอ้มลู: Thailand Location 
คน้หา: รายชือ่จังหวดัในภาคเหนอื 



API ส าหรับชดุข้อมลู (RDF Dataset API) 
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ชดุขอ้มลู: Thailand Location 
คน้หา: รายชือ่จังหวดัในภาคเหนอื 



ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลจากชดุขอ้มูลผ่าน Web API 

34 

1. คน้หาขอ้มลูป้ายรถเมลบ์นถนนเยาวราช 
Dataset : city_bus 

API: /searching/api/dataset/query?dsname=city_bus&path=city_bus& 

property=road&operator=CONTAINS&value=เยาวราช 

2. คน้หาขอ้มลูป้ายรถเมลท์ีร่ถเมลส์าย1 วิง่ผา่นบนถนนเจรญิกรงุ 
Dataset : city_bus 

API: /searching/api/dataset/query?dsname=city_bus&path=city_bus& 

property=Number_bus&operator=EQUALS&value=1&property=road& 

operator=CONTAINS&value=เจรญิกรงุ 

3. คน้หาขอ้มลูระดบัน ้าในเขือ่นล าตะคองวันทีม่รีะดับน ้าทีใ่ชไ้ดน้อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 
Dataset : dam_stat 

API: /searching/api/dataset/query?dsname=dam_stat&path=DamStat& 

property=damName&operator=CONTAINS&value=ล าตะคอง& 

property=usablePercentage&opeator=LT&value=30 

ข้อมูลสายรถเมล์ 

ข้อมูลระดบัน า้ในเขือ่น 



OpenData Hackathon#2 
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31 ม.ค. – 1 ก.พ. 2558 



ตวัอย่าง Demo Application ของ  
demo-api.data.go.th 

รายงานระดบัน า้ในอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่ทัว่ประเทศ รายงานปริมาณน า้ฝนในแตล่ะพืน้ท่ี 
36 ชดุข้อมลู: dam_stat  ชดุข้อมลู: rainfall_stat  



ประโยชน์ของการสร้างข้อมลูบน  

demo-api.data.go.th 

• เพิ่มคณุค่าให้กบัชดุข้อมลูท่ีมีอยู่ 
– สร้างเป็นชดุข้อมลู Open Data ระดบั 4 ดาว (ข้อมลูชนิด RDF) 

– ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากชดุข้อมลูในการสืบค้นชดุข้อมลูได้ 

– นกัพฒันาแอพพลิเคชนัสามารถใช้ประโยชน์และบรูณาการข้อมลู
ในชดุข้อมลูตา่งๆ ผ่าน API (Restful Web API) 
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Web API vs. ไฟล์ชดุข้อมลู (Full Dataset) 

- ไฟล์ชดุข้อมลู (Full Dataset) 

- การใช้งานต้องอา่นข้อมลูทัง้ไฟล์ เชน่ ข้อมลูทัง้ 10 ปี 

- วิธีการประมวลผลข้อมลูเช่น การสืบค้นข้อมลู ท าโดยนกัพฒันา 

- ต้อง download ชดุข้อมลูใหมเ่ม่ือมีการปรับปรุงข้อมลู 

- Web API 

- ใช้งานชดุข้อมลูเฉพาะสว่นท่ีต้องการ เช่น เลือกเข้าถึงเฉพาะข้อมลูของปี
ปัจจบุนัเท่านัน้ 

- นกัพฒันาไม่ต้องเขียนวิธีประมวลผลข้อมลูเอง เพียงสง่ผ่านตวัแปรเท่านัน้ 

- เม่ือมีการปรับปรุงข้อมลู สามารถเรียกใช้ API เดิมได้ 
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ข้อจ ากดัในปัจจบุนั 

• การสร้างไฟล์ชดุข้อมลูชนิด RDF มีความซบัซ้อนกวา่การสร้างชดุ
ข้อมลูชนิด .XLS  หรือ .CSV 

• ไฟล์ชดุข้อมลูท่ีจะสามารถแปลงเป็นข้อมลูชนิด RDF ต้องมี
คณุภาพดี และมีโครงสร้างข้อมลูในแบบของฐานข้อมลู 

– ต้องมีขัน้ตอนการปรับรูปแบบของชดุข้อมลู (data reformatting) ก่อน 
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ก้าวสูข้่อมลู Open Data ระดบั 5 ดาว (Linked Data)  

• ต้องมีข้อตกลงเร่ืองมาตรฐานข้อมลูในแตล่ะสาขา 

– มาตรฐานเมตาเดตา (metadata) ส าหรับข้อมลูสาขาตา่งๆ เช่น ข้อมลู
บคุคล ข้อมลูหน่วยงาน ข้อมลูสภาพอากาศ ข้อมลูสถานท่ี ฯลฯ 

– รหสับง่ชีม้าตรฐาน (identifier) เช่น รหสัสถานท่ี ถนน ต าบล อ าเภอ 

จงัหวดั รหสัหน่วยงาน รหสัท่ีใช้บง่ชีบ้คุคล ฯลฯ 

• เพื่อน าไปสูก่ารเช่ือมโยงข้อมลูแบบเปิดของภาครัฐ
(Linked Open Government Data) ได้ตอ่ไป 
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สรุป 

• การเปิดเผยข้อมลูสามารถท าได้ในหลายรูปแบบไฟล์ 

(การเปิดเผยข้อมลู 5 ระดบั) 

• แตล่ะระดบัตา่งกนัท่ีความง่ายตอ่การน าไปพฒันาตอ่ยอด 

(reusability) 

• Demo-api.data.go.th เป็นการน าร่องการสร้าง
ชดุข้อมลูในแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย
ยิ่งขึน้ส าหรับนกัพฒันา 
• Application ของชดุข้อมลู RDF และ Restful Web API 
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