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หวัข้อน าเสนอ 

• การเปิดเผยข้อมลูภาครัฐ (open government data) 

• มีประโยชน์อยา่งไร 

• ตา่งจากการเผยแพร่ข้อมลูผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานอยา่งไร 

• มาตรฐานทีเก่ียวข้องกบัการจดัท าชดุข้อมลู (dataset) 

• รูปแบบไฟล์ (file format) 

• เมตาเดทา (metadata) 

• สทิธ์ิในการใช้งานข้อมลู (license) 

• การเช่ือมโยงข้อมลูแบบเปิด (Linked open data) 

• แนวคิดการเปิดเผยข้อมลู 5 ระดบั (5-stars open data) 

• โครงสร้างพืน้ฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการบรูณาการข้อมลูแบบเปิด 
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การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ  
(Open Government Data) 
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การเปิดเผยข้อมลูภาครัฐมีประโยชน์อยา่งไร 

• ความโปร่งใส (transparency)  

• การสร้างมลูคา่ ทางสงัคมและเศรษฐกิจ 

(Releasing social and commercial 
value) 

• การสร้างความมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น 

(Participation and engagement)  

4 What is Open? - Open Knowledge Foundation; https://okfn.org/opendata/ 
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Data.gov 

 
Data.gov.uk 

 
Open-data.europa.eu 

 
Data.go.jp 

 

ตัวอย่างประเทศที่เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 



Open Government Partnership 

6 http://www.opengovpartnership.org/ 



เว็บไซต์ศนูย์กลางชดุข้อมลูภาครัฐ(Data.go.th) 

7 ข้อมูล ณ.วันที่ 28 ก.พ. 2559 



ระบบ “ภาษีไปไหน?” 

8 http://govspending.data.go.th 

http://govspending.data.go.th/


การเปิดเผยข้อมูลต่างจากการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์อย่างไร ? 
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การเปิดเผยข้อมลูในแบบรายงาน 
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การเปิดเผยข้อมลู
ในรูปแบบ
รายงาน (pdf) 

ข้อมลูอยูใ่นแบบที่
น าไปใช้ซ า้ได้ยาก 
(non machine-
readable) 



การเปิดเผยข้อมลูในแบบหน้าเวบ็ (web page) 
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HTML 

• น าข้อมลูเข้าสูฐ่านข้อมลู เพ่ือให้ผู้ใช้สืบค้นและ
เข้าถงึ Web browser ได้ 

ข้อมลูอยูใ่นแบบท่ีน าไปใช้ซ า้ได้ยาก ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีต้องการน าข้อมลูนีไ้ปใช้ 
(non machine-readable)  



การเปิดเผยข้อมลูในแบบชดุข้อมลู (dataset) 
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การเปิดเผยข้อมลูดิบ (raw data)ในแบบไฟล์ตารางค านวณ (spreadsheet) 

ข้อมลูอยูใ่นแบบท่ีน าไปใช้ซ า้ได้ง่าย ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี
ต้องการน าข้อมลูนีไ้ปใช้ (machine-readable)  



การเปิดเผยข้อมลูในแบบชดุข้อมลู (dataset) (2) 
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Open Data - เผยแพรข่อ้มลูดบิในแบบชดุขอ้มลู  
(dataset) ทีน่ าออกจากฐานขอ้มลู (Database) 
เพิม่เตมิจากทีใ่หเ้ขา้ถงึผา่นหนา้เว็บได ้

HTML 

Export 



มาตรฐานทเีกี่ยวข้องกับการจัดท าชุด
ข้อมูล (Dataset) 

14 อ้างอิง: แนวปฏิบตัิและมาตรฐานเชิงเทคนิคส าหรับศนูย์กลางข้อมลูเปิดภาครัฐ 
(Data.go.th) https://data.go.th/document/14 
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รูปแบบ (format) ของการเปิดเผยข้อมูล 
คว
าม
ซบั
ซ้อ
นข
อง
คว
าม
ต้อ
งก
าร
ใช้
งา
นข้
อม
ลู 



