
แนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการพฒันาพื้นทีอ่ย่างยั่งยืนและสมดุล 
กรณีองค์กรการปกครองส่วนทอ้งถิ่น : เทศบาลแหลมฉบัง 

โดย  

ผศ.ดร.สมบัติ อยูเ่มือง 

   ศูนย์วจิัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย – www.gisthai.org 

โครงการสัมมนาพัฒนา ผูน้ าทอ้งที่ ปราชญช์าวบา้น (บวร ๔.๐) ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนแบบองค์รวม 
ในจังหวัดระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวันออก (EEC) รุ่นที่ ๒ จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 

จัดโดย   GISTDA 



19/11/61 แนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการพฒันาพืน้ท่ีอย่างยัง่ยืนและสมดุลฯ -ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 
2 

หัวข้อการน าเสนอ 
 

1. องค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาพื้นที่   
อย่างยั่งยืนและสมดุล 

 2. แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหาร                    
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลแหลมฉบัง อย่างยั่งยืนและสมดุล 
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1. องค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมสิารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่ อย่างยั่งยืนและสมดุล 
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 คิดในเชิงพ้ืนที่ 

บทบาทส าคัญ : ระบบภูมิสารสนเทศจะมีค าตอบของค าถาม “ใคร อะไร เม่ือไร่ ที่ไหน ท ำไม และอย่ำงไร”              
ท่ีสัมพันธ์กับการบริหารในเชิงพ้ืนที่ 
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ฮาร์ดแวร์ (Hardwares) 

              ซอฟท์แวร์ประยุกต์ 
(Solution & Application Softwares) 

บุคลากร (Human Resources) 

ฐานข้อมูล (Data Base) 

ขั้นตอน/วิธีการในการด าเนินงาน
(Procedures/Methods) 
 

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(์Geographic Information System – GIS)  

GIS 
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ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) น าเข้าสู่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
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MIS-ข้อมูลเชิงบรรยาย ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 

ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) น าเข้าสู่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
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แบบจ าลองแสดงปฏิสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของศาสตร์การท าแผนที่ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และตรรกะศาสตร์ 
รวมทั้งศาสตร์ทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และสังคมศาสตร์  
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การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) 
ในการบริหารราชการสว่นท้องถิ่นและภาคเอกชนในต่างประเทศ มีใช้กันอย่างแพร่หลายมาสองทศวรรษท่ีผ่านมา ท้ังในด้านการปฏิบัติการและการ
วางแผน ซึ่งการบริหารงานภาครัฐนั้นหลกีเลี่ยงไมไ่ด้ท่ีจะต้องข้องเกี่ยวกับประชาชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน   
ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการข้อมูลในเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจ เพราะระบบภูมิสารสนเทศของข้อมลูเชงิพ้ืนท่ี จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าถงึข้อมูล    
อันซับซ้อนของพ้ืนท่ีท่ีต้องท าการตัดสินใจวางแผนหรือแก้ปัญหา เพ่ิมการรับรู้ให้กับผู้ใช้ในการท าความเขา้ใจกับข้อมูลในพ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษา และ    
มีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ดังตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ส ำหรับกำรบริหำรรำชกำรสว่นภูมิภำคและสว่นท้องถ่ิน                 
ซึ่งในต่างประเทศใช้ร่วมกันในการบริหารจัดการในประเด็นหลกัๆ ดังต่อไปนี้ 
• กำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจ  

• กำรคมนำคม และบริกำรด้ำนกำรขนส่ง  

• สำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน  

• กำรสำธำรณสุข  

• กำรให้บริกำรประชำชน  

• กำรบังคับใช้กฎหมำย  

• วำงแผนกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

• กำรจัดเก็บภำษี  

• แบบจ ำลองทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม  

• กำรจัดกำรในสภำวะฉุกเฉิน  

        เป็นต้น 
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   เมือ่ใดทีต้่องใช้ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์  

ความสามารถของ GIS ในแง่มุมที่ส าคญัที่จะส่งผลต่อกจิกรรมต่างๆ ที่ต้องมีการวางแผนและ
ตัดสินใจ เช่น   
•การสร้างแบบจ าลองของพืน้ที่เพื่อดูลกัษณะของปัญหา หรือการทดลองสมมุติฐานในการแก้ไข
ปัญหา (ถ้า...แล้ว)  
•การลดข้อผดิพลาดของข้อมูล และกล่าวถึงกระบวนการในการตัดสินใจ ซ่ึงล้วนแล้วแต่จะได้
ประโยชน์จาก GIS โดยเฉพาะความสามารถในการแสดงหรือ 
•น าเสนอปัญหาต่างๆ ให้เห็นเป็นภาพแผนที่ ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิผลของการตัดสินใจอย่างมี
นัยส าคญั 
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   เปลีย่นข้อมูลและสารสนเทศให้มองเห็นเป็นภาพแผนท่ีได้ 

