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Big Data in Post-Pandemic: 
Social and Economic Recovery

ศูนย์ข้อมูลภาคเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม 
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Big Data สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

จัดท ำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลภำคอุตสำหกรรม 
Industry Data Space (iDS) และ 

Dashboard ภำวะเศรษฐกิจรำยเดือน
Status : เปิดให้บริกำรตั้งแต่ 4 ม.ค. 64

ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ Update 1 Nov 2021

ควำมร่วมมือกำรบูรณำกำรข้อมูลภำคกำรผลิต
ในระบบ Big Data เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

ผู้ประกอบกำร
เอสเอ็มอี ภำยใต้ MOU ส.อ.ท. & สสว.

ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลงบกำรเงิน และระบบ Business 
selfassessment รำยสำขำอุตสำหกรรม / กำรส่งเสริม Open data

โครงกำรจัดท ำระบบก ำกับและติดตำม
สถำนกำรณ์เศรษฐกิจรำยประเทศ 
(Global Demand Dashboard)

Status : สนค. จะมีก ำหนดจัดอบรมกำร
ใช้งำนระบบฯ ในเดือน พ.ย. นี้ และ
เตรียมเปิดใช้งำนจริงบนเว็บไซต์ คิด

ค้ำ.com ในเดือน ม.ค. 65

โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลสถำน
ประกอบกำรจำกส ำมะโนธุรกิจและ
อุตสำหกรรมให้เป็นฐำนข้อมูลกลำง 

(Common Frame) 
Status : ม.เกษตร อยู่ระหว่ำงจัดท ำ

แนวทำง กำรจัดท ำฐำนข้อมูลกลำง และ
แนวทำงกำรเชื่อมโยงฯ เสนอ คณะ

ท ำงำนฯ ของ สสช.

โครงกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลน ้ำและ
สิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรม (Big data)

โครงกำรจัดท ำข้อมูล (Big Data) 
กำรใช้พลังงำนเพื่อกำรลดกำรปล่อย

ก๊ำซเรือนกระจกของภำคอุตสำหกรรม

1 2 3

4 5 6 7
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1. Web Portal 2. Dashboard
ท ำหน้ำที่เป็น Web Portal รวบรวมลิงค์เว็บไซต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้ำน
เศรษฐกิจและอุตสำหกรรม โดยกำรจัดหมวดหมู่ให้สำมำรถสืบค้น
ข้อมูลได้ง่ำย เพ่ือควำมสะดวก รวดเร็ว และมีข้อมูลที่หลำกหลำย
มำกมำยให้ได้ค้นหำตำมควำมต้องกำร 

9 หมวด ประกอบด้วย
1) เศรษฐกิจ 2) การเงินการลงทุน 3) การค้า 4) การผลิต 5) แรงงาน

6) Logistic 7) พลังงาน 8) สิ่งแวดล้อม 9) อื่นๆ

ข้อมูลภำวะเศรษฐกิจ
(รำยเดือน)

ข้อมูลอุตสำหกรรม
จำกภำครัฐ

1) ภำพรวมเศรษฐกิจไทย
2) ภำคอุตสำหกรรม
3) ภำคเกษตร
4) ภำคบริกำร 
5) กำรบริโภคภำคเอกชน
6) กำรลงทุนภำคเอกชน
7) ข้อมูลเสถียรภำพเศรษฐกิจ คณะอนุกรรมกำร Big Data

1. จัดท ำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลภำคอุตสำหกรรม Industry Data Space (iDS) และ Dashboard ภำวะเศรษฐกิจรำยเดือน

บท
วิเครำะห์
อย่ำงย่อ

(รำยเดือน) 

ศูนย์ข้อมูลภำคเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม
เพื่อกำรวิเครำะห์และคำดกำรณ์ทิศทำงธุรกิจ

Data Visualization 
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บทวิเครำะหแ์บบย่อ