รูปแบบของไฟล์ (file format) ส าหรับการ
เปิดเผยข้อมลู 

• รูปแบบของไฟล์ท่ีเหมาะสมส าหรับการเปิดเผย
ข้อมลูพิจารณาจาก 

• เป็นมาตรฐานเปิด (open standard) 

• โปรแกรมคอมพิวเตอร์น าไปใช้งานได้ง่าย (machine 

readable/ reusability) 
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รูปแบบการเปิดเผยข้อมลูตามความง่ายต่อการน าไปใช้งาน 

17 

การน าไปใช้ซ า้ได้ง่าย 

มาตรฐานเปิด 



รูปแบบไฟล์ชดุข้อมลูบน Data.go.th 
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ข้อมูล ณ. วันที่ 28 ก.พ. 59 



หมวดหมู ่(category) ของชดุข้อมลู 
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หมวดหมู่ จ านวนชุดข้อมูล 
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  89 
สาธารณสุข  70 
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม  69 
งบประมาณ และการใช้จ่ายของภาครัฐ  60 
คมนาคม และโลจิสติกส์  41 
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  27 
สถานท่ี การท่องเท่ียว และกีฬา  24 
สังคมและสวัสดิการ  23 
เกษตรกรรม และชลประทาน  22 
การศึกษา  21 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  13 
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม  10 
การเมือง และการปกครอง  10 
แผนที่  4 
ภูมิอากาศ และภัยพิบัติ  4 
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล และรหัสมาตรฐาน  3 
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 0 

ข้อมูล ณ. วันที่ 28 ก.พ. 59 

Data.go.th 
ก าหนดหมวดหมู่
ของชุดข้อมูล 
17 หมวดหมู ่
 
(ดัดแปลงจากหมวดหมู่ที่
ก าหนดโดยส านักงานสถิติ
แห่งชาติ) 



เมตาเดทาของชดุข้อมลู data.go.th 
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ล าดับที ่ รายการ ฟิลด์บังคับ ค าอธิบาย 

1 Unique Identifier Yes รหัส (ID) ส าหรับข้อมูลในแต่ละชุด (Auto-generated) 

2 Title Yes ชื่อหัวข้อของชุดข้อมูล 

3 Description Yes บ่งบอกถึงเนื้อความในข้อมูลอยา่งสั้น 

4 Tags Yes  Keywords ที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูล ส าหรับการค้นหา 

5 Last Updated Yes วันที่ท าการเปลี่ยนแปลงหรืออัพเดตข้อมูลครั้งล่าสุด (Auto-generated) 

6 Publisher Yes ชื่อหน่วยงานเจ้าของชุดข้อมูลที่เผยแพร่ 

7 Contact Name Yes ชื่อผู้ติดต่อหลักส าหรับข้อมูลที่น ามา เผยแพร่ 

8 Contact Email Yes E-mail ของผู้ติดต่อหลัก 

9 Contact Number Yes เบอร์โทรของผู้ติดต่อหลัก 



เมตาเดทาของชดุข้อมลู data.go.th (2) 
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ล าดับที ่ รายการ ฟิลด์บังคับ ค าอธิบาย 

10 Format Yes รูปแบบของไฟล์ข้อมูล 

11 Frequency Yes ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล 

12 Category Yes หมวดหมู่ของชุดข้อมูล  

13 Language Yes ภาษาของชุดข้อมูล 

14 Public Access Level Yes ระดับในการเข้าถึงข้อมูล (มี/ ไม่มีข้อจ ากัดในการใช้งานชุดข้อมูล) 

15 URL   URL ของชุดข้อมูล  

16 License   Open Government License 

17  Rights   อธิบายเพิ่มเติมจากข้อ 14 



Open Government License – Thailand 

สิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้ข้อมลู  

1. คดัลอก เผยแพร่ แจกจ่าย และสง่ข้อมลู เพ่ือวตัถปุระสงค์อนัชอบด้วยกฎหมาย 

2. ปรับใช้ข้อมลู โดยวิธีการหรือรูปแบบใดๆ ซึง่ไม่เป็นการปรับเปล่ียนเนือ้หาสาระ
ของข้อมลู เพ่ือวตัถปุระสงค์อนัชอบด้วยกฎหมาย 

