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2.2 จัดทํานิยามข้อมูล (Data Definition) เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลทําให้มองเห็นถึงภาพรวมของข้อมูล ขณะที่การทําเมทาดาตาเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ต่อข้อมูลมากย่ิงขึ้น โดยมีรายละเอียดการจัดทําดังต่อไปน้ี 

 2.2.1 หมวดหมู่ของข้อมูล (Data Category) 
 2.2.2 เมทาดาตา (Metadata) 
 2.2.3 บัญชีข้อมูล (Data Catalog) 
 2.2.4 คลังเมทาดาตา (Metadata Repository) หรือพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
 2.2.5 ผังแสดงการไหลเวียนข้อมูล (Data/Information) หรือ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

(Publish Information) 
2.3 จัดทํากฎเกณฑ์ข้อมูล (Data Rules) โดยอ้างถึงนโยบายและมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับข้อมูล     

โดยนโยบายข้อมูลอธิบายถึงข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติ ขณะที่มาตรฐานข้อมูลอธิบายถึงวิธีการหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ดังน้ันในการจัดทํามาตรฐานควรจะมีความสอดคล้องกับนโยบายข้อมูลที่กําหนดไว้ โดยมี
รายละเอียดการจัดทําดังต่อไปน้ี 

2.3.1 นโยบายข้อมูล (Data Policies)  
 2.3.1.1 หมวดทั่วไป (General Domain) 
 2.3.1.2 หมวดการจัดเก็บข้อมูลและทําลายข้อมูล (Data Storage and Destruction Domain) 
 2.3.1.3 หมวดการประมวลผลข้อมูลและการใช้ข้อมูล (Data Processing and Use Domain) 
 2.3.1.4 หมวดการแลกเปลี่ยนและการเช่ือมโยงข้อมูล (Data Exchange and Integration Domain) 
 2.3.1.5 หมวดการเปิดเผยข้อมูล (Data Disclosure Domain) 
2.3.2 จัดทํามาตรฐานข้อมูล (Data Standards) เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลและ

การใช้ข้อมูล วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และลดความหลากหลายของวิธีการปฏิบัติ             
เช่น มาตรฐานเมทาดาตา (Metadata Standard) มาตรฐานชุดข้อมูล (Datasets Standard) มาตรฐาน     
การจัดช้ันความลับของข้อมูล (Data Classification Standard) 

2.4 กําหนดโครงสร้างของการกํากับดูแลข้อมูล (Data Governance Structure) ได้แก่ 
2.4.1 โครงสร้างของบุคลากรที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลข้อมูล (Data Governance Structure) 
2.4.2 บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities) 

3. คณะทํางานบริกรข้อมูล ทํางานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดทําแนวปฏิบัติในการออกแบบความคิด
เชิงนวัตกรรมด้านข้อมูล (Data Innovation Guideline) นําเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการกํากับ
ดูแลข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ  
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4. คณะทํางานบริกรข้อมูล จัดทําแนวปฏิบัติในการประเมินผลการกํากับดูแลข้อมูล (Data Governance 
Assessment Guideline) ให้แนวทางในการประเมินผลการกํากับดูแลข้อมูล นําเสนอขอความเห็นชอบ            
ต่อคณะกรรมการกํากับดูแลข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ประกอบด้วย  

- การประเมินความพร้อมของการกํากับดูแลข้อมูล (Data Governance Readiness Assessment 
- การประเมินคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Assessment)  
- การประเมินความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security Assessment) 
5. คณะทํางานบริกรข้อมูล สร้างการรับรู้ให้กับคนภายในหน่วยงาน โดยมีการประกาศใช้กรอบ       

การกํากับดูแลข้อมูล ดําเนินการตามนโยบาย กฎเกณฑ์ของข้อมูล ควบคุมการบริหารจัดการข้อมูล           
ของหน่วยงานภายใน ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนตลอดจนการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

6. คณะทํางานบริกรข้อมูล ตรวจสอบเพ่ือการประเมินผลสําหรับการปรับปรุงหรือพัฒนาในอนาคต 
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ตลอดจนเป็นแนวทางในการบริหารจัดการต่อไป โดยดําเนินการและวัดผล 
ปรับปรุงประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพ่ือยกระดับการดําเนินงานให้มีการกํากับดูแลข้อมูลที่มีให้ดีย่ิง ๆ ขึ้น เพ่ือ
ประโยชน์ในการดําเนินงาน และเพ่ิมศักยภาพ 

ทั้งน้ี กําหนดให้ดําเนินการทบทวนตามกรอบกํากับดูแลข้อมูลฯ ปีละ 1 ครั้ง 
 

รายละเอียดแนบท้าย 

1) บัญชีข้อมูล (Data Catalog) 
2) เมทาดาตา (Metadata) 
3) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
4) ผังไหลเวียนข้อมูล (Data flow) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อกําหนดนี้ เริ่มใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  
ตามมติคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมควบคุมมลพิษ 



1 ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน

√ √  - นําเสนอข้อมูลระบบและปริมาณขยะมูลฝอย
ของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ

 - สถานะของสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอย 
 - ปริมาณขยะมูลฝอยในสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย
 - ข้อมูลปริมาณขยะที่ถูกกําจัดใน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

 - รายปี
 - เก็บข้อมูลเมื่อเกิด
กรณีเร่งด่วน

 - ใช้ประกอบการบริหาร
จัดการด้านขยะมูลฝอย
 - ใช้ประกอบการจัดทํา
รายงานสถานการณ์มลพิษ
 - ใช้สนับสนุนการวิจัย

คพ.
สสภ.
อปท.

คพ.
อปท.

