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การเพิม่ประสิทธิภาพการด าเนินงานสวนยาง
โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

น าเสนอโดย
นายสุนันท์  นวลพรหมสกลุ

รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 
ด้านบริหาร

การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานสงเคราะห์สวนยางโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์การยางแห่งประเทศไทย
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1.บทสรุปของผู้บริหาร
2.ข้อมูลเกีย่วกบับริษัทและหน่วยงาน
3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการทีน่ าเสนอ" 
4. กระบวนการและวธีิปฏิบัติในอดีต 
5. กระบวนการและวธีิปฏิบัตทิีไ่ด้ปรับปรุงใหม่ 
6. การวดัและวเิคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ทีไ่ด้รับ
7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข
8. ความท้าทายต่อไป 
9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยัง่ยืน 
10. เอกสารอ้างองิ

หัวข้อน าเสนอ

การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานสงเคราะห์สวนยางโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์การยางแห่งประเทศไทย
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1. บทสรุปของผู้บริหาร

การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานสงเคราะห์สวนยางโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์การยางแห่งประเทศไทย

ระบบ GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM)
หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นกระบวนการท างานเก่ียวกบัการจดัเกบ็
ขอ้มูลในเชิงพ้ืนท่ีสวนยางพารา (spatial data) ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ก าหนด
ขอ้มูลเชิงบรรยาย (attribute data) เพื่อน ามาประมวลผล หรือวเิคราะห์ ออกแบบ
จ าลองแนวโนม้และสถานการณ์ต่างๆและแสดงผลในรูปของขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี    
เพ่ือน ามาใชส้นบัสนุนในการตดัสินใจแกปั้ญหา                                                
การวางแผนสถานการณ์เพ่ือตอบสนอง                                                       ต่อ
ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดท้นัเวลา
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2.ข้อมูลเกีย่วกบับริษทัและหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นน ำระดับโลกในกำรบริหำรจัดกำรยำงพำรำทั้งระบบ”

การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานสงเคราะห์สวนยางโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์

Responsibility
รับผิดชอบต่อตนเอง องคก์ร

และสงัคม
R Advance to Excellence

กา้วสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจA Ownership
ผกูพนัเป็นเจา้ของร่วมกนัO Trust

มีความน่าเช่ือถือT
การยางแห่งประเทศไทย
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวงัของ 
"ลูกค้าของกระบวนการทีน่ าเสนอ" 

การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานสงเคราะห์สวนยางโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์การยางแห่งประเทศไทย

เจา้หนา้ท่ีการยางแห่งประเทศไทยต้องการให้บริการทีร่วดเร็ว 
เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการไดท้นัท่วงที 

GIS

ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี + ขอ้มูลเชิงสถิติ 

เกษตรกร ขอรับการสนบัสนุน การยางแห่งประเทศไทย
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4. กระบวนการและวธีิปฏิบัติในอดีต 

การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานสงเคราะห์สวนยางโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์การยางแห่งประเทศไทย

รับค าขอ ตรวจเอกสาร ลงขอ้มูลในระบบ
ส ารวจรังวดัโดยการลง

พื้นท่ี

ท าแผนท่ีส ารวจ
รังวดั + รายงานอนุมติัติดตามการโค่นและปลูก

แทนโดยลงพื้นท่ี
รายงานผล
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5. กระบวนการและวธีิปฏิบัตทิีไ่ด้ปรับปรุงใหม่

การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานสงเคราะห์สวนยางโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์การยางแห่งประเทศไทย

ระบบ A

ระบบ F

ระบบ GIS
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6.การวดัและวเิคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ทีไ่ด้รับ

การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานสงเคราะห์สวนยางโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์การยางแห่งประเทศไทย

ติดตามการด าเนินงานได้ตลอด 
24 ชั่วโมง
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ระยะเวลาในการอนุมัติขอรับการสนับสุนน
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานสงเคราะห์สวนยางโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์การยางแห่งประเทศไทย

ปัญหา อุปสรรค
=> ขอ้มูลระบบ GIS ของการยางแห่งประเทศไทยยงัคงแสดงข้อมูลทีจ่ ากดั 
เฉพาะด้านสวนยางพาราทีข่ึ้นทะเบียนกบัการยางแห่งประเทศไทยเท่านั้น 
ไม่สามารถแสดงพ้ืนท่ีสวนยางนอกระบบสงเคราะห์ได ้จึงไม่สามารถคาดการณ์
สถานการณ์ทางดา้นผลผลิตของยางพาราไดอ้ยา่งแม่นย  า

แนวทางแกไ้ข
=> การยางแห่งประเทศไทยอยูร่ะหวา่งการจัดท าฐานข้อมูลยางพาราทั้งระบบ 
เพ่ือประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นยางพารามาจดัท าฐานขอ้มูล และขอ้มูลเชิง
พ้ืนท่ีท่ีไดม้าผสานกบัระบบ GIS เพ่ือใชใ้นการวางแผนท่ีแม่นย  ามากข้ึน
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8.ความท้าทายต่อไป 

การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานสงเคราะห์สวนยางโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์การยางแห่งประเทศไทย

1. การประยกุตแ์บบบูรณาการตอ้งการขอ้มูลในการท างานร่วมกนั (
=> นอกจากการส่งเสริมดา้นยางพาราแลว้ กยท. ยงัคงส่งเสริมการผลิตพชือื่นที่
เหมาะสมตามพืน้ที่และตามความตอ้งการของเกษตรกร จึงตอ้งอาศยัขอ้มูลร่วมกบั
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือวางแผนการด าเนินงานใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ใน
พ้ืนท่ีนั้นๆ

2. การท างานร่วมกนัตอ้งอาศยัความมีมาตรฐาน (
=> ฐานข้อมูลทางระบบสารสนเทศท่ีมีความแตกต่างกนัส่งผลต่อการเช่ือมโยง
ฐานขอ้มูลท่ีมีความซบัซอ้น และอาจใชร้ะยะเวลาในการเช่ือมโยงฐานขอ้มูลเพื่อ
ปฏิบติังาน
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยัง่ยืน 

การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานสงเคราะห์สวนยางโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์การยางแห่งประเทศไทย

ยทุธศาสตร์ Thailand 4.0 แผน Digital Economy

ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการสนับสนุนให้ประเทศขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี
เพื่อรองรับนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวฒัน์และเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นั้น

การยางแห่งประเทศไทยจึงไดบู้รณาการขอ้มูลเขา้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งบนพื้นฐาน
ของการบริหารเชิงเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อผูมี้ส่วนได้เสียทั้ งเชิงรุกและเชิงรับผ่านการ
ใหบ้ริการในระบบ GIS ของ กยท.
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10. เอกสารอ้างองิ

การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานสงเคราะห์สวนยางโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย. (2558). คู่มือการใช้งาน แปลงสวนปลกูแทน. 
กรุงเทพฯ การยางแห่งประเทศไทย 

การยางแห่งประเทศไทย. (2558). คู่มือการใช้งาน แผนท่ีแปลงสวนปลกู
แทน. กรุงเทพฯ การยางแห่งประเทศไทย 
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ถาม-ตอบ

การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานสงเคราะห์สวนยางโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์การยางแห่งประเทศไทย