3. ใช้ประโยชน์ของข้อมลู ซึง่รวมถึง การรวมข้อมลูเข้ากบัข้อมลูอ่ืนๆ หรือการน า
ข้อมลูมาเป็น สว่นหนึ่งของผลิตภณัฑ์หรือแอปพลิเคชนัของผู้ใช้ข้อมลู ในเชิง
สาธารณะประโยชน์ หรือในเชิงพาณิชย์ เพ่ือวตัถปุระสงค์อนัชอบด้วยกฎหมาย  

22 



Open Government License – Thailand (2) 

• ผู้ใช้ข้อมลูต้องอ้างองิถงึผู้อนุญาต โดยใสข้่อความ
เฉพาะของผู้ให้บริการข้อมลูที่ระบถุึงผู้อนญุาต 
• หรือ อาจระบเุป็น “สทิธิการใช้ข้อมลู ภายใต้สญัญาอนญุาตให้ใช้ข้อมลูภาครัฐ

แบบเปิดของประเทศไทย (Open Government License - Thailand) จาก 

“Data.go.th”” 

• การอนญุาตให้ใช้ข้อมลูนีไ้ม่ครอบคลมุถึง “ข้อมลู
สว่นบคุคลที่อยู่ในเนือ้หาข้อมลู” 

23 



License อื่นๆ – Creative Commons 
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สัญลักษณ์ ชื่อเรียก ค าอธิบาน 

CC BY อนุญาตให้ใช้ข้อมูลอย่างอิสระ โดยต้องระบุท่ีมา
ข้อมูล (Credit original creator) 

CC Share Alike อนุญาตให้ใช้ข้อมูลอย่างอิสระ โดยต้องระบุที่มา
ข้อมูล และต้องอนุญาตให้ใช้ข้อมูลที่สร้างขึ้นภายใต้
สิทธิ์เดียวกัน (Credit original creator + credit 
the same license 

CC NoDerivs ห้ามดัดแปลงแก้ไข 

CC NonCommercial ห้ามน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 



การเช่ือมโยงข้อมูลแบบเปิด 

(Linked open data) 
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การเปิดเผยข้อมลู 5 ระดบั 
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ความหมายของการเปิดเผยข้อมลู 5 ระดบั 

27 



ตวัอย่างรูปแบบข้อมลูตามการเปิดเผยข้อมลู 5 ระดบั 

28 



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) 

31 



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) 

33 



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 

  35 



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 

36 



การเปิดเผยข้อมลู ระดบัท่ี 4 

ข้อดี 
 - น าข้อมลูไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ง่าย (reusable) 

   - มาตรฐานแบบเปิด (open format) 

 - รองรับการบรูณาการเช่ือมโยงข้อมลูข้ามชดุข้อมลู 

ข้อเสีย 

   - สร้างได้ยากกวา่ระดบัท่ี 1-3 

  37 



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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เปรียบเทียบ RDF กบัไฟล์ Excel (.xls) 

XLS RDF 

Data model columns, rows, cells resource, class, property 

Schema language no RDFS, OWL (ontology) 

Query language no SPARQL 

Purpose data interchange data integration 

Semantic 
relationship 
(meaning) 

ambiguous well-defined 

Machine- 
understandable 

meaning can not be 
interpreted by machine 

meaning can be interpreted by 
machine 

(inference) 
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เปรียบเทียบ RDF กบั XML 

XML RDF 

Data model elements, attributes resource, class, property 

Schema language DTD, XML Schema RDFS, OWL (ontology) 

