
คุณสมบัติข้อมูลเปิดส ำหรับ
ประเมินตัวชี้วัด



ประเภท ตัวชี้วัด ขั้นต้น ขั้นกลำง ขั้นสูง

Structure
(ข้อมูล
ลักษณะ 
ตำรำง)

ช่องทำงกำรเข้ำถึง
ข้อมูล

มีไฟล์ข้อมูลให้เข้ำถึง แต่ไม่ได้
ก ำหนดเป็นทำงกำรว่ำแหล่งใดเป็น
ต้นทำงของข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้

ก ำหนดลิงค์ที่ชัดเจนให้มีไฟล์ต้นทำง
ข้อมูลที่ชัดเจนเป็นทำงกำร ตำมหลัก 
single source of truth

เข้ำถึงในรูปแบบ API ได้ ท ำให้ผู้ใช้สำมำรถเลือกดึง
ข้อมูลทั้งหมด หรือบำงส่วนได้ตำมเงื่อนไขที่ต้องกำร
เช่น เฉพำะพื้นที่ เฉพำะช่วงเวลำ

ระดับควำมละเอียด
ข้อมูลที่เปิด

เป็นข้อมูลภำพรวม เช่น ข้อมูลสถิติ 
ข้อมูลสรุป ข้อมูลระดับประเทศ

ข้อมูลดิบซึ่งมีรำยละเอียด (เท่ำที่สำมำรถ
เปิดเผยได้) ท ำให้ใช้วิเครำะห์ต่อยอดได้
ยืดหยุ่นหลำกหลำย 

ผ่ำนขั้นกลำง แต่สำมำรถเชื่อมต่อเข้ำถึงข้อมูลที่
ทันสมัย ได้ทันทีที่ผู้ท ำข้อมูลมีกำรปรับปรุง

กำรจัดรูปแบบและ
โครงสร้ำงข้อมูล

รูปแบบตำรำงส ำหรับเอกสำร
ประกอบรำยงำน

รูปแบบตำรำงฐำนข้อมูลที่พร้อมน ำไปท ำ data analytics

Un-
Structure

ข้อมูล 
ประกำศ 
และระเบียบ

ข้อมูล ประกำศ 
และระเบียบ

เปิดเผยในรูปแบบ PDF ที่สำมำรถสืบค้นเนื้อควำมในเอกสำรได้ (ไม่ใช่กำรสแกนเอกสำรเป็นรูปภำพแล้วบันทึกเป็น PDF)

ช่องทำงกำรเข้ำถึง
ข้อมูล

มีไฟล์ข้อมูลให้เข้ำถึง แต่ไม่ได้
ก ำหนดเป็นทำงกำรว่ำแหล่งใดเป็น
ต้นทำงของข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้

ก ำหนดลิงค์ที่ชัดเจนให้มีไฟล์ต้นทำง
ข้อมูลที่ชัดเจนเป็นทำงกำร ตำมหลัก 
single source of truth

เข้ำถึงในรูปแบบ API ได้ ท ำให้ผู้ใช้สำมำรถเลือกดึง
ข้อมูลทั้งหมด หรือบำงส่วนได้ตำมเงื่อนไขที่ต้องกำร
เช่น เฉพำะพื้นที่ เฉพำะช่วงเวลำ

ตัวชี้วัดเรื่อง Open Data



ประเภท ตัวชี้วัด ขั้นต้น ขั้นกลำง ขั้นสูง

Un-
Structure

กล้อง 
CCTV 
จรำจร

ช่องทำงกำรเข้ำถึง
ข้อมูล

มีเว็บให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำมำเปิดดู
ข้อมูลภำพจรำจรย้อนหลังได้ เพื่อ
ประโยชน์กรณีต้องกำรตรวจสอบ
อุบัติเหตุ

เข้ำถึงภำพ real-time ได้ผ่ำน API
และผู้ดึงข้อมูลสำมำรถเลือกดึงข้อมูล
ทั้งหมด หรือบำงส่วนได้ตำมเงื่อนไขที่
ต้องกำร เช่น เฉพำะพื้นที่ เฉพำะ
ช่วงเวลำ เฉฑำะกล้อง

