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สารบญั

� ที�มาของโครงการ
� วตัถปุระสงค์
� ขั �นตอนการดําเนินงาน
� แนวคดิการสํารวจด้วยเทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ� แนวคดิการสํารวจด้วยเทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ
� ขั �นตอนการประยกุต์ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์
� ผลลพัธ์ที�สําคญัของโครงการ



ที	มาของโครงการ
� อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตากเป็นอาํเภอที5มีการคา้ตามแนวชายแดนที5สาํคญัเป็นอนัดบั 3 ของ

ประเทศรองจากอาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา และอาํเภอท่าเสดจ็ จงัหวดัหนองคาย จนทาํให้
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการกาํหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษที5อาํเภอแม่สอด

� การเจริญเติบโตของอาํเภอแม่สอด และอาํเภอใกลเ้คียงเป็นกระบวนการเปลี5ยนแปลงจากชนทบ
ไปสู่สงัคมเมืองซึ5งส่งผลต่อพืOนที5อุตสาหกรรม ที5อยูอ่าศยั รวมถึงการเปลี5ยนแปลงที5สาํคญั 4 
ประการ คือประการ คือ
� การเปลี5ยนแปลงการใชท้ี5ดินจากพืOนที5ป่าไปสู่การทาํเกษตรกรรมถาวร และพืOนที5การเกษตรไปสู่พืOนที5อยู่

อาศยัและพืOนที5เพื5อการอุตสาหกรรม

� การลดลงของคุณภาพสิ5งแวดลอ้มที5เป็นผลมาจากความหนาแน่นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการขยายตวั
ของชุมชนเมือง 

� การเปลี5ยนแปลงทางสังคมเนื5องจากการอพยพแรงงานตามความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมและการ
ก่อสร้าง

� การเปลี5ยนโครงสร้างที5ใหค้วามสาํคญักบัการนโยบายและการบริหารชุมชนเมืองและการใหบ้ริการ



ที	มาของโครงการ
� สํานกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 

Programme: UNDP) ได้ให้วิทยาลยัพฒันาการปกครองท้องถิ�น สถาบนัพระปกเกล้า จดั
สมัมนาระดมความเห็น เรื�อง แนวทางการขบัเคลื�อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นรูปแบบพิเศษ 
นครแม่สอด ซึ�งผู้ เข้าร่วมระดมความเห็นตั �งข้อสงัเกตรูปแบบการปกครองพิเศษที�สําคญั  3 
ประเดน็

อาํนาจหน้าที
อาํนาจหน้าที


ความรับผิดชอบต่อพื �นที


ขีดความสามารถ



ที	มาของโครงการ

� ข้อสงัเกตดงักลา่วเป็นผลมาจาก การขาดข้อมลูเชิงสถิติที�แสดงให้เหน็ถึงความสําคญัและ
ความจําเป็นเพื�อตอบสนองตอ่การเปลี�ยนแปลงของการค้าชายแดนที�มีแนวโน้มขยายตวั
จาก ซึ�งจะแตกตา่งจาก กรุงเทพมหานคร และพทัยา 

� แมส่อดจดัอยู่ในกลุม่เมืองที�มีภารกิจพิเศษที�สําคญัที�เป็นเมืองการค้าชายแดนที�มี
ศกัยภาพเป็นประตเูศรษฐกิจเชื�อมโยงกบัประเทศเพื�อนบ้าน เช่นเดียวกบั แมส่าย 
มกุดาหาร นครพนม หนองคาย กาญจนบรุี อรัญประเทศ ตราด ระนอง สะเดาปาดงัเบมกุดาหาร นครพนม หนองคาย กาญจนบรุี อรัญประเทศ ตราด ระนอง สะเดาปาดงัเบ
ซาร์ และสไุหง-โกลก  

� โครงการนี �จงึเป็นการพฒันาข้อมลูทางสถิติเพื�อการตดัสินใจและบริหารจดัการด้วยข้อมลู
ภมูิสารสนเทศ (GIS) โดยเป็นการพฒันาความร่วมมือกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นใน
พื �นที�เศรษฐกิจพิเศษดงักลา่ว ที�ครอบคลมุเขตการปกครองของ 3 อําเภอ คือ อําเภอพบ
พระ อําเภอแมร่ะมาด และอําเภอแมส่อด



วตัถุประสงค์
� เพื�อระบ ุเชื�อมโยง และบรูณาการข้อมลูสถิติในจงัหวดัตาก รวมถึง แม่สอด และพื �นที�โดยรอบ 

โดยการจําแนกข้อมลูออกเป็น 23 ชั �นตามแผนแม่บทของสํานกังานสถิติแห่งชาติ รวมทั �งการ
สอบทานความถกูต้องของข้อมลู การปรับปรุงข้อมลู ด้วยการให้การวิเคราะห์ข้อมลูสถิติ และ
ข้อมลูสารสนเทศโดยระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์