   การจ าแนกปัญหาด้วยมุมมองใหม่ๆ 

   การทดลองสร้างแบบจ าลอง  

   หลกีเลีย่งความผิดพลาดของข้อมูล 

   หลกีเลีย่งการต้ังสมมุติฐานผิด ๆ  



เทศบาลแหลมฉบัง และพืน้ที่ข้างเคยีง @ 31/12/1984 .. เมือ่ 32 ปีทีแ่ล้ว !! 
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เทศบาลแหลมฉบัง และพื้นที่ข้างเคียง @ 31/12/1989 .. เมื่อ 29 ปีท่ีแล้ว !! 
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เทศบาลแหลมฉบัง และพื้นที่ข้างเคียง @ 31/12/2000 .. เมื่อ 18  ปีที่แล้ว !! 
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เทศบาลแหลมฉบัง SKP และพ้ืนที่ข้างเคียง @ 31/12/2006 .. เมื่อ 12 ปีที่แล้ว !! 

19/11/61 แนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการพฒันาพืน้ท่ีอย่างยัง่ยืนและสมดุลฯ -ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 21 



เทศบาลแหลมฉบัง SKP และพื้นที่ข้างเคียง @ 29/12/2006 .. เมื่อ 12 ปีที่แล้ว !! 
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เทศบาลแหลมฉบัง SKP และพื้นที่ข้างเคียง @ 19/4/2018 .. ในปีนี้!! 
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แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน เทศบาลแหลมฉบงั และพื้นที่ข้างเคียง ในปี 2553 (2010) 

(กรมพฒันาที่ดิน, 2553) 
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24 
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(กรมพฒันาที่ดิน, 2553) 

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน เทศบาลแหลมฉบงั และพื้นที่ข้างเคียง ในปี 2553 (2010) 



เทศบาลแหลมฉบัง SKP และพื้นที่ข้างเคียง @ 31/12/2016 ..  
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1. ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูล  
  2.  ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
  3.  ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยวางแผนการก าหนด 

     นโยบายและการตัดสินใจของผู้บริหาร 
  4.  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบผลการน านโยบาย 

       และแผนงานไปปฏิบัติ  

 2. แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหาร    
 องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลแหลมฉบัง อย่างยั่งยืนและสมดุล 
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กำรสำธำรณสขุ 

  

  

กำรติดตำม
ตรวจสอบทำงด้ำน 

สิ่งแวดลอ้ม 

  
  

กำรพัฒนำดำ้น
เศรษฐกจิ 

  
 
วิเครำะหก์ำรแพร่ กระจำยของ
โรคตำมเวลำที่เปลี่ยนไปหรอื
วิเครำะห์ควำมสมัพนัธ์ของสำเหตุ
กำรเกดิโรคกบัเงือ่นไขทำงด้ำน
สิ่งแวดลอ้ม 

  

  
กำรวิเครำะหห์ำต ำแหนง่  
จดุก ำเนิดหรอืจุดแพรก่ระจำย
โรคติดต่อ 

  

  
กำรจัดเกบ็ต ำแหน่งของผูป้ว่ย      
ที่เป็นโรคตำ่งๆ  

  

  
กำรวเิครำะหก์ำรแพรก่ระจำยและ
กำรสะสมของมลพิษทีม่ผีลตอ่
ประชำกร 

  

  
กำรสรำ้งแบบจ ำลองของกำร
วิเครำะห์แหล่งมลพิษรำ้ยแรง       
ที่มีผลตอ่พืน้ที่เฉพำะ 

  

กำรจัดเกบ็ต ำแหนง่ของแหลง่
จัดเก็บสำรพษิร้ำยแรง ซึ่งมี
ควำมสัมพนัธ์กับขอ้มลูเชงิพืน้ที่
ซึ่งเสี่ยงต่อกำรได้รับผลกระทบ 
เช่น น้ ำใต้ดิน 

  

กำรวิเครำะหค์วำมต้องกำร
ทรัพยำกรตำมศกัยภำพของ         
ผู้จัดหำ (Supplier) กำรสร้ำง
แบบจ ำลองพืน้ทีท่ี่เหมำะสม
ส ำหรับกำรพฒันำ 