เข้ำถึงภำพย้อนหลังได้อย่ำงน้อย 90 วัน
ผ่ำน API และผู้ดึงข้อมูลสำมำรถเลือกดึง
ข้อมูลทั้งหมด หรือบำงส่วนได้ตำมเงื่อนไขที่
ต้องกำร เช่น เฉพำะพื้นที่ เฉพำะช่วงเวลำ 
เฉฑำะกล้อง

ค ำถำม : 
ควรจะก ำหนดให้หน่วยงำนรัฐต้องน ำข้อมูลเปิดมำแชร์ไว้ที่ สพร. หรือไม่

ค ำตอบ :
ขอให้พิจำรณำศูนย์ข้อมูลเปิดภำครัฐ (data.go.th) ของ สพร. ก่อนเป็นอันดับแรก แต่หำกมีแหล่งบริกำรอื่นที่ดีกว่ำ ใน
แง่กำรบริกำร กำรดูแลรักษำ หรืองบประมำณสนับสนุนในระยะยำว สำมำรถพิจำรณำเป็นแหล่งอื่นได้



ตัวอย่างการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบลิงคอ์อนไลน์



https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP32



https://market.sec.or.th/public/idisc/api/download/CapitalMarketReport/STAT_SET_TH/xlsx

ตวัอยา่งลงิคท่ี์เช่ือมไปยงัไฟลข์อ้มลูโดยตรง



• Single source of truth หมำยถึง มีกำรตกลงและแจ้งให้ทรำบว่ำแหล่งข้อมูลทำงกำร คือที่ไหน  เนื่อง
จำอข้อมูลชุดเดียวกันที่มำจำกหลำยแหล่ง บำงครั้งท ำให้ผู้ใช้ไม่มั่นใจในควำมถูกต้อง และควำมทันสมัย

• กำรเข้ำถึงข้อมูลผ่ำน API คือ มีกำรตั้ง server ส ำหรับให้บริกำร  โดยมีกำรติดต้ังโปรแกรมเพ่ือรอ
ให้บริกำรส ำหรับผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มนักพัฒนำโปรแกรม  ท ำให้พวกเขำสำมำรถเชื่อมต่อดึงข้อมูลอัตโนมัติเพื่อ
น ำไปพัฒนำโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ได้ 
• ตัวอย่ำงที่ใกล้ตัว เช่น Grab Taxi เขียนโปรแกรมดึงแผนที่ของ Google มำใช้แสดงใน App ของ

ตัวเอง เพ่ือให้คนขับแท็กซ่ี และคนเรียกแท็กซ่ี เห็นว่ำตนเองอยู่ที่ไหนบนแผนที่  

รูปแสดงการท างานของ API



{
code: "200",
status: "success",
msg: "",
time: "2020-03-28 12:03:28",
param_obj: {

sub_dept_name: “สถิติกำรขนส่งทำงอำกำศภำยของท่ำอำกำศยำน",
offset: 0,
limit: 20

},
result: [

{
code: “KBI”
airport : “ท่ำอำกำศยำนกระบี่”,
year: 2014,
type : “Arrival”
total_flight : 11233,

total_passengers: 1356280,
total_mail: 1138965

}
]

}

ตัวอย่ำงรูปแบบข้อมูลที่ตอบหลับมำจำก API (ถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่
เรียกว่ำ JSON ซึ่งพร้อมน ำไปประมวลผลด้วยโปรแกรมต่อได้ง่ำย)

ลิงค์ส ำหรับเรียกใช้ API

https://opend.data.go.th/airport_serivice?airportcode=KBI&year=2014

ควำมหมำย

https://opend.data.go.th/ เป็นลิงค์ระบุที่อยู๋ของ API ในที่นี้คือเว็บชื่อ 
open.data.go.th

airport_service หมำยถึง ชื่อ API 

airportcode=KBI หมำยถึง รหัสสนำมบิน(KBI=กระบี)่ 

year=2014 หมำยถึง ปีที่ต้องกำร

ตัวอย่ำง API

https://opend.data.go.th/data_test?Airport=‘ท่าอากาศยากระบี่


http://weather.bangkok.go.th/New/chart_chaophaya.
gif

Machine Readable ?



http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/SAT/SAT5_60.ht
ml

Machine Readable ?



Machine Readable ?