� เพื�อพฒันาแผนที�ภมูิสารสนเทศ และนําเสนอการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพื �นที� และข้อมลูสถิติใน
อําเภอที�กําหนดในจงัหวดัตากอําเภอที�กําหนดในจงัหวดัตาก

� เพื�อเพิ�มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที�และหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น 
NGO ภาคเอกชน ในการใช้การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพื �นที� และการนําเสนอแนวคิดของตนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

� เพื�อจดัทําเอกสารขั �นตอนการทํางานและบทเรียนสําหรับพื �นที�สว่นอื�นของประเทศ



ขอบเขตและขั �นตอนของโครงการ
� กําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงานเพื�อพฒันาข้อมลูสารสนเทศทางภมูิศาสตร์
� ระบแุละสร้างความสอดคล้องของข้อมลูภาครัฐที�มีอยู่ในจงัหวดัตากผ่านกระบวนการประชมุและ

หารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
� สํารวจและระบขุ้อมลูขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นที�มีอยู่ ได้แก่ อบจ. เทศบาล และ อบต ใน

จงัหวดัตาก
� สํารวจและระบขุ้อมลูของภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจงัหวดั อตุสาหกรรมจงัหวดั หน่วยงาน

ระหวา่งประเทศ และ เป็นต้นในจงัหวดัตาก
สํารวจและระบขุ้อมลูของภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจงัหวดั อตุสาหกรรมจงัหวดั หน่วยงาน
ระหวา่งประเทศ และ NGOเป็นต้นในจงัหวดัตาก

� เชื�อมโยงและบรูณาการข้อมลูสถิติของหน่วยงานภาครัฐ (ระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั และระดบั
ท้องถิ�น) ภาคเอกชน หน่วยงานระหวา่งประเทศ และ NGO ในจงัหวดัตาก รวมถึงพื �นที�อําเภอแม่
สอดและอําเภอใกล้เคียง

� สร้างภารกิจร่วมในการวิเคราะห์เชิงพื �นที�กบัหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ตามกระบวนการค้นหา
ข้อเท็จจริงเพื�อทดสอบความถกูต้องและน่าเชื�อถือของข้อมลูบริหารและข้อมลูสํารวจ รวมถึงการ
ตรวจสอบ ปรับปรุง พิจารณาและเลือกข้อมลูสถิติที�เป็นทางการ



ขอบเขตและขั �นตอนของโครงการ
� จําแนกข้อมลูและข้อมลูสารสนเทศและวิเคราะห์สถิติสําหรับการตดัสินใจ

� พฒันาสมมติฐานการวิจยัเพื�อทบทวนข้อมลูและข้อมลูสารสนเทศที�เป็นประเดน็นโยบาย

� พฒันากรอบและแผนที�ภมูิสารสนเทศทางสถิติในอําเภอนําร่อง คือ แม่สอด พบพระ แม่ระมาด

� ทดสอบข้อมลูที�ได้จากการสํารวจและพฒันาเครื�องมือทํานาย

� อบรมเชิงปฏิบตัิการสําหรับผู้ มีส่วนเกี�ยวข้องเพื�อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพื �นที� และนําเสนอ
แนวคิดด้วยแผนที� GISแนวคิดด้วยแผนที� GIS



การรับรู้ระยะไกล 

(Remote Sensing)

แนวคดิการสํารวจด้วยเทคโนโลยภีูมสิารสนเทศ (GIS System)

MIS

MIS
ทะเบียน Spatial Data

ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ 

(Geographic 

Information System) 

ระบบกาํหนดตาํแหน่งบน

โลก 

(Global Positioning 

System)



ขั �นตอนการประยกุตร์ะบบสารสนเทศภมูศิาสตร์

� การนําเข้าข้อมลูแผนที� ภาพถ่าย และฐานข้อมลู
� การจดัการ กระบวนการจดัเก็บ การเปลี�ยนแปลงและการแก้ไข
� การวิเคราะห์ กระบวนการสารสนเทศ ที�ต้องวิเคราะห์ทั �งข้อมลูพื �นที�และข้อมลูเชิง

คณุลกัษณะ
การแสดงผล แผนที� ตารางสรุป การบรรยายประกอบ� การแสดงผล แผนที� ตารางสรุป การบรรยายประกอบ



อาํเภอ แมร่ะมาด



อาํเภอ แมส่อด



อาํเภอ พบพระ



ผลลพัธท์ี	สาํคญัของโครงการ
� ข้อมลูที�สําคญัตอ่การบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ
� กฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัอํานาจหน้าที� ความรับผิดชอบ พร้อมข้อเสนอในการพฒันาขีด

ความสามารถของเทศบาลนครแมส่อดไปสูเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษตอ่ไป
� ต้นแบบผงัสถิติที�เชื�อมโยงข้อมลู อปท. กบัระบบข้อมลูของ สสช.
� ข้อมลูภมูิสารสนเทศระดบัท้องถิ�นข้อมลูภมูิสารสนเทศระดบัท้องถิ�น



ขอบคณุครบั