  

 
สนบัสนนุใหม้กีำรใช้ทรพัยำกร
หรือผู้จดัหำวตัถดุิบในทอ้งถิน่ 

  

 
กำรจัดเกบ็ต ำแหนง่ทีต่ั้งของธุรกิจ  
ที่ส ำคัญ และควำมต้องกำร
ทรัพยำกรที่ส ำคญั 

  

  กำรประยุกต์ใชใ้น 
กำรวิเครำะหน์โยบำย 

กำรประยุกต์ใชใ้นกำรบริหำร
จัดกำร/กำรจดัท ำนโยบำย 

กำรประยุกต์ใชใ้นกำรจดัเกบ็
ข้อมูลในรำยกำรต่ำงๆ 

  
  

กำรจัดกำร 
ภำวะฉุกเฉนิและ

พิบัติภัย 

  
กำรวเิครำะหศ์กัยภำพของควำม
ร้ำยแรงของเหตกุำรณ์ในระดบั
ต่ำงๆ  

  

  
กำรสร้ำงแบบจ ำลองเพือ่วเิครำะห์
ผลกระทบจำกเหตกุำรณฉ์กุเฉนิที่
มีตอ่สำธำรณปูโภคในสถำนที่
ต่ำงๆ  

  

 
กำรจัดเกบ็ต ำแหนง่เสน้ ทำงที่ใช้
ในกรณีฉุกเฉนิ เช่น เส้นทำงที่มี
กำรจรำจรหนำแนน่ที่ควร
หลีกเลีย่ง หรือจดัเกบ็ต ำแหนง่
ของสถำนที่ทีเ่สี่ยงต่อกำรเกดิ
อันตรำย เช่น คลังเก็บอำวธุ หรือ
คลังแสง คลงัน้ ำมนั  

  ข้อมูลและ        
สำร สนเทศ

เกี่ยวกบัประชำชน 

ในพื้นทีต่่ำงๆพื ้ 

  
กำรวเิครำะหล์กัษณะของกำรใช้
สิทธิเลือกตั้งในแตล่ะพืน้ที ่

  

แบบจ ำลองผลกระทบของกำร
ติดตั้งตูอ้เิลก็ทรอนกิสส์ ำหรบั
ให้บรกิำรขอ้มูลข่ำวสำร            
ณ จุดต่ำงๆ  

  
  

ข้อมลูประชำชนในพืน้ที่/ รปูแบบ
ของกำรใช้สทิธิในกำรเลอืกตัง้/ 
กำรใช้บรกิำรภำครฐั/เสน้ทำงกำร
คมนำคม/กำรประกอบอำชพี 

  

ตัวอย่ำงระดับกำรประยุกต์ใช้ระบบภูมิสำรสนเทศ  ในกำรจัดเก็บข้อมูล  
ในกำรวิเครำะห์นโยบำย และกำรบริหำรจัดกำร/กำรจัดท ำนโยบำยสำธำรณะ ในงำนด้ำนต่ำงๆ 



19/11/61 
แนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการพฒันาพืน้ท่ีอย่างยัง่ยืนและสมดุลฯ -ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 

29 



19/11/61 แนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการพฒันาพืน้ท่ีอย่างยัง่ยืนและสมดุลฯ -ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 30 



19/11/61 แนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการพฒันาพืน้ท่ีอย่างยัง่ยืนและสมดุลฯ -ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 31 



 

19/11/61 แนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการพฒันาพืน้ท่ีอย่างยัง่ยืนและสมดุลฯ -ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 32 



 

19/11/61 แนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการพฒันาพืน้ท่ีอย่างยัง่ยืนและสมดุลฯ -ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 33 



 

19/11/61 แนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการพฒันาพืน้ท่ีอย่างยัง่ยืนและสมดุลฯ -ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 34 



 

19/11/61 แนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการพฒันาพืน้ท่ีอย่างยัง่ยืนและสมดุลฯ -ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 35 



 

19/11/61 แนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการพฒันาพืน้ท่ีอย่างยัง่ยืนและสมดุลฯ -ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 36 



 (What ?) Thailand 4.0 คืออะไร ? Somchet Thinaphong  15/5/2017 

ประเทศไทยก ำหนดให้เป็น โมเดลในกำรขับเคล่ือนประเทศด้วยนวัตกรรม ไปสู่
เป้ำหมำยแห่งคุณค่ำ                  (Value Creation) “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

วิสัยทัศน์เชิงนโยบาย :Policy 
กระบวนทัศน์ :ดูภารกิจ/วิสัยทัศน์ขององค์กร  

เคร่ืองยนต์ : โมเดลของแต่ละองค์กร 

Review Thailand 4.0 – SDGs…(Sustainable Development Goals)  

UN 2013 
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• GDP Contribution & Growth (5%)  

• FDI  

• Foreign Exchanges 

• Employment  (100,000/yr.) 

• Income Distribution 

• Technology Transfer 

(Upgrading skilled labor  

 & Innovator Technocrats)  

• Governance 

• Polluter Pay Principles Ethics 

• Personal Income 

• Town Planning  

• Clustering Industry, 

Urban, Service 

• Waste Treatments 

(liquid, solid, gas)  

• Energy Optimized 

40 

5 E’s : Value System 

Somchet Thinaphong 8/Sep/2017 
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 กำรพัฒนำไม่สมดุล โดยพิจารณาจากการลงทุนสร้างสินทรัพย์ท่ีส าคัญของประเทศ ๓ ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านคน 

และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าประเทศไทยเน้นการลงทุนด้านกายภาพมากท่ีสุด ขณะท่ีการลงทุน

ด้านทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับความส าคัญน้อยกว่าอย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นปัญหา

หลักในระยะยาวของการพัฒนาประเทศในอนาคต 

กำรพัฒนำไม่ยั่งยืน วิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปี ๒๕๔๐ และการเกิดมหาอุทกภัยในปี ๒๕๕๔  เป็นผลมาจากการ

พัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งพาท้ังด้านเงินทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยละเลยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีของตนเอง มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รวมท้ังค่านิยมท่ี “ไม่พอเพียง” ท าให้ฐานะการ

คลัง    มีข้อจ ากัดมากข้ึน ภาระหนี้สินภาครัฐและภาคประชาชนเพิ่มสูงข้ึน ประกอบกับปัญหาความอ่อนแอของ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท าให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อทุกภาคส่วนในสังคม ขณะท่ีการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงก่อนหน้านี้ ได้ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจน เสื่อมโทรมไปมาก จน

ส่งผลต่อการเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงจากพิบัติภัยจากธรรมชาติ  

การพัฒนาไม่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลท่ีแท้จริง โดยพิจารณาจากการพัฒนาท่ีเน้นการเพิ่มในเชิงปริมาณ

ภายใต้การบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพ ท้ังในด้านคุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพของการกระจายบริการข้ัน

พื้นฐานท่ีไม่ท่ัวถึง  ขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีอยู่ในระดับต่ า และการขาดประสิทธิภาพในการวางแผนการใช้

ท่ีดินท่ีเหมาะสม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีส่งผลต่อการเกิดพิบัติ

ภัยจากธรรมชาติท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน จากสมดุลจากธรรมชาติท่ีลดน้อยลงอย่างชัดเจน 



              “การบริหารจัดการแบบองค์รวมอย่างยัง่ยนืและสมดุล 
   “Potentials and Challenges” 
 
• เรียนรู้และถอดบทเรียน ตั้งแต่ในอดตี จนถึงปัจจุบัน  
• เข้าใจอย่างท่องแท้ ถึงระดบัพืน้ที่ของการเปลีย่นแปลงที่ผ่านมา และแนวโน้มที่จะเกดิขึน้ใน

อนาคต  
• เพือ่ท าให้เกดิ ภูมิ-ปัญญา ที่จะน าไปสู่การบริหารจัดการแบบองค์รวม ในระดบัพืน้ที่ ที่เกีย่วข้อง                                

ทั้งระบบใช้หลกัการทางวชิาการของ “ศาสตร์พระราชา”  , UN  - SDGs  และนโยบายรัฐบาล…. 
• วเิคราะห์และประมวลผลอย่างเป็นระบบ จากข้อมูลเชิงพืน้ที่ทีเกีย่วข้องทั้งในด้านกายภาพ                                   

เศรษฐกจิ สังคมและวฒันธรรม  
• ก าหนดทางเลอืกและล าดับพืน้ที่ในการพัฒนา อนุรักษ์ หรือสงวน                                                            
            ด้วยการบริหารจัดการแบบองค์รวม สู่การพฒันาอย่างยัง่ยนื และมีความสมดุล  
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Infrastructures…. 

Environmental contaminations, 
Watershed degradation, Disaster…. 

Culture…. 

องค์รวมของการบูรณาการข้อมูลเชิงพืน้ท่ี ทัง้ทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม  
เพื่อการบริหารและพัฒนาอย่างย่ังยืนและสมดุล (Integrated Physical, Social and Economic  

Geo-Information for Sustainable Management in Watershed) 

  คุณค่ำร่วม (Common Values) ในเชิงพ้ืนที่ ที่ย่ังยืนและสมดุล 

  เรียนรู ้
และเข้ำใจ 

       เข้ำถึง 

  พัฒนำ 
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5. GIS: Tools & Methodology for Area based management…  
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ควำมเชื่อมโยงกำรพัฒนำพืน้ที่ใน Integrated EEC : 
โดยค ำนึงถงึ Future CHANGE & CREATION 

AGRICULTURE 

CITIES VILLAGES 

INDUSTRIAL 
CITIES 

AGRO 
INTEGRATED 

CITY 

TOURISM 
CITY 

INNOVATIVE 
CITY 

Urban & Rural Areas 
• Healthy Envi. 
• Disaster Prevention 
• Energy (Biomass) 
• Agri Products 
• Employment 

Urban Infrastructure 

Create Investment 
Environment 

Rural Areas 

EEC : Connective whole; Inclusive  

ชนบทและ
เกษตรกรรม 

Agri Infrastructure 
Development 
Productivity up by 
mechanization advance 

Tourism Recreation 

Co-exist 

Co-Prosperity 

Somchet Thinaphong 8/Sep/2017 
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การออกแบบองค์รวมของกรอบการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่  
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Somchet Thinaphong 23/4/2561 
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1.บริบท  

at the age of Intelligent 

AIP_Platform 

19/11/61 แนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการพฒันาพืน้ท่ีอย่างยัง่ยืนและสมดุลฯ -ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 57 

Somchet Thinaphong 23/4/2561 



1.2 สิ่งท่ีปรากฏอยู่ 
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1.2.1 : EEC: Clustering Ecosystem by Areas 1.2.2 : EEC: Clustering Ecosystem by Components 
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Designing EEC Ecosystem of Connectum : 3 Dimensions  
(Cluster, Collaboration & Co-creation) for Comparativeness & Competitiveness 

Comparativeness Competitiveness Collaborativeness Empowering  
Eco-Connectum 

1. Economy of scale 
 (13,000 sq.km.) 

1. Economics of Scope 
 - 10 S-curve industries 
 - Tourism & services 

1. Designing 3C-Connective at 
Governance, Bilateral and 
at Enterprise level 

2. Having IE with land & 
complete & infra & 
utilities  

2. Area based ecosystem 
smart & intelligent 
system 

    (See Diagram) 
 

2. Implementing : a dynamic 
ecosystem, stimulate, 
develop, support 
•  3C-Collaboration model 
•  Strategic Alliance 
•  P-P-P 
•  Inter modalities 
•  Open Governance & 
     Networking 

 
 
 

 

3. External infra & 
 transport network / 
 Connectivity 

3. Quality of life & leisure 
 (golf  & seaside) 

3. Startup on patent/Reverse 
 Engineering 

   ยังไม่ได้ท า 

4. Raw material 
 proximity 

4. Skill base (จาก 35 Y. ESB) 4. EEC-Agro ecosystem ยังไม่เหน็ Connection 

5. Production factors & 
 market (domestic-
 export) 

5. EEC law/regulation 5. Create & fully connected, 
 intelligent world space  

ยังไม่เหน็ Institutional & 
Regulatory framework 

Alibaba 
Airbus 
High speed Train & 
Airport 

C1 

C2 C-3 

1.2.4 How for enterprise/people/country ? 
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ความแข็งแรงของโซ่ทั้งเส้น = ความแข็งแรงของห่วงโซ่ที่อ่อนแอท่ีสุด 

A Chain is only as strong as its weakest link 

2. Collaboration towards EEC2 
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Enterprise Ecosystem Platform 
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Source: หนงัสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 

http://daily.bangkokbiznews.com/detail/325955 

Cross Clustering 
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3. Innovation 
 

เลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ยังไม่เคยมี 

19/11/61 แนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการพฒันาพืน้ท่ีอย่างยัง่ยืนและสมดุลฯ -ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 65 



 

19/11/61 แนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการพฒันาพืน้ท่ีอย่างยัง่ยืนและสมดุลฯ -ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 66 

Somchet Thinaphong 23/4/2561 



AIP Platform 

A National Level on EOS, AI & IOT toward Thailand 4.0  

Empowering EEC through Ecosystem Connectum 

19/11/61 แนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการพฒันาพืน้ท่ีอย่างยัง่ยืนและสมดุลฯ -ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 67 

Somchet Thinaphong 23/4/2561 



Underlining Value Proposition 

Collect / Cluster  Collaboration / 

Connectivity 

engagement zone 

• Scanner 

• Core Station 

• RFID 

• GNSS 

Receiver 

• Image Capture 

• Laser tools 

Analytics & Decision 

Criteria  
Co-creative / 

Modeling 

• Satellite 

• Radio 

• IP 

• WiFi 

• Virtual Reality 

• Farm Management 

• Field Inspection 

• 3D Modelling 

• Point Cloud 

• Visualization 

• Project 

Management 

• Yield Management 

• Fleet Management 

• Environmental 

Management  

• Cost Analysis 

• Time Analysis 

• Road/Rail Alignment 
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AIP Platform 
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Executive  
(ระดับผู้บริหาร) 

Social & Spatial Analyst  
(ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิเคราะห์)  

Operation & 
Management  

(ระดับบริหารจัดการ                     
และระดับปฏิบัต)ิ 

Publics  
(สาธารณชน)  

Google Earth Application 

MIS Application 

GIS Application 

Mobile Application 

ระดับการใช้งานของโปรแกรมประยกุตใ์นระบบภูมิสารสนเทศและระบบอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

MOC 

รับรู้/ 
สร้างความตระหนัก/ 
สร้างการมีส่วนร่วม 

ปฏิบัติการ/ 
สนับสนุนการปฏบิัตงิาน 

การวิเคราะห์ปญัหา/
สถานการณ์ดา้นตา่งๆเชิงพืน้ที ่

การก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และสนับสนนุการ
ตัดสินใจ 
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Social 
Application MIS 

GIS/SDSS 

MOC 

Earth 

Android/iOS 

Google Earth Application 

MIS Application 

GIS Application 

MOC (Ministry Operation Center) 

Mobile Application 

SDG Application 

โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก 
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นโยบาย (Policy) อัจฉริยะ (Intelligence) ที่ออกแบบบน
แพลตฟอร์ม (Platform) เพ่ือน าสู่การปฏิบัติได้จริง (Actionable)  
และเกิดมรรคผล (Value) อย่างยั่งยืน (Sustainable) บนพ้ืนที่ (Place) 
เป้าหมาย และกลุ่มประชาชน (People) เป้าหมาย 

• Institutional 
• Infrastructure/Data 
• Technology/Process 
• Resources 

• Strategic 
• Tactical 
•Operational 

• (Agenda-based) •Area-based 

• Innovation 
•Artificial 
Intelligence 

•Human 
Intelligence 

•Alignment 
•Context 
• Relevance 
• Specificity 
•Novelty 
•Clarity 
• Practical 

• Economic 
• Social 
• Environment 

Process 

•Integrated; Transferable 
•Holistic 

•Citizen 
•Social Enterprise 

•Analytics 
•Decision Making System 

Balance / Optimize 

Accurate / Real-time 
Visulization technology;  
Intel. Db 

•Multiple Criteria 
•Object-based Evidence 

2-way Interactive 

IoT 
IoS 

•5D 

Inclusive 

•Precision 

19/11/61 แนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการพฒันาพืน้ท่ีอย่างยัง่ยืนและสมดุลฯ -ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 78 

Somchet Thinaphong 23/4/2561 



19/11/61 แนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการพฒันาพืน้ท่ีอย่างยัง่ยืนและสมดุลฯ -ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 79 

• https://www.mmthailand.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8
%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%
87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99-eec-thailand-4-0 

https://www.mmthailand.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99-eec-thailand-4-0/


จ ำนวนประชำกรต่อ 

ข้ำรำชกำร 1 คน รำยจังหวัด 

เชียงใหม่ 

กำญจนบุรี 

นครรำชสีมำ 

ยะลำ 
สตูล 

จันทบุรี 

สุรินทร์ 

ชุมพร 

น่ำน 

 

    GIS for Good Government - GGG 
                 มิติใหมข่องการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ 
     ข้อมลูเชิงพืน้ท่ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล                         
ในการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีด ี
 
 

 

  แนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่อย่างยัง่ยนืและสมดุล 
 
 
 
 

 

จ านวนผู้ติดยาเสพติด 
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Outputs Outputs && OutcomesOutcomes

G G -- GovernmentGovernment

        โดย ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง 
 

Geo-Informatics Center for Thailand 

  

                  www.gisthai.org 
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