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เป�นองค�กรในการนำาคุณค�าจากอวกาศ
เเละภูมิสารสนเทศสู�สังคม

ผลิต จัดหา รวบรวม วิเคราะห� และจัดท�าคลังข�อมูลจากดาวเทียมส�ารวจ
ทรัพยากร และภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ

ให�บริการข�อมูล และให�ค�าปรึกษาด�านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ท้ังในประเทศและระดับสากล

การพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือและการให�บริการด�านเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศในระดับสากลทั้งในและต�างประเทศ

พัฒนาขีดความสามารถในการให�บริการ การสร�างอุตสาหกรรมต�อเน่ือง 

การสร �างมูลค �าเพิ่ม และหารายได� โดยไม�แสวงหาก� าไรจากการบ ริการ 
(ทั้งด�านวิชาการและข�อมูล)

พัฒนาบุคลากรด�านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศท้ังในและต�างประเทศ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและระบบดาวเทียมส�ารวจ
ทรัพยากร

การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานด�านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
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		 ประเทศไทยได�เข�าร�วมโครงการ	NASA	ERTS-1	 ซ��งเป็นดาวเท�ยมสำารวจ
ทร�พยากรดวงแรกของโลก	 เมื�อว�นท��	14	 ก�นยายน	 พ.ศ.	2514	 ภายใต�การดำาเน�นงาน 
ของโครงการสำารวจทร�พยากรธรรมชาต�ด�วยดาวเท�ยม	 สำาน�กงานคณะกรรมการ
ว�จ�ยแห�งชาต�	 โดยทำาหน�าท��	 ประสานงาน	 จ�ดหาข�อมูลดาวเท�ยม	 ดำาเน�นการว�เคราะห์
ข�อมูล	 ถ�ายทอดเทคโนโลย�	 ตลอดจนจ�ดหาทุนฝึกอบรม	 ดูงาน	 และการประชุม 
ท��งระด�บประเทศและนานาชาต�	 ด�วยผลสำาเร�จของโครงการ	 จ�งได�ม�การเปล��ยน
สถานภาพโครงการฯ	 เป็นหน�วยงานระด�บกองชื�อ	 กองสำารวจทร�พยากรธรรมชาต� 
ด�วยดาวเท�ยม	ใน	พ.ศ.	2522	และใน	พ.ศ.	2525	ได�ดำาเน�นการจ�ดต��งสถาน�ร�บส�ญญาณ 
ดาวเท�ยมข��นท��เขตลาดกระบ�ง	 กรุงเทพมหานคร	 น�บเป็นสถาน�ร�บแห�งแรกในภูม�ภาค 
เอเช�ยตะว�นออกเฉ�ยงใต�
		 เมื�อ	พ.ศ.		2541	ร�ฐบาลม�นโยบายปฏ�รูประบบราชการเพื�อให�การทำางานคล�องต�วข��น 
จ�งได�ประกาศใช�พระราชบ�ญญ�ต�องค์การมหาชน	 พ.ศ.	2542	 และด�วยความสำาค�ญของ 
การใช�เทคโนโลย�ด�านการสำารวจข�อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูม�ศาสตร์ 
ในการพ�ฒนาประเทศ	ใน	พ.ศ.	2543	กระทรวงว�ทยาศาสตร์	เทคโนโลย�และส��งแวดล�อม	 
ได�จ�ดต��งหน�วยงานใหม�โดยรวมกองสำารวจทร�พยากรธรรมชาต�ด�วยดาวเท�ยม	 สำาน�กงาน
คณะกรรมการว�จ�ยแห�งชาต�และฝ่ายประสานงานและส�งเสร�มการพ�ฒนาระบบ
สารสนเทศภูม�ศาสตร์	 ศูนย์ข�อมูลข�อสนเทศ	 สำาน�กงานปล�ดกระทรวงว�ทยาศาสตร์	
เทคโนโลย�และส��งแวดล�อม	 ตามพระราชกฤษฎ�กา	 เมื�อว�นท��	2	พฤศจ�กายน	พ.ศ.	2543	 
ในนามของ	“สำาน�กงานพ�ฒนาเทคโนโลย�อวกาศและภูม�สารสนเทศ	(องค์การมหาชน)“	ต��งแต� 
ว�นท��	3	พฤศจ�กายน	พ.ศ.2543
		 สำาน�กงานพ�ฒนาเทคโนโลย�อวกาศและภูม�สารสนเทศ	(องค์การมหาชน)	ม�ต�วย�อว�า	 
“สทอภ.”	 และม�ชื�อภาษาอ�งกฤษ	 “Geo-Informatics	and	Space	Technology	 
Development	Agency	(Public	Organization)	-GISTDA”	เป็นหน�วยงานของร�ฐในรูปแบบ 
องค์การมหาชน	 ซ��งมุ�งเน�นการบร�หารและดำาเน�นงานอย�างม�ประส�ทธ�ภาพ	 เพื�อบร�การ
ข�อมูลภูม�สารสนเทศ	บร�การว�ชาการต�าง	ๆ 	ตลอดจนการว�จ�ยและพ�ฒนาเทคโนโลย�อวกาศ
ให�เป็นประโยชน์ต�อประชาชน
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ประธานกรรมการ  GISTDA

		 ปี	2563	 เป็นปีท��	GISTDA	 ได�เด�นทางมาครบรอบ	 
2	ทศวรรษ	น�บจากว�นจ�ดต��งเมื�อ	3	พฤศจ�กายน	2543	ตลอดระยะเวลา 
ท��ผ�านมา	คณะกรรมการ	GISTDA	 ได�กำาหนดแนวนโยบายและ
ท�ศทางการข�บเคลื�อนองค์กรโดยม�ว�ว�ฒนาการมาเป็นลำาด�บ	
จากการให�บร�การสาธารณะ	Satellite	Data/Image	 เข�าไปสู�	
Solution	Provider	และยกระด�บไปสู�การพ�ฒนาระบบอ�จฉร�ยะ
เพื�อสน�บสนุนการต�ดส�นใจของผู�บร�หารประเทศในระด�บนโยบาย	
โดยการใช�เทคโนโลย�อวกาศและภูม�สารสนเทศเพื�อแก�ปัญหา 
ในเช�งพื�นท��ตามยุทธศาสตร์ชาต�	ท��เน�นการส�งคุณค�าให�ประชาชน
และประเทศในม�ต�ท��ย��งยืนในแต�ละพื�นท��
		 นอกจากน��น	เมื�อเก�ดกรณ�ภ�ยพ�บ�ต�และว�กฤตการณ์ต�าง	ๆ 	 
โดยเฉพาะอย�างย��งการแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19		ในปี	2563	 
ท��ส�งผลกระทบอย�างรุนแรงต�อภาคเศรษฐก�จและคร�วเรือนของ
ประเทศ	คณะกรรมการฯ	ก�ได�กำาหนดให�		GISTDA	เข�าไปม�บทบาท
สน�บสนุนร�ฐบาลและคณะกรรมการระด�บนโยบายของประเทศ	
เพื�อพ�ฒนาระบบบร�หารจ�ดการสถานการณ์	ในรูป	Spatial	Based	
Decision	Platform	ร�วมก�บหน�วยงานท��เก��ยวข�องทุกภาคส�วน	
		 ในอนาคต		GISTDA	กำาล�งมุ�งสู�การข�บเคลื�อนอุตสาหกรรม
อวกาศ	(Space	Industry)	อ�นเป็นหน��งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	
(New	S-Curve)	ของประเทศ	อ�กท��ง	กำาหนดยุทธศาสตร์การศ�กษา	 
การว�จ�ย	 โดยพ�ฒนาข�ดความสามารถด�านระบบโลกและอวกาศ
ของประเทศ	(National	Earth	Space	System	(ESS)	Strategy)	
ตลอดจนพ�ฒนาโครงการว�จ�ยข��นแนวหน�าด�านว�ทยาการอวกาศ	
(Frontier	Research	on	Space	Science)	ให�สามารถต�อยอด
เชื�อมโยงก�บอุตสาหกรรมอื�น	 ๆ	 เพื�อสร�างมูลค�าทางเศรษฐก�จ
และส�งคมให�ประเทศอย�างย��งยืน
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ผู�อำานวยการ  GISTDA

		 ปี	2563	น�บเป็นก�าวสำาค�ญของ		GISTDA		เพราะเป็น 
ปีแห�งการเร��มต�นทศวรรษท��	3	 ของ	GISTDA	 ซ��งเต�บโตจาก
การให�บร�การด�านข�อมูลภูม�สารสนเทศ	 สู�องค์กรท��ให�บร�การ 
ด�านข�อมูลแบบครบวงจร		(Solution	Provider)	และพ�ฒนาสู�องค์กร 
แห�งคุณค�าทางด�านอวกาศของประเทศตามลำาด�บ	 นอกจากน��
ย�งเป็นปีเร��มต�นท��ผมได�เข�ามาร�บตำาแหน�งผู�อำานวยการ	GISTDA		
เพื�อข�บเคลื�อนองค์กรสู�ความเป็นเล�ศทางด�านเทคโนโลย�อวกาศ
และภูม�สารสนเทศของประเทศน�บต�อจากน��ไป					
		 ตลอด	20	ปีท��ผ�านมา		GISTDA		มุ�งม��นพ�ฒนาเทคโนโลย�
อวกาศและภูม�สารสนเทศของประเทศให�เจร�ญก�าวหน�า	ตลอดจน 
ทำาหน�าท��ส�งเสร�มและสน�บสนุนให�เก�ดการทำางานร�วมก�นก�บ 
หน�วยงานท��งภาคร�ฐและเอกชนต�าง	ๆ 	เพื�อการพ�ฒนาและแก�ปัญหา 
ของประเทศชาต�ทุกม�ต�	ท��งส�งคม	เศรษฐก�จ	ส��งแวดล�อม	รวมไปถ�ง 
ทร�พยากรธรรมชาต�	 เพื�อให�เก�ดประส�ทธ�ภาพและประส�ทธ�ผล 

สูงสุด	ในทศวรรษท��		3	น��		GISTDA		ในฐานะหน�วยงานท��ม�ภารก�จหล�ก 
ในการพ�ฒนาเทคโนโลย�อวกาศของประเทศไทย	 เรามุ�งเน�น 
ให�เก�ดการสร�างสรรค์ธุรก�จอุตสาหกรรมอวกาศ	ซ��งเป็น	1	ใน	10	 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย	(10	S-Curve)	ท��ร�ฐบาลใช�ในการข�บเคลื�อน
เศรษฐก�จเพื�ออนาคตของประเทศ	(New	Engine	of	Growth)	
เพื�อเพ��มข�ดความสามารถในการแข�งข�นของประเทศอ�นจะนำาไป
สู�การขยายต�วทางเศรษฐก�จ	 ลดความเหลื�อมลำ�าในการกระจาย
รายได�และสร�างความม��นคงทางส�งคม
		 นอกจากน��ย�งส�งเสร�มและสน�บสนุนการว�จ�ยและพ�ฒนา
นว�ตกรรมข��นแนวหน�า	มุ�งเป้าว�ทยาศาสตร์ระบบโลกและอวกาศ	
(Earth	Space	Science	Frontier	Research	&	Development	
&	Innovation)	 เปิดโอกาสให�น�กว�จ�ยและบุคลากรของไทย 
ได�เข�าร�วมโครงการด�านว�ทยาศาสตร์ระบบโลกและอวกาศระด�บ
นานาชาต�	เพื�อให�เก�ดองค์ความรู�และการสรรค์สร�างนว�ตกรรมใหม� 
ท��จะนำาไปสู�การพ�ฒนาเศรษฐก�จอวกาศของชาต�ได�
		 ท��งน��	ทางด�านภ�ยพ�บ�ต�ต�าง	ๆ 	เช�น	นำ�าท�วม	ภ�ยแล�ง	ไฟป่า	 
ย�งคงเป็นภารก�จหล�กของ	GISTDA	 และม�การทำาความร�วมมือ 
ก�บหน�วยงานต�าง	 ๆ	 ในการแก�ปัญหามากข��น	 ในปี	2563	 
การแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19	เป็นภารก�จเร�งด�วนและท�าทาย
ของ		GISTDA	ม�การร�วมมือก�บหน�วยงานภาคร�ฐ	การพ�ฒนาระบบ	
COVID-19	IMAP	 เพื�อแสดงข�อมูลเช�งพื�นท��ในการสน�บสนุน 
การบร�หารสถานการณ์การเเพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19	ให�ก�บ
ร�ฐบาล	 รวมท��งการม�ส�วนร�วมเย�ยวยาประชาชนผ�านโครงการ 
ร�วมคืนป่าให�ประชาชน	ด�วยการจ�างงานประชาชนท��ได�ร�บผลกระทบ 
จากโรคโคว�ด-19	จำานวน	1,200	อ�ตราในพื�นท��	16	จ�งหว�ดอ�กด�วย
		 จากน��ไป		GISTDA		ต�องม�การปร�บว�ส�ยท�ศน์ขององค์กร
และสร�างภาพล�กษณ์ให�ช�ดเจนข��น	GISTDA	 ต�องเป็นหน�วยงาน
หล�กทางด�านก�จการอวกาศของประเทศ	 และต�องทำาให�ข�อมูล 
ภูม�สารสนเทศ		(GIS)	เข�าถ�งประชาชนอย�างแท�จร�ง	ให�ประชาชน
ทุกคนนำาข�อมูล	GIS	ไปใช�ในช�ว�ตประจำาว�น	
		 ทางด�านการบร�หารงาน	 ผมให�ความสำาค�ญก�บ	 ‘คน’	
เป็นอ�นด�บแรก	 ทำาให�ทุกคนม�ความสุขท��งกายและใจ	(Healthy	
Organization)	 เรื�องท��	2	 คือ	 ‘เป้าหมาย’	 การดำาเน�นงาน 
ทุกอย�างจะต�องม�เป้าหมาย	 เมื�อทุกคนม�เป้าหมายท��ช�ดเจน	 
ก�จะมาทำางานอย�างม�ความสุข	 ทำาให�ทุกคนรู�ส�กม�คุณค�าและ 
เป็นส�วนหน��งของงาน	เน�นการทำางานร�วมก�น	เพื�อให�บรรลุเป้าหมาย 
ขององค์กรอย�างแท�จร�ง
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บทน�า

		 ช�วงเวลา		20		ปี		อาจไม�ใช�ระยะเวลาท��ยาวนานน�กเมื�อเท�ยบก�บ 
อายุข�ยของมนุษย์	หากสำาหร�บองค์กร	องค์กรหน��ง	เวลา		20	ปีก�ยาวนาน
มากพอท��จะพ�สูจน์ถ�งการเต�บโตท��แข�งแกร�งและว�ส�ยท�ศน์อ�นกว�างไกล 
ท��มุ�งม��นปฏ�บ�ต�พ�นธก�จให�บรรลุเป้าหมาย	เช�นการเด�นทางมาถ�งปีท��	20	 
ของ	GISTDA	ซ��งถือเป็นขวบปีท��สำาค�ญในฐานะองค์กรท��ทำาหน�าท��หล�ก
ของประเทศในการพ�ฒนาและส�งเสร�มให�เก�ดการประยุกต์ใช�ข�อมูล
ภูม�สารสนเทศและอวกาศ	 เพื�อการพ�ฒนาเศรษฐก�จ	 ส�งคม	 และ 
ส��งแวดล�อม	ยกระด�บช�ว�ตความเป็นอยู�ของประชาชนให�ม�คุณภาพช�ว�ต
ท��ด�ท�ามกลางการเปล��ยนแปลงของโลกในทุกม�ต�ท��งในเช�งเศรษฐก�จ		
ส�งคม	 เทคโนโลย�และนว�ตกรรม	 โดยอาศ�ยองคาพยพท��สำาค�ญคือ 
องค์ความรู�	นว�ตกรรม	และบุคลากรท��ม�ความมุ�งม��น	ทุ�มเท	ร�วมมือก�น
ข�บเคลื�อนองค์กรให�ก�าวเด�นต�อไปข�างหน�าอย�างไม�หยุดย��ง
		 สำาหร�บในปี	2563	 น��	 น�บเป็นปีท��ม�ความท�าทายอย�างย��งต�อ	 
GISTDA	 เนื�องจากเป็นปีท��ท��วโลกเก�ดว�กฤตจากการแพร�ระบาดของ
โรคโคว�ด-19	ท��ส�งผลกระทบอย�างรุนแรงต�อการดำาเน�นช�ว�ตของผู�คน
และต�อเศรษฐก�จของโลก	ท�ามกลางว�กฤตการณ์น��	GISTDA	ได�ร�วมมือ 
ก�บหน�วยงานภาคร�ฐ	พ�ฒนาระบบ	COVID-19	IMAP	เพื�อแสดงข�อมูล 
เช�งพื�นท��เพื�อสน�บสนุนการบร�หารสถานการณ์การเเพร�ระบาดของ 
โรคโคว�ด-19	ให�แก�ร�ฐบาล	รวมไปถ�งการม�ส�วนร�วมเย�ยวยาประชาชน
ผ�านโครงการร�วมคืนป่าให�ประชาชน	 ด�วยการจ�างงานประชาชน 
ท��ได�ร�บผลกระทบจากโรคโคว�ด-19	 จำานวน	1,200	 อ�ตราในพื�นท��	 
16	จ�งหว�ด	พร�อมก�บปฏ�บ�ต�ภารก�จในด�านอื�น	ๆ 	ซ��งเป็นภารก�จหล�กของ	
GISTDA	ในการเฝ้าระว�ง	ต�ดตามภ�ยพ�บ�ต�ต�าง	ๆ	เช�น	นำ�าท�วม	ภ�ยแล�ง	 
ไฟป่า	 ทะเลและชายฝั�ง	 ฯลฯ	 โดยการนำาเทคโนโลย�ภูม�สารสนเทศ 
แบบองค์รวม	 หรือ	GMOS	 เข�ามาใช�แก�ปัญหาและบร�หารจ�ดการ 
ปัญหาต�าง	ๆ	ได�อย�างม�ประส�ทธ�ภาพ	