เลือกข้อมูลที่สนใจ
(กดลูกศร หรือ กดเลขหน้ำ)

1

เลือกปีที่สนใจ
(ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 2561- ปัจจุบัน) 2

ตัวอย่ำงข้อมูลภำวะเศรษฐกิจ (รำยเดือน)
เลือกเดือนที่สนใจ3



6รูปแบบใน iDS บน Smart phone

เมนูหมวดข้อมูล เมนูแสดง Web Portal เมนูรวม Dashboard

กำรใช้งำน Dashboard

ฝ่ำยเศรษฐกิจและวิชำกำร

Click web site 

www.fti.or.th/ids

http://www.fti.or.th/ids
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เชื่อมโยงข้อมูล
สำรสนเทศ/พัฒนำ

ระบบแสดงผล

ระบบบริกำร
ด้ำนข้อมูล 

(Data service)

ส่งเสริมให้ ผปก.
น ำข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ 

Objective 

2. ควำมร่วมมือกำรบูรณำกำรข้อมูลภำคกำรผลิตในระบบ Big Data 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกำรเอสเอ็มอี

7

พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ กำรบูรณำกำรข้อมูลใน
ระบบ SME Big Data เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้ประกอบกำรเอสเอ็มอี ระหว่ำง สสว. กับ ส.อ.ท. 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2564



กำรเชี่อมโยงข้อมูลจำกหน่วยงำนภำครัฐ ผ่ำน สสว.
8

ข้อมูลกำรผลิต (ก ำลังด ำเนินกำร)

Next Step

ข้อมูลกำรค้ำ 
(น ำเข้ำ/ส่งออก)

ข้อมูลแรงงำน/กำรจ้ำงงำน ข้อมูลเศรษฐกิจข้อมูลนิติบุคคล 
(งบรำยได้ฯ)

ข้อมูลเศรษฐกิจ
ภูมิภำค

กำรเชื่อมต่อ Dashboard SME Big Data ของ สสว. ไปใช้งำนบนเว็บไซต์ ส.อ.ท.

MOU ควำมร่วมมือ
กำรพัฒนำ Big Data

กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับ สสว. เพื่อพัฒนำ Big Data ข้อมูลภำคกำรผลิตและอุตสำหกรรม
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10
ตัวอย่ำงข้อมูล Dashboard สสว. : ข้อมูลงบกำรเงินของผู้ประกอบกำรนิติบุคคล

ตัวอย่ำงข้อมูลเป็นกำรเลือก
ข้อมูลเฉพำะผู้ประกอบกำร 
SMEs ในจังหวัดสมุทรสำคร 
ณ ข้อมูลปี 2561
• รำยได้
• ค่ำใช้จ่ำย
• ต้นทุนขำย
• หนี้สิน



11ตัวอย่ำงข้อมูล Dashboard สสว. : ข้อมูลกำรจ้ำงงำน

ตัวอย่ำงข้อมูลเป็นกำรเลือกข้อมูล
เฉพำะผู้ประกอบกำร SMEs 
ทั้งประเทศ ณ ข้อมูลปี 2563
• แบ่งตำมขนำดธุรกิจ SMEs
• จ ำแนกตำมหมวดธุรกิจ
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ล ำดับ Dashboard Link URL หมวด iDS

1 SME ในพ้ืนที่ๆ ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 https://bit.ly/3741532 -

2 ข้อมูลจ ำนวนผู้ประกอบกำร https://bit.ly/3p7uBev กำรค้ำ

3 จ ำนวนกำรจ้ำงงำน https://bit.ly/3rIzJr4 แรงงำน

4 จ ำนวนผู้ประกอบกำรใหม่ (EARLY STAGE) https://bit.ly/3rCpAMM กำรค้ำ

5 งบกำรเงิน https://bit.ly/3q9H3M6 กำรเงินกำรลงทุน

6 ข้อมูลรำยได้ของ SME บุคคลธรรมดำ https://bit.ly/2MVhdNu กำรเงินกำรลงทุน

7 ข้อมูลเปรียบเทียบงบกำรเงินตำมผลประกอบกำรธุรกิจ https://bit.ly/3aTTLIn กำรเงินกำรลงทุน

