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Global Open Data Index 2015
ดัชนีการเปิดเผยข้อมูลทั่วโลก Global Open Data Index เป็นกิจกรรมการประเมินและจัดอันดับ สถานะของ การ
เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ Government Data ทั่วโลก จัดโดยองค์กรกลางที่ชื่อว่า Open Knowledge
International ซึง่ เป็นเครือข่ายที่ไม่แสวงหาผลกาไรของบุคคลที่มีความตั้งใจที่จะผลักดันในการเปิดเผยข้อมูล และ ใช้
ข้อมูลความรู้เหล่านี้ให้เป็นประโยชน์
Open Government Data คือ ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรสาธารณะต่าง ๆ ที่สามารถเปิดเผยได้ ไม่ ใช่
ข้อมูลส่วนบุคคลและไม่มีผลกระทบต่อภาคส่วนอื่น ๆ โดยการเปิดเผยข้อมูลจะอยู่ ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเปิด
(Open Format) และไม่ใช่รูปแบบมาตรฐานเฉพาะ(Non-proprietary format) ที่คนและเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ
อ่านและนาไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาบริการในรูปแบบต่าง ๆ ได้ สาหรับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เป็น
โครงการที่หลาย ๆ ประเทศให้ความสนใจ และทาการเปิดเผยข้อมูล ขึ้น เพื่อช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลของ
ภาคประชาชนและยังช่วยทาให้เกิดการนาไปใช้ในด้านอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ต่อไป ซึง่ หลังจากที่แต่ละประเทศทั่วโลกได้
มีการเปิดเผยข้อมูลขึ้นอย่างแพร่หลายได้เกิดองค์กรกลางทาหน้าที่ในการประเมิน และจัดอันดับเกี่ยวกับ Open Data
ของแต่ละประเทศขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Global Open Data Index
ปัจจุบันองค์กร หรือประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความสาคัญกับการ Open Data เป็นอย่างมาก ดังตัวอย่างเช่น องค์การ
สหประชาชาติ ไ ด้ ส ร้ า ง Portal ที่ ชื่ อ data.un.org หรื อ ประเทศสหราชอาณาจั ก ร มี เ ว็ บ ไซต์ Open Data ที่ ชื่ อ
data.gov.uk โดยเว็บไซต์ดังกล่าวประกอบไปด้วยข้อมูลด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงข้อมูลการใช้จ่ายของ
ภาครัฐ อี กทั้ ง ยั ง มี การน าชุ ด ข้อมู ล เหล่ า นั้ น ไปพั ฒนา Application ต่ า ง ๆ ถึง มากกว่ า 300 Application และ
ประเทศมหาอานาจอย่ า งสหรัฐ อเมริกาได้ ป ระกาศนโยบาย Open Data โดยประธานาธิ บ ดี โ อบามา เมื่ อเดื อ น
พฤษภาคม 2013 และมีการประกาศเรื่อง Data Act ในเดือนพฤษภาคม 2014 สาหรับประเทศในกลุ่มเอเชียทั้ง
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ต่างก็พัฒนา Portal สาหรับ Open Data และในหลายประเทศได้มีการออกกฎหมาย
เกีย่ วกับการเปิดข้อมูลภาครัฐให้เป็นมาตรฐาน บุคลทั่วไปสามารถอ่านได้
หลักการของ Open Government Data จะมี 8 ด้านดังนี้
1. Complete (สมบูรณ์) ข้อมูลภาครัฐทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือความมั่นคงจะต้องถูก
เปิดเผย โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ขัดกับข้อกาหนดในเรื่องความเป็นส่วนตัว ความมั่นคง และเอกสิทธิ์ที่
ชอบด้วยเหตุผล