		 นอกจากน��แล�วปัญหาภ�ยพ�บ�ต�ของโลกก�ย�งคงเป็น
ปัญหาสำาค�ญท��สร�างความสูญเส�ยแก�ช�ว�ตและทร�พย์ส�น
จำานวนมหาศาล	ประเทศไทยในฐานะสมาช�กเครือข�ายกลุ�ม
ความร�วมมือ	Sentinel	Asia	(เครือข�ายกลุ�มความร�วมมือ 
ในการใช�ข�อมูลจากดาวเท�ยมท��งหมดในภูม�ภาคเอเช�ยสำาหร�บ
สถานการณ์ฉุกเฉ�น	 และภ�ยพ�บ�ต�)	 จ�งได�ส�งมอบเครื�องมือ
ในการบร�หารจ�ดการภ�ยพ�บ�ต�	Sentinel	Asia-OPTEMIS	
(Operation	Planning	Tool	 for	Earth-observation	 
Mission)	ซ��งเป็นแพลตฟอร์มการบร�หารจ�ดภาพถ�ายดาวเท�ยม
ของดาวเท�ยมสำารวจโลกจำานวนหลายดวง	เพื�อให�ประชาคม 
ในภูม�ภาคเอเช�ย-แปซ�ฟิก	สามารถใช�ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม
ด�งกล�าวร�วมก�นในการบร�หารจ�ดการภ�ยพ�บ�ต�ต�าง	ๆ 	ท��เก�ดข��น 
ภายในภูม�ภาคได�อย�างท�นท�วงท�
		 สำาหร�บโครงการ	THEOS-2	ขณะน��อยู�ระหว�างการ
ดำาเน�นงานท��งในส�วนดาวเท�ยมหล�ก	ซ��งออกแบบและพ�ฒนา
โดยบร�ษ�ท	AIRBUS	Defence	and	Space	System	ประเทศ
ฝร��งเศส	และดาวเท�ยมเล�กซ��งออกแบบและพ�ฒนาโดยบร�ษ�ท	
Surrey	Satellite	Technology	Ltd.	(SSTL)	ประเทศอ�งกฤษ	
โดยม�ท�มว�ศวกรจากประเทศไทยเข�าร�บการฝึกอบรมเรื�อง
การออกแบบและพ�ฒนาดาวเท�ยมเล�กตามแผนงานพ�ฒนา
บุคลากรด�านอวกาศของ	GISTDA	ท��ประเทศอ�งกฤษ
		 พร�อมก�นน��	GISTDA	ย�งได�ส�งเสร�มและสน�บสนุน
ให�เก�ดการค�นคว�าว�จ�ยด�านว�ทยาการระบบโลกและอวกาศ		
(ESS	:	Earth	Space	System	Science)	 ผ�านการว�จ�ย 
ข��นแนวหน�า	หรือ	Frontier	Research	ซ��งเป็นความหว�งของ
มวลมนุษยชาต�ในการดำารงอยู�ต�อไปบนโลกว�นน��และในอนาคต
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ของพืชผลการเกษตรต�าง	 ๆ	
การพ�ฒนาพื�นท��	การพ�ฒนาเมือง	
ฯลฯ	ท��ให�ข�อมูลได�รวดเร�วและ
ได�พื�นท��กว�างมาก	 เราทำางาน
เช�งรุกจ�งเก�ดการผล�กด�นงาน
ต�าง	 ๆ	 ออกไปโดยไม�ร��งรอ	 

และเสนองานต�าง	 ๆ	 ให�ร�ฐบาลได�ใช�ประโยชน์	 เช�น	 กรณ�เก�ด
นำ�าท�วมในพื�นท��ต�าง	ๆ	GISTDA	จะเข�าไปม�บทบาทเป็นส�วนงาน
หน��งในวอร์รูมของร�ฐบาล	 ทุกหน�วยงานต�องม�	GISTDA	 เข�าไป
เก��ยวข�อง	เพราะข�อมูลจากภาพถ�ายดาวเท�ยมเป็นข�อมูลท��สามารถ 
ใช�ประโยชน์ได�ในทุกสาขาว�ชา	
		 	ในอนาคต		GISTDA	จะเป็นองค์กรท��ม�บทบาทสำาค�ญต�อ
ส�งคม	แต�เราต�องสร�างบทบาทให�ท�นว�าเราควรจะม�บทบาทเรื�องอะไร	 
อย�าน��งคอย	ต�องทำางานเช�งรุก	ต�องศ�กษาว�าจะใช�ประโยชน์อะไร
จากเทคโนโลย�อวกาศก�นได�บ�าง	ว�นน��	ดาวเท�ยมถ�ายภาพเป็นเพ�ยง 
อุปกรณ์ท�� ใช�ถ�ายภาพภูม�ประเทศจากตำาแหน�งท��สูงมากกว�า	
600	 ก�โลเมตรในอวกาศ	 ท��ทำาให�ได�ภาพท��ครอบคลุมพื�นท��กว�าง 
เป็นร�อยก�โลเมตร	แต�ก�ม�ปัญหาว�าไม�สามารถถ�ายได�ตลอดเวลา 
ในพื�นท��เด�ม	 จะต�องรอเวลาให�ดาวเท�ยมโคจรผ�านมาพื�นท��เด�ม 
อ�กคร��งจ�งจะถ�ายได�	ซ��งก�ก�นเวลาเป็นว�น	ๆ 	จ�งอาจไม�ท�นก�บความ
ต�องการท��ต�องการได�ภาพต�อเนื�องในท�นท�	จ�งเก�ดอุปกรณ์ใหม�	ๆ 	 

  “ผมม�ส�วนร�วมก�อต��ง	GISTDA	มาต��งแต�ต�น	ในช�วงเวลาน��น
หน�วยงานต�าง	ๆ 	ม�ความต�องการแผนท��ท��ท�นสม�ยเป็นจำานวนมาก 
เพื�อจ�ดทำาระบบ	GIS	 แต�ต�ดข�ดก�บระเบ�ยบและข�อบ�งค�บต�าง	 ๆ	 
ในการทำาแผนท��ท��ต�องขออนุม�ต�จากกรมแผนท��	 ซ��งต�องใช�เวลา 
ในการพ�จารณานาน	 ผมเป็นกรรมการพ�ฒนาระบบสารสนเทศ 
ภูม�ศาสตร์	กระทรวงว�ทยาศาสตร์ฯ	ในขณะน��น	ก�ค�ดว�าทำาอย�างไร
จ�งจะแก�ไขปัญหาเรื�องน��ได�	จ�งม�การจ�ดส�มมนาหน�วยงานต�าง	ๆ 	เก��ยวก�บ 
เรื�องน��	 และม�การเร�ยกร�องจากท��ส�มมนาให�ต��งองค์กรกลางท��ม�
ความคล�องต�วเพื�อดูแล	จ�งทำาให�เก�ดสำาน�กงานพ�ฒนาเทคโนโลย�
อวกาศและภูม�สารสนเทศในรูปแบบองค์การมหาชนข��นมา	 
โดย	4	ปีแรกผมได�ร�บแต�งต��งให�เป็นกรรมการบร�หาร	และ	4	ปี 
ต�อมา	ผมได�ร�บการแต�งต��งให�เป็นประธานกรรมการบร�หาร	และ 
ได�เป็นเจ�ากรมแผนท��ทหารในเวลาเด�ยวก�น	จ�งได�ทำาการผล�กด�น
โครงการธ�ออส-1	 จนประสบความสำาเร�จ	 รวมถ�งการกำาหนด
ว�ส�ยท�ศน์ต�าง	 ๆ	 เก��ยวก�บการทำาแผนท��และการพ�ฒนาระบบ 
ภูม�สารสนเทศของประเทศ	
		 ในอด�ตท��ผ�านมา	GISTDA	เป็นองค์กรท��ได�ร�บการยอมร�บ
และปรากฏตามสื�อต�าง	ๆ 	เพราะม�ส�วนร�วมในการแก�ไขปัญหาท��
เก�ดข��นก�บประเทศชาต�และประชาชนอยู�เสมอ	เช�น	ปัญหาท��เก�ด 
จากอุทกภ�ย	ไฟไหม�ป่า	การล�กลอบต�ดไม�ทำาลายป่า	การปราบปราม 
ยาเสพต�ด	และการใช�งานในการตรวจสอบต�ดตามการเจร�ญเต�บโต

ประธานกรรมการ  GISTDA  (พ.ศ. 2548  ถึง  พ.ศ.  2552)

GISTDA 
จะต�องเป�นนาซ�าประเทศไทย 

สามารถท่ีจะสร�างดาวเทียมได�เอง
ในอนาคต 
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ประธานกรรมการ GISTDA (พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ.  2561)

 

	 ตลอดระยะเวลากว�า
สองทศวรรษท��ผ�านมา	GISTDA 
ทำาหน�าท��เป็นสายตาของประเทศไทย	
เป็น	Eyes	of	the	Country	ซ��งเป็น
บทบาทท��ย��งใหญ�	 เป็นหน�วยงานท��ม� 
ยุทธปัจจ�ยคือดาวเท�ยมท��มองเห�น
ทร�พยากรของประเทศ	 เห�นการ
เปล��ยนแปลงของประเทศ	ซ��งกว�า	20	ปี 
ท��ผ�านมา	GISTDA	 ได�วางแนวทาง

การข�บเคลื�อนไปข�างหน�าด�วยวงล�อแห�งการเปล��ยนแปลง	หรือ	Wheel	
of	Development	จากยุคท��	1	ซ��ง	GISTDA	ม�ดาวเท�ยมในการกำาก�บ
ดูแล	ต�ดตาม	มองเห�นถ�งการเปล��ยนแปลงต�าง	ๆ 	เป็นยุคแห�งการผล�ต
ข�อมูลภูม�สารสนเทศ	และการบร�การผล�ตภ�ณฑ์พื�นฐานท��วไป	ในยุคท��	2		
GISTDA	เร��มม�การบร�การท��ตอบโจทย์เช�งยุทธศาสตร์ในประเด�นต�าง	ๆ 	 
เพื�อแก�ปัญหาและอุปสรรค	 ท��งงานเฉพาะก�จท��ได�ร�บมอบหมายจาก 
ผู�บร�หารระด�บสูงของประเทศ	และงานท��เก�ดจาก	R&D	จากต�นนำ�าสู�ปลายนำ�า	 
เป็นงานท��ก�อให�เก�ดคุณค�า	ม�ความเป็นเอกล�กษณ์	มาจนถ�งในยุคท��	3	 
ซ��งเป็นยุคแห�งการสร�างนว�ตกรรม	 การออกแบบพ�ฒนา	 และกำาหนด
โครงสร�างพื�นฐานเพื�อใช�ประโยชน์และต�อยอดสู�การพ�ฒนาเทคโนโลย�ข��นสูง	 
ท��งทางด�านเทคโนโลย�อวกาศ	 และการประยุกต์ใช�งานเทคโนโลย�
ภูม�สารสนเทศ	 และในยุคปัจจ�บ�นซ��งเป็นยุคท��	4	GISTDA	 ม�บทบาท 
ในการนำาเสนอประเด�นนโยบายระด�บประเทศ	ซ��งเป็นการยกระด�บความค�ด	 
การว�เคราะห์เทคโนโลย�	นว�ตกรรม	และสร�างระบบ	Integrated	Solution	
System	ท��ม�นว�ตกรรมเพื�อให�ร�ฐบาลนำาผลการว�เคราะห์ภูม�สารสนเทศ 
ไปใช�ในการต�ดส�นใจกำาหนดนโยบาย	(Actionable	Intelligence	Policy	:	 
AIP)	ท��ส�งผลเช�งคุณค�าแก�ส�งคมในวงกว�างของประเทศ
		 ในอนาคต	GISTDA	 จะก�าวสู�ยุคท��	5	 ซ��งเป็นยุคท��	GISTDA	 
ม�ภารก�จตอบสนองต�อยุทธศาสตร์ระยะยาวหรือนโยบายท��ย��งยืนและ
สำาค�ญของร�ฐบาลโดยใช�	Space	Policy	มาบร�หารจ�ดการ	Policy	Space	
และจะก�าวต�อไปสู�ยุคท��	5.5	ซ��งเป็นยุคท��	GISTDA	จะม�บทบาทเป็น	Value	
Impact	Creator	หรือผู�กำาหนดนโยบายระด�บสูงท��นำาส�งผลเช�งคุณค�า 
ต�อประเทศไทยอย�างย��งยืน

ท��พ�ฒนาข��นมากมาย	 เช�น	UAV	 และ	Drone	 ท��ว�นน��	 
ได�ร�บการพ�ฒนาให�ม�ข�ดความสามารถเป็นอย�างมาก	แต�ก� 
ม�ข�อจำาก�ดเรื�องความสูงของเพดานบ�น	จ�งครอบคลุมพื�นท��
ได�น�อยกว�าดาวเท�ยมมาก	 ดาวเท�ยมจ�งย�งเป็นเครื�องมือ 
ท��ม�ประโยชน์ท��สามารถสร�างความแตกต�างในด�านรู�เขารู�เรา 
ของประเทศได�	เพราะเราสามารถถ�ายภาพประเทศอื�น	ๆ 	
เพื�อสำารวจข�อมูลในด�านต�าง	ๆ 	ได�โดยเสร�	เช�น	ด�านความ
ม��นคงด�านเกษตร	ฯลฯ	หน�าท��ของ	GISTDA	จ�งเป็นการให� 
ความรู�เเก�หน�วยงานต�าง	 ๆ	 ว�าเขาจะใช�ประโยชน์อะไร
จากเทคโนโลย�อวกาศได�บ�าง	ต�องใช�ประโยชน์ให�คุ�มค�า	
		 	ผมเคยต��งเป้าไว�ว�าองค์กรน��จะต�องแข�งแกร�งด�าน
อวกาศ		GISTDA	จะต�องเป็นนาซ�าประเทศไทย	สามารถ
ท��จะสร�างดาวเท�ยมได�เองในอนาคต	 ณ	 ว�นน��	GISTDA 
เจร�ญก�าวหน�าไปมาก	 ม�ศูนย์ภูม�สารสนเทศส�ร�นธร	 
ม�โครงการธ�ออส-2	ซ��งผมก�ต�ดตามความสำาเร�จอยู�เสมอ
ว�าจะเป็นอย�างไรต�อไปคร�บ”
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		 รศ.ดร.ว�ชา	จ�วาล�ย	ประธาน,	ดร.ว�โรจน์		ต�นตราภรณ์,	
พลเรือเอก	ประว�ทย์	ปาลศร�,	รศ.ดร.แก�ว	นวลฉว�,	รศ.ดร.ครรช�ต		
มาล�ยวงศ์,	 รศ.ดร.ชร�ตน	์ มงคลสว�สด��	 และ	 พลเอก	 ดร.ว�ช�ต		 
สาทรานนท์
		 ผมด�ใจท��ได�เห�นการบร�หารงานของ	GISTDA	 ในชุด 
ต�อ	 ๆ	 มาได�ดำาเน�นการตามปร�ชญาของคณะกรรมการบร�หาร 
ชุดแรก	 นำาความเจร�ญก�าวหน�าและประโยชน์มาสู�ประเทศชาต�	 
จนร�ฐบาลได�เห�นความสำาค�ญของหน�วยงานน��	 ในด�านการ
ร�กษาทร�พยากรธรรมชาต�และส��งแวดล�อม	 ตลอดจนการ
พ�ฒนาเทคโนโลย�อวกาศและภูม�สารสนเทศอย�างย��ง	 จ�งได�
อนุม�ต�ให�ม�การดำาเน�นโครงการดาวเท�ยมธ�ออส-2	 ซ��งนอกจาก 
การสร�างดาวเท�ยมทดแทนดาวเท�ยมธ�ออส-1	 ท��จะหมดอายุ 
การทำางาน	 ย�งจะม�การสร�างเเพลตฟอร์มท��ชาญฉลาดในด�าน 
ภูม�สารสนเทศ	(Actionable	 Intelligence	Policy,	AIP)	 
เพื�อการประยุกต์ใช�อ�กด�วย
		 ส��งท��อยากจะฝากไว�ในท��น��ก�คือ	(1)	อยากเห�น	GISTDA	
ได�พ�ฒนาเป็นองค์การอวกาศแห�งชาต�โดยเร�ว	ซ��งปัจจ�บ�น	หลาย	ๆ 	 
ประเทศในอาเซ�ยน	 ได�ม�การจ�ดต��งหน�วยงานอวกาศแห�งชาต� 
ข��นแล�ว	(2)	 อยากเห�น	GISTDA	 ได�ทำาหน�าท��เป็นหน�วยงาน 
ท��ประสานงานเป็นท��ยอมร�บของทุกองค์กรเหมือนสม�ยแรกท��	 
ศ.ดร.ประด�ษฐ์	และ	ศ.ดร.บุญ	ได�ทำาไว�	ซ��งจะทำาให�ได�ประส�ทธ�ภาพ
สูงสุดและประหย�ดงบประมาณ	(3)	อยากเห�นการพ�ฒนาทร�พยากร
ท��เข�มข�น	 ทำานองเด�ยวก�บ	 สวทช.	 ในด�าน	remote	sensing, 
GIS	และเทคโนโลย�การสร�างดาวเท�ยมฮาร์ดเเวร์	และซอฟต์เเวร์
ท��เก��ยวข�อง	

  ผมจำาได�ว�าในวาระครบรอบ	1	ทศวรรษ	ของ	GISTDA	
ผมได�ร�บเก�ยรต�ให�เข�ยนสารแสดงความย�นด�	 และส��งท��เข�ยนน��น	 
คงจะย�งม�ประโยชน์อยู�บ�าง	 และในศุภวาระครบรอบ	20	 ปี	 
ของ	GISTDA	ผมใคร�ขอเน�นความสำาค�ญของการเด�นทางก�าวแรก 
ซ��งหากทำาได�ถูกต�องแล�ว	 ย�อมจะสร�างความม��นคงและความ
เจร�ญก�าวหน�าแก�องค์กรน��น	 ๆ	 อย�างแน�นอน	 ผู�ก�อต��งโครงการ
สำารวจทร�พยากรธรรมชาต�ด�วยดาวเท�ยมและได�ร�บอนุม�ต�จาก
คณะร�ฐมนตร�	คือ	ศาสตราจารย	์ดร.ประด�ษฐ์		เช��ยวสกุล	และ	 
ศาสตราจารย์พ�เศษบุญ	 อ�นทร�มพรรย์	 ซ��งเป็นผู�ม�ว�ส�ยท�ศน์ 
กว�างไกล	และย�ดปร�ชญาของการประสานงานระหว�างหน�วยงาน 
ท��เก��ยวข�อง	 และการเช�ญผู�เช��ยวชาญในด�านต�าง	ๆ	 มาร�วมงาน	
นำาไปสู�ความสำาเร�จและความก�าวหน�า	 จนร�ฐบาลอนุม�ต�ให�ม�
การจ�ดต��งกองสำารวจทร�พยากรธรรมชาต�ด�วยดาวเท�ยม	ตามมา
ด�วยการจ�ดต��งสถาน�ร�บส�ญญาณจากดาวเท�ยมท��เขตลาดกระบ�ง	 
น�บเป็นแห�งแรกในอาเซ�ยนต�อจากญ��ปุ่นและอ�นเด�ยในเอเช�ย	
และเมื�อม�การตราพระราชบ�ญญ�ต�องค์การมหาชน	 กองสำารวจ
ทร�พยากรธรรมชาต�ด�วยดาวเท�ยมก�ได�เป็นแกนกลางในการจ�ดต��ง	 
GISTDA	ในป	ี2543	ดร.อาท�ตย์	อุไรร�ตน	์ร�ฐมนตร�ว�าการกระทรวง
ว�ทยาศาสตร์เทคโนโลย�และส��งแวดล�อมในขณะน��น	 ได�สรรหา
บุคคลแนวหน�าท��เก��ยวก�บภารก�จของ	GISTDA	มาเป็นกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒ�	 ซ��งผมขอเอ�ยนามท�านเหล�าน��	 เพราะได�ช�วยจ�ดทำา
โครงสร�างองค์กร	 กฎ	 ระเบ�ยบต�าง	 ๆ	 ท��จำาเป็นสำาหร�บองค์กร 
ท��จ�ดต��งข��นใหม�	และกำาก�บดูแล	GISTDA	อย�างโปร�งใส	และทุ�มเท	
จนได�ร�บความไว�วางใจจากภาคร�ฐและภาคเอกชน	 นำาไปสู�การ 
ได�ร�บอนุม�ต�ให�ดำาเน�นโครงการดาวเท�ยมธ�ออส-1	รายชื�อกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒ�เป็นด�งน��	:	