8 มูลค่ำน ำเข้ำ - ส่งออก SME https://bit.ly/3qbBzAz และ https://bit.ly/2MV3N42 กำรค้ำ

9 มูลค่ำน ำเข้ำ - ส่งออก ตำมกลุ่มสินค้ำกระทรวงพำณิชย์ https://bit.ly/2N1qG5X และ https://bit.ly/2MPu7wN กำรค้ำ

10 มูลค่ำน ำเข้ำ - ส่งออก ตำมกลุ่มสินค้ำธนำคำรแห่งประเทศไทย https://bit.ly/3q8xJYZ และ https://bit.ly/3rM2PpS กำรค้ำ

11 มูลค่ำน ำเข้ำ - ส่งออกกำรค้ำชำยแดน https://bit.ly/3jB1fE9 และ https://bit.ly/3jMNuTf กำรค้ำ

12 มูลค่ำกำรส่งออก แยกตำม ตลำดหลัก ตลำดรอง https://bit.ly/3a6AjsT กำรค้ำ

13 สถำนกำรณ์กำรน ำเข้ำประเทศคู่ค้ำของไทย https://bit.ly/3tSsSxt กำรค้ำ

โครงสร้ำงฐำนข้อมูลของ สสว. บนเว็บไซต์ iDS

https://sme.go.th/th/page.php?modulekey=348ลิงค์รวม Dashboard สสว.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODcyMzMyMTctYTU0NC00NjU1LWJhYTYtOTYwOTg1YTYxNWM3IiwidCI6ImExZmZjMjhhLTEzZmMtNDhiMC05NGRmLWYyYWIyOGUwNWNhNSIsImMiOjEwfQ==
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzkzZTAyMjctNTdhOC00NzA0LTgwZTctMGM0NzM4ODc0NDY3IiwidCI6ImExZmZjMjhhLTEzZmMtNDhiMC05NGRmLWYyYWIyOGUwNWNhNSIsImMiOjEwfQ==
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTAyZmQyNTYtMDg3MC00M2MyLTg0Y2YtMWY4ZDAyYjI2ZGY0IiwidCI6ImExZmZjMjhhLTEzZmMtNDhiMC05NGRmLWYyYWIyOGUwNWNhNSIsImMiOjEwfQ==
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjkyMzJlMTYtM2MwYS00MzNmLTlmNmQtOTZlZmZlZjIyNTk2IiwidCI6ImExZmZjMjhhLTEzZmMtNDhiMC05NGRmLWYyYWIyOGUwNWNhNSIsImMiOjEwfQ==
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWI4ODcwOWYtMDJmZS00YTBkLWJiNTctN2NiNzljNjI2MTQ3IiwidCI6ImExZmZjMjhhLTEzZmMtNDhiMC05NGRmLWYyYWIyOGUwNWNhNSIsImMiOjEwfQ==
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjA4NTQ2MjUtNWJkZC00MDQ0LWFlMWMtNWEzMDYxYTI2M2MyIiwidCI6ImExZmZjMjhhLTEzZmMtNDhiMC05NGRmLWYyYWIyOGUwNWNhNSIsImMiOjEwfQ==
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmQ2MTZlMGEtMzA5YS00YTc0LWE4MmMtN2UwN2I3N2Y4ZmQ4IiwidCI6ImExZmZjMjhhLTEzZmMtNDhiMC05NGRmLWYyYWIyOGUwNWNhNSIsImMiOjEwfQ==
https://bit.ly/3qbBzAz
https://bit.ly/2MV3N42
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWVlM2JmZGMtMzZjNi00ZjY3LTk0NjMtOTJlNDVkMDI0YTA3IiwidCI6ImExZmZjMjhhLTEzZmMtNDhiMC05NGRmLWYyYWIyOGUwNWNhNSIsImMiOjEwfQ==
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTVhNTlhYjAtNzg1Yi00OWQ0LTlmZjEtMDk2YWE4MzlhODdhIiwidCI6ImExZmZjMjhhLTEzZmMtNDhiMC05NGRmLWYyYWIyOGUwNWNhNSIsImMiOjEwfQ==&pageName=ReportSection3e034eea36b2c214806a
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjQ4MTZjMWEtOTY0Ny00MDJiLThkYWMtOGEzMGM2YTk4NjNmIiwidCI6ImExZmZjMjhhLTEzZmMtNDhiMC05NGRmLWYyYWIyOGUwNWNhNSIsImMiOjEwfQ==
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTlmZDhiMzMtMTBhNC00MWU0LWEzY2QtZGQyZTBhYzk5ZTEzIiwidCI6ImExZmZjMjhhLTEzZmMtNDhiMC05NGRmLWYyYWIyOGUwNWNhNSIsImMiOjEwfQ==
https://bit.ly/3jB1fE9
https://bit.ly/3jMNuTf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjhlOTRkYWItZDE5Zi00ZWRhLThiZDYtNjg1YjViMGRkN2I4IiwidCI6ImExZmZjMjhhLTEzZmMtNDhiMC05NGRmLWYyYWIyOGUwNWNhNSIsImMiOjEwfQ==
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjVhMmNjMzUtYjMyNy00NDAwLTg4ZTUtY2VlYTY1OGE2ODI5IiwidCI6ImExZmZjMjhhLTEzZmMtNDhiMC05NGRmLWYyYWIyOGUwNWNhNSIsImMiOjEwfQ==
https://sme.go.th/th/page.php?modulekey=348
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• ก าหนดโจทย์การท า Dashboard
o Credit score และ Benchmark สมรรถนะรายสาขาอุตสาหกรรม เช่น Financial Ratio เพื่อให้สมาชิก 