หน่วยงานราชการต่างๆ
ภาคประชาชน
ภาคเอกชน

หน่วยงานการศึกษา

 - Web service
 - Excel importor
 - Excel exportor

2 ข้อมูลการจัดการของเสีย
อันตราย

√  - นําเสนอข้อมูลปริมาณของเสียอันตราย
ในศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายหรือ
จุดรวบรวมของเสียอันตราย

 -  ข้อมูลปริมาณขยะอันตราย ณ
 ศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย
หรือจุดรวบรวมของเสียอันตราย

 - ใช้รายงานแก่ผู้บริหาร อปท. คพ.  - Excel importor

3 ข้อมูลคุณภาพอากาศจากจุด
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
อัตโนมัติ

√ √  - นําเสนอรายงานคุณภาพอากาศเป็นรายชั่วโมง
และรายวันผ่านทาง 
http://aqmthai.com/index.php 
 - เป็นข้อมูลในการรายงานคุณภาพอากาศผ่าน
ทาง http://air4thai.pcd.go.th
 - เก็บสถิติข้อมูลพารามิเตอร์ทางอากาศ 
 - สนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานที่ร้องขอข้อมูล   
 - แสดงแผนที่ online จุดพิกัดสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศ
 - แสดงแผนภูมิแสดงค่าคุณภาพอากาศ

 - ข้อมูลพารามิเตอร์คุณภาพ
อากาศรายสถานี

 - รายชั่วโมง
 - รายวัน
 - เก็บข้อมูลกรณี
เร่งด่วนโดยรถโมบาย

 - ใช้รายงานคุณภาพอากาศ
แก่ผู้บริหารและสาธารณะ
ผ่านเว็บ และ App air4thai
 - ใช้ประกอบการจัดทํา
รายงานสถานการณ์มลพิษ
 - ใช้ประกอบการคาดการณ์
คุณภาพอากาศ

คพ. ทส.
หน่วยงานราชการต่างๆ

 - Web service
 - Excel importor
 - Excel exportor

4 ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทางทะเล

√ √  - นําเสนอรายงานเหตุฉุกเฉินทางทะเล
 - เป็นข้อมูลประกอบการเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉิน
 - เก็บสถิติเหตุฉุกเฉินทางทะเล
 - สนับสนุนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่นในการ 
แก้ไขปัญหา
 - สร้างโมเดลจําลองสถานการณ์และโมเดลการ
คาดการณ์เหตุฉุกเฉิน
 - ใช้ประกอบการคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากเหตุฉุกเฉินทางทะเล

 - ข้อมูลสถิติการเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทางทะเลต่างๆ
 - ข้อมูลเหตุฉุกเฉินทางทะเล

 - เก็บข้อมูลเมื่อเกิด
กรณีเร่งด่วน

 - รายงานเหตุฉุกเฉินทาง
ทะเลต่างๆ 
(น้ํามันรั่ว Red tide)
 - ใช้ประกอบการแก้ไขปัญหา
เหตุฉุกเฉินทางทะเล

คพ.
อส.
ทช.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คพ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 - Excel exportor

ไฟล์
ข้อมูล

ระบบ

ข้อมูลทัวไป (Data Catalog)

ลําดับ ชื่อข้อมูล/ระบบสารสนเทศ
ประเภท

วัตถุประสงค์การใช้งาน / 
การใช้ประโยชน์ / ภารกิจหลัก

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ
ระยะเวลา
การผลิต/

จัดเก็บข้อมูล

รายงาน / ประเด็นที่ใช้
ตอบปัญหา

ผู้ผลิตข้อมูล ผู้รับบริการข้อมูล หมายเหตุ การเชื่อมโยง



ไฟล์
ข้อมูล

ระบบ

ข้อมูลทัวไป (Data Catalog)

ลําดับ ชื่อข้อมูล/ระบบสารสนเทศ
ประเภท

วัตถุประสงค์การใช้งาน / 
การใช้ประโยชน์ / ภารกิจหลัก

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ
ระยะเวลา
การผลิต/

จัดเก็บข้อมูล

รายงาน / ประเด็นที่ใช้
ตอบปัญหา

ผู้ผลิตข้อมูล ผู้รับบริการข้อมูล หมายเหตุ การเชื่อมโยง

5 ข้อมูล Red tide √  - นําเสนอข้อมูลสถิติการเกิด Red tide  - ข้อมูลการเกิด Red tide
 - ข้อมูลการเกิด สาเหตุ และ
ผลกระทบ

 - เก็บข้อมูลเมื่อเกิด
Red tide
 (ปี 2559 - 2560)

 - ใช้ประกอบการรายงาน
และแก้ไข Red tide
 - ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดทําแบบจําลองและ
คาดการณ์เหตุฉุกเฉินทางทะเล

คพ. คพ.

6 ข้อมูลระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน

√  - เก็บบันทึกสถิติและติดตามสถานะของระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน และระบบบําบัด
ขนาดเล็ก (cluster)

 - ข้อมูลสถิติและสถานะระบบ
บําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบ
บําบัดน้ําเสียขนาดเล็ก(Cluster)
 - ข้อมูลพื้นฐานและจุดพิกัดของ
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน 
และระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็ก

 - รายไตรมาส
 - เมื่อเกิด
เหตุการณ์สําคัญ

 - ใช้ประกอบการวางแผน
สร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน
 - ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ทาํรายงาน

คพ.
สสภ.

คพ.
สํานักข่าว

7 ข้อมูลคุณภาพน้ําใต้ดิน(เขต
ควบคุมมลพิษ)

√  - ใช้ติดตามสถานการณ์ภาพรวมเขตควบคุม
มลพิษ 
จ.ระยอง และพื้นที่ใกล้เคียง 

 - ค่าพารามิเตอร์คุณภาพน้ําใต้ดิน
 เขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง 
และพื้นที่ใกล้เคียง

 - ทุก 2 ปี 
 - เมื่อมีข้อสังการ

 - ใช้ประกอบการเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหามลพิษ
ในพื้นที่ระยอง และพื้นที่
ใกล้เคียง
 - ใช้ประกอบการจัดทํา
รายงานสถานการณ์มลพิษ

คพ.
กรอ.

กรอ.
สสภ. 
ทสจ.

เทศบาลนครระยอง

8 ข้อมูลน้ําทิ้งอุตสาหกรรม √  - ใช้จัดทํามาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรม   - ข้อมูลพารามิเตอร์ทางน้ําจาก
จุดน้ําทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งจากกรม
โรงงานอุตสากรรมและการลงพื้นที่
เก็บข้อมูลเอง

 - ประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมละ 5 ปี

 คพ.
กรอ.