ผู�อำานวยการ  GISTDA  (พ.ศ. 2544  ถึง  พ.ศ.  2548)   

ผมอยากเห็น 
GISTDA ได�พัฒนาเป�น

องค�การอวกาศแห�งชาติโดยเร็ว
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ผู�อำานวยการ  GISTDA  (พ.ศ. 2555  ถึง  พ.ศ.  2563)   

 	 	 	 	 	 “GISTDA	 ผ�านมาหลายยุค 
นะคร�บ	ยุคแรกเป็นเรื�องของการสร�างคน	 
สร�างองค์กร	ยุคท��	2	เราเร��มม�โปรด�กต์ 
และการให�บร�การภาพถ�ายดาวเท�ยม 

 ยุคท��	3	เราเร��มโซลูช��น	ม�การนำาข�อมูล
มาว�เคราะห์และเอาข�อมูลไปเชื�อมโยง 
ก�บเรื�องต�าง	ๆ	ยุคท��	4	เป็นเรื�องของ
การสร�างคุณค�า”

 	 “ในช�วงแรกเป็นเรื�องของ
การนำาเทคโนโลย�ภูม�สารสนเทศมาแก�ปัญหาประเทศ	 เช�น	 ด�านป่าไม�	 
ด�านการเกษตร	 ปัญหาเรื�องทะเล	 อาท�	 นำ�าม�นร��วไหลในทะเล	 เราม�	 
โซลูช��นหลายต�ว	 แต�ย�งไม�ม�โอกาสนำาไปสู�ส�งคม	 เหตุการณ์นำ�าท�วม 
ปี	2553	 ม�การพูดก�นมากเรื�องค�าเย�ยวยานำ�าท�วม	 แล�วตรวจสอบไม�ได�
เลย	 ท�องถ��นเร�ยกมาเท�าไรก�จ�ายให�เท�าน��น	 เราม�โซลูช��นในการประเม�น 
พื�นท��นำ�าท�วมจากภาพถ�ายต�าง	 ๆ	 ทำาให�เราช��เป้าลงไปได�ว�าพื�นท��ไหน 
เส�ยหายเท�าไร	 สามารถลดค�าใช�จ�ายของภาคร�ฐไปได�	90%	 น��นเป็น 
คร��งแรกท��	GISTDA	 เข�าไปม�บทบาทในเรื�องการข�บเคลื�อนส�งคม 
อย�างจร�งจ�ง	 พอปี	2554	 เก�ดเหตุการณ์นำ�าท�วมใหญ�	 ส��งท��	GISTDA	 
ทำาไม�ใช�เรื�องค�าชดเชยอย�างเด�ยว	 เราม�การคาดการณ์พื�นท��นำ�าท�วม 
ด�วย	ทำาให�คนเปล��ยนมุมมองในเรื�องการร�บรู�สถานการณ์นำ�า	และทำาให�	
GISTDA	เข�าไปม�บทบาทในการบร�หารจ�ดการนำ�ามาจนทุกว�นน��”	

		 “ก�อนหน�าน��จ�ดแข�งของ	GISTDA	คือภูม�สารสนเทศ	ว�นน��เรามุ�งเน�น 
เรื�องการพ�ฒนาด�านเศรษฐก�จอวกาศ	(Space	Economy)	คือการสร�าง	
“นว�ตกรรม”	 ทางด�านว�ศวกรรมท��ไม�ใช�แค�เรื�องของดาวเท�ยม	 ม�ท��ง
นว�ตกรรมว�ศวกรรมท��เก��ยวข�องก�บการทดลองในอวกาศ	การป้องก�นภ�ยพ�บ�ต� 
ท��อาจเก�ดข��นทางอวกาศ	 เรื�องของว�ตถุอวกาศท��จะตกลงมาบนโลก	 
ซ��งเป็นประเด�นท��งม�ต�ทางเศรษฐก�จ	 ม�ต�ทางความม��นคง	 ม�ต�ทางส�งคม	
ความปลอดภ�ยของมนุษยชาต�	ฯลฯ	และการพ�ฒนาบุคลากร	เราม�โครงการ
อุทยานร�งสรรค์นว�ตกรรมอวกาศ	หรือ	SKP,	ศูนย์ภูม�สารสนเทศส�ร�นธร,	 
Space	Inspirium	 เพื�อพ�ฒนาบุคลากรด�านเทคโนโลย�อวกาศและ 
ภูม�สารสนเทศ	ม�เรื�องงานพ�ฒนา	งานว�จ�ย	รวมถ�งการต�ดตามว�ตถุอวกาศ	
และอ�กหลายเรื�องท��เก��ยวข�องก�บอวกาศท��ไม�เคยม�มาก�อนในประเทศไทย”		

		 “โครงการธ�ออส-2	 เป็นการพูดถ�งการสร�าง
อนาคตในทุกเรื�อง	 ท��งในเรื�องของภูม�สารสนเทศ	 เรื�อง
ของอุตสาหกรรมและเศรษฐก�จอวกาศ	 และท��สำาค�ญ
ท��สุดคือเรื�อง	AIP	(Actionable	Intelligence	Policy)	 
ทุกว�นน��ท��โลกเราเก�ดปัญหาต�าง	ๆ 	มากมาย	เพราะ	Policy	
ไม�	 Intelligence	 ทำาให�ไม�สามารถปฏ�บ�ต�ได�	 เราต�องม�	
Policy	Intelligence	ท��ปฏ�บ�ต�ได�	และ	AIP	คือนโยบาย
ท��จะต�องม�ในอนาคต	 ว�นน��เรากำาล�งจะพ�ฒนาเทคโนโลย�
หรือนว�ตกรรม	 ท��จะทำาให�เก�ดการข�บเคลื�อนนโยบายท��
เป็น	AIP	 ซ��งเรากล�าพูดเลยว�า	 เราเป็นคนแรกในโลก	
ถ�า	GISTDA	สามารถทำาตรงน��ได�ด�	เราจะเป็นผู�นำาโลก”			

		 “อนาคตในระยะส��น	เรื�องของ	GEO	Informatics	 
ผมมองว�า	GISTDA	ย�งคงม�บทบาทอยู�	แต�คงอ�กไม�นาน	
เพราะหลายอย�างท��		GISTDA	เคยเป็นหน�วยงานเด�ยวท��ทำาได�	
เด�๋ยวน��ใคร	ๆ	ก�ทำาได�	เพราะเทคโนโลย�ม�นม�มากข��นแล�ว	 
อนาคตในระยะกลาง	 คือเรื�องเศรษฐก�จอวกาศและ
อุตสาหกรรมอวกาศ	 ผมมองว�าอยู�ในช�วงขาข��นอ�ก
ประมาณ	15-20	 ปี	 แต�เราต�องเข�าไปม�บทบาทในส�วน 
ท��เขา	Operate	ออกไปในอวกาศได�จร�ง	ๆ 	เช�น	เรื�องการ 
สำารวจอวกาศ	 เรื�องของดาวเคราะห์	 เรื�องของการ	 
Outing	การต��งถ��นฐาน	ฯลฯ	อย�างดูไบเขาส�งดาวเท�ยม
ไปดาวอ�งคาร	เราต�องหาเรื�องแบบน��ข��นมาทำา			
		 อนาคตในระยะยาว	ผมย�งมองเรื�อง	AIP	เพราะ	
AIP	เป็นการแก�ปัญหาในโลก	มนุษย์เราย�งต�องอยู�ในโลกน�� 
ไปอ�กเป็นร�อย	ๆ 	ปี	ว�นน��ทุกคนถามหาแพลตฟอร์ม	โซลูช��น	
อ�นโนเวช��น	 ท��จะแก�ไขปัญหาของโลก	 การท��เราจะม�	
Policy	ท��	Intelligence	ได�เราต�องม�ข�อมูลมากมาย	ว�นน��	 
GISTDA	 วางโครงสร�างองค์กรเพื�อท��จะเด�นไปข�างหน�า	 
เรื�อง		AIP	และ	Space	Economy	เราไม�เด�นกล�บไปทำา
ภูม�สารสนเทศเพื�อแก�ปัญหาเฉพาะหน�าเหมือนเด�ม	น��คือ
ส��งท��ผมอยากเห�น	GISTDA	ในอนาคต”	
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ถ�าเป็นเรื�องของงานว�จ�ย	 การพ�ฒนา	 เรื�องอวกาศ	 เรื�อง	GI	 
GISTDA	เป็นพระเอก	ส�วนบทบาทพระรอง	คือสน�บสนุนข�อมูล	GI	
ให�ก�บหน�วยงานต�าง	ๆ 	เพื�อนำาไปเป็นข�อมูลต�ดส�นในการแก�ปัญหาและ 
ข�บเคลื�อนประเทศ	 อ�กบทบาทหน��งท��เราร�เร��มทำาข��นใหม�	 เช�น	
Space	Economy	เราม�อาคารประกอบทดสอบดาวเท�ยมท��ศร�ราชา	 
ส�งเสร�มให�คนในประเทศรู�จ�กว�าดาวเท�ยมคืออะไร	สน�บสนุนและ
พ�ฒนาผู�ประกอบการ	เพื�อเพ��ม	GDP	ของประเทศ”

   
		 “บทบาทของ	GISTDA	 คือผู�ให�บร�การสาธารณะ	 
ซ��งถูกกำาหนดโดยกฎหมายจ�ดต��งองค์กร	 เราไม�ใช�ส�วนราชการ 
ท��จะม�บทบาทในการกำาก�บดูแลและกำาหนดนโยบาย	แม�บางคร��ง 
เราจะไปเป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการภูม�สารสนเทศ 
แห�งชาต�	หรือคณะกรรมการอวกาศแห�งชาต�ท��เป็น	Policy	Maker	 
แต�ก�ไม�ใช�งานหล�กแต�ม�ล�กษณะเป็นงานเสร�ม	 ถ�า	GISTDA 
จะขย�บไปจ�ดท��เก��ยวข�องก�บ	Policy	Maker	 และ	Regulator	 
ได�ต�องยกระด�บกฎหมายจ�ดต��งองค์กรจากพระราชกฤษฎ�กา	 
เป็นพระราชบ�ญญ�ต�	เพราะฉะน��นในขณะน��การข�บเคลื�อนองค์กร
จ�งต�องอยู�ภายใต�กฎหมายจ�ดต��งองค์การมหาชน
		 ในอนาคต	GISTDA	 ควรจะม�บทบาทโดดเด�นมากข��น	
อย�างท��บอกว�า		GISTDA	เป็นท��งพระเอกและพระรอง	พระรองคือ
เข�าไปสน�บสนุนหน�วยงานอื�น	ๆ 	ด�งน��นเราควรจะเคลื�อนไปจ�บมือ 
ก�บหน�วยงานท��เป็นเจ�าภาพต�าง	 ๆ	 ท��เราจะเข�าไปสน�บสนุน	 
เพื�อท��เราจะม�ส�วนในข�บเคลื�อนส�งคมและประเทศชาต�ได�มากข��น	 
ส�วนเรื�อง	Space	Economy	เราควรขย�บเข�าไปตรงน��ให�มากกว�าเด�ม	 
เพื�อเพ��มบทบาทของ	GISTDA	ให�มากข��น	เพราะว�าตอนน��อวกาศ
ม�นไม�ใช�เรื�องไกลต�วอ�กต�อไปแล�ว”

 GISTDA	เป็นองค์การ
มหาชน	 ไม�เป็นก�จการท��ม� 
ว�ตถุประสงค์เพื�อแสวงหากำาไร
เป็นหล�ก	ต��งข��นมาเพื�อ	Provide	
Service	ก�บ	Product	ให�ก�บ 
หน�วยงานของร�ฐและเอกชน	 
ในยุคท��	 1	 เราร�บส�ญญาณ

ดาวเท�ยมและแปรข�อมูลจากดาวเท�ยม	 ดาวเท�ยมส�งเกตการณ์
ดวงแรกของประเทศไทย	 คือ	 ดาวเท�ยมไทยโชต	(THEOS-1)	 
ม�การนำาข�อมูลจากดาวเท�ยมไปว�เคราะห์ข�อมูลเพ��มมูลค�าข��นมา	 
ยุคท��	 2	 เราก�ขย�บมาให�บร�การเเอปพล�เคช�น	 และโซลูช��น	 
เคยม�การแก�กฎหมายจ�ดต��งองค์กรให�สามารถบร�การได�ท��งระบบ	
(Total	Solution)		
		 ตรรกะในการบร�หารสาธารณะขององค์การมหาชน 
ก�คล�ายธุรก�จท��วไป	เส�นกราฟม�นม�ข��นแล�วก�ม�ลง	พอยอดการใช� 
ข�อมูลจากดาวเท�ยมม�นลดลง	ก�แสดงว�าตลาดอาจจะไม�ต�องการ	
เราก�ปร�บมาเป็นเเอปพล�เคช�น	 และโซลูช��น	 แต�กราฟม�นไม�ช�น
พอท��จะพาองค์กรต�อไปได�	ในยุคท��	3	เราค�ดว�าต�องเอาระบบ	AI	
เข�ามาประยุกต์ใช�ก�บข�อมูลภูม�สารสนเทศ	เพื�อข�บเคลื�อนองค์กร
ไปข�างหน�า	ในฐานะท��ผมดูแลสำาน�กยุทธศาสตร์	เราก�จะกำาหนด
ยุทธศาสตร์ไปในทางล�กษณะน��นด�วย	 ส�วนท��เป็นยุทธศาสตร์
ท��วไป	เราก�ผล�กด�นในเรื�อง	Space	Economy	และเรื�องอื�น	ๆ” 

		 “ตามกฎหมายจ�ดต��งองค์กร	GISTDA	 ในมุมมองของ 
ผู�บร�หาร	GISTDA	ในขณะน��	ม�	2	บทบาท	คือ	พระเอกและพระรอง	 
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ปฏิบัติงาน  รองผู�อำานวยการ  GISTDA  /  ผู�อำานวยการสำานักพัฒนาธุรกิจและเครือข�ายพันธมิตร 

	 	 	 	 “สำาน�กพ�ฒนาธุรก�จและ
เครือข�ายพ�นธม�ตร	 เป็นสำาน�ก 
ท�� ให�บร�การคำาปร�กษาการจ�ดทำา
โครงการและบร�การด�านผล�ตภ�ณฑ์	
รวมถ�งการพ�ฒนาความร�วมมือ
ระหว�างหน�วยงาน	ผลงานท��โดดเด�น
ของสำาน�ก	ม�ประมาณ	3-4	โครงการ	

ในส�วนของการพ�ฒนาธุรก�จ	 เราพ�ฒนาระบบ	 ‘พ�ท�กษ์ไพร’	 
ร�วมก�บกรมป่าไม�	 ซ��งเป็นระบบท��เราค�ดว�าประสบความสำาเร�จ
ระบบหน��ง	และม�การใช�งานต�อเนื�องถ�งปัจจ�บ�น	อ�กโครงการหน��ง 
คือการทำาภูม�สารสนเทศของสนามบ�นให�ได�มาตรฐานสากล	 
ซ��งเป็นงานต�อเนื�องมาจากงานแรกท��เราทำาก�บว�ทยุการบ�น 
เรื�องหอบ�งค�บการบ�น	 นอกจากน��ก�ม�งานเรื�องการขยายต�ว 
ของเมือง	 การรุกลำ�าคูคลองให�ก�บการเคหะแห�งประเทศไทย	 
ซ��งผู�ร�บบร�การนำาไปใช�อย�างต�อเนื�อง”		

		 “GISTDA	ม�เส�นทางการเต�บโตของต�วเอง	เร��มต��งแต�เป็น
ผู�ให�บร�การข�อมูลดาวเท�ยม	เราก�พ�ฒนาข��นมาเป็นอ�นฟอร์เมช��น	
เป็นโซลูช��น	เพื�อนำาไปใช�งานในล�กษณะของโอเปอเรช��นมากข��น	
ส��งท��เราจะทำาต�อไปคือการนำาเทคโนโลย�อวกาศและภูม�สารสนเทศ

มาผนวกก�น	 สน�บสนุนข�อมูลให�เเก�หน�วยงานท��เป็นผู�กำาหนด 
นโยบายของประเทศ	เพราะเรามองว�า	Space	สามารถเอาไปใช� 
ในการมองภาพรวมของประเทศได�	 นำาไปสู�การพ�ฒนาท��ย��งยืน
ของประเทศ	 ซ��งหลาย	 ๆ	 ประเทศก�เร��มทำาก�นแล�ว	Space	for	
SDGs	คือการเอาเทคโนโลย�เข�ามาประยุกต์ใช�เพื�อให�การพ�ฒนา
ทางเศรษฐก�จไม�ไปเก�ดผลกระทบทางด�านส��งแวดล�อมและส�งคม	 
น��คือความค�ดหล�งจากท��เราม�โครงการธ�ออส-2	และระบบ	AIP
		 ด�ฉ�นมองว�างานของ		GISTDA	ย�งเป็นภารก�จท��ม�ประโยชน์
ก�บประเทศ	แล�วเป็นภารก�จท��เป็นอนาคต	(Future)	เราปฏ�เสธไม�ได� 
ว�างานด�าน	Space	และงานด�าน	Geo-Informatics	ย�งสามารถ 
ท��จะพ�ฒนาและสร�างประโยชน์ต�อไปได�	ถ�าเราดูเทรนด์ของอนาคต
และต�างประเทศท��การใช�งาน	Space	 ตอนน��ไม�ได�จำาก�ดอยู�แค�
เรื�องทร�พยากรธรรมชาต�อย�างเด�ยว	 ม�นขยายไปด�านเศรษฐก�จ
และส�งคมได�ด�วยค�ะ”		
		 คุณกานดาศร�พูดถ�งอนาคตขององค์กรว�า	“ในเช�งนโยบาย	
ด�ฉ�นอยากเห�น	GISTDA	 เป็น	Intelligence	Unit	ของประเทศ	 
ให�ข�อมูลเก��ยวก�บอวกาศและเทคโนโลย�ภูม�สารสนเทศ	อ�กม�ต�หน��ง 
ก�อยากเป็นหน�วยงานท��สร�างประโยชน์ให�ก�บบุคคลท��วไป	 
ทุกภาคส�วนสามารถนำาข�อมูลของเราไปเป็นประโยชน์ในช�ว�ต
ประจำาว�นได�”
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 	 อนาคตของ	GISTDA 
ม�อยู�สองเรื�องท��ผมมองตาม 
พ�นธก�จขององค์กรคือ	 หน��ง	 
เรื�องของเทคโนโลย�อวกาศ	และ
สอง	เทคโนโลย�ภูม�สารสนเทศ		