FTI สามารถท า Business self assessment
o จัดท า Business recommendation จากผลการท า self assessment

• ก าหนดกลุ่มข้อมูล โดยจ าแนกตามรายสาขาอุตสาหกรรม (TSIC) เพื่อเป็น input ในการท าฐานข้อมูล 
Dashboard เช่น
o ข้อมูลทะเบียนและงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน 
o ข้อมูลจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม
o ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

3. ควำมร่วมมือกับ DGA ในกำรพัฒนำข้อมูล Big data

ตัวอย่ำง Financial Ratio ตัวอย่ำง Radar Chart เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยอุตสำหกรรมและบริษัท
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156. โครงกำรจัดท ำระบบก ำกับและติดตำมสถำนกำรณ์เศรษฐกิจรำยประเทศ 
(Global Demand Dashboard)
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17โครงสร้ำงระบบก ำกับและติดตำมสถำนกำรณ์เศรษฐกิจรำยประเทศ (Global Demand Dashboard) 

1. Country Profile
• แสดงตัวชี้วัดที่ส ำคัญรำยประเทศเพื่อสรุปภำพรวมสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้ำของไทย

• เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์ตัวชี้วัดทำงเศรษฐกิจรำยประเทศ (Country Profile) 

2. ภำพรวมสถำนกำรณ์กำรส่งออกของไทย (Export)
• สรุปภำพรวมกำรส่งออกของไทย รำยประเทศ และรำยสินค้ำ
• สรุปภำพรวมกำรส่งออกของประเทศคู่แข่งในรำยสินค้ำและรำยประเทศ

3. สถำนกำรณ์ภำพรวมกำรส่งออกไปยังตลำดคู่ค้ ำ (Country) 
• วิเครำะห์โครงสร้ำงสินค้ำน ำเข้ำของประเทศน้ันๆ
• วิเครำะห์ศักยภำพของประเทศคู่ค้ำเพื่อเพ่ิมโอกำสทำงกำรค้ำให้กับประเทศ
• เปรียบเทียบเพื่อหำโอกำสกำรค้ำของไทยในกลุ่มประเทศเป้ำหมำย