Schema required optional optional 

Query language XQuery SPARQL 

Purpose data interchange data integration 

Semantic 
relationship 
(meaning) 

ambiguous well-defined 

Machine- 
understandable 

meaning can not be 
interpreted by machine 

meaning can be interpreted by 
machine 

(inference) 



โครงสร้างพืน้ฐานของการเช่ือมโยงข้อมลู 

• ข้อมลูชนิดมีโครงสร้างท่ีอยูใ่นรูปแบบท่ีถกูต้อง (well-

formatted structured data) 

• รหสักลางในการอ้างอิงถงึสิง่ตา่งๆ (standard codes) 

• เวบ็เอพีไอ (Web API) 
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ข้อมลูชนิดมีโครงสร้างท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีถกูต้อง 

• ไฟล์ชดุข้อมลูท่ีจะสามารถแปลงเป็นข้อมลูชนิด RDF ต้องมี
คณุภาพดี และมีโครงสร้างข้อมลูในแบบของฐานข้อมูล 

– แถวแรกเป็นช่ือคอลมัน์/ แถวท่ีเหลือเป็นคา่ข้อมลู 

– 1 คอลมัน์ 1 ช่ือ (ไม่มีการ span คอลมัน์) 

– ไม่มีค าอธิบายข้อมลูอยู่เหนือ หรือ ท้ายตาราง 
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ตวัอย่างข้อมลูมีโครงสร้างไม่ถกูต้อง 
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เก็บข้อมลูในแต่
ละคอลมัน์ 

มีการ span
คอลมัน์ ในช่ือ
คอลมัน์ หรือ ใน
ค่าข้อมลู 



ตวัอย่างข้อมลูมีโครงสร้างไม่ถกูต้อง (2) 
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มีค าอธิบายข้อมลู
อยู่เหนือ หรือท้าย
ตาราง 

มีแถว หรือ คอลมัน์
ว่าง (ไมม่ีข้อมลู) 

มีแถว ท่ีเป็นช่ือ
คอลมัน์หลายครัง้ 



รหสักลางในการอ้างอิงถึงสิ่งตา่งๆ (standard codes) 

• ต้องมีข้อตกลงเร่ืองรหสับง่ชีม้าตรฐาน (standard identifier) 

ท่ีชดุข้อมลูจากตา่งหนว่ยงานต้องใช้งานร่วมกนั 

– รหสับคุคล 

– รหสัหน่วยงาน 

– รหสัสถานท่ี 

– รหสัถนน 

– รหสัต าบล/อ าเภอ 

– รหสัจงัหวดั 

– ฯลฯ 

 
48 

รหสัจงัหวดั 
รหสัหน่วยงาน 



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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สรุป 

• การเปิดเผยข้อมลูภาครัฐผ่าน Data.go.th สามารถท าได้โดยการสร้างไฟล์
ชดุข้อมลู (dataset) ท่ีอยู่ในแบบท่ีน าไปใช้ซ า้ได้งา่ย (reuse)  

• ผู้ เผยแพร่ชดุข้อมลูต้องระบเุมตาเดทา (metadata) และก าหนดสทิธ์ิในการใช้งาน
ข้อมลู (license) เพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้งานชดุข้อมลู 

• แนวทางการเปิดเผยข้อมลู 5 ระดบั แตล่ะระดบัตา่งกนัท่ี 

• ความง่ายตอ่การน าไปใช้โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Machine Readable) 

• ความเป็นมาตรฐานแบบเปิด (Open Standard) 

• การเช่ือมโยงข้อมลูแบบเปิด (Linked open data) ต้องมีการจดัเก็บข้อมลู
อย่างถกูโครงสร้าง มีการใช้รหสับง่ชีก้ลางร่วมกนั และสนบัสนนุวิธีการเข้าถึง
ข้อมลูท่ีสะดวกกบันกัพฒันาในแบบของ API 
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