โรงงาน

คพ. 
กรอ.

โรงงาน
ที่เกี่ยวข้อง

9 ข้อมูลน้ําในพื้นที่เหตุฉุกเฉิน
และเรื่องร้องเรียน (คลิตี้ 
เหมืองทอง)

√  - ใช้ประกอบการให้ความเห็นในชั้นศาล  - ข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหา
มลพิษทางน้ํา
 - ข้อมูลประกอบการดําเนินคดี
ในชั้นศาล

 - ใช้ประกอบการแก้ไข
ปัญหามลพิษจากเหตุฉุกเฉิน
และเรื่องร้องเรียน

10 ข้อมูลมลพิษทางอากาศจาก
คลังน้ํามัน

√  - ใช้ตรวจติดตามการปล่อยทิ้งไอน้ํามัน
 - ใช้ประกอบการจัดทํามาตรฐานควบคุมการ
ปล่อยทิ้งไอน้ํามันจากคลังน้ํามันเชื้อเพลิง

 - ตัวอย่างน้ํามันจากบริษัทต่างๆ
 - ค่าพารามิเตอร์ทางอากาศจาก
ปล่องไอน้ํามัน

 - ประมาณ 1 ปี  - ใช้ประกอบการจัดทํา
มาตรฐานควบคุม
การปล่อยทิ้งไอน้ํามันจาก
คลังน้ํามันเชื้อเพลิง

คพ. คพ.



ไฟล์
ข้อมูล

ระบบ
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11 ข้อมูลมลพิษทางอากาศจาก
ยานพาหนะ

√  - จัดทํามาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิง 
 - จัดทํามาตรฐานมลพิษทางอากาศจาก
ยานพาหนะ
 - จัดทําโมเดลประกอบการจัดทํามาตรฐาน
มลพิษทางอากาศชนิดต่างๆ

 - ข้อมูลการทดสอบ
ประสิทธิภาพยานพาหนะ
แต่ละชนิดต่อการใช้น้ํามัน
ประเภทต่างๆ
 - ข้อมูลการวิจัยประสิทธิภาพ
น้ํามันจากต่างประเทศ
 - ค่าพารามิเตอร์จากไอเสีย
ยานพาหนะ
 - ข้อมูลตรวจวัดไอเสียจาก
ยานพาหนะ
แต่ละรุ่นและยี่ห้อเมื่อใช้น้ํามัน
ชนิดต่างๆ
 - ข้อมูลผลการวิจัยในการใช้
น้ํามันประเภทต่างๆ ในรถยนต์แต่
ละชนิด

 - ราย 1.5 - 2 ปี  - ใช้ประกอบการจัดทํา
มาตรฐานในการผลิต
ยานพาหนะ

คพ. คพ.
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์

12 ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล
แหล่งน้ําผิวดินทั่วประเทศ

√ √  - แสดงผลการติดตามคุณภาพน้ําแหล่งน้ํา
ผิวดินทั่วประเทศ รายไตรมาส ผ่านทาง 
http://iwis.pcd.go.th (ข้อมูลจากการลงพื้นที่
ตรวจวัด)
 - สนับสนุนข้อมูลให้แก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ

 - ค่าพารามิเตอร์ทางน้ําจากจุด
ตรวจวัดคุณภาพน้ํา สถานี
ตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ และ
ข้อมูลน้ําด้านอื่นๆ

 - แสดงผลราย
ไตรมาส

 - ใช้ประกอบการวาง
แผนการจัดการคุณภาพน้ํา 
 - ใช้ในการแจ้งเตือน ป้องกัน
 และจัดการมลพิษทางน้ําใน
พื้นที่

คพ.
สสภ. 

คพ.
สสภ.

สถาบันการศึกษา
เอกชน
ปชช.
สนนช.

 - Web service
 - Excel importor
 - Excel exportor

13 ข้อมูลคุณภาพน้ําจากจุด
ตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ

√  - เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิว
ดินทั่วประเทศผ่านสถานีตรวจวันคุณภาพน้ํา
อัตโนมัติ
 - เฝ้าระวัง แจ้งเตือนคุณภาพน้ํา กรณีมีเหตุ
ฉุกเฉิน รายงานคุณภาพน้ํารายวัน

 - ค่าพารามิเตอร์ทางน้ําจาก
เซนเซอร์
ตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ

 - รายครึ่งชั่วโมง  - ใช้ประกอบการจัดทํา
รายงานสถานการณ์มลพิษ

คพ. คพ.
สสภ.
เอกชน
ปชช.

 - Web service
 - Excel exportor

14 ข้อมูลจากระบบคาดการณ์
คุณภาพน้ํา (ลุ่มน้ําเจ้าพระยา
 ท่าจีน บางปะกง)

√ √  - เพื่อคาดการณ์คุณภาพน้ํา เตือนภัยเหตุฉุกเฉิน 
และเพื่อวางแผนการจัดการคุณภาพน้ํา
 - รายงานผลการคาดการณ์คุณภาพน้ําประจําวัน 
(+ 3 วัน)
 - แสดงผลการคาดการณ์คุณภาพน้ําและ
เตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ําทาง 
http://wqpw.pcd.go.th

 - ผลการคาดการณ์ประจําวัน  - รายวัน  - ใช้ประกอบการวาง
แผนการจัดการคุณภาพน้ํา

คพ. คพ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 - Web service
 - Excel exportor
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15 ข้อมูลน้ําทิ้งเกษตรกรรม √  - เพื่อประเมินปริมาณมลพิษจากภาคการเกษตร  - ข้อมูลน้ําทิ้งจากฟาร์มสุกร 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และนาข้าว

n/a  - กรมปศุสัตว์
กรมประมง

กรมวิชาการเกษตร
16 ข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม
√ √  - สนับสนุนการดําเนินงานในการขึ้นทะเบียน

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - มีระบบขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

 - ข้อมูลทะเบียนรายการสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

 - รายเดือน  - ใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การเลือกใช้สินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงาน
ราชการ บริษัทเอกชน และ
ประชาชน

คพ.
หน่วยงานภาครัฐ

ประชาชน
บริษัทเอกชน

17 ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
ของห้องปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อม LIMs

√ √  - จัดส่งผลการตรวจวัดตัวอย่างสิ่งแวดล้อมแก่ผู้
ส่งตัวอย่างทาง Email

 - ผลการตรวจวัดค่าพารามิเตอร์
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม พร้อม
รายงานวิเคราะห์ ให้แก่ผู้ส่ง
วิเคราะห์

 - รายครั้งที่มีการ
ตรวจตัวอย่าง

คพ. คพ.

18 ข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษใน
เขตควบคุมมลพิษ

√  - ใช้ประกอบการคาดการณ์ วางแผน
การดําเนินงาน และบริหารจัดการ
ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ

 - จุดพิกัดและขอบเขตของเขต
ควบคุมมลพิษ

 - เป็นข้อมูลจาก
กองอื่น

คพ คพ  

19 ข้อมูลการคัดแยกขยะใน
หน่วยงานราชการ

√ √  - ให้หน่วยงานราชการรายงานผลการคัดแยก
ขยะในหน่วยงานราชการ

 - ปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลง
 - ปริมาณขยะรีไซเคิลที่ขาย
 - ปริมาณขยะที่หน่วยงานแยกได้

n/a  - ใช้ประกอบการจัดทํา
รายงานสถานการณ์มลพิษ

คพ.
หน่วยงานภาครัฐ

คพ.
หน่วยงานภาครัฐ

20 ข้อมูลร้านรับซื้อของเก่า √  - แสดงข้อมูลพื้นฐานร้านรับซื้อของเก่า
 - รวบรวมสถิติปริมาณขยะที่ถูกรีไซเคิล

 - จุดพิกัดร้านรับซื้อของเก่า
 - ปริมาณขยะที่มีการซื้อขาย

n/a คพ.
ร้านรับซื้อของเก่า
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21 ข้อมูลเรื่องร้องเรียนและ
แหล่งกําเนิดมลพิษ ECAP

√ √  - แสดงผลการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย
กับแหล่งกําเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียนด้าน
มลพิษ
 - ติดตามภารกิจงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 - ข้อมูลการร้องเรียนปัญหามลพิษ
 - ข้อมูลผลการตรวจสอบและ
บังคับใช้กฎหมาย
 - ค่าพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดได้

 - รายครั้ง  - ผลการดําเนินการตามข้อ
ร้องเรียน
 - ใช้ติดตามผลการร้องเรียน

คพ.

22 ข้อมูลค่าระดับเสียงจาก
สถานีตรวจวัดระดับเสียงของ
กรมควบคุมมลพิษ

√ √  - นําเสนอรายงานสถานการณ์ระดับเสียง
 - เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
 - ใช้สํารองข้อมูลจากสถานีตรวจวัด

 - ข้อมูลค่าพารามิเตอร์ระดับ
เสียงจากสถานีตรวจระดับเสียง

 - รายวินาที(ข้อมูล
ที่อุปกรณ์ตรวจวัด)
 - รายชั่วโมง(ข้อมูล
ที่เซิฟเวอร์)

 - ใช้ประกอบการจัดทํา
รายงานสถานการณ์มลพิษ
 - ใช้ติดตามระดับเสียงในพื้นที่

คพ. คพ.
กทม.

การไฟฟ้า
ประชาชน

 - Web service
(อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ)
 - Excel exportor

23 ข้อมูลการตรวจแหล่งกําเนิด
มลพิษ

√  - ใช้ประกอบการติดตามและจัดการมลพิษใน
พื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
 - ใช้กําหนดมาตรการกํากับดูแลในพื้นที่เขต
ควบคุมมลพิษ
 - ใช้กําหนดมาตรการกํากับดูแลปัญหาของเขต
ควบคุมมลพิษ

 - ค่า Emission จากโรงปูนซีเมนต์
 - ข้อมูลจากการสุ่มตรวจโรงงาน
ในพื้นที่

 - 1 ครั้ง/ปี
 - 2 ครั้ง/ปี

 - ใช้ประกอบการวาง
แผนการบริหารจัดการใน
พื้นที่เขตควบคุมมลพิษ

คพ. คพ.

24 ข้อมูลคุณภาพอากาศจาก
ปล่องแบบอัตโนมัติอย่าง
ต่อเนื่อง. (Continuous 
Emission Monitoring 
Systems : CEMS).

√ √  - ติดตามการปล่อยมลพษิโรงงานอุตสาหกรรม  - ค่าพารามิเตอร์การปล่อยไอ
เสียปากปล่องโรงงาน
อุตสาหกรรมผ่านเซ็นเซอร์
 - ข้อมูลจากเซ็นเซอร์บริเวณปาก
ปล่องโรงงานอุตสาหกรรม

 - โรงงานที่ปล่อยมลพิษเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน

คพ.
กรอ.

คพ. 
กรอ.

โรงงานอุตสาหกรรม



ลําดับ ชื่อรายการ คําอธิบาย
1 ชื่อข้อมูล ชื่อของข้อมูลที่กําหนดโดยหน่วยงานเจ้าของ

่2 เจ้าของข้อมูล ชื่อบุคคล ชื่อส่วนงาน หรือชื่อหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบข้อมูล และท่ีอยู่ที่สามารถติดต่อได้

3 คําสําคัญ หัวข้อ คํา หรือวลี ที่ใช้สาหรับการค้นเร่ือง    
ที่ต้องการได้

4 คําอธิบายอย่างย่อ บทคัดย่อของข้อมูลหรือ Abstract ที่บ่งบอก
ถึงเนื้อความในข้อมูลอย่างส้ัน

5 หน่วยงานท่ีให้ข้อมูล ชื่อบุคคลหรือชื่อหน่วยงานท่ีให้ข้อมูล 
และท่ีอยู่ที่สามารถติดต่อได้

6 ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดําเนินการ บุคคลหรือหน่วยงานนอกเหนือจาก
ผู้รับผิดชอบข้อมูล ที่สนับสนุนหรือร่วม
ดําเนินการ

7 วันที่เร่ิมต้น วัน เดือน ปี ที่เร่ิมต้นใช้ข้อมูล (รูปแบบ 
YYYY-MM-DD เช่น 2015-02-25)

8 วันที่ทําการเปล่ียนแปลงข้อมูลล่าสุด วัน เดือน ปี ล่าสุดที่มีการปรับปรุงข้อมูล 
(รูปแบบ YYYY-MM-DD เช่น 2015-02-25)

9 แหล่งที่มา แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น จากโครงการสํารวจ

11 1.ทรัพยากรทางบก          ป่าไม้           สัตว์ป่า        ดิน        แร่

                                     อ่ืนๆ

2.ทรัพยากรน้ํา          นํ้าผิวดิน           นํ้าใต้ดิน        อ่ืนๆ

3.ทรัพยากรทางทะเล          ป่าชายเลน          ชายฝั่ง

  และชายฝั่ง    

4.ความหลากหลาย          พืชพรรณ            สัตว์

  ทางชีวภาพ          จุลินทรีย์             อ่ืนๆ

5.สิ่งแวดล้อม          แหล่งกําเนิดมลพิษ          การจัดการและควบคุมมลพิษ

                                       การจัดการขยะมูลฝอย          สารเคมีและของเสียอันตราย         

                                  การจัดการคุณภาพนํ้า  

                                    คุณภาพอากาศ          อ่ืนๆ 

6.ภัยพิบัติทางธรรมชาติ          อุทกภัย          ดินถล่ม        แผ่นดินไหว

                                       สึนามิ          ภัยแล้ง          อ่ืนๆ

      การวิจัย
      อื่น ๆ

โปรดระบุ
ข้อมูลคุณภาพอากาศจากจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ

ส่วนคุณภาพอากาศ 
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
รายงานคุณภาพอากาศ ดัชนีคุณภาพอากาศ รายงานข้อมูลสถานีตรวจวัด 
แผนที่สถานีและข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลคุณภาพอากาศจากจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ

นางจุฬาลักษณ์ บุญปักษ์
ส่วนคุณภาพอากาศ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ

        สัตว์ทะเล

         อ่ืนๆ

         พื้นท่ีชุ่มนํ้า

         การใช้ประโยชน์ท่ีดิน

         การกัดเซาะชายฝั่ง  

 - 

เปล่ียนแปลงข้อมูลเป็นรายชั่วโมง

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ จากระบบฐานข้อมูล AQM Thai
      การรายงานจากระบบทะเบียน
      การสํารวจข้อมูล

10 วิธีการได้มา วิธีการที่ได้ซ่ึงข้อมูล เช่น การรายงานจาก
ระบบทะเบียน การสํารวจข้อมูล การวิจัย

หมวดหมู่รายการ 
(Topic Category)

การจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูล
สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น

         การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แบบฟอร์มการจัดทําเมทาดาตา



ลําดับ ชื่อรายการ คําอธิบาย โปรดระบุ
แบบฟอร์มการจัดทําเมทาดาตา

     บุคคล
      สถานประกอบการ

12 หน่วยย่อยที่สุดที่มีข้อมูล หน่วยย่อยหรือขอบเขตที่ย่อยที่สุดที่มีข้อมูล 
เช่น หมู่บ้าน จังหวัด ภาค ประเทศ

17 ภาษาที่ใช้ ภาษาที่ใช้ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น

รูปแบบที่บันทึกข้อมูลปฐมภูมิ เช่น 
text/html XML ฐานข้อมูล รูปภาพ

รูปแบบการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ14

13 หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล หน่วยย่อยหรือขอบเขตที่ย่อยที่สุดที่มีการ
จัดเก็บข้อมูล เช่น หมู่บ้าน จังหวัด ภาค 
ประเทศ

ประเภทการนําเสนอ ประเภทการนําเสนอข้อมูล เช่น เว็บไซต์ 
รายงานวิชาการ ตารางสถิติ ผลงานวิจัย

รูปแบบที่บันทึกข้อมูลทุติยภูมิ เช่น 
text/html ASCII ฐานข้อมูล รูปภาพ

รูปแบบการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ15

16

      ตําบล

      ตําบล
      อําเภอ
      จังหวัด
      ภาค
      ประเทศ
      อื่น ๆ จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ
      บุคคล
      สถานประกอบการ
      ครัวเรือน
      หมู่บ้าน

      ครัวเรือน
      หมู่บ้าน

      จีน

      XML

      อําเภอ
      จังหวัด
      ภาค
      ประเทศ
      อื่น ๆ จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ
      Text/html
      XML
      ฐานข้อมูล
      รูปภาพ
      อื่น ๆ   ไฟล์ Excel
      Text/html

      อื่น ๆ
      ญี่ปุ่น

      ฐานข้อมูล
      รูปภาพ
      อื่น ๆ   ไฟล์ Excel
     เว็บไซต์

      รายงานวิชาการ
      ตารางสถิติ
      ผลงานวิจัย
      อื่น ๆ
     ภาษาไทย

      ภาษาอังกฤษ



ลําดับ ชื่อรายการ คําอธิบาย โปรดระบุ
แบบฟอร์มการจัดทําเมทาดาตา

18 รหัสอ้างอิงเพื่อการเข้าถึงข้อมูล สัญลักษณ์ เลขที่ หรือรหัสอ้างอิง ที่ระบุว่า
เป็นข้อมูลนั้น ๆ เช่น Uniform Resource 
Locator – URL

19 เร่ืองที่เกี่ยวข้อง ระบุ URL เร่ืองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

21 สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ซ่ึงอธิบายระดับการ
เข้าถึงข้อมูล เช่น ผู้มีสิทธิเข้าถึง ฟิลด์ที่
สามารถเข้าถึง รายการที่สามารถเข้าถึง

22 สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล สิทธิ์ สัญญา หรือข้อตกลงในการใช้ชุดข้อมูล 
เช่น สัญญาอนุญาตสาหรับข้อมูลเปิดภาครัฐ 
(License for Open Government Data)

20 ขอบเขตท่ีเผยแพร่ข้อมูล ขอบเขตหรือพื้นที่ในการนําเสนอ ข้อมูล เช่น
 กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ประเทศไทย 
ทุกประเทศ

      ปริมณฑล
      ประเทศไทย
      ทุกประเทศ
      อื่น ๆ
เปิดให้ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลค่าพารามิเตอร์อากาศที่ตรวจวัดราย
ชั่วโมง และย้อนหลัง 30 วัน

aqmthai.com

      กรุงเทพมหานคร



ชื่อข้อมูล
คําอธิบายอย่างย่อ

เจ้าของข้อมูล

Attribute Description Type
Max 

Length 
(Bytes)

Allowed
 Null

Key

Station-ID รหัสอ้างอิงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ nvarchar(50) 100 TRUE
Namestation ชื่อสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ nvarchar(150) 300 TRUE
Stationaddress ที่อยู่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ nvarchar(50) 100 TRUE
Tambon ตําบลที่ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ nvarchar(50) 100 TRUE
Amphur อําเภอที่ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ nvarchar(50) 100 TRUE
Province จังหวัดที่ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ nvarchar(50) 100 TRUE
UTM_-X คําอธิบาย: ค่าพิกัดกริด UTM ทางตะวันออก ของสถานี

ตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ
float 8 TRUE

UTM_-Y คําอธิบาย: ค่าพิกัดกริด UTM ทางเหนือ ของสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ

float 8 TRUE

Station-Enable สถานะการดําเนินการของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
อัตโนมัติ

int 4 TRUE

Station-Index รายละเอียดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ int 4 FALSE *
report-Enable ความสามารถในการดึงรายงาน int 4 FALSE
Namestation_en ชื่อสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ(ภาษาอังกฤษ) nvarchar(150) 300 TRUE
Stationaddress_en ที่อยู่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ(ภาษาอังกฤษ) nvarchar(50) 100 TRUE
Tambon_en ตําบลที่ตั้ง(ภาษาอังกฤษ) nvarchar(50) 100 TRUE
Amphur_en อําเภอที่ตั้ง(ภาษาอังกฤษ) nvarchar(50) 100 TRUE
Province_en จังหวัดที่ตั้ง(ภาษาอังกฤษ) nvarchar(50) 100 TRUE

Data Dictionary
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ
รายละเอียดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ
ส่วนคุณภาพอากาศ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง



ชื่อข้อมูล
คําอธิบายอย่างย่อ
เจ้าของข้อมูล

Attribute Description Type
Max 

Length 
(Bytes)

Allowed
 Null

Key

Station-ID เลขรหัสประจําสถานี
รูปแบบ: xxt
คําอธิบาย: xx=เลขกํากับสถานี 
              t=ประเภทสถานีถาวร
             ตัวอย่าง 02t 10t 74t
รูปแบบ: mxx
คําอธิบาย: m=ประเภทรถโมบาย
             xx=เลขกํากับสถานี               
             ตัวอย่าง 1m 2m 8m

varchar(50) 50 TRUE

Name-Parameter อ้างอิง: ข้อมูลพารามิเตอร์ประจําสถานี varchar(50) 50 TRUE
Parameter-Type อ้างอิง: ชนิดของพารามิเตอร์ int 4 TRUE
Unitofparameter อ้างอิง: หน่วยนับของพารามิเตอร์ int 4 TRUE
IDParameter เลขรหัสพารามิเตอร์ประจําสถานี

รูปแบบ: xxx
คําอธิบาย: xxx อ้างถึง Running Number
             ตัวอย่าง 1 13 241

int 4 FALSE *

ParameterActive เลขรหัสแสดงสถานะการเก็บข้อมูลประจําสถานี
รูปแบบ: x
คําอธิบาย: x=เลขกํากับสถานะการเก็บข้อมูลประจําสถานี
             1= มีการเก็บข้อมูล
             2= ไม่มีการเก็บข้อมูล

int 4

คําอธิบาย
Station-ID ชื่อสถานี

 02t  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ
 03t  ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ
 05t  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ
 08t  ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
 10t  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ
 11t  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ
12t  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ
 13t  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

พารามิเตอร์
ข้อมูลพารามิเตอร์ที่มีการตรวจวัด
ส่วนคุณภาพอากาศ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง



Station-ID ชื่อสถานี
 14t  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
16t  ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 17t  ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
 18t  ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 19t  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
 20t  ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 21t  ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 22t  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 24t  ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
 25t  ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
 26t  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 27t  ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 28t  ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง
 29t  ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง
 30t  ต.ท่าประดู่, อ.เมือง, จ.ระยอง
 31t  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง
32t  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 33t  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 34t  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
 35t  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 36t  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 37t  ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง
 38t  ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง
 39t  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง
 40t  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง
 41t  ต.ปากนํ้าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 42t  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 43t  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
 44t  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 46t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 47t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 50t  ริมถนนพระรามสี่, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ
 52t  ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ
 53t  ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพ
 54t  ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ
 57t  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
 58t  ต.จองคํา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



Station-ID ชื่อสถานี
 59t  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ
 60t  ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
 61t  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ
 62t  ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
 63t  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
 67t  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
 68t  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน
 69t  ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
 70t  ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
 71t  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
 72t  ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย
 73t  ต.เวียงพางคํา, อ.แม่สาย, จ.เชียงราย
 74t  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
 75t  ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
 76t  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
 77t  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 79t  ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
 80t  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
81t  ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม



ช่ือข้อมูล
คําอธิบายอย่างย่อ

เจ้าของข้อมูล

Attribute Description Type
Max 

Length 
(Bytes)

Allowed
 Null

Key

Station-Type-ID รหัสอ้างอิงประเภทสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
อัตโนมัติ
รูปแบบ: x
คําอธิบาย: x อ้างถึง Running Number

int 4 FALSE *

Station-Type-Name ชื่อประเภทสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ varchar(50) 50 TRUE

คําอธบิาย
Station-Type-ID Station-Type-Name

1 AQMS Station
2 AQMS Mobile
4 Water Station

ประเภทสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ
รหัสแสดงประเภทสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ
ส่วนคุณภาพอากาศ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง



ช่ือข้อมูล
คําอธิบายอย่างย่อ

เจ้าของข้อมูล

Attribute Description Type
Max 

Length 
(Bytes)

Allowed
 Null

Key

Parameter-Type รหัสอ้างอิงประเภทพารามิเตอร์
รูปแบบ: x
คําอธิบาย: x อ้างถึง Running Number

int 4 FALSE *

Parameter-Type-Name ชื่อประเภทพารามิเตอร์ varchar(50) 50 TRUE

คําอธิบาย
Parameter-Type Parameter-Type-Name

1 Scalar
2 Vecter
3 Windspeed
4 Wind Direct
5 Rain

ชนิดของพารามิเตอร์
รายละเอียดข้อมูลชนิดของพารามิเตอร์
ส่วนคุณภาพอากาศ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง



ช่ือข้อมูล
คําอธิบายอย่างย่อ

เจ้าของข้อมูล

Attribute Description Type
Max 

Length 
(Bytes)

Allowed
 Null

Key

ID_-Unit รหัสอ้างอิงหน่วยนับพารามิเตอร์ int 4 FALSE *
Name-Unit ชื่อหน่วยนับพารามิเตอร์ varchar(50) 50 TRUE

คําอธิบาย
ID_-Unit Name-Unit

1 ug/m3
2 mg/m3
3 ppb
4 ppm
5 C
6 F
7 m/s
8 Degree
9 inHG
10 mm
11 %
12 w/m2
13 mmHG
14 dB
15 mBar
16 VOLT
17 INCHE

หน่วยนับของพารามิเตอร์
รายละเอียดข้อมูลหน่วยนับพารามิเตอร์
ส่วนคุณภาพอากาศ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง



ชื่อข้อมูล
คําอธิบายอย่างย่อ

เจ้าของข้อมูล

Attribute Description Type
Max 

Length 
(Bytes)

Allowed
 Null

Key

DATETIMEDATA วันและเวลาท่ีบันทึกข้อมูล
รูปแบบ: YYYY-MM-DD
คําอธิบาย: ปี ค.ศ.-เดือน-วัน
            ตัวอย่าง 2016-04-15

datetime 8 TRUE *

NO ค่าไนโตรเจนออกไซด์
รูปแบบ: xx
คําอธิบาย: xx=ปริมาณค่าไนโตรเจนออกไซด์ท่ีตรวจวัด
             ได้ในหน่วยนับppb
             ตัวอย่าง 0 5 16

float 8 TRUE

NOX ค่าก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
รูปแบบ: xx
คําอธิบาย: xx=ปริมาณค่าท่ีตรวจวัดได้ในหน่วยนับppb          
                ตัวอย่าง 0 2 22

float 8 TRUE

NO2 ค่าไนโตรเจนไดออกไซด์
รูปแบบ: xx
คําอธิบาย: xx=ปริมาณค่าท่ีตรวจวัดได้ในหน่วยนับppb
             ตัวอย่าง 0 3 23

float 8 TRUE

SO2 ค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์
รูปแบบ: xx
คําอธิบาย: xx=ปริมาณค่าท่ีตรวจวัดได้ในหน่วยนับppb          
                ตัวอย่าง 0 4 24

float 8 TRUE

CO ค่าคาร์บอนมอนอกไซด์
รูปแบบ: xx.xx
คําอธิบาย: xx=ปริมาณค่าท่ีตรวจวัดได้ในหน่วยนับppm         
                 ตัวอย่าง 0 5 25

float 8 TRUE

O3 ค่าโอโซน
รูปแบบ: xx
คําอธิบาย: xx=ปริมาณค่าท่ีตรวจวัดได้ในหน่วยนับppb          
                ตัวอย่าง 0 6 26

float 8 TRUE

ข้อมูลพารามิเตอร์ประจําสถานี
รายละเอียดพารามิเตอร์ตรวจวัดประจําสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ
ส่วนคุณภาพอากาศ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง



Attribute Description Type
Max 

Length 
(Bytes)

Allowed
 Null

Key

H2S ค่าไฮโดรเจนซัลไฟล์
รูปแบบ: xx
คําอธิบาย: xx=ปริมาณค่าท่ีตรวจวัดได้ในหน่วยนับppb          
             ตัวอย่าง 0 7 27

float 8 TRUE

PM10 ค่าค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
รูปแบบ: xx
คําอธิบาย: xx=ปริมาณค่าท่ีตรวจวัดได้ในหน่วยนับug/m3       
           ตัวอย่าง 0 8.59 28.10

float 8 TRUE

PM2.5 ค่าค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
รูปแบบ: xx
คําอธิบาย: xx=ปริมาณค่าท่ีตรวจวัดได้ในหน่วยนับug/m3       
           ตัวอย่าง 0 9.68 29.80

float 8 TRUE

WS ค่าความเร็วลม
รูปแบบ: xx.x
คําอธิบาย: xx.x=ปริมาณค่าท่ีตรวจวัดได้ในหน่วยนับm/s        
               ตัวอย่าง 0 1.1 30.8

float 8 TRUE

WD ค่าทิศทางลม
รูปแบบ: xxx
คําอธิบาย: xxx=ปริมาณค่าท่ีตรวจวัดได้ในหน่วยนับDegree     
            ตัวอย่าง 0 20 356

float 8 TRUE

TEMP ค่าอุณหภูมิ
รูปแบบ: xx.x
คําอธิบาย: xx.x=ปริมาณค่าท่ีตรวจวัดได้ในหน่วยนับC
             ตัวอย่าง 0 3.05 36.50

float 8 TRUE

RH ค่าความช้ืนสัมพัทธ์
รูปแบบ: xx
คําอธิบาย: xx=ปริมาณค่าท่ีตรวจวัดได้ในหน่วยนับ%             
            ตัวอย่าง 0 4 70

float 8 TRUE

BP ค่าความดันบรรยากาศ
รูปแบบ: xxx
คําอธิบาย: xxx=ปริมาณค่าท่ีตรวจวัดได้ในหน่วยนับmmHg     
           ตัวอย่าง 0 75 742

float 8 TRUE



Attribute Description Type
Max 

Length 
(Bytes)

Allowed
 Null

Key

SRAD ค่ารังสีดวงอาทิตย์
รูปแบบ: xxxx
คําอธิบาย: xxxx=ปริมาณค่าท่ีตรวจวัดได้ในหน่วยนับw/m2     
           ตัวอย่าง 0 39 659

float 8 TRUE

NRAD ค่ารังสีสุทธิ
รูปแบบ: xxxx
คําอธิบาย: xxxx=ปริมาณค่าท่ีตรวจวัดได้ในหน่วยนับw/m2     
            ตัวอย่าง 0 52 882

float 8 TRUE

RAIN ค่าปริมาณนํ้าฝน
รูปแบบ: xx.x
คําอธิบาย: xx.x=ปริมาณค่าท่ีตรวจวัดได้ในหน่วยนับmm
             ตัวอย่าง 0 8 37

float 8 TRUE

SD ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
รูปแบบ: xx.xx
คําอธิบาย: xx.xx=ปริมาณค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีคํานวนได้
             ตัวอย่าง 0 9 38.56

float 8 TRUE
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การตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบอัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : เกณฑ์การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

1) ตรวจสอบค่า auto check รายวันและการทํา manual calibration ได้แก่ ค่า Span check และ Zero check 
2) ข้อมลูที่มค่ีาตดิลบ 
3) ข้อมลูที่ค่าผดิปกติอื่นๆ 

ข้อมลูจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัต ิ

ข้อมลูทีผ่่านเกณฑ์การตรวจสอบ  ข้อมลูที่ไมผ่่านเกณฑ์การ
ตรวจสอบ  

แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ        
หาสาเหตุของความผิดปกติ 

ตัดเป็นข้อมูลเสีย  

เก็บรวบรวมเข้าสู่ฐานข้อมูล  

เผยแพร่สูส่าธารณะ  



ตัวอย่างข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ
ข้อมูลสถานี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Date_Time PM10 PM2.5 Date_Time PM10 PM2.5
2/2/2020 0:00 32 21 2/2/2020 0:00 32 21
2/2/2020 1:00 33 13 2/2/2020 1:00 33 13
2/2/2020 2:00 29 16 2/2/2020 2:00 29 16
2/2/2020 3:00 32 17 2/2/2020 3:00 32 17
2/2/2020 4:00 35 20 2/2/2020 4:00 35 20
2/2/2020 5:00 37 18 2/2/2020 5:00 37 18
2/2/2020 6:00 34 18 2/2/2020 6:00 34 18
2/2/2020 7:00 37 21 2/2/2020 7:00 37 21
2/2/2020 8:00 41 23 2/2/2020 8:00 41 23
2/2/2020 9:00 40 20 2/2/2020 9:00 40 20
2/2/2020 10:00 37 18 2/2/2020 10:00 37 18
2/2/2020 11:00 33 16 2/2/2020 11:00 33 16
2/2/2020 12:00 31 19 2/2/2020 12:00 31 19
2/2/2020 13:00 34 17 2/2/2020 13:00 34 17
2/2/2020 14:00 37 17 2/2/2020 14:00 37 17
2/2/2020 15:00 34 16 2/2/2020 15:00 34 16
2/2/2020 16:00 39 21 2/2/2020 16:00 39 21
2/2/2020 17:00 30 14 2/2/2020 17:00 30 14
2/2/2020 19:00 986 986 2/2/2020 19:00 - -
2/2/2020 20:00 986 986 2/2/2020 20:00 - -
2/2/2020 21:00 986 986 2/2/2020 21:00 - -
2/2/2020 23:00 986 986 2/2/2020 23:00 - -
2/3/2020 0:00 986 984 2/3/2020 0:00 - -
2/3/2020 1:00 986 986 2/3/2020 1:00 - -
2/3/2020 2:00 986 986 2/3/2020 2:00 - -
2/3/2020 3:00 986 986 2/3/2020 3:00 - -
2/3/2020 4:00 986 986 2/3/2020 4:00 - -
2/3/2020 5:00 986 986 2/3/2020 5:00 - -
2/3/2020 6:00 986 986 2/3/2020 6:00 - -
2/3/2020 7:00 986 986 2/3/2020 7:00 - -
2/3/2020 8:00 986 986 2/3/2020 8:00 - -
2/3/2020 9:00 986 986 2/3/2020 9:00 - -
2/3/2020 10:00 986 986 2/3/2020 10:00 - -
2/3/2020 11:00 58 54 2/3/2020 11:00 58 54
2/3/2020 12:00 40 26 2/3/2020 12:00 40 26
2/3/2020 13:00 41 19 2/3/2020 13:00 41 19
2/3/2020 14:00 39 20 2/3/2020 14:00 39 20
2/3/2020 15:00 35 20 2/3/2020 15:00 35 20

Raw Data Cleaning Data



Date_Time PM10 PM2.5 Date_Time PM10 PM2.5
Raw Data Cleaning Data

2/3/2020 16:00 40 24 2/3/2020 16:00 40 24
2/3/2020 17:00 43 26 2/3/2020 17:00 43 26
2/3/2020 18:00 42 24 2/3/2020 18:00 42 24
2/3/2020 19:00 38 20 2/3/2020 19:00 38 20
2/3/2020 20:00 45 30 2/3/2020 20:00 45 30
2/3/2020 21:00 51 34 2/3/2020 21:00 51 34
2/3/2020 22:00 44 29 2/3/2020 22:00 44 29
2/3/2020 23:00 42 26 2/3/2020 23:00 42 26


	4.0(1.ข้อกำหนด)
	4.1(2.บัญชีข้อมูล)
	4.1(3.เมทาดาทา)
	4.1(4.พจนานุกรมข้อมูล)
	4.1(2.1)
	4.1(2.2)
	4.1(2.3)
	4.1(2.4)
	4.1(2.5)
	4.1(2.6)

	4.1(5.ผังไหลเวียนข้อมูล)
	4.1(6.การCleansingและตัวอย่าง)
	4.1(3.0)
	4.1(3.1)