เรื�องเทคโนโลย�อวกาศ	 ผมฝันว�า	GISTDA	 จะก�าวไปอยู�ใน 
จ�ดท��เป็นผู�กำาหนดนโยบายด�านก�จการอวกาศ	 หรือไปม�ส�วนร�วม 
ในการทำางาน	หรือไปเป็นหน�วยงานท��เป็นผู�ปฏ�บ�ต�ในการดำาเน�นงาน
ด�านก�จการอวกาศ	 ซ��งถ�าถามว�าทำาไม	 น��นก�เพราะว�าองค์กรน�� 
หรือคนขององค์กรน��ทำางานด�านอวกาศมานานกว�า	10	 ปี	 
เพราะฉะน��นเราเชื�อว�าคนของเรา	 องค์กรของเราม�องค์ความรู�	 
ม�ความสามารถเพ�ยงพอท��จะไปดำาเน�นการในเรื�องน��นได�
		 ในเรื�องของก�จการอวกาศ	เราจะผล�กด�นอุตสาหกรรม
อวกาศให�ม�ส�วนผล�กด�นเศรษฐก�จของประเทศน��		เพราะว�ามูลค�า
ของก�จการอวกาศหรือการทำางานด�านอุตสาหกรรมอวกาศ
เป็นอุตสาหกรรมท��ม�มูลค�าสูง	ผมพูดก�นเล�น	ๆ	ว�า	นอต	1	ต�ว	 
ขายในโลกได�ต�วละ	5	 บาท	 แต�ถ�าเราเอาไปขายให�กระสวย
อวกาศหรือยานอวกาศ	นอตต�วน��อาจจะต�วละ	5,000	บาทก�ได�	 
ม�นเป็นมูลค�าเพ��มมหาศาล	หรือไปสร�างมูลค�าทางเศรษฐก�จ	ส�งคม 
ในด�านอื�น	ๆ 		เราก�หว�งว�าอุตสาหกรรมน��จะม�ส�วนในการข�บเคลื�อน
เศรษฐก�จของประเทศ	จร�ง	ๆ	แล�วอุตสาหกรรมอวกาศม�ต��งแต�
ส�วนบนอวกาศ	ส�วนภาคพื�นด�น	และส�วนต�อเนื�องในการประยุกต์
เทคโนโลย�ด�านอวกาศมาใช�งาน	ซ��งในแต�ละส�วนเราสามารถสร�าง
ให�เก�ดมูลค�าได�ท��งหมด

  งานของสำาน�กผล�ตภ�ณฑ์ภูม�สารสนเทศคือการสร�าง 
ผล�ตภ�ณฑ์จากดาวเท�ยมซ��งก� คือภาพถ�ายดาวเท�ยม	 และ 
ภูม�สารสนเทศพื�นฐานจากดาวเท�ยมและการสำารวจโลก	ในอด�ต
ท��ผ�านมา	GISTDA	พ�ฒนางานภาพถ�ายดาวเท�ยมจนเป็นท��ยอมร�บ	
โดยเฉพาะภาพถ�ายดาวเท�ยมรายละเอ�ยดสูงท��ม�การปร�บแก�เช�ง
ตำาแหน�งท��เร�ยกว�าภาพถ�ายออร์โท	(Ortho)	จนกระท��งปัจจ�บ�นเรา
พ�ฒนาคุณภาพของภาพถ�ายออร์โทให�ม�ประส�ทธ�ภาพมากย��งข��น	 
เร�ยกว�า	ภาพถ�ายออร์โทเบสแมพ	ซ��งทำาได�ทุก	ๆ	2-3	ปี	เร�วกว�า
รอบการถ�ายภาพทางอากาศ	 นอกจากน��เราย�งสร�างมาตรฐาน
ให�แก�การผล�ตข�อมูลภูม�สารสนเทศของประเทศท��เร�ยกว�า	FGDS	
(Fundamental	Geographic	Data	Set)	 ซ��งเป็นช��นข�อมูลท��
ม�ศ�กยภาพสูงท��สามารถนำามาใช�งานร�วมก�นระหว�างหน�วยงาน 
ต�าง	ๆ 	และสามารถใช�เป็นข�อมูลพื�นฐานในการอ�างอ�งเพื�อเพ��มเต�ม 
ช��นข�อมูลในด�านอื�น	 ๆ	 นอกจากน��ย�งรวมถ�งการแปลข�อมูล 
พื�นฐานซ��งเราก�ทำาจนครบท��งประเทศแล�ว
		 งานอ�กอย�างหน��งของเราท��กำาล�งเป็นเทรนด์ในตอนน��ก�คือ
เรื�องของการบูรณาการข�อมูล	เมื�อ	4-5	ปีก�อน	เราทำา	GISTDA	
Portal	และ	NGIS	Portal	ซ��งเป็นการบูรณาการข�อมูลระด�บชาต�ท��ม�
การใช�งานมาต��งแต�สม�ยพายุปลาบ�ก	และใช�เมื�อเก�ดอุทกภ�ยต�าง	ๆ 	 
ในประเทศ	 จนกระท��งมาถ�งโคว�ด-19	 เราก�ทำาแพลตฟอร์ม 
ในการบูรณาการข�อมูลซ��งสามารถรวบรวมข�อมูลจากหน�วยงานต�าง	ๆ 	 
ได�มากกว�า	10	หน�วยงาน	ซ��งเรามองว�าน��คือก�าวกระโดดของเรา	 
จนกระท��งเรากลายเป็น	Active	Facilitator	คือผู�สน�บสนุนให�เก�ดงาน
ต�าง	ๆ 	ซ��งในอนาคตหากม�	AIP	GISTDA	ก�พร�อมท��จะเป็นหน�วยงาน 
ด�านภูม�สารสนเทศและอวกาศของประเทศได�อย�างเต�มภาคภูม� 
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ปฏิบัติงาน  อธิการสถาบันว�ทยาการอวกาศเเละภูมิสารสนเทศ/
ผู�อำานวยการสำานักพัฒนาอุทยานรังสรรค�นวัตกรรมอวกาศ

				 เนื�องจากประเทศไทย
ไม�ม�หน�วยงานท��เป็นเจ�าภาพ 
ในการข�บเคลื�อนอุตสาหกรรม
การบ�นและอวกาศหรือ	Aero-
space	 โดยตรง	แต�นโยบาย	
top	down	จากร�ฐบาลต�องการ 
ผล�กด�นให�อุตสาหกรรมน�� 
เด�นหน�าและเป็นต�วข�บเคลื�อน 
ประเทศเป็นประเทศช��นนำา	 

สำาน�กพ�ฒนาอุทยานร�งสรรค์นว�ตกรรมอวกาศในฐานะสำาน�กหน��ง 
ของ	GISTDA	เร��มภารก�จส�งเสร�มพ�ฒนาอุตสาหกรรมการบ�นและ
อวกาศ	 เช�น	 การพ�ฒนาโครงสร�างพื�นฐานการทดสอบสำาหร�บ
อุตสาหกรรมผล�ตช��นส�วนอากาศยาน	การรวมกลุ�มอุตสาหกรรม 
การบ�นและอวกาศ	การส�งเสร�มผ�านการประกวดแข�งข�น	การผล�กด�น 
ด�านนโยบายด�านการส�งเสร�มการลงทุน	 การว�จ�ยพ�ฒนาด�าน 
การบ�นและอวกาศ	เป็นต�น	ทำาให�ว�นน��		GISTDA	ได�ร�บการยอมร�บ
จากหน�วยงานพ�นธม�ตรให�เป็นผู�นำาในการข�บเคลื�อนอุตสาหกรรม 
การบ�นและอวกาศ	ถือเป็นอ�กเสาหล�กหน��งของ		GISTDA	นอกเหนือ 
จากด�านการบร�การทางภูม�สารสนเทศซ��งเป็น	Core	business	
ต��งแต�ยุคเร��มต�น	 ถือเป็นภาพสะท�อนว�ส�ยท�ศน์ของผู�บร�หาร 
ในการกำาหนดจ�ดยืนและการเร��มก�าวเร�วกว�าหน�วยงานอื�น	ๆ 	ด�วย					
		 ในอนาคต	GISTDA	จะต�องม�ภาพขององค์กรท��ท�นสม�ย	 
ซ��งถูกข�บเคลื�อนด�วยระบบด�จ�ท�ล	จะต�องม�การบร�หารจ�ดการภายใน
ด�วยนว�ตกรรมและเป็นผู�นำาและแบบอย�างด�านด�จ�ท�ลแก�หน�วยงาน
ภาคร�ฐอื�น	ๆ 	หรือก�อนท��จะสามารถส�งเสร�มให�แก�ผู�ประกอบการ
หรือผู�ใช�ประโยชน์จากข�อมูล	ในล�กษณะเป็นองค์กรต�วอย�างได�	
(Lead	by	example)	GISTDA	จะต�องเป็นองค์กรท��เด�นหน�าด�วย
ความเชื�อใจ	(Trust)	ของคนในองค์กร	หน�วยสน�บสนุนต�องผล�กด�น 
การทำางานของหน�วยปฏ�บ�ต�เต�มท��	 ในท�ายท��สุด	GISTDA	 จะม�
บทบาทในฐานะผู�นำานว�ตกรรมและว�ทยาการใหม�	ๆ 	ท��เป็นแบบแผน 
ให�เอกชนได�		

		 ในส�วนของด�านภูม�สารสนเทศ	 ผมฝันว�า	GISTDA	 
จะเ ป็นองค์กรท�� ยืนได� ด�วยตนเอง	 ความหมายว�า	 
ด�วยข�อมูล	 ด�วยผล�ตผล	 ผล�ตภ�ณฑ์ท��เราสร�างข��น	 จะได�ร�บ 
การยอมร�บถูกนำาไปใช�งาน	 ในฐานะท��เป็นข�อมูลท��เป็น 
หล�กฐานเช�งประจ�กษ์ให�มากกว�าน��	 เราอยากไปถ�งจ�ดท��ทำาให�
ประเทศไทยม�ข�อมูลภูม�สารสนเทศแบบ	real	time	มากท��สุด	 
และถูกนำาไปใช�ประโยชน์ให�มากท��สุด	ไม�ใช�เฉพาะแค�ภาคร�ฐ	แต�
รวมถ�งภาคเอกชน	และภาคประชาชน		เราอยากให�ประชาชนมอง 
เทคโนโลย�น��เป็นเรื�องใกล�ต�วท��คนท��วไปหรือเกษตรกรสามารถ
นำาข�อมูลไปใช�ประโยชน์ได�จร�ง	เช�น	สามารถเพ��มประส�ทธ�ภาพ
อุตสาหกรรมการเกษตรได�	ไปช�วยกำาหนดราคา	ไปช�วยในการ
กำาหนดพื�นท��ปลูกได�จร�ง	ๆ 	ผมอยากให�	GISTDA	ไปยืนอยู�ตรงน��	
เป็นองค์กรหล�กของประเทศท��จะสน�บสนุนข�อมูลให�แก�ประชาชน
ในประเทศน��คร�บ
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		 ด�ฉ�นอยากเห�น	GISTDA	 เป็นองค์กรท��ท�นสม�ย
เปร�ยบเสมือนเป็นนาซ�าเมืองไทย	 เพราะเมื�อเราพูดถ�งนาซ�า 
เราจะน�กถ�งองค์กรทางด�านอวกาศท��ม�ความท�นสม�ย	 และ 
เป็นหน��งเด�ยวในโลก	ซ��ง	GISTDA	ก�ม�ภารก�จท��คล�าย	ๆ 	ก�น	เพ�ยงแต� 
ย�อส�วนลงมา	ด�ฉ�นอยากให�คนรู�ว�า	GISTDA	 คือหน�วยงานอะไร	
ทำาหน�าท��อะไร	 ทำาให�ทุกคนเข�าใจได�ว�า	 อะไรท��เก��ยวก�บอวกาศ
คือหน�าท��ของ	GISTDA	ด�ฉ�นอยากเห�น	GISTDA	เข�าไปม�ส�วนร�วม 
ในเรื�องของภ�ยพ�บ�ต�ของประเทศมากข��น	 ความจร�ง	GISTDA	 
ก�ทำาภารก�จในเรื�องเหล�าน��อยู�แล�ว	เพ�ยงแต�ไม�ได�ทำาให�ประชาชน 
ได�ร�บรู�เพราะส�วนใหญ�เป็นผู�อยู�เบื�องหล�ง	เช�น	เรื�อง	นำ�าท�วม	ไฟป่า	 
ภ�ยแล�ง	 มลพ�ษทางทะเล	 ฯลฯ	 หรืออย�างเช�นกรณ�เหตุเก�ดท�� 
ถำ�าขุนนำ�านางนอน	GISTDA	 ก�เป็นหน�วยงานท��สน�บสนุนข�อมูล
ให�ก�บหลายหน�วยงานมาก	 เราทำางานเหมือนปิดทองหล�งพระ	
ด�ฉ�นจ�งอยากเห�นว�าหากม�ภ�ยพ�บ�ต�เก�ดข��น	 ทุกคนจะน�กถ�งข�อมูล
จาก	GISTDA	ค�ะ

  ด�ฉ�นเร��มเข�าทำางานท��	GISTDA	 ต��งแต�	 พ.ศ.2545	 
ในตำาแหน�งห�วหน�าฝ่ายการคล�ง	 และได�ร�บการแต�งต��งเป็น 
ผู�อำานวยการสำาน�กตรวจสอบภายใน	เมื�อ	พ.ศ.	2554	ซ��งเป็นหน�วยงาน 
ท��ทุกองค์กรต�องม�	 เพราะม�ส�วนสำาค�ญในการช�วยสน�บสนุน 
ฝ่ายบร�หาร	ในการบร�หารองค์กรให�เป็นไปอย�าง	ถูกต�องโปร�งใส	
เป็นกลไกท��ช�วยเพ��มความสามารถในการบร�หาร	 การควบคุม	 
ความคุ�มค�าของกระบวนการปฏ�บ�ต�งาน	และม�การกำาก�บดูแลท��ด�	 
เพื�อให�องค์กรบรรลุว�ตถุประสงค์และเป้าหมายอย�างม�ประส�ทธ�ภาพ	 
ตลอดจนเป็นการสร�างความเชื�อม��นให�ก�บผู�ม�ส�วนได�ส�วนเส�ย	 
ทำาให�เก�ดการเพ��มมูลค�าและความสำาเร�จขององค์กร
		 ทางด�านการเปล��ยนแปลง	 ในยุคต�น	 ๆ	 ท��	GISTDA	 
เร��มก�อต��ง	ย�งไม�ค�อยม�บทบาทมากน�ก	เป็นหน�วยงานท��ทำาหน�าท�� 
ในการให�บร�การข�อมูลด�านภาพถ�ายดาวเท�ยมให�ก�บหน�วยงานและ
ผู�ต�องการใช�ประโยชน์	 หล�งจากท��ม�การสร�างดาวเท�ยมธ�ออส-1	 
ข��นมา	GISTDA	เร��มม�บทบาทมากข��นท��งในหน�วยงานภาคร�ฐและ
ภาคธุรก�จ	 จนถ�งปัจจ�บ�น	 ซ��งเรากำาล�งจะม�ดาวเท�ยมธ�ออส-2	 
จะเห�นว�าบทบาทของ	GISTDA	ม�เพ��มข��นอ�กมากมาย
		 ในส�วนของว�ส�ยท�ศน์ขององค์กร	อาจจะไม�แตกต�างก�น
มากน�ก	เพราะว�าภารก�จของ		GISTDA	ถูกกำาหนดเป็นการเฉพาะ	
ซ��งม�รูปแบบท��ช�ดเจนอยู�แล�ว	 แต�นโยบายในการบร�หารของผู�นำา
แต�ละท�านก�จะแตกต�างก�นออกไป	 ในการปฏ�บ�ต�ก�บเจ�าหน�าท��	 
บางท�านก�ปฏ�บ�ต�แบบพ�อก�บลูก	บางท�านก�ปฏ�บ�ต�แบบอาจารย์ก�บ
ลูกศ�ษย์	บางท�านก�ปฏ�บ�ต�แบบพ��ก�บน�อง	ซ��งเป็นการเปล��ยนแปลง
ไปตามยุคสม�ย

ผู�อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน

ดิฉันอยากให�คนรู�ว�า GISTDA
คือหน�วยงานอะไร ทำาหน�าที่อะไร 

ทำาให�ทุกคนเข�าใจได�ว�า อะไรท่ีเกี่ยวกับ
อวกาศคือหน�าที่ของ GISTDA
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	 				 “การปฏ�บ�ต�การดาวเท�ยม
ภาคพื�นด�น	เป็นสมรรถนะหล�กของ	
GISTDA	(Core	Competency)	 
ท��ได�ร�บการยอมร�บท��งภายในประเทศ
และระด�บสากลมาเป็นเวลาถ�ง	40	ปี	
ท��งน��	ข�อมูลภาพถ�ายจากดาวเท�ยม	
ย�งเป็นช��นข�อมูลพื�นฐานท��ม�ความ
สำาค�ญจากการบ�นท�กภาพของพื�นท��
ต�าง	 ๆ	 อย�างต�อเนื�อง	 ส�งผลให�
สามารถใช�ต�ดตามสถานการณ์และ
การเปล��ยนแปลงพื�นท��	 ตอบโจทย ์

การบร�หารจ�ดการและการกำาหนดนโยบายประเทศตลอดมา
		 ตลอด	20	ปีท��ผ�านมา	นอกจากภารก�จปฏ�บ�ต�การดาวเท�ยม
ภาคพื�นด�นแล�ว	GISTDA	ย�งได�ยกระด�บจากเด�มท��ทำาหน�าท��เพ�ยง 
เป็นผู�ปฏ�บ�ต�การ	(Operator)	ร�บส�ญญาณ	ผล�ต	และให�บร�การ
ข�อมูล	 ต�อยอดองค์ความรู�สู�การเป็นผู�พ�ฒนาระบบปฏ�บ�ต�การ
ดาวเท�ยม		(Developer)	เช�น	ระบบควบคุมดาวเท�ยม	(VOSSCA)	