4. ศักยภำพกำรส่งออกและประเทศคู่แข่ง (Product) 
• วิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงกำรค้ำของประเทศคู่แข่ง
• วิเครำะห์โอกำสทำงกำรค้ำโดยใช้ตัวสินค้ำเป็นตัวตั้งเพื่อหำโอกำส

5. ศักยภำพตำมปัจจัยพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ
• เปรียบเทียบภำพรวมพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจเพื่อหำโอกำสกำรส่งออกและ
ลดคู่แข่ง

• เพื่อดูอันดับของแต่ละประเทศตำมดัชนีท่ีผู้ใช้งำนสนใจ เพื่อเปรียบเทียบ
ควำมสำมำรถของแต่ละประเทศในมิตติ่ำงๆ

6. ภำพรวมสถำนกำรณ์กำรลงทุนในต่ำงประเทศของไทย 
(FDI Outflow)
• ติดตำมกำรลงทุนของผู้ประกอบกำรไทยในต่ำงประเทศเพ่ือสนับสนุน
ผู้ประกอบกำรได้อย่ำงตรงจุด



18ตวัอย่าง



19ตวัอย่าง



205. โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลสถำนประกอบกำรจำกส ำมะโนธุรกิจและอุตสำหกรรมให้เป็นฐำนข้อมูลกลำง 
(Common Frame) 

ที่มำและควำมส ำคัญ : ประเทศไทยมีระบบสถิติแบบกระจำยงำน หน่วยงำน และมีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลในรูปแบบต่ำงๆ ซึ่งอำจยังมีควำม
ซ้ ำซ้อน ไม่มีมำตรฐำนที่สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ และยังมีปัญหำด้ำนกฎหมำยหรือกฎระเบียบในกำรเผยแพร่
ข้อมูล รวมถึงในปัจจุบันยังไม่มีฐำนข้อมูลสถำนประกอบกำรที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

เป้ำหมำยของโครงกำร : มีระบบฐำนข้อมูลกลำงของสถำนประกอบกำรด้ำนธรุกิจและอุตสำหกรรมที่เป็นปัจจุบัน และสำมำรถเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลได้

ส ำนักงำนสถติิแห่งชำติ / ภำควิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์ ม. เกษตรศำสตร์แผนกำรด ำเนินงำนระยะที่ 2 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565) 



 

Data collection

รวบรวมข้อมูลด้ำนน้ ำ สิ่งแวดล้อม และ
พลังงำนภำคอุตสำหกรรม 

พัฒนำระบบ Platform กำรจัดกำร
และวิเครำะห์ข้อมูล(เชิงพื้นที่ 
ภำพรวมประเทศ)

รำยงำนผล Dashboards
ผ่ำน Web Browser

ระบบจัดกำรข้อมูล 
Big Data

• งำนเชิงนโยบำย
•Warroom
• สมำชิก ส.อ.ท.
• โรงงำน

Support & Service
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6. โครงกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลน ้ำและสิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรม (Big data)

21

• ระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลด้ำนน้ ำและสิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรม เพื่อสนับสนุนงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเชิงพ้ืนที่ 
กลุ่มอุตสำหกรรมและงำนเชิงนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ และกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน

• สำมำรถติดตำมสถำนกำรณ์ กำรประเมินสมดุล (Balance) ระหว่ำงแหล่งทรัพยำกร (Supply) กับควำมต้องกำรใช้ทรัพยำกร 
(Demand) รวมถึงคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรในระดับพ้ืนที่ กลุ่มอุตสำหกรรม และระดับนโยบำย