2. Primary (ข้อมูล ปฐมภู มิ ) ข้อมู ล ควรจะถูกเผยแพร่จากแหล่งที่ เก็บข้อมู ลโดยตรง ด้ ว ยระดั บความ
ละเอียดสูง ไม่มีการ ปรับแต่ง หรือทาให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลสรุป(Summary Data)
3. Timely (ทันเวลา) คือ ข้อมูลควรจะเป็นปัจจุบัน และหากเป็นไปได้อาจจะเป็นลักษณะ Real-time
feed ซึ่งอาจจะพิจารณาตามความเหมาะสมในการเพิ่มอรรถประโยชน์ของข้อมูลนั้นๆ ชุดข้อมูลควรจะมี
การบันทึกเวลา (Timestamps) หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถระบุได้ว่าข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบัน
4. Accessible (สามารถเข้าถึงได้) ข้อมูลถูกเปิดเพื่อให้ผู้ใช้ที่หลากหลายและมีจุดประสงค์ต่างกัน ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวจะต้องมีการเผยแพร่อยู่ บนอินเทอร์เน็ต โดยทุกคนจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ และ
ข้อมูลจะต้องรองรับการใช้งานจากทุกแพลตฟอร์ม
5. Machine readability (เครื่องสามารถอ่านได้) ข้อมูลจะต้องอยู่ในรูปแบบที่นาไปประมวลผลได้โดย
อัตโนมัติ
6. Non-discriminatory (การไม่เลือกปฏิบัติ) ทุกคนสามารถนาข้อมูลไปใช้ได้ โดยไม่ต้องมีการลงทะเบียน
ผู้ใช้
7. Non-proprietary (ปลอดกรรมสิทธิ์) ข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องอยู่ในรูปแบบมาตรฐานเปิด ไม่ใช่รูปแบบ
มาตรฐานเฉพาะ และไม่มีองค์กรใดมีสิทธิขาดในการเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว
8. License-free (ใช้งานฟรี) ข้อมูลจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ในการใช้งาน สามารถใช้งานโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้งานอย่างแพร่หลาย ทาให้เกิดเป็นนวัตกรรมและบรรลุเป้าหมายที่
หน่วยงานตั้งไว้ รวมทั้งเป็นการเพิ่มความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ควรจะหลีกเลี่ยงข้อจากัดในการ
ใช้งานข้อมูล
ประโยชน์ของ Open Government Data
ประโยชน์ ข อง Open Government Data นอกเหนื อ จากการสร้ า งความโปร่ ง ใส ยั ง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ก ารเกิ ด
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของภาครัฐ เนื่องจากข้อมูลของภาครัฐในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้
จ่ายเงินงบประมาณ เมื่อมีการเปิดเผยจะช่วยให้เกิดประโยชน์มากมาย อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือ ช่วยให้ในการพัฒนา
บริการรัฐ ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้น อาทิ เช่ น การเปิ ด เผยข้อมู ล จราจร จะช่ ว ยท าให้ บ ริการสาธารณะดี ขึ้น การเปิ ด เผยข้ อ มู ล
อาชญากรรมก็จะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ และสามารถหาแนวทางในการป้องกันเหตุที่จะเกิดจากอาชญากรรมได้ ตัวอย่าง
ที่เห็นได้ชัด คือ การสร้าง Mobile Application ที่เป็นประโยชน์จากการเปิดข้อมูลในประเทศอังกฤษ
จากผลการจัดอันดับ Global Open Data Index ของ Open Knowledge ในปี 2015 พบว่า อันดับของประเทศไทย
ขยั บ ไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้น จากเดิ ม อั น ดับ ที่ 59 มาอยู่ ที่ อัน ดั บ 42 ซึ่ ง ถือเป็ น เรื่องที่ น่ า ยิ น ดี แต่ ทั้ ง นี้ แล้ ว ในคะแนน
ภาพรวมยังถือว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนัก ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องศึกษาและพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลให้สามารถขึ้นไป
อยู่ในอันดับต้น ๆ หรืออันดับที่ดีขึ้นกว่าเดิม จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาการศึกษาข้อกาหนดและปฏิบัติ ตามเกณฑ์ที่
ทาง Open Knowledge ใช้ในการประเมิน การเปิดเผยข้อมูล โดยเฉพาะหมวดหมู่ ของชุดข้อมูลหลักทีใช้ในการวัด
คะแนน โดยประเทศไทยควรจะมีชุดข้อมูลในแต่ละหมวดหมู่ครบตามที่กาหนดไว้

ในปี 2015 Open Knowledge มีการเพิ่มหมวดหมู่ชุดข้อมูลหลักที่ใช้ในการจัดอันดับขึน้ 4 หมวดหมู่ คือ
Procurement tenders, Weather forecast, Land Ownership และ Water Quality โดยชุดข้อมูลทั้งหมดมี
13 หมวดหมูไ่ ด้แก่ Government Procurement Tenders, Government Spending, Company Register,
Weather Forecast, Pollutant Emissions, Legislation, Location Datasets, National Statistics, Land
Ownership, National Map, Water Quality, Government Budget และ Election Results ซึ่งจะเห็นว่าหมวดหมู่
ที่เพิ่มขึ้นตรงกับชุดข้อมูลทีป่ ระเทศไทยมีการเปิดเผยข้อมูลในปี 2015 ถึง 3 หมวดหมู่ คือ Weather forecast,
Land Ownership และ Procurement tenders ดังนัน้ ในปี 2016 ประเทศไทยควรมีการเปิดเผยชุดข้อมูลใน
หมวดหมู่ที่ตรงกับหมวดหมู่ที่ Open Knowledge ใช้ในการจัดอันดับและชุดข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีคุณสมบัติตามที่
กาหนด
สาหรับการประเมินในภาพรวมของ Open Knowledge มีประเด็นหลัก 3 เรื่อง คือ
1.) สัญญาอนุญาต (Open License) คือ การอนุญาต หรือ ให้สิทธิ์ในการใช้งานที่กาหนดไว้ตามขอบเขต
หรือเงื่อนไขที่ตกลงกัน ซึ่ง Open Data Knowledge ได้ให้ความสาคัญในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก เนื่องจาก ใบอนุญาต
ในการเปิดเผยข้อมูล ถือเป็นกุญแจสาคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูล แต่ไม่สามารถ
นาไปใช้งานต่อได้หรือนามาใช้ใหม่ได้ เนื่องจากติดข้อกาหนดต่าง ๆ การเปิดเผยข้อมูลก็จะไม่ประสบความสาเร็จ
2.) เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine Readable) คือ ชุดข้อมูลที่มีการเผยแพร่จะต้องอยู่ในรูปแบบ Open
Data ที่เครื่องอ่านข้อมูลสามารถอ่านได้ ตัวอย่างไฟล์ที่เครื่องอ่านข้อมูลสามารถอ่านได้ ได้แก่ txt, xls, csv, json,
xml, html, odt, doc, ods และ kml
3.) ข้ อ มู ล ที่ เ ปิ ด เผยจะต้ อ งเป็ น ข้ อ มู ล ฟรี (Data Begin Free of charge) คือ ชุ ด ข้อมู ล ที่ มี การเผยแพร่
จะต้องเป็นข้อมูลที่ให้บุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนาไปใช้พัฒนาต่อยอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ผลการจัดอันดับ Global Open Data Index 2015

รูปที่1 ผลคะแนนจากการอันดับของ Global Open Data Index

การเปรียบเทียบคะแนนชุดข้อมูลแต่ละหมวดหมู่ ระหว่างปี 2014 และ 2015
Dataset
Procurement Tenders
Government Spending
Company Register
Weather Forecast
Pollutant Emissions
Legislation
Location Datasets
National Statistics
Land Ownership
National Map
Water Quality
Government Budget
Election Results
Transport Timetables

Score
(2014)
N/A
10%
15%
N/A
45%
45%
35%
50%
N/A
5%
N/A
45%
35%
75%

Score
(2015)
100%
10%
90%
60%
45%
45%
10%
50%
5%
15%
0%
45%
35%
N/A

แผนภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนของแต่ละ Data Set ระหว่างปี 2014 และ 2015

จากแผนภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงการมีชุดข้อมูลในหมวดหมู่ที่ใช้ในการประเมินการจัดอันดับ จะช่วยให้อันดับของ
ประเทศไทยดีขึ้น และยังสะท้อนให้เห็น ว่าหมวดหมู่ ใดที่คะแนนยังต่าอยู่ ดังนั้น รัฐบาลควรส่งเสริมและผลักดันให้
หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ โดยข้อมูลที่นามาเผยแพร่ต้องมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มี
การกาหนดรอบในการปรับปรุงข้อมูลที่ชัดเจนตามหลักการของ Open Government Data

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า ถ้า ต้องการปฎิรูปประเทศไทยให้เกิดความโปร่งใส และมีบริการภาครัฐที่ดีขึ้น มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ถึงเวลาแล้วที่ ต้องผลักดัน ให้เกิด Open Government Data ที่
สอดคล้องกับหลักการทั้ง 8 ข้อของการเปิดข้อมูลภาครัฐ
เอกสารอ้างอิง
 http://index.okfn.org/
 https://opengovdata.org/