	 					ประเทศไทยจำาเป็นต�อง
ม�การผล�กด�น	 ข�บเคลื�อน	 พ�ฒนา	 
สร�างคนของประเทศ	เพื�อปร�บและ
เปล��ยนตามบร�บทการเปล��ยนแปลง		
GISTDA	 จำาเป็นต�องเป็นผู�นำา 
การพ�ฒนาท�กษะสู�อนาคต	สู�ความ
เป็นเล�ศ	 เพื�อนำาคุณค�าด�าน	S&GI 
ไปใช�ประโยชน์ต�อการพ�ฒนาประเทศ

ด�านต�าง	 ๆ	 อย�างม��นคง	 ย��งยืน	 โดยสร�างความสมดุลระหว�าง 
มนุษย์ก�บมนุษย์	เพื�อลดความเหลื�อมลำ�าและความสมดุลระหว�าง
มนุษย์ก�บทร�พยากรธรรมชาต�และส��งแวดล�อม	 ตลอดจนมุ�งสู� 
การเร�ยนรู�	Knowledge	Ecosystem	ทุกม�ต�
		 ด�งน��น	ท��ผ�านมา	สพอ.	ในฐานะท��ร�บผ�ดชอบหล�กภารก�จ
ด�านพ�ฒนากำาล�งคนฯ	จ�งผล�กด�น	ข�บเคลื�อน	และเชื�อมโยง	ร�วมก�บ 

ระบบว�เคราะห์วงโคจรดาวเท�ยม	(EMERALD)	ระบบผล�ตข�อมูล
ดาวเท�ยม	(SIPROs)	 ระบบจานสายอากาศ	(WATER)	 เป็นต�น	 
ซ��งระบบท��บุคลากร		GISTDA	ร�วมก�บหน�วยงานพ�นธม�ตรพ�ฒนาข��น 
ข�างต�น	 ปัจจ�บ�นได�ถูกใช�ในการปฏ�บ�ต�การดาวเท�ยมภาคพื�นด�น	 
ทดแทนการซื�อและนำาเข�าเทคโนโลย�จากต�างประเทศ	 ช�วยลด 
ค�าใช�จ�ายในการบำารุงร�กษาระบบ	 สามารถพ��งพาตนเอง	 
สร�างความเข�มแข�งให�แก�องค์กรเพื�อการเต�บโตอย�างย��งยืน	 
รวมท��งการพ�ฒนาต�อยอดระบบปฏ�บ�ต�การดาวเท�ยม	 สำาหร�บ
ดาวเท�ยมสำารวจโลกท��จะถูกสร�างข��นในอนาคต	
		 โครงสร�างพื�นฐานด�านการปฏ�บ�ต�การดาวเท�ยมภาคพื�นด�น 
ของ	GISTDA	จะเป็นแพลตฟอร์มให�เก�ดการต�อยอดในอุตสาหกรรม
อวกาศ	เป็นเครื�องมือในการเร�ยนรู�	พ�ฒนา	และทดสอบผล�ตภ�ณฑ์	
ของผู�ประกอบการภายในประเทศ	ซ��งจะช�วยยกระด�บผู�ประกอบการ 
ให�เข�าสู�การม�ส�วนร�วมและส�วนแบ�งในเศรษฐก�จอวกาศ	(Space	
Economy)	ในระด�บสากล	โดยม�	GISTDA	เป็นหน�วยงานท��ส�งเสร�ม 
และสน�บสนุน	(Facilitator)	ให�เก�ดความเข�มแข�งของผู�ประกอบการ 
และเศรษฐก�จอวกาศของประเทศไทย”	

เครือข�าย	พ�นธม�ตรท��งภาคร�ฐและเอกชน	ภาคส�วน	สาขาอาช�พ	
ทุกระด�บช�วงว�ย	ครอบคลุมท��วประเทศ	โดยการนำานโยบายสู�การ 
ปฏ�บ�ต�	 ผ�านการเร�ยนรู�ตลอดช�ว�ต	(Lifelong	Learning)	 เช�น	 
ปร�บเปล��ยนท�กษะเด�ม	เตร�ยม	เพ��มท�กษะใหม�	การเป็น	Man	Power	
Brain	Power	ผ�าน	Reskill	Up	Skill	New	Skill	 เพื�อยกระด�บ 
คุณภาพคน	 ในการสร�างอาช�พและสร�างข�ดความสามารถ 
ในการแข�งข�นพ�ฒนาเศรษฐก�จและส�งคม		
		 ตลอด	20	ปีท��ผ�านมา	GISTDA	ได�สร�างความเชื�อม��นให�
เป็นท��ยอมร�บในการเป็นศูนย์กลาง	ผู�นำาหล�ก	ส�งเสร�ม	สน�บสนุน	 
สร�างโอกาส	ด�านพ�ฒนาตน	พ�ฒนาองค์ความรู�	เชื�อมโยง	เครือข�าย	
ด�านเทคโนโลย�อวกาศและภูม�สารสนเทศ	ระด�บชาต�	นานาชาต�		
จนทำาให�คนของประเทศได�ร�บรู�	 ยกระด�บ	 รู�ถ�งคุณค�าการนำา
เทคโนโลย�อวกาศและภูม�สารสนเทศเป็นเครื�องมือด�านนโยบาย	
สู�การปฏ�บ�ต�ต�อไป

ผู�อำานวยการสำานักปฏิบัติการดาวเทียม 

ผู�อำานวยการสำานักพัฒนาและถ�ายทอดองค�ความรู� 
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		 20	 ปีท��ผ�านมา	 ด�ฉ�นมองว�าองค์กรเด�นมาค�อนข�าง
ถูกทาง	 คือ	 ความพยายามและความต��งใจท��จะส�งเสร�มการใช�
ประโยชน์จากเทคโนโลย�ภูม�สารสนเทศ	 หรือ	GI	Technology	
ให�ลงสู�ชุมชนและพื�นท��	ทำาให�เข�าถ�งและใช�งานได�ง�ายข��น	ภาพท�� 
ด�ฉ�นมอง		GISTDA	ในอนาคตคือ	เราจะต�องเด�นหน�าสร�างความเข�าใจ 
ในเรื�องการประยุกต์ใช�ประโยชน์	ก�บ	GI	Technology	ให�มากข��น	 
ต�องปร�บรูปแบบของการทำางานและการนำาเสนอข�อมูลให�ง�าย	
รวดเร�วและสะดวกข��น	เพื�อให�คนท��วไปสามารถเข�าถ�ง	เข�าใจและ 
ใช�งานได�
		 ในส�วนงานประยุกต์ฯ	 เราได�พ�ฒนาระบบบูรณาการ
ข�อมูลเช�งพื�นท��เพื�อการต�ดส�นใจแบบองค์รวม	(GISTDA	Map	
Online	Service	:	GMOS)	ข��น	เพื�อให�ม�ระบบท��ม�ข�อมูลหลายอย�าง 
รวมศูนย์อยู�ท�� เด�ยวก�น	 สะดวกในการใช�งาน	 ทุกหน�วยงาน 
สามารถนำาไปกำาหนดแผนงาน/โครงการ/ก�จกรรมเช�งพื�นท��	 
โดยใช�แพลตฟอร์มน��เป็นเครื�องมือในการวางแผนและต�ดส�นใจ 
ในระด�บพื�นท��ท��เหมาะสมและสอดคล�องตามบร�บทของพื�นท��น��น	ๆ 	
ได�อย�างม�ประส�ทธ�ภาพ”	

  “GISTDA	เป็นหน�วยงานหล�กทางด�านการให�บร�การข�อมูล
ภาพถ�ายดาวเท�ยม	และการประยุกต์ใช�ภาพถ�ายดาวเท�ยม	เราให�
ความสำาค�ญเรื�องการนำาข�อมูลภูม�สารสนเทศไปใช�ให�เก�ดประโยชน์
และม�คุณค�าต�อส�งคมและประเทศชาต�	ตามว�ส�ยท�ศน์ช�วงก�อนหน�าน��	 
คือ	‘นำาคุณค�าจากเทคโนโลย�ภูม�สารสนเทศสู�ส�งคม’	
		 ภารก�จท��สำาน�กประยุกต์ฯ	ร�บผ�ดชอบ	คือ	การประยุกต์
ใช�ข�อมูลภูม�สารสนเทศและการให�บร�การข�อมูลภูม�สารสนเทศ	
โดยแบ�งเป็น	2	 ส�วน	 คือ	1.	 การสร�างคุณค�าจากเทคโนโลย� 
ภูม�สารสนเทศ	โดยให�บร�การแบบไม�ค�ดมูลค�าเพื�อให�หน�วยงานต�าง	ๆ 		 
นำาไปใช�แก�ปัญหาในเช�งพื�นท��ต�าง	 ๆ	 เช�น	 ด�านส��งแวดล�อมและ
ภ�ยพ�บ�ต�	 การต�ดตามพืชผลทางการเกษตร	 การต�ดตามการ
เปล��ยนแปลงทร�พยากรธรรมชาต�ท��งทางบกและทางทะเล	เป็นต�น	
2.	การสร�างรายได�จากเทคโนโลย�ภูม�สารสนเทศ		โดยให�บร�การ
ภาพถ�ายดาวเท�ยมท��งของประเทศไทยและประเทศพ�นธม�ตร	
ประยุกต์ใช�ข�อมูลภูม�สารสนเทศตามโจทย์ความต�องการของ
ภาคส�วนต�าง	 ๆ	 ท��งภาคร�ฐและเอกชน	 ชุมชน	 ตามว�ส�ยท�ศน	์ 
‘To	be	Value	Based	Organization	in	Geo-Space	Intelligence	
Deliveries	by	2020’	 เพื�อให�ประเทศไทยเต�บโตอย�างย��งยืน 
ตามยุทธศาสตร์ชาต�	20	ปี			

ผู�อำานวยการสำานักประยุกต�และบร�การภูมิสารสนเทศ 
ดิฉันมอง  GISTDA  ในอนาคต คือ
เราจะต�องเดินหน�าสร�างความเข�าใจ 

ในเร�่องการประยุกต�ใช�ประโยชน� 
กับ GI Technology ให�มากข�้น  

ต�องปรับรูปแบบของการทำางานและ
การนำาเสนอข�อมูลให�ง�าย รวดเร็วและ
สะดวกข�้น เพ�่อให�คนทั่วไปสามารถ

เข�าถึง เข�าใจและใช�งานได�
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ผู�อำานวยการสำานักยุทธศาสตร� 

		 สำาน�กยุทธศาสตร์เร��มภารก�จอย�างเป็นทางการ	ภายหล�งจากการ
ปร�บโครงสร�างองค์กร	เมื�อประมาณป	ี2552	ทำาหน�าท��เก��ยวก�บเรื�องของ
นโยบาย	การจ�ดทำายุทธศาสตร์ขององค์กรจะเป็นอย�างไร	จะไปทางไหน	 
ทางเลือกของยุทธศาสตร์ในการข�บเคลื�อนว�ส�ยท�ศน์ขององค์กร	
นอกจากน��เราย�งเป็นกลไกท��จะเชื�อมโยงก�บภายนอกท��ม�ผลต�อนโยบาย	 
ท��งในประเทศ	เช�น	นโยบายร�ฐบาล	นโยบายท�านร�ฐมนตร�	ยุทธศาสตร์ชาต�	 
เป็นต�น	 และต�างประเทศ	 เช�น	 เชื�อมโยงก�บ	COPUOS	 หรือ 
คณะกรรมการว�าด�วยการใช�อวกาศส�วนนอกในทางส�นต�	ซ��งเขาอาจจะม� 
นโยบายใหม�	ๆ 	อะไรออกมาท��บางอย�างอาจส�งผลกระทบต�อเรา	เราต�อง
เชื�อมปัจจ�ยภายนอกพวกน��ก�บท�มผู�บร�หารของเรา	ก�คือ	ท�านผู�อำานวยการ	 
และผู�บร�หาร	รวมถ�งคณะกรรมการ	GISTDA	ท��กำาหนดนโยบายของ		GISTDA		
				 งานของเราอ�กส�วนหน��งก�คือการข�บเคลื�อนนโยบายไปสู�การปฏ�บ�ต�
ผ�านโครงการ/แผนงาน	 ซ��งม�ความสำาค�ญมาก	 เพราะต�อให�เราวางแผน
งานไว�สวยหรูอย�างไร	หากไม�สามารถนำาไปปฏ�บ�ต�ให�เป็นจร�งได�ในความ
เป็นจร�ง	ม�นก�ไม�เก�ดประโยชน์อะไร	งานในส�วนน��ย�งเป็นส�วนท��เราย�งต�อง
เชื�อมโยงก�บคนท��งองค์กร	สำาหร�บส�วนท��สาม	คือการต�ดตามประเม�นผล 

ว�าแผนงานต�าง	 ๆ	 ส�มฤทธ��ผลอย�างไรบ�าง	 และ 
ส�วนสุดท�ายท��สำาค�ญท��สะท�อนออกไปสู�ภายนอกก�คือ 
ภาพล�กษณ์ขององค์กรว�าคนภายนอกมององค์กรอย�างไร	
เพราะฉะน��นห�วใจสำาค�ญของความสำาเร�จขององค์กร
ก�คือการม�ส�วนร�วมของทุกฝ่ายท��ช�วยก�นข�บเคลื�อนให�
ยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมาย
		 ในอนาคตด�ฉ�นมองว�าเราต�องเอาประชาชน
เป็นศูนย์กลาง	 หมายความว�าเทคโนโลย�อวกาศหรือ
ภูม�สารสนเทศของ	GISTDA	 จะต�องสร�างประโยชน์
ให�แก�ประชาชนได�อย�างแท�จร�งและเป็นรูปธรรม	ส��งท�� 
GISTDA	จะต�องเด�นหน�าต�อไปคือ	การพ�ฒนา	สร�างสรรค์	
เพ��มข�ดความสามารถในเรื�องอวกาศและภูม�สารสนเทศ	
ซ��งการจะไปให�ถ�งจ�ดน��นได�		GISTDA	จะต�องพ��งพาตนเอง
ให�ได�ทางด�านเทคโนโลย�	 สามารถพ�ฒนาเทคโนโลย�
ของตนเองได�เหมือนประเทศพ�ฒนาแล�ว	 อาจจะ 
ไม�ท��งหมด	แต�อย�างน�อยก�ในเรื�องสำาค�ญ	ๆ 	ท��เราสามารถ
พ��งพาตนเองได�	 และท��สำาค�ญการนำาสร�างประโยชน์
จากเทคโนโลย�ท��ม�	ให�ไปสู�ส�งคมและประชาชน	ด�งน��น 
GISTDA	 จ�งจำาเป็นต�องเพ��มข�ดความสามารถของคน	 
สร�างโอกาสให�บุคลากรได�ทำางานร�วมงานก�บผู�อื�น	 
ก�บโปรเจกต์อื�น	 ๆ	 เพื�อให�เก�ดกระบวนส��งสมความรู� 
และประสบการณ์จนกลายเป็นความชำานาญ	 เป็น 
ผู�เช��ยวชาญ	 และพยายามให�เก�ดกระบวนการอย�าง 
ต�อเนื�องให�ได�	เพื�อให�		GISTDA	สามารถยืนด�วยขาของ 
ต�วเอง	และเป็นหล�กของประเทศน��ได�

21GISTDA 2020



  สำาน�กบร�หารกลางเป็นหน�วยงานท��ม�หน�าท��ข�บเคลื�อน
ภารก�จองค์กร	อำานวยการให�องค์กรม�การดำาเน�นการท��คล�องต�ว	 
ม�ความยืดหยุ�น	สามารถปร�บต�วให�เข�าก�บปัจจ�ยเงื�อนไขสถานการณ์
ภายในและภายนอก	ให�บร�การงานโครงสร�างพื�นฐานขององค์กร	
ได�แก�	 งานบร�หารจ�ดการพ�ฒนาองค์กรและทร�พยากรบุคคล	 
งานพ�สดุอาคารสถานท��และยานพาหนะ	งานเทคโนโลย�สารสนเทศ	
งานคล�ง	 และงานสารบรรณและอำานวยการ	 ให�ม�ประส�ทธ�ภาพ	
รวดเร�ว	โปร�งใส	และม�ธรรมาภ�บาล	

		 GISTDA	เป็นองค์กรท��มุ�งเน�นในด�านเทคโนโลย�อวกาศและ 
ภูม�สารสนเทศ	ด�ฉ�นม�ความภูม�ใจท��เป็นส�วนหน��งในการข�บเคลื�อน
ภารก�จองค์กร	ในด�านอำานวยการให�องค์กรม�การดำาเน�นการท��คล�องต�ว	 
นำาเทคโนโลย�มาปร�บใช�ให�เหมาะก�บสถานการณ์ท��เปล��ยนไป
ท��งภายในและภายนอกได�	 ม�การศ�กษากฎระเบ�ยบท��เก��ยวข�อง	 
เพื�อให�เป็นหน�วยงานท��ม�ธรรมาภ�บาล	โปร�งใส	ตรวจสอบได�	

ผู�อำานวยการสำานักบร�หารกลาง

	 ในอนาคตด�ฉ�นอยากเห�น	 GISTDA	 ข�บเคลื�อนไปตาม 
ว�ส�ยท�ศน์ขององค์กรท��วางไว�คือเป็นองค์กรแห�งคุณค�าด�าน	 
Geospace	 แล�วเป็นหน�วยงานหล�กทางด�านนโยบายท��ตอบโจทย์
หล�กของประเทศได�
 

ดิฉันอยากเห็น  GISTDA  
ขับเคล่ือนไปตาม 

ว�สัยทัศน�ขององค�กรที่วางไว�
คือเป�นองค�กรแห�งคุณค�า

ด�าน  Geospace  แล�วเป�นหน�วยงานหลัก
ทางด�านนโยบายที่ตอบโจทย�หลัก

ของประเทศได�
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ผู�อำานวยการสำานักโครงการธีออส-2 

		 ตลอดระยะเวลาท��ผ�านมา	 ผมมองว�าองค์กร	GISTDA	 
ข�บเคลื�อนไปอย�างม�พลว�ต	 โดยเฉพาะอย�างย��ง	 เมื�อ	GISTDA	 
ได�ดำาเน�นโครงการธ�ออส-1	 ซ��งถือเป็นจ�ดเปล��ยนคร��งสำาค�ญ 
คร��งหน��งของ	GISTDA	 ในเรื�องบทบาทหน�าท�� 	 จากเด�มท��เป็น 
หน�วยงานผล�ตข�อมูลภูม�สารสนเทศเพื�อนำาไปใช�ในการแก�ปัญหา
ต�าง	 ๆ	 ของประเทศ	 มาสู�การเป็นผู�พ�ฒนาและสร�างนว�ตกรรม
ด�านเทคโนโลย�ภูม�สารสนเทศและอวกาศ	จนตอนน��ประเทศไทย 
ม�โครงการธ�ออส-2	GISTDA	 ในฐานะหน�วยงานท��ทำาหน�าท�� 
บร�หารโครงการก�มาถ�งจ�ดเปล��ยนท��สำาค�ญอ�กคร��งหน��ง	 ซ��งผม 
มองว�าบทบาทของ	GISTDA	น�บต�อจากน��และในอนาคตข�างหน�า 
เป็นส��งท��น�าจ�บตามอง	เนื�องจากโครงการธ�ออส-2	เป็นโครงสร�าง
พื�นฐานด�านเทคโนโลย�อวกาศท��ม�ภารก�จสำาค�ญหลายด�าน	 
นอกเหนือจากเรื�องของการจ�ดหาดาวเท�ยมท��ม�ความท�นสม�ย 
มากข��น	 ม�ความละเอ�ยดสูงข��น	 เราย�งม�โซลูช��นท��ม�ประส�ทธ�ภาพ	 
และม�ระบบการสน�บสนุนการต�ดส�นใจท��เร�ยกว�า	AIP	 ซ��งเป็น 
เครื�องมือสำาค�ญท��ทำาให�	GISTDA	 สามารถนำาเสนอนโยบาย 
เพื�อการแก�ปัญหาท��ม�ความสล�บซ�บซ�อนและนำาไปปฏ�บ�ต�ได�จร�ง
อย�างเป็นรูปธรรม
     

		 ท��สำาค�ญไปกว�าน��น	 ผมมองว�าอนาคตของ	GISTDA	 
คือ	 เรื�องของการพ�ฒนาบุคลากรด�าน	Space	 ซ��งภายใต� 
โครงการธ�ออส-2	 น��	GISTDA	 ได�วางแผนการพ�ฒนากำาล�งคน 
ในส�วนท��เก��ยวข�องก�บเทคโนโลย�การสร�างดาวเท�ยมเล�ก	 
ซ��งบุคลากรของเราได�เข�าร�บการฝึกอบรมผ�าน	Technology	 
Transfer	ร�วมก�บ	AIRBUS	โดยเข�าร�บการฝึกอบรมก�บบร�ษ�ท	Surrey	
Satellite	Technology	Ltd.	(SSTL)	จ�ดน��ผมค�ดว�าสำาค�ญ	เนื�องจาก 
เป็นจ�ดท��	GISTDA	 จะเปล��ยนสถานะจาก	End	User	 มาเป็น	
Provider	ด�าน	Space	ได�	โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมดาวเท�ยม 
สำารวจฯ	 ซ��งม�แนวโน�มเต�บโตอย�างต�อเนื�อง	 ซ��งหาก	GISTDA 
สามารถนำาความรู�ท��ได�ร�บมาต�อยอดขยายผลและสร�างเป็น
นว�ตกรรมได�	ประเทศก�จะสามารถข�บเคลื�อนเศรษฐก�จท��เก��ยวเนื�อง 
ก�บเทคโนโลย�ด�านอวกาศ	 ซ��งเป็น	New	S-Curve	 ใหม�ของ
อุตสาหกรรมแห�งอนาคต
				 ท��สุดแล�วผมอยากเห�น		GISTDA	เป็นนาซ�าของประเทศไทย 
ท��ผล�กด�นในเรื�อง		Space		Organization	ได�อย�างต�อเนื�อง	เพื�อให�
สามารถเก�ดเป็น		Space	Program	ได�อย�างต�อเนื�องเช�นเด�ยวก�น	ไม�ต�อง
เป็นระด�บ		Macro	Scale	แบบโครงการธ�ออส-2	ก�ได�	แต�ต�องต�อเนื�อง	
เพื�อให�เก�ดการข�บเคลื�อนในเรื�องการประยุกต์ใช�เทคโนโลย�จากอวกาศ	 
ซ��งจะนำาไปสู�การเต�บโตของอุตสาหกรรมอวกาศ	และผล�กด�นให�	
Space	Economy	ของประเทศพ�ฒนาและเต�บโตได�อย�างย��งยืน

ผมมองว�าอนาคตของ GISTDA  
คือ เร�่องของการพัฒนาบุคลากรด�าน Space ซ่ึงภายใต� 

โครงการธีออส-2 น้ี GISTDA ได�วางแผนการพัฒนากำาลังคน 
ในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับเทคโนโลยีการสร�างดาวเทียมเล็ก  

ซ่ึงบุคลากรของเราได�เข�ารับการฝ�กอบรมผ�าน Technology  
Transfer ร�วมกับ AIRBUS โดยเข�ารับการฝ�กอบรมกับ

บร�ษัท Surrey Satellite Technology Ltd. (SSTL) 
จ�ดนี้ผมคิดว�าสำาคัญ เนื่องจากเป�นจ�ดท่ี GISTDA จะเปลี่ยนสถานะ

จาก End User มาเป�น Provider ด�าน Space ได� 
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 “แข็งแรงจากภายในสู�ภายนอก”

 I n t e r n a l  R e b r a n d i n g

เป�นเวลากว�า 2 ทศวรรษแล�วที่ GISTDA   
หร�อสำ า นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics and Space 
Development Agency-GISTDA) ได�ทำาหน�าท่ี
เป�นหน�วยงานหลักด�านกิจการอวกาศของประเทศ 
เเละเป�นผู�ผลิตข�อมูลและผลิตภัณฑ�ด�านการ
ประยุกต� ใช�เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
เพ�่อสนับสนุนการทำางานของรัฐบาลในด�านต�าง ๆ  
เช�น การบร�หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ�งแวดล�อม การบร�หารจัดการน้ำา การบร�หาร
จัดการเมืองและชุมชน รวมถึง การบร�หารจัดการ
เกษตร และการบร�หารภัยพ�บัติ
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 	 นอกจากน��	GISTDA	
ย�งทำาหน้าท��เสนอแนะนโยบาย
และแนวทางการบริหารจ�ดการ
ส�งคม	เศรษฐกิจ	และสิ�งแวดล้อม 
ให้เหมาะสมก�บพื�นท��โดยใช้ความ
สามารถของ	Spatial	Big	Data	 

Analytics	 เพื�อนำาเสนอนโยบาย 
ท��เหมาะสมอย�างรวดเร�ว	 ถูกต้อง	 และย��งยืน	 รวมท��งเสนอแนะ 
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย�อวกาศเพื�อตอบโจทย์ประเด�น 
ท��ท้าทายท��งระด�บประเทศและระด�บโลก	เช�น	ปัญหาการเปล��ยนแปลง
สภาพอากาศ	 ปัญหาฝุ่นละเอ�ยด	PM2.5	 ปัญหาความม��นคง 
ด้านอาหาร	การทำาขยะให้เป็นศูนย์	รวมถึงการพ�ฒนาอุตสาหกรรม
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจช�วภาพ	เศรษฐกิจหมุนเว�ยน	และเศรษฐกิจ 
ส�เข�ยว	(BCG)	
	 ในวาระท��		GISTDA	ก้าวสู�ทศวรรษท��		3	ดร.ปกรณ์	อาภาพ�นธุ์	 
ผู้อำานวยการ	GISTDA	จึงได้ประกาศเตร�ยมความพร้อมปร�บโฉม	 
หรือ	Rebranding	 องค์กร	 เพื�อปร�บวิส�ยท�ศน์องค์กรและ 
สร้างภาพล�กษณ์ให้เกิดการจดจำาและร�บรู้ของคนในส�งคม	 
พร้อมท��งทำา	Internal	Branding	เพื�อให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจ 
ใน	Core	Value	 ของ	GISTDA	 มากยิ�งขึ�น	 ท��งน��	 ดร.ปกรณ์	 
ได้แสดงวิส�ยท�ศน์ในเรื�องน��ว�า		“ท��ผ�านมา		20		ป	ี	GISTDA	ทำาทุกอย�าง	 
เดินทุกเรื�อง	สรุปแล้วเราเป็นใคร	น��คือสิ�งท��ผมต��งคำาถาม	เพราะ
ฉะน��นการปร�บเปล��ยนคร��งน��จึงไม�ใช�แค�การ	Rebranding	แต�ผม
กำาล�งทำา	Branding	เพื�อตอบคำาถามว�า	เราคือใคร	ทุกว�นน��เวลาผม
ถามแต�ละท�านว�า	GISTDA	คือใคร	คำาตอบท��ได้ไม�เหมือนก�นเลย	 
แต�ละท�านม�ความเข้าใจท��ไม�ตรงก�นเลย	 ผมจึงอยากกล�บมาย�ง
จ�ดเริ�มต้นคือการตอบคำาถามว�าเราคือใครก�นแน�	 และสิ�งท��เรา 
จะตอบ	ก�คือสิ�งท��เราบอกต�วเองว�าเราอยากเป็นใคร	อยากเป็นอะไร	
ส�งคมต้องการอะไรจากเรา	ซึ�งสิ�งท��เราอยากเป็นก�บสิ�งท��คนอยากได ้
จากเราบางคร��งอาจเป็นคนละเรื�องก�นเลยก�ได้	 เพราะฉะน��น 
เราจึงต้องช�ดเจน	 ให้ทุกคนมองเห�นเราเป็นภาพเด�ยว	 ถ้าม�
คนถามว�า	GISTDA	 คือใคร	 แล้วเขาตอบได้ว�าเราเป็นอะไร	 
น��นเท�าก�บเราทำาได้สำาเร�จ”

	 ในส�วนของคุณระว�วรรณ	นุชประมูล	ผู้อำานวยการ
สำาน�กยุทธศาสตร์	ซึ�งเป็นผู้ดูแลงานด้านยุทธศาสตร์องค์กร	ของ	 
GISTDA	ได้กล�าวถึงความสำาค�ญของการทำา	Internal	Branding	
ซึ�งเป็นห�วใจสำาค�ญของความสำาเร�จของการทำา	Rebranding	
ว�า	“Rebranding	ต้องเริ�มจากภายใน	การท��เราจะไปนำาเสนอ
ว�าเราเป็นใคร	เราทำาอะไร	ม�นต้องมาจากข�ดความสามารถ
จริง	ๆ	ของเรา	บุคลากรของเราต้องเชื�อม��น	ศร�ทธา	และ
รู้คุณค�าของสิ�งท��ตนเองทำา	เพราะเมื�อเราเข้าใจในคุณค�าของ
ตนเองได้อย�างลึกซึ�ง	เราจึงจะสามารถสร้างความเชื�อม��น 
ให้แก�คนในส�งคมได้เพราะ	GISTDA	ทำางานภายใต้		Evidence	 
Based		ด�งน��นจึงต้องไม�ม�คำาถามเรื�องความน�าเชื�อถือของ
ข้อมูล	ของสิ�งท��เราสื�อสาร	โดยกระบวนการเราเริ�มจากการ
เชิญผู้เช��ยวด้าน	Branding	มาทำาเวิร์กชอปให้แก�บุคลากร
ของเรา	และวางแผนงานกรอบการทำา	Rebranding	และ
เราก�จะปฏิบ�ติงานภายใต้กรอบด�งกล�าว	 ซึ�งสำาหร�บปีน�� 
เราเน้นการทำาเวิร์กชอปแก�บุคลากรภายใน”
	 ทศวรรษท��	3	 ของ	GISTDA	 น�บเป็นก้าวใหม�ท��
น�าจ�บตา	 และท้าทายให้พิสูจน์ถึงศ�กยภาพท��แท้จริงของ
องค์กร	 ท��มุ�งม��นสู�ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลย�อวกาศ
และภูมิสารสนเทศของประเทศ	เป็นก้าวใหม�ของ	GISTDA	 
ในฐานะ	Agenda	Setter	ท��จะนำาประเทศไทยไปสู�อนาคต
อ�นม��นคง	ม��งค��ง	และย��งยืน

บุคลากรของเราต�องเชื่อมั่น 
ศรัทธา และรู�คุณค�าของสิ�งที่ตนเองทำา 
เพราะเมื่อเราเข�าใจในคุณค�าของตนเอง

ได�อย�างลึกซึ้ง เราจ�งจะสามารถ
สร�างความเชื่อมั่นให�แก�คนในสังคมได�

เพราะ GISTDA ทำางานภายใต� 
Evidence Based
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 ป�จจ�บันเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได�รับการยอมรับ
ว�าเป�นเคร�่องมือท่ีใช�บร�หารจัดการป�ญหาต�าง ๆ เชิงพ�้นที่ของประเทศ 
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ ไม�ว�าจะเป�นภัยพ�บัติท่ีเกิดข�้นอย�างป�จจ�บันทันด�วน  
อย�างเช�น ภัยพ�บัติทางธรรมชาติ ป�ญหามลพ�ษ หมอกควันไฟป�าและ
ฝุ�นละเอียด PM 2.5 ฯลฯ หร�อป�ญหาซึ่งมีความซับซ�อนต�อเนื่องเป�น
เวลานาน เช�น ป�ญหาการทำาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม 
อาทิ ป�าไม� ทะเลและชายฝ��ง เป�นต�น  รวมไปถึงว�กฤตการณ�ท่ีเกิดข�้น
อย�างฉับพลันอย�างการแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19 ซ่ึงเป�นการระบาด 
อย�างรวดเร็วและรุนแรงทั่วทุกภูมิภาคของโรค ทำาให�หลาย ๆ   ประเทศทั่วโลกรวมถึง 
ประเทศไทย ต�องพบภาวะว�กฤตที่ร�ายแรงที่สุดคร้ังหนึ่งของประวัติศาสตร�โลก 

ระบบบูรณาการข�อมูลเพื่อบริหารสถานการณ�
การแพร�ระบาดเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 

(COVID-19 iMap Platform)
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ระบบ COVID-19 iMap Platform น�บเป็นแพลตฟอร์มการบริหารจ�ดการ
ข�อมูล Spatial Big Data ที�มีการเชื�อมโยงข�อมูลจากหน่วยงานที�หลากหลาย 
รูปแบบ และแพลตฟอร์มที�ช่วยให�สามารถนำาข�อมูล จากหลายหน่วยงาน 
มาส�งเคราะห์และวิเคราะห์ร่วมก�น ซึ�งแสดงผลในเชิงพื�นที� ร่วมก�บการรายงาน 
เชิงสถิติ (Dashboard) เป็นข�อมูลที�จะนำาไปใช�ประโยชน์ได�อย่างท�นเวลา 
(Near-Real Time) ช่วยให�หน่วยงานที�มีหน�าที�ต�ดสินใจในการออกมาตรการต่าง ๆ   
เพื�อร�บมือและแก�ไขสามารถต�ดสินใจอย่างสมเหตุสมผลตรงก�บพื�นที� ช่วงเวลา 
และสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมท��งสามารถทำาให�หน่วยงาน 
ส่วนภูมิภาคมีข�อมูลเชิงลึกสำาหร�บเตรียมความพร�อมเพื�อการบริหารจ�ดการเชิงพื�นที� 
และหน่วยงานที�เกี�ยวข�องมีข�อมูลย�อนกล�บเพื�อการป้องก�นที�ส�มฤทธิ�ผล ตลอดจน 
สามารถเชื�อมโยงข�อมูลจากทุกภาคส่วนเพื�อส�งเคราะห์ วิเคราะห์และตรวจสอบ 
ความถูกต�อง ส่งผลให�หน่วยงานภาคร�ฐมีชุดข�อมูลเดียวจากช่องทางเดียวผ่าน
ระบบ COVID-19 iMap Platform ที�พร�อมใช�งาน ลดความซำ�าซ�อนและความส�บสน 
ในการใช�ข�อมูลประกอบการต�ดสินใจในการบริหารสถานการณ์ด�งกล่าวได�ส�มฤทธิ�ผล 
ป้องก�นและลดการแพร่กระจายจากข�อมูลพื�นที�เสี�ยง ปฏิบ�ติตามมาตรการได�
อย่างมีประสิทธิภาพ และทำาให�ประเทศไทยจ�ดการสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ได�อย่างบรรลุผลส�มฤทธิ�

 GISTDA ในฐานะองค์กรหล�กของ
ประเทศในการใช�เครื�องมือภูมิสารสนเทศ
ในการบริหารจ�ดการปัญหาต่าง ๆ จึงเป็น
หน่วยงานที�สำาค�ญหน่วยงานหนึ�งในช่วงที�
ประเทศไทยต�องเผชิญก�บภาวะโรคระบาด 
โควิด-19 ในฐานะคณะทำางานบูรณาการ 
ข�อมูลการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื�อไวร�สโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
และคณะทำางานจ�ดทำาข�อเสนอเชิงวิชาการต่อ
การป้องก�นแก�ไขปัญหาและรองร�บผลกระทบ 
จากโรคติดเชื�อไวร�สโคโรนา ซึ�ง GISTDA 
ได�ร�บมอบหมายให�เป็นผู�ทำาหน�าที�เชื�อมโยง
ข�อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวข�อง
มากกว่า 8 กระทรวง 13 หน่วยงาน ทำาให�
มีข�อมูลประกอบการต�ดสินใจเพื�อการ
บริหารจ�ดการสถานการณ์จำานวนมากกว่า 
50 รายการ (รวมข�อมูลจากไทยชนะ)  
ยกต�วอย่างเช่น สถานการณ์ผู�ติดเชื�อ  
คนกลุ่มเสี�ยง ทร�พยากรทางการแพทย์ สินค�า
ควบคุมและจำาเป็น เป็นต�น ท��งนี�เพื�อเป็นฐาน
ข�อมูลประกอบการต�ดสินใจและประเมิน
สถานการณ์ให�แก่หน่วยงานระด�บนโยบาย
ในส่วนกลาง และระด�บปฏิบ�ติการในจ�งหว�ด 
ที�มีความต�องการใช�งานเพื�อติดตาม 
สถานการณ์ในภาพรวมท��ง  77 จ�งหว�ดได�อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดย GISTDA ได�พ�ฒนาระบบ
บริหารจ�ดการสถานการณ์โควิด-19 ที�เรียกว่า  
COVID-19 iMap Platform เพื�อรวบรวม
ข�อมูลมาจ�ดทำารายงานสถานการณ์ในแต่ละ
มาตรการ ซึ�งเป็นข�อมูลเฉพาะเรื�องที�จำาเป็น
ต�องทำาการส�งเคราะห์ (data cleansing) 
และจ�ดให�อยู่ในรูปแบบข�อมูลเชิงพื�นที�  
เพื�อนำาไปสู่การวิเคราะห์ประกอบการต�ดสินใจ 
ในการบริหารสถานการณ์จริง
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ตัวอย�างระบบ COVID-19 iMap Platform 
รายงานสถานการณ�อุปกรณ�ทางการแพทย�

ตัวอย�างระบบ COVID-19 iMap Platform 
รายงานสถานการณ�สินค�าอุปโภคบร�โภคที่จำาเป�น

แผนและแนวคิดการดำาเนินการพัฒนาระบบบร�หาร
สถานการณ�รองรับการแพร�ระบาดโคว�ด-19 รอบท่ี 2

ระบบ COVID-19 iMap Platform ถือเป็นต�นแบบ
ของแพลตฟอร์มเชิงภูมิสารสนเทศ การเชื�อมโยงการทำางานและ
ข�อมูลในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ�งให�บริการเฉพาะหน่วยงานภาคร�ฐ 
ที�เกี�ยวข�องใช�ในภารกิจ โดยระบบจะมีรายงานผลการติดตาม
สถานการณ์รายช��วโมง รายว�น ขึ�นอยู่ก�บประเภทของข�อมูล
ที�หน่วยงานเชื�อมโยงเข�าสู่ระบบ ซึ�งผู�บริหารท��งส่วนกลาง 
และส่วนปฏิบ�ติงานระด�บจ�งหว�ด สามารถเข�ามาตรวจสอบ
วางแผน และประเมินสถานการณ์และมาตรการที�กำาหนด
ได�ตลอด 24 ช��วโมง เป็นผลให�ร�ฐบาลแก�ไขปัญหาต่าง ๆ  
ได�อย่างส�มฤทธิ�ผล

ตัวอย�างระบบ COVID-19 iMap Platform 
รายงานการติดตามมาตรการผ�อนคลาย (ไทยชนะ-ผู�พ�ทักษ�)
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เป�น เวล ากว�า 3  ป� แล�ว นับจ ากวันที่  GISTDA  
ได�รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตร�เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2560  
ให� เป�นผู�ดำาเนินงานโครงการธีออส-2 (THEOS-2) ซึ่งถือ
ได�ว�าเป�นโครงการสำาคัญโครงการหนึ่งของประเทศไทย 
ในการพัฒนาและยกระดับโครงสร�างพ�้นฐานด�านเทคโนโลยี
อวก าศ ท่ีดำ า เนิน การสืบเ น่ืองต�อจากโครงการธีออส-1  
โครงการนี้นอกจากจะทำาให�ประเทศไทยมีดาวเทียมสำารวจ
โลก ดวงใหม� ท่ีมีความทัน สมัย และ มีป ระสิท ธิภา พมา ก 
ยิ�งข�้นแล�ว ยังประกอบไปด�วยนวัตกรรมใหม�ล�าสุดท่ีเร�ยกว�า  
AIP (Ationable Intelligence Policy) ซึ่งเป�น Innotive  
Singula r ity  Plat form  ที่จ ะช�วยให�ก ารป ระม วลผ ล 
Big Data อันซับซ�อนกลายเป�นโซลูชั่น ที่สามารถนำาไป
ปฏิบั ติได�จร�ง ช�วยแก�ป�ญหาเชิงพ�้นท่ีและเวลาให�ตรงตาม 
ความต�องการของประชากรเป�าหมายได�อย�างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมถึงการพัฒนาและยกระดับข�ดความสามารถของ
บุคลากร GISTDA ภายใต�โครงการ Technology Transfer  
เพ�่อเสร�มสร�างกำาลังคนไว�รองรับการพัฒนาด�านอวกาศของ
ประเทศไทยในอนาคต

ความก�าวหน�าระบบดาวเทียมส�ารวจ
เพื่อการพัฒนาหรือธีออส-2
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RIU Star tracker

โครงการธีออส-2 นับเป�นโครงสร�าง
พ�้นฐานด�านเทคโนโลยีอวกาศ 
ที่มีความสำาคัญต�อประเทศไทย 
ในฐานะเคร�่องมืออันทรงพลัง 

ที่จะสรรค�สร�างคุณูปการอย�างยิ�งใหญ�
ให�แก�การพัฒนาประเทศด�านต�าง ๆ 

Satellite Progress Status : Unit Prepareation

     ระบบดาวเทียมดวงหลัก ประกอบด�วย
 
 1.	 ดาวเทียมที่มีรายละเอียดสูงมาก (Very High Resolution Earth 
Observation Satellite) 1 ดวง ติดต��งกล้องถ่ายภาพรายละเอ�ยด 0.5 เมตร (ภาพ
ขาวดำา) และ  2 เมตร (ภาพส�) โคจรท��วงโคจร Sun Synchronous Orbit ความสูง 
621 กิโลเมตรจากผิวโลก โดยขณะน��อยู่ระหว่างออกแบบและเตร�ยมการประกอบ 
ก่อนนำาไปทดสอบ ณ บริษ�ท AIRBUS เมืองตูลูส ประเทศฝร��งเศส และม�กำาหนด 
นำาส่งข��นสู่วงโคจรระหว่างไตรมาสท�� 2 ปี 2564 จนถ�งไตรมาสท�� 1 ปี 2565 ด้วย
จรวดนำาส่ง VEGA ซ��งเป็นจรวดนำาส่งขององค์กรอวกาศยุโรป (ESA) ดาวเท�ยม
ม�อายุการใช้งานตามการออกแบบข��นตำ�าท�� 10 ปี 
 2.	 ระบบควบคุมภาคพื้นดิน DIGINEO (DIGItal INfrastructure 
for Earth Observation) ซ��งจะถูกติดต��งท��สถาน�ควบคุมภาคพื�นดินศร�ราชา  
ณ อุทยานร�งสรรค์นว�ตกรรมอวกาศ อำาเภอศร�ราชา จ�งหว�ดชลบุร� ทำาหน้าท��ควบคุม 
ร�บและผลิตข้อมูลส่งให้ก�บผู้ใช้ และระบบประยุกต์ต่าง ๆ ในส่วนเเอปพลิเคช�น  
เเละโซลูช��น ข้อมูลจากดาวเท�ยมหล�กจะถูกนำาไปใช้ประโยชน์ในเเอปพลิเคช�นต่าง ๆ   
ท��งการทำาแผนท��รายละเอ�ยดสูง การเกษตร ภ�ยพิบ�ติ ความม��นคงและด้านอื�น ๆ

 ปัจจ�บ�นโครงการธ�ออส-2 อยู่ระหว่างการดำาเนินงาน 
ท��งในส่วนดาวเท�ยมหล�ก ซ��งออกแบบและพ�ฒนาโดยบริษ�ท  
AIRBUS Defence and Space System ประเทศฝร��งเศส และ
ดาวเท�ยมเล�กซ��งออกแบบและพ�ฒนาโดยบริษ�ท Surrey Satellite  
Technology Ltd. (SSTL) ประเทศอ�งกฤษ โดยม�ท�มวิศวกรจาก 
ประเทศไทยเข้าร�บการฝึกอบรมเรื�องการออกแบบและพ�ฒนา 
ดาวเท�ยมเล�กท��ประเทศอ�งกฤษตามแผนงานพ�ฒนาบุคลากรด้าน
อวกาศของ GISTDA สำาหร�บความคืบหน้าของโครงการธ�ออส-2 
คุณพรเทพ นวกิจกนก ร�กษาการผู้อำานวยการสำาน�กธ�ออส-2  
ได้อธิบายให้ฟังว่าขณะน��กำาล�งดำาเนินงานในทุก ๆ  ส่วนไปพร้อมก�น  
ท��งการพ�ฒนาระบบดาวเท�ยมดวงหล�กและดาวเท�ยมดวงเล�ก  
โดยระบบดาวเท�ยมท��งสองดวงม�องค์ประกอบ ด�งต่อไปน��
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Small Satellite

     ระบบดาวเทียมเล็ก (SmallSAT) ประกอบด�วย 
 
 1.	 ดาวเทียมเล็กรายละเอียดสูง	1 ดวง โคจรท��วงโคจร Sun Synchronous 
Orbit ความสูง 580-618 กิโลเมตรจากผิวโลก ติดต��ง Main Payload: กล้องถ่ายภาพ 
รายละเอ�ยด 1.18 เมตร (ภาพส� Secondary Payload: อุปกรณ์สื�อสาร AIS/
ADS-B สำาหร�บติดตามเรือและเครื�องบิน Third Payload: Two experimental 
Camera Module with Raspberry PI Controller) ขณะน��อยู่ระหว่างออกแบบและ
เตร�ยมการประกอบ ก่อนนำาไปทดสอบ ณ บริษ�ท SSTL เมือง Guildford ประเทศ
อ�งกฤษ และม�กำาหนดนำาส่งมาทดสอบ Environment Test ท��อาคารประกอบและ
ทดสอบดาวเท�ยม ณ อุทยานร�งสรรค์นว�ตกรรมอวกาศ อำาเภอศร�ราชา จ�งหว�ด
ชลบุร� ประเทศไทยต��งแต่เดือนเมษายน ปี 2564 เป็นต้นไป โดยม�กำาหนดส่งข��นสู่
วงโคจรโดยประมาณในเดือนกรกฎาคม ปี 2565 ท��งน��ดาวเท�ยมม�อายุการใช้งาน
ตามการออกแบบข��นตำ�าท�� 3 ปี 

 2.	 ระบบควบคุมภาคพื้นดิน	ซ��งจะถูกติดต��งท��สถานควบคุมภาคพื�นดินศร�ราชา 
ณ อุทยานร�งสรรค์นว�ตกรรมอวกาศ อำาเภอศร�ราชา จ�งหว�ดชลบุร� ทำาหน้าท��ควบคุม 
ร�บและผลิตข้อมูลส่งให้ก�บผู้ใช้งาน รวมถ�งการส่งท�มวิศวกร GISTDA เข้าร่วมฝึกอบรม
และปฏิบ�ติงานตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลย�ท��งในส่วนระบบ Space Segment และ 
Ground Segment โดยขณะน��เจ้าหน้าท��กลุ่มแรกและกลุ่มท��สองอยู่ระหว่างการปฏิบ�ติงาน  
ณ บริษ�ท SSTL เมือง Guildford ประเทศอ�งกฤษ และม�กำาหนดส่งเจ้าหน้าท�� 
กลุ่มท��สามเพิ�มเติมภายในปี  2563 รวมจำานวนเจ้าหน้าท��ท��งหมดเข้าร่วมฝึกศ�กษา  
25 คน โดยประมาณ ท��งน��ไม่น�บการเพิ�มเติมระหว่างดำาเนินการประกอบทดสอบ
ดาวเท�ยมท��ประเทศไทย

Main Satellite 
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 ในส่วนของการฝึกอบรมและปฏิบ�ติของท�มวิศวกรไทย 
ท�� SSTL คุณพรเทพ นวกิจกนก ผู้อำานวยการสำาน�กโครงการ 
ธ�ออส-2 เพิ�มเติมว่า “ตอนน��วิศวกรของเราท��งหมด 22 คน 
กำาล�งปฏิบ�ติงานอยู่ท�� SSTL แม้ว่าช่วงท��ผ่านมาการระบาด
ของโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบ�ติงานอยู่บ้าง
เนื�องจากประเทศอ�งกฤษประกาศให้ work from home  
แต่วิศวกรของเราก�ทำางานอย่างต่อเนื�องและได้ร�บคำาชื�นชมจาก 
Mentor ว่าปฏิบ�ติงานได้อย่างด�เย��ยม ซ��งวิศวกรท��ง 22 คนน��  
แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ 16 คน เข้าร�บการฝึกอบรมและปฏิบ�ติงาน 
ในส่วนท��เก��ยวข้องก�บดาวเท�ยม และอ�ก  6 คน ฝึกอบรมและปฏิบ�ติ
งานด้านระบบภาคพื�นดิน สำาหร�บการอบรมในคร��งน��ผมมองว่า 
เป็นประสบการณ์ท��ยอดเย��ยมมาก ๆ  เนื�องจากวิศวกรของเราได้
ลงมือทำางานก�นจริง ๆ พวกเขาได้ hands on ในข��นตอนต่าง ๆ 
รวมถ�งการทำา procurement ด้วยตนเอง การสร้างโอกาสให้ก�บ 
ผู้ประกอบการไทยในการพ�ฒนาชิ�นส่วน อุปกรณ์อิเล�กทรอนิกส์  
เพื�อใช้ก�บดาวเท�ยมขนาดเล�ก ซ��งตรงน��ผมมองว่าม�ประโยชน์อย่างมาก 
ต่อการนำามาต่อยอดขยายผลให้แก่คนของเราในอนาคต”

ทีมว�ศวกรไทยขณะปฏิบัติการฝ�กอบรมการประกอบชิ�นส�วนดาวเทียมเล็ก

Home Labs ของว�ศวกรไทยช�วง work from homeHome Labs ของว�ศวกรไทยช�วง work from home

ข�อมูลจากดาวเทียมหลัก
จะถูกนำาไปใช�ประโยชน�
ในเเอปพลิเคชันต�าง ๆ 

ทั้งการทำาแผนที่รายละเอียดสูง 
การเกษตร ภัยพ�บัติ ความม่ันคง 

และด�านอ่ืน ๆ

 โครงการธ�ออส-2 น�บเป็นโครงสร้างพื�นฐานด้านเทคโนโลย� 
อวกาศท��ม�ความสำาค�ญต่อประเทศไทย ในฐานะเครื�องมือ 
อ�นทรงพล�งท��จะสรรค์สร้างคุณูปการอย่างยิ�งใหญ่ให้แก่การ
พ�ฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ท��ต่างเชื�อมโยงถ�งก�นอย่างซ�บซ้อน  
ช่วยให้ประเทศไทยยกระด�บการแก้ปัญหาด้านการพ�ฒนา 
ได้อย่างองค์รวมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ม�ส่วนได้ส่วนเส�ย 
ในทุกภาคส่วน อ�กท��งย�งช่วยผล�กด�นให้การพ�ฒนาเศรษฐกิจ
อวกาศในประเทศไทยเติบโตอย่างแข�งแกร่ง พร้อมก้าวสู่ 
การเป็นผู้นำาด้านเทคโนโลย�อวกาศในภูมิภาคอาเซ�ยนต่อไป 
ในอนาคต
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เคร่ืองมือส�ำคัญเพื่อกำรก�ำหนดนโยบำย
ในกำรพัฒนำประเทศอย�ำงย่ังยืน

ในยุคสมัยท่ีมิติทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ 
สิ�งแวดล�อมโยงใยกันอย�างสลับซับซ�อน ป�ญหาท่ีเกิดข�้นในมิติหน่ึง 
จ�งส�งผลกระทบกับมิติอ่ืน ๆ   อย�างหลีกเลี่ยงไม�ได� ทำาให�การแก�ป�ญหา
ที่เกิดข�้นในมิติต�าง ๆ ไม�สามารถทำาได�เพ�ยงลำาพัง หร�อในบางกรณี
การแก�ป�ญหาหนึ่งอาจส�งกระทบหร�อส�งผลเสียต�ออีกป�ญหาหนึ่งได�  
ด�วยเหตุน้ีทำาให�การแก�ป�ญหาต�าง ๆ  โดยเฉพาะอย�างยิ�งป�ญหา 
ที่เกี่ยวเนื่องกับพ�้นที่และประชาชนเป�าหมายในพ�้นท่ี จำาเป�นต�องใช�
เคร�่องมือท่ีมี “พลัง” ท่ีสามารถว�เคราะห� สังเคราะห� และสกัดข�อมูล 
เชิงลึกเพ�่อหาคำาตอบที่ดีที่สุด นโยบายที่ดีท่ีสุดเพ�่อให�สามารถ
แก�ป�ญหาในมิติต�าง ๆ ไปได�พร�อมกัน น่ันเองจ�งเป�นที่มีของการใช�
นวัตกรรมอัจฉร�ยะท่ีเร�ยกว�า AIP หร�อ Actionable Intelligence 
Policy ซึ่ง GISTDA ได�ร�วมมือกับบร�ษัท Airbus ในการออกแบบ
นวัตกรรมดังกล�าวเพ�่อใช�เป�นเคร�่องในการกำาหนดนโยบายในการ

พัฒนาประเทศอย�างย่ังยืน

AIP ค�อการใช�ประโยชน์จากข�อมูลดาวเท�ยม ข�อมูล 
ภูมิสารสนเทศขนาดใหญ� หร�อท��เร�ยกว�า Big Geospatial Data 
ข�อมูลจาก Crowd Sourcing และเทคโนโลย� Internet of Thing 
ผ�านการประมวลผล วิเคราะห์ และคาดการณ์ ด�วยเทคโนโลย� 
สม�ยใหม� อาทิ Artificial Intelligence และ Machine Learning  
เพ��อค�นหาและสก�ดข �อมูลเชิงลึก (Insight) บนพ��นท�� และ 
กลุ �มประชากรเป้าหมาย เพ��อสร�างการต�ดสินใจเชิงนโยบาย 
บนหล�กฐานท��เป็นจริงท��เร�ยกว�า Evidence-Based Decision 
making ให�สามารถน�าไปใช�ในการข�บเคล��อนยุทธศาสตร์ท��
จะน�าไปสู�การปฏิบ�ติได�จริง ตอบโจทย์การแก�ปัญหาเชิงพ��นท�� 
ในระด�บนโยบาย
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GISTDA ย�งม�ความร�วมม�อท��เข�มแข�งจากหน�วยงาน
พ�นธมิตรท��พร�อมจะท�าให� AIP เป็นเคร��องม�อหนึ�งท��ช�วยส�งเสริม
ให�เกิดการก�าหนดนโยบายท��ด�และสามารถน�าไปปฏิบ�ติได�อย�าง
เป็นรูปธรรม โดยม�การข�บเคล��อนและพ�ฒนา การด�าเนินงาน 
ทุกมิติร�วมก�บหน�วยงานพ�นธมิตรต�าง ๆ ด�งน��

 การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของ EEC 

EEC (Eastern Economic Corridor) หร�อโครงการ
พ�ฒนาระเบ�ยงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะว�นออก เป็นโครงการ 
ท��เน�นข�บเคล��อนการส�งเสริมการลงทุนเพ��อยกระด�บอุตสาหกรรม
แห�งอนาคตของประเทศไทย เพ��อเพิ�มข�ดความสามารถในการ
แข�งข�นของประเทศในระด�บสากล ซึ�งจะช�วยกระตุ�นให�เศรษฐกิจ
เติบโตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติภายใต�ไทยแลนด์ 4.0 ซึ�งในปี 
ท��ผ�านมา ส�าน�กงาน EEC และหน�วยงานพ�นธมิตรท��เก��ยวข�อง 
ได�ด�าเนินกิจกรรมต�าง ๆ เพ��อออกแบบ AIP ส�าหร�บพ��นท�� EEC 
โดยใช�กรอบท��ได�ม�การ Co-design ร�วมก�บบริษ�ท Airbus  
ภายใต�แนวคิดของ Land of 5 Zero’s เพ��อขจ�ด 5 ปัญหาและ
อุปสรรคส�าค�ญ ได�แก�

1. ความยากจนของประชาชน (Zero Poverty)

2. การขาดทร�พยากรน��า (Zero Water Shortage/
Conflict)

3. ปัญหาขยะ (Zero Waste)

4. ปัญหามลพิษ (Zero Emission/ Pollution)

5. การก�ดเซาะชายฝั�ง (Zero Loss of Shoreline) 

และ 4 Happiness’s  หร�อความสุข 4 ประการ ได�แก� 

1. ความม��งค��งท��ย��งย�น (Sustainable Wealth)

2. คุณภาพช�วิตท��ด�ขึ�น (Better Quality of Life)

3. ความเท�าเท�ยมก�น (More Equity) 

4. สุขภาพท��ด�ของประชาชน (Good Health)

ท��งน��เพ��อบรรลุว�ตถุประสงค์ด�งกล�าว GISTDA โดย 
คณะท�างานด�าน AIP-EEC Interface จึงเดินทางไปย�งจ�งหว�ด
ระยอง เม��อว�นท�� 22-23 มกราคม 2563 เพ��อประชุมร�วมก�บ 
ส�าน�กงานจ�งหว�ดระยอง และห�วหน�าส�วนราชการจากหลายภาคส�วน  
เช�น เกษตรและสหกรณ์จ�งหว�ด โยธาธิการและผ�งเม�องจ�งหว�ด 
ขนส�งจ�งหว�ด ทร�พยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อมจ�งหว�ด  
การท�องเท��ยวและก�ฬาจ�งหว�ด เป็นต�น ในการน�าเสนอระบบ 
AIP (Actionable Intelligence Policy) ซึ�งจะพ�ฒนาต�อยอด 
จากระบบบริหารการต�ดสินใจแบบองค์รวม ท��ได�ม�การติดต��ง  
ณ จ�งหว�ดระยองแล�ว (ภายใต�ภารกิจของ PM GGP ปีงบประมาณ 
2561) โดยเน�นการร�บร�บฟังประเด�นปัญหาต�าง ๆ  จากส�วนราชการ 
ท��ม�ความสอดคล�องก�บบริบทของ 5 Zero’s 
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นอกจากน�� คณะท�างานฯ ย�งได�ลงพ��นท��ศูนย์บ�ญชาการ
ตอบโต�สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข�าว (EIC) ส�าน�กงาน
เทศบาลเม�องมาบตาพุด จ�งหว�ดระยอง โครงการศูนย์บริหาร
จ�ดการคุณภาพน��า เทศบาลนครระยอง จ�งหว�ดระยอง และ 
ศูนย์ก�าจ�ดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จ�งหว�ดระยอง เพ��อศึกษา 
แนวทางการออกแบบ AIP ให�ตรงก�บบริบทและความต�องการ 
ของพ��นท�� รวมถึงความเป็นไปได�ในการเช��อมโยงข�อมูลจากพ��นท�� 
เข�าสู�ระบบ AIP ซึ�งการประชุมคร��งน��น�าไปสู�การประชุมระดมสมอง  
คร��งท�� 2 เม��อว�นท�� 19 ม�นาคม 2563 โดยม�ผู�ว�าราชการจ�งหว�ด
ระยองเป็นประธาน และรองผู�ว�าราชการจ�งหว�ดระยองท��ง 3 ท�าน  
ร�วมก�บผู�อ�านวยการ GISTDA เพ��อน�าเสนอแนวคิดของ AIP-EEC  
ภายใต �หล�กการของ 5 Zero’ s and 4 Happiness ’s  
และม�การแบ�งกลุ�มเเต�ละ Zero เพ��อระดมความคิดเห�นต�อการ
ออกแบบ  5  Zero’s โดยม�ท�มงาน  GISTDA เข�าร�วมส�งเกตการณ์และ 
เก�บข�อมูล เพ��อน�ามาปร�บการออกแบบ AIP ให�ตรงก�บบริบท
ของพ��นท��ต�อไป

คณะท�างานฯ ย�งร�วมประชุมก�บส�าน�กงานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพ�ฒนาพิเศษภาคตะว�นออก (สกพอ.) สถาบ�นวิจ�ย
เพ��อการพ�ฒนาประเทศไทย (TDRI) และมูลนิธิเสนาะ อูนากูล 
ในว�นท�� 4 ม�นาคม 2563 โดย สกพอ. เห�นว�า AIP-EEC ภายใต� 
กรอบของ 5 Zero’s and 4 Happiness’s น��นเป็นประโยชน์ 
ในการจ�ดท�านโยบายการพ�ฒนาพ��นท�� EEC ได�ถูกจุดมากขึ�น ท��งน�� 
เพ��อเพิ�มศ�กยภาพของ AIP ท��ง  4 ฝ่าย จึงเห�นควรให�ม�ความร�วมม�อ 
ระหว�างก�นเกิดขึ�น เพ��อออกแบบ พ�ฒนา และข�บเคล��อน AIP 
บนพ��นท�� EEC ได�อย�างเป็นรูปธรรม โดยได�ม�การท�าบ�นทึก 

ข�อตกลง (MoU) ร�วมก�น 2 ฉบ�บ ด�งน�� MoU ระหว�าง GISTDA 
และ TDRI ในภาพกว�างของการร�วมม�อในการพ�ฒนานว�ตกรรม
เพ��อนโยบายสาธารณะ เช�น การจ�ดการขยะ และ MoU ระหว�าง 
GISTDA, TDRI และมูลนิธิเสนาะ อูนากูล ในขอบเขตของการ
ร�วมก�นออกแบบและพ�ฒนา AIP ส�าหร�บพ��นท�� EEC ภายใต� 
กรอบการพ�ฒนาอย�างย��งย�นเพ��อให�สอดคล�องก�บ SDGs ของ
องค์การสหประชาชาติ รวมท��งร�วมม�อก�บส�าน�กงานคณะกรรมการ 
นโยบายเขตพ�ฒนาพิเศษภาคตะว�นออก (สกพอ.) ส�าน�กงาน
พ�ฒนาร�ฐบาลดิจิท�ล (สพร.) และ กสท. โทรคมนาคมผ�าน 
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ทางระบบ Video conference เม��อว�นท�� 2 เมษายน 2563 โดย สพร.  
ม�แนวคิดในการจ�ดท�าระบบฐานข�อมูลขนาดใหญ�ของพ��นท�� EEC เพ��อน�าไป
สู�การเป็น Digital Government โดย GISTDA และ สกพอ. เล�งเห�นว�า  
ระบบข�อมูลด�งกล�าวจะเป็นประโยชน์ในการเช��อมโยงก�บ AIP จึงม�แนวคิด
ในการท�าบ�นทึกข�อตกลง (MoU) ร�วมก�นท��ง 4 ฝ่าย ท��งน�� การจ�ดท�า MoU 
ด�งกล�าวย�งอยู�ระหว�างการด�าเนินการ

 การพัฒนาอย�างยั่งยืนในจังหวัดน�าน

การน�า AIP มาใช�แก�ปัญหาต�าง ๆ ของจ�งหว�ดน�านด�าเนินการภายใต� 
แนวคิด Wealthy Life on Green เพ��อแก�ปัญหาความยากจนของประชาชน
ควบคู �ไปก�บการฟื �นฟูทร�พยากรป ่าไม�ท�� เส��อมลงอ�นเน�� องมาจากปัญหา 
การขาดแคลนพ��นท��ท�ากิน โดยม�เป้าหมายส�าค�ญ 4 ประการ ด�งน��

1. พ��นท��ท�ากินและแหล�งน��าท��ย��งย�น (Land&Water Sustainability)

2. ความย��งย�นทางเศรษฐกิจ (Economic Sustainability)

3. การพ�ฒนาเชิงนิเวศอย�างย��งย�น (Eco Sustainability)

4. ความย��งย�นด�านสุขภาพ (Health Sustainability) 

ผ�านการด�าเนินการ 3 กิจกรรม ได�แก� การก�าหนดสิทธิท�ากิน  
การสร�างทางเล�อกอาช�พ และการฟื�นฟูระบบนิเวศ ซึ�งในปีท��ผ�านมา GISTDA 
ร�วมก�บคณะกรรมการด�าเนินงานพ��นท��จ�งหว�ดน�านและคณะอนุกรรมการ 
ด�านต�าง ๆ ด�าเนินกิจกรรมต�าง ๆ อาทิ การข�บเคล��อน AIP ผ�าน NAN 
SAND BOX โดยท�างานร�วมก�บคณะกรรมการด�าเนินงานพ��นท��จ�งหว�ดน�าน 
ในการน�าเสนอแนวทางการน�า AIP มาช�วยในการจ�ดกลุ�ม  Cluster เพ��อวิเคราะห ์
ศ�กยภาพในเชิงลึกท��งในด�านส�งคม เศรษฐกิจ สิ�งแวดล�อม ว�ฒนธรรม และ
ระเบ�ยบข�อบ�งค�บต�าง ๆ และน�าผลท��ได�มาสร�างทางเล�อกในการแก�ปัญหา
และน�าไปสู�การก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบ�ติ  อ�กท��งย�งท�างานร�วมก�บ 
คณะอนุกรรมการด�านจ�ดท�าชุดข�อมูลและแผนท��ในการเข�าไปส�งเสริม 
องค์ความรู�และออกแบบโครงสร�างรายการ และรูปแบบการกรอกข�อมูล 
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เพ��อเก�บส�ารวจข�อมูลรายแปลงร�วมก�บชุมชนและฝ่ายเลขานุการ  NAN SAND 
BOX ส�าหร�บชุมชนใช�เก�บส�ารวจข�อมูลท��ท�ากิน รวมท��งย�งได�ถ�ายทอดความรู� 
จ�ดการประชุม ส�มมนา และให�ค�าปรึกษาแนวทางการเก�บส�ารวจข�อมูลก�บชุมชน 
การตรวจสอบข�อมูลท��ได�จากการส�ารวจ ให�รายการข�อมูลม�ความครบถ�วน  
ไม�ซ��าซ�อน 

นอกจากน�� GISTDA ย�งได�ออกแบบแผนท��เพ��อประกอบการตรวจสอบ 
แนวเขตแปลง ซึ�งได�จากการวาด (digitize) บนภาพถ�ายทางอากาศ 
พ.ศ. 2545 ประกอบก�บการพิจารณาจากภาพถ�ายทางอากาศปี 2556/57  
และความถูกต�องครบถ�วนของข�อมูลผู�ใช�ประโยชน์ในพ��นท��ด�งกล�าวในรูปแบบ 
รายแปลง รายต�าบล รายอ�าเภอ และรายจ�งหว�ด เพ��อน�าไปผลิตแผนท��  และ
สน�บสนุนเคร��องม�อภูมิสารสนเทศ ได�แก� ข�อมูลภาพถ�ายดาวเท�ยมไทยโชต  
ปี 2557-2559 จ�านวน 105 ภาพ และระบบบริการ (service basemap) 
ของข�อมูลภาพถ�ายดาวเท�ยม SPOT 6-7 ซึ�งได�ร�บผ�านโครงการธ�ออส-2 และ 
ดาวเท�ยมอ��น ๆ ท��ม�รายละเอ�ยดภาพ 2 เมตร ในช�วงปี 2559-2560

ในขณะเด�ยวก�น GISTDA ได�ท�างานร�วมก�บคณะอนุกรรมการ 
หาแนวทางการส�งเสริมเกษตรสร�างสรรค์และอาช�พตามแนวทางพระราชด�าริ 
สร�างป่าสร�างรายได� โดยม�ว�ตถุประสงค์เพ��อช�วยเกษตรกรวางแผนท�าการเกษตร 
โดยการเล�อกปลูกพ�ชท��ม�ความเหมาะสมก�บพ��นท��ท��ได�ร�บการจ�ดสรรสิทธิท�ากิน 
โดยพิจารณาพ��นท��ศ�กยภาพว�าม�ความเหมาะสมก�บบริบทแวดล�อมหร�อไม�  
เพ��อให�เกษตรกรสามารถท�าการเพาะปลูกพ�ชได�อย�างม�ประสิทธิภาพและ 
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ได�ผลผลิตสูงสุด โดยท�าก�บ  2 ต�าบลน�าร�อง ได�แก� ต�าบลนาไร�หลวง อ�าเภอ
สองแคว และต�าบลเม�องจ�ง อ�าเภอภูเพ�ยง ซึ�งในการวิเคราะห์ศ�กยภาพ
พ��นท��  GISTDA ได�ท�าการเก�บข�อมูลดินเชิงลึกโดยใช�เคร��องม�อภูมิสารสนเทศ 
ในการหาค�าต�าแหน�งจากเคร��องบอกพิก�ดโลก (GPS) เพ��อการระบุพิก�ด 
ทิศทางการร�บแสงของพ��นท��  (Aspect) และความลาดเอ�ยง (Slope)  
ค�าความสูงของพ��นท��จากระด�บน��าทะเลปานกลาง ความเป็นกรด-ด�างของ 
ช��นดิน  3 ระด�บ เพ��อศึกษาถึงคุณสมบ�ติของชุดดินว�าม�ความเหมาะสมต�อพ�ช
ท��จะม�การส�งเสริมให�ปลูกหร�อไม�

อ�กท��งย�งท�าการศึกษาและถอดบทเร�ยนในพ��นท��โดยร�วมม�อก�บ
หน�วยงานภาคร�ฐ ได�แก� โครงการพ�ฒนาพ��นท��สูงแบบโครงการหลวงแม�จริม 
อ.แม�จริม และโครงการพ�ฒนาพ��นท��สูงแบบโครงการหลวงถ��าเว�ยงแก  
อ.สองแคว ซึ�งท��งสองโครงการน��เป็นโครงการพ�ฒนาเกษตรท��สูงโดยใช� 
หล�กการตลาดน�าตามเเนวทางโครงการหลวงท��ด�าเนินโครงการมาแล�ว 
กว�า  10  ปี  เพ��อน�าบทเร�ยนท��ได�มาวิเคราะห์ถึงความเปล��ยนแปลงของพ��นท��ส�เข�ยว 
คุณภาพช�วิต และรายได�ของประชาชนในพ��นท�� เพ��อน�าไปปร�บใช�ก�บพ��นท��อ��น ๆ   
ของจ�งหว�ดน�านต�อไป

GISTDA เข�าร�วมศึกษาเร�ยนรู�
กับศูนย�วนศาสตร�ชุมชน

เพ�่อคนกับป�า - ประเทศไทย 
(RECOFTC-Thailand) 

ในอำาเภอบ�อเกลือ เพ�่อถอดบทเร�ยน
การอยู�ร�วมกับป�าของชุมชน

ผ�านกิจกรรมส�งเสร�มความรู�ต�าง ๆ 
ของศูนย�วนศาสตร�ชุมชน

เพ�่อคนกับป�าฯ
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ในส�วนของภาคเอกชน GISTDA ก�ได�เข�าไปศึกษาสบขุ�น
โมเดล วิสาหกิจชุมชน ผู�ปลูกกาแฟบ�านสบขุ�น อ�าเภอท�าว�งผา 
ซึ�งเคร�อเจริญโภคภ�ณฑ์ (CP) ได�เข�าไปส�งเสริมให�เกษตรกร
ท��อาศ�ยอยู�ในพ��นท��สูงซึ�งเป็นพ��นท��ป ่าต�นน��าได�ท�าเกษตรใต�ต�น
ควบคู�ก�บการอนุร�กษ์และปลูกป่าทดแทน ด�วยการส�งเสริมและ
สน�บสนุนให�เกษตรกรปลูกกาแฟใต�ต�นไม�ใหญ� รวมท��งเข�าร�วม
ศึกษาเร�ยนรู�ก�บศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ��อคนก�บป่า - ประเทศไทย 
(RECOFTC-Thailand) ในอ�าเภอบ�อเกล�อ เพ��อถอดบทเร�ยน 
การอยู�ร�วมก�บป่าของชุมชนผ�านกิจกรรมส�งเสริมความรู�ต�าง ๆ 
ของศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ��อคนก�บป่าฯ อ�กด�วย

นอกจากน��แล�ว GISTDA ย�งได�ประสานความร�วมม�อ 
ก�บหน�วยงานราชการและภาคการศึกษาท��ม�เช��ยวชาญต�าง ๆ   อาทิ 
ส�าน�กงานจ�งหว�ดน�าน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาล�ยแม�โจ�  
คณะเกษตร มหาวิทยาล�ยเกษตรศาสตร์ ก�าแพงแสน คณะบริหาร 
ธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาล�ยเทคโนโลย�ราชมงคล 
ล�านนาน�าน โครงการชลประทานน�าน ส�าน�กงานชลประทานท��  2  
ส�าน�กงานสาธารณสุขจ�งหว�ดน�าน กรมการพ�ฒนาชุมชน และ 
หน�วยราชการอ��น ๆ  เพ��อน�าความรู�และข�อมูลจากสหวิชาการท��ได�  
ไม�ว�าจะเป็นความรู�ด�านการจ�ดการการเกษตร ความรู�ด�าน 
การสาธารณสุข ด�านการค�าและพาณิชย์ ฯลฯ มาช�วยในการ
ออกแบบ  AIP ให�เหมาะสมก�บพ��นท��และกลุ�มประชากรเป้าหมาย
มากท��สุด
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 จากสถานการณ�การแพร�ระบาดของไวรัสโคโรนา หร�อ โคว�ด-19 
เมื่อต�นป�  2563  ส�งผลกระทบกับทุกประเทศทั่วโลก  รวมถึงประเทศไทยด�วย   
ไม�เพ�ยงด�านสุขภาพอนามัยของประชากรทั่วโลก ท่ียอดตัวเลขผู�ติดเชื้อยังคงพ��งทะยาน 
ไม�หยุด  ยังสร�างความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมอย�างมหาศาล  ทำาให�ธุรกิจ
หลายแห�งต�องป�ดตัวลง จำานวนคนว�างงานเพ��มข�้น ประชาชนต�องปรับเปล่ียน 
การใช�ชีว�ตว�ถีใหม�  (New Normal)  เพ�่อความอยู�รอดในภาวะว�กฤต

เปล่ียนวิกฤตเป�นโอกาส สร�างงาน สร�างรายได�ให�ประชาชน
ในช�วงสถานการณ�โควิด-19

“ร�วมคืนป �าให �ประชาชน”
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 โครงการร�วมค�นป่าให้ประชาชน เป็นโครงการท�� GISTDA  
ต�อยอดความสำาเร�จมาจากโครงการ ‘น�านแซนด์บ๊อกซ์’ (NAN Sand Box) 
ท�� GISTDA ม�โอกาสร�วมงานก�บกส�กรไทย โดยมูลน�ธ�ร�กษ์ป่าน�าน  
กระทรวงทร�พยากรธรรมชาต�เเละส��งเเวดล้อม (ทส.), คณะกรรมการ
นโยบายท��ด�นเเห�งชาต� และชาวจ�งหว�ดน�าน เม��อปี  2562 ซึ�งเป็นโมเดล

 เเต�ในว�กฤตย�งม�โอกาสเสมอ GISTDA เล�งเห�นถึง 
ผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์โคว�ด-19 ท��งทาง 
ด้านเศรษฐก�จและส�งคมทำาให้อ�ตราว�างงานเพ��มจำานวนขึ�น 
อย�างรวดเร�ว จึงนำา “โครงการร�วมคืนป�าให�ประชาชน” มาสร้างงาน
ให้แก�ประชาชนกว�า 1,200 อ�ตรา ภายใต้โครงการ อว. สร้างงาน  
ของกระทรวงการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร์ ว�จ�ยและนว�ตกรรม 
(อว.) เพ��อบรรเทาความเด�อดร้อนของประชาชