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ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



データ利活用における社会的状況と富士通の取り組み : 富士通 (fujitsu.com)

Data-driven Economy and Society

https://www.fujitsu.com/jp/about/resources/publications/technicalreview/2020-02/article02.html


การศึกษาการใช้ประโยชน์ข้อมูลกับการท าส ามะโนของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ
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- การใช้ประโยชน์ข้อมูลผ่านระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ
- การใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูล
- การสร้างสังคมของการใช้ข้อมูลร่วมกัน
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ประเด็นการน าเสนอ

การศึกษาการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมกับการผลิตสถิติ



Integration

ส ามะโน
ธุรกิจและอุตสาหกรรม ส ามะโนเกษตร

ส ามะโน
ประชากรและเคหะ



FUZZY 
LOGIC

ฐานข้อมูล 
เบื้องต้น

ปรับปรุงฐานด้วยวิธีการเดิม

ฐานข้อมูลเบื้องต้น

เพิ่มข้อมูล
พบใหม่

ฐานข้อมูลส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม

ใช้ฐานข้อมูล
เบื้องต้นประกอบ

สัมภาษณ์เพิ่มเติม
เพื่อปรับปรุง
ฐานข้อมูล

Integrationส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม

ส านักงานสถิติแห่งชาติ
สถานประกอบการทกุประเภท 2.5 ล้านแห่ง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สถานประกอบการนติิบคุคล 7.1 แสนแห่ง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม 9.4 หมื่นแห่ง

กรมส่งเสริมการเกษตร
วิสาหกิจชุมชน 8.3 หมื่นแห่ง



จ านวนสถานประกอบการ คนท างานในสถานประกอบการ

- จัดท ารายงานข้อมูลพื้นฐานฉบับสมบูรณ์ ระดับจังหวัด ภาค และทั่ว
ประเทศ

- เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการ และ
ประมวลผลข้อมูล    

Integrationส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม (ผลข้อมูลเบื้องต้น)



ฐานข้อมูลส ามะโนการเกษตร
ส านักงานสถติิแห่งชาติ 

ฐานข้อมูล Farmer One
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมประมง กรมปศุสัตว์

Frame ส ามะโนการเกษตร 
พ.ศ. 2566

ส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 จัดเก็บข้อมูลรายละเอียด
ด้านเกษตรของประเทศไทย โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกาจัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น ทั้งระยะเวลาและงบประมาณ

Integration ส ามะโนเกษตร



ส ามะโนประชากรและเคหะIntegration

ฐานข้อมูลของ ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ฐานข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์             

ฐานข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) กระทรวงมหาดไทย

บูรณาการข้อมูลบุคคล และทดสอบกับผลการด าเนินการแบบเดนิส ารวจทั้งหมด จัดท าโมเดล

ประมาณค่าในพื้นที่ทดลอง เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนกระบวนการจัดท าส ามะโน

ประชากรและเคหะ ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

เพิ่มจ านวนฐานข้อมูลประชากร ที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

Census แบบผสมผสาน ในปี 2568



Analytics

การศึกษาการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
กับการผลิตสถิติ



Analyticsการการศึกษาการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมกับการผลิตสถิติ

วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อใช้ในการประมาณค่าสถิติต่าง ๆ เช่น สถิติการเพาะปลูก 
พื้นที่เพาะปลูก สถิติประชากร ความหนาแน่นประชากร เป็นต้น

❖ แผนที่สิ่งคลุมดินจังหวัดนนทบุรี
❖ ผลการจัดท าข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูกตามการจ าแนกสิง่คลุมดิน



Analyticsการการศึกษาการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมกับการผลิตสถิติ

การศึกษาภาพถ่ายดาวเทียมจาก GISTDA สนับสนุนการจัดท าสถิตกิารเกษตร

***  ขอ้มลูนีจั้ดท ำขึน้เพือ่กำรศกึษำวจัิย ไมส่ำมำรถน ำไปใชอ้ำ้อออิได ้

อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลังข้าว

ผลการศึกษาเปรียบเทียบเนื้อที่เพาะปลูกพืช 6 ชนิด รายจังหวัด 
ระหว่างข้อมูล ภาพถ่ายดาวเทียม GISTDA กับ ฐานข้อมูลเกษตรกร

กลาง (Farmer One) ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร



Analyticsการการศึกษาการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมกับการผลิตสถิติ

❑ การท าแผนที่กระจายตัวของประชากรในเมือง โดยอ้างอิงจากข้อมูลของ
แสงตอนกลางคืน (DMSP-OLS) จากการทดลองกรุงริยาด ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย

❑ การประมาณขนาดของประชากรในเมืองโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat : 
กรณีศึกษาของเมือง Bo ประเทศเซียร์ราลีโอน แอฟริกาตะวันตก

❑ การประมาณค่าจ านวนประชากรจากภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง :
กรณีศึกษาจังหวัดคาร์ทูม ประเทศซูดาน

❑ การประมาณค่าประชากรในภูมิภาคโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของยูกันดา

การศึกษาการประมาณค่าประชากรจากภาพถ่ายดาวเทยีมของต่างประเทศ



Utilization

การใช้ประโยชน์จากระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
(Government Data Catalog)

การใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อสื่อสารของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ

การสร้างสังคมของการใช้ข้อมูลร่วมกัน



โครงการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) 

(2563-2564)

จัดท ามาตรฐานการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ

ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Thai GDC)
(2563-2564)

สนับสนุนหน่วยงานจัดท าระบบบัญชีหนว่ยงาน
(Agency/Area Data Catalog) (2564-2565)

ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)

156 หน่วยงาน และ 76 จังหวัด ผ่านตัวชี้วัด กพร. 
(ตัวช้ีวัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูล

ภาครัฐ (Open Data))ลงทะเบียนชุดข้อมูล

การใช้ประโยชน์จากระบบ GD Catalog
(2564-2565)

- ส่งต่อการเปิดเผยข้อมูลบนระบบ data.go.th
- จัดท าระบบติดตามค่าฝุ่น PM 2.5 ของจังหวัดพิษณุโลก
- จัดท าระบบติดตามผู้ป่วยจากมลพิษทางอากาศ ของจังหวัดพิษณุโลก
- จัดท าระบบข้อมูลนักท่องเที่ยวของกรมอุทยานแห่งชาติแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ชุดข้อมูลลงทะเบียนคิดเป็น 38.7% 
จากชุดข้อมูลทั้งหมดในระบบ 

Agency/Area Data catalog

▪ สนับสนุนการจัดท าระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล 
(Data Catalog) เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

▪ น ากรอบตัวชี้วัด IMD มาขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูล (การจัดท าชุดข้อมูลตัวชี้วัดส าหรับ
การรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย IMD)

▪ Agency/Area Data catalog มีชุดข้อมูลทั้งหมด 8,357
▪ GD Catalog มีชุดข้อมูล 3,233

ข้อมูล ณ 27 ตุลาคม 2565 (9.42 น.)

ปี 2566

หน่วยงานที่มีระบบบัญชีหน่วยงานทั้งหมด 165 หน่วยงาน
มติคณะรัฐมนตรี 7 พฤษภาคม 2562

Data Utilizationการใช้ประโยชน์จากระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
(Government Data Catalog)



Data Utilizationการใช้ประโยชน์จากระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
(Government Data Catalog)

การน าข้อมูลไปใช้แก้ปัญหา
ภัยแล้งของจังหวัดเพชรบูรณ์



Data Utilizationการใช้ประโยชน์จากระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
(Government Data Catalog)

การน าข้อมูลไปใช้แก้ปัญหา
ความยากจนจังหวัดปทุมธานี



Data Utilizationการใช้ประโยชน์จากระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
(Government Data Catalog)

การน าข้อมูลการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า น้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ ของจังหวัดหนองคาย



Data Utilizationการใช้ประโยชน์จากระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
(Government Data Catalog)

การน าข้อมูลไปใช้สนับสนุน
การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่



Data Utilization

Dashboard & Data Storytelling

การจัดท าสื่อ Interactive Website

“Data is the new oil”
ยุคที่ข้อมูลกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามหาศาล

การบริการและเผยแพรข่้อมูลของ สสช.

การใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูล



Data Utilization

https://funstat.nso.go.th/kidsfoodstat/

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เสริมสร้างการรับรู้ข้อมูล มองเห็นความส าคัญและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ เสริมสร้างการรับรู้ข้อมูล

• เปิดสถิติโภชนาการ เด็กไทยได้กินอาหารท่ัวถึงแค่ไหน

Target

การใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูล

https://funstat.nso.go.th/kidsfoodstat/


Data Utilizationการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูล

https://funstat.nso.go.th/thaiatglance

• ส่องคุณภาพชีวิตคนไทย ผ่านรายจ่ายในแต่ละเดือน

https://funstat.nso.go.th/thaiatglance


Data Utilizationการสร้างสังคมของการใช้ข้อมูลร่วมกัน

สนับสนุน และส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้ประโยชน์ข้อมูล : กิจกรรม NSO Data Camp

โครงการ NSO Data Camp มุ่งหวังให้เยาวชน
ที่อยู่ในวัยอุดมศึกษาได้รับรู้ เข้าใจ และตระหนัก
ถึงความส าคัญของข้อมูลสถิติ ได้ฝึกการคิด
วิเคราะห์ การน าเสนอ และได้รับการเสริมสร้าง
ทักษะความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่
ตลาดแรงงาน

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่ ง เสริมการน าข้อมูลสถิติ ไปใช้
ประโยชน์ให้แก่กลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ใน
รูปแบบ NSO Data Camp 

(การจัดครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 7 – 9 มกราคม 2565 
มีนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก 5 สถาบัน)



Data Utilizationการสร้างสังคมของการใช้ข้อมูลร่วมกัน

สนับสนุน และส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้ประโยชน์ข้อมูล : กิจกรรม DIGI Data Camp 2022 ค่ายสานฝัน ปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ 
ของ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)

https://public.tableau.com/app/profile/digi.thailand/viz/FarminsightDIGIDataCamp/___?publish=yes

https://public.tableau.com/app/profile/digi.thailand/viz/FarminsightDIGIDataCamp/___?publish=yes


จบการน าเสนอ