• สนับสนุนและให้บริกำรแก่สมำชิก ส.อ.ท   สนส.   โรงงำนที่รับรอง Eco Factory Water Footprint ผู้ปรกอบกำรภำคอุตสำหกรรมและ
ผู้ที่สนใจ 

• ข้อมูลสนับสนุนกำรท ำฐำนข้อมูล water index , waste index ภำคอุตสำหกรรม และ Benchmark กำรประเมิน Eco Efficiency ใน
แต่ละกลุ่มอุตสำหกรรม 

เป้ำหมำย



FTI SD Bigdata
ศูนยข์อ้มูลสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจและบริหารจดัการทรพัยากร

ภาคอุตสาหกรรม

ภายใตเ้ป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนื
ตรง

6 สรา้งหลกัประกนัใหมี้น ้าใช ้และมีการบริหารจดัการน ้าและ

สุขาภิบาลอยา่งยัง่ยืนส าหรบัทุกคน

7 สรา้งหลกัประกนัใหส้ามารถเขา้ถึงพลงังานอยา่งยัง่ยืนใน

ราคาท่ีเหมาะสม

12 ส่งเสริมรูปแบบการผลิตและบริโภคท่ียัง่ยืน

13 เรง่รดัด าเนินการดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบ

ออ้ม

8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียัง่ยืนและทัว่ถึง 

และการจา้งงานเต็มอตัรา และงานท่ีมีคุณค่าส าหรบัทุกคน

9 สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีสามารถตา้นทานและรองรบัต่อ

การเปล่ียนแปลง ส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวตักรรม

14 อนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากรทางทะเล และ

มหาสมุทร อยา่งยัง่ยืน

15 ปกป้อง ฟ้ืนฟูและส่งเสริมการใชร้ะบบนิเวศนบ์นบกอยา่ง

ยัง่ยืน
22



FTI SD Bigdata

Operation Data

Public Data

Data for Member

Executive Data

Management Level

Operation Level

GOALS
1. ศูนย์ข้อมูลด้านน  า สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ของ

ภาคอุตสาหกรรม
2. ข้อมูลเชิงประสิทธิภาพ (efficiency) ของ

ภาคอุตสาหกรรม
▪ Water Intensity 
▪ Waste Intensity
▪ Energy Intensity
▪ GHG 

3. ข้อมูลสนับสนุนเชิงนโยบายส าหรับผู้บริหาร

MISSIONS
พัฒนา data platform ส าหรับสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ
และการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมด้านน  า 
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เชิงพื นที่ และกลุ่มอุตสาหกรรม 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

23



24ระบบฐำนข้อมูลน ้ำและสิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรม (Big data) 

กำรพัฒนำท่ียั่งยืน
(Sustainable Development)

1 การจดัการวตัถดิุบ
7 การจดัการสารเคมีและ
วตัถอุนัตราย

2 การจดัการพลงังาน
8 การจดัการสขุภาพและ
ความปลอดภยั

3 การจดัการน ้าและ
น ้าเสีย

9 การจดัการระบบขนส่ง
และโลจิสติกส์

4 การจดัการ
มลภาวะทางอากาศ

10 การจดัการ
โซ่อปุทานสีเขียว

5 การจดัการ
กา๊ซเรือนกระจก

11 การจดัการภมิูทศัน์
สีเขียว

6 การจดัการของเสีย
12 การจดัการความ

หลากหลายทางชีวภาพ

14. 
กำรอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ

กำรประเมินตำมตัวช้ีวัดทำงด้ำนสังคม 
(Outcome   Impact Evaluation)

13. 
กำรกระจำยรำยได้

ให้กับชุมชน

ประสิทธิภำพเชิงเศรษฐนิเวศ 
(Eco Efficiency)

24

14 Dashboard
1. ข้อมูลพื นฐานโรงงานอุตสาหกรรม
2. โรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (Good factory)
3. น  าใช้และน  าเสีย (Water use and Wastewater)
4. วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (Raw materials and Products)
5. พลังงาน (Energy)
6. มลภาวะทางอากาศ (Air pollution)
7. ก๊าซเรือนกระจก
8. ของเสียอุตสาหกรรม (Industrial wastes)
9. สารเคมีและวัตถุอันตราย 
10. สุขภาพและความปลอดภัย 
11. ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ (Transport and Logistics)
12. ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Products)
13. พื นที่สีเขียว และความหลากหลายทางชีวภาพ (Green area and 

Biodiversity)
14. การกระจายรายได้และการอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ (Income distribution 

and Social responsibility)
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แพลตฟอร์มด้ำนน้ ำและสิ่งแวดล้อม

25

Home | WEISBIGDATA (fti.or.th)

https://weisbigdata.fti.or.th/
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7. โครงกำรจัดท ำข้อมูล (Big Data) กำรใช้พลังงำนเพ่ือกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของภำคอุตสำหกรรม

26

ส.อ.ท. และ สนพ. ได้ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำร
เชื่อมโยงข้อมูลสำรสนเทศโดยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของภำคอุตสำหกรรม
ในประเทศไทยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกของประเทศ



น้ ำ & น้ ำเสีย

พลังงำน

มลพิษทำงอำกำศ

GHG

ของเสีย

ECO Product

สำรเคมี วัตถุอันตรำย

พื้นที่สีเขียว

Logistic

กำรกระจำยรำยได้
และอยู่ร่วมกับ
ชุมชน

DATA SOURCES

= สถำบันน้ ำและสิ่งแวดล้อมฯ

= สถำบันพลังงำนฯ

= สถำบันกำรจัดกำรบรรจุภัณฑ์

= สถำบันฯ เกษตร

= ECO Factory

= Water Footprint

= CMH

= External data

วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์

โรงงำนที่ได้รับกำรรับรองฯ

27
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• ร่วมมือกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก 
ออกแบบ DASHBOARD รวมทั ง การเพิ่มข้อมูล
บทวิเครำะห์ภาวะเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรมราย
สาขาเบื องต้น

• เปิดกำรใช้งำน iDS ให้สมาชิกและบุคคลที่
สนใจ

• ท ำระบบ Data service เพื่อให้บริการ
ข้อมูลเชิงลึกแก่สมาชิก

• พัฒนาให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและ
เห็นทิศทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 
(Prediction)

แผนงำน 2563-2565 29

2564
2565

2563
• Cleansing & Updated ข้อมูลสมาชิก 

เชื่อมโยงข้อมูลกับ DBD และจัดประเภท
ธุรกิจตาม TSIC 

• รวบรวมและคัดเลือกข้อมูลจาก Public 
Source ต่าง  ๆที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกฯ 
เพื่อจัดท ำ Web Portal

ศูนย์รวมแหล่งข้อมูลพื้นฐำน
อุตสำหกรรม (Macro)

DASHBOARD
ข้อมูลพื้นฐำนอุตสำหกรรม

SMART DASHBOARD
ข้อมูลเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

✓ข้อมูลทะเบียนสมาชิกถูกต้อง ทันสมัย
✓FTI Web Portal ที่เป็นประโยชน์ส ำหรับ

สมำชิก

✓Dashboard แสดงข้อมูลในมิติต่ำง  ๆที่เกี่ยวข้องกับภำคอุตสำหกรรม
✓ต่อยอด พัฒนาข้อมูล Benchmark ในเชิงการเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน การ

มองทิศทางข้างหน้าของธุรกิจแต่ละ Sectors ในอนาคต ผล
แผ

น

ฝ่ำยเศรษฐกิจและวิชำกำร



www.fti.or.th/ids

บริการคลินกิอตุสาหกรรม 
Industrial Clinic) 

ทุกค าถาม มีค าตอบ พร้อมบริการด้วยใจ

ทุกปัญหาอตุสาหกรรมมีค าตอบ

สายด่วน

สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย



Thank You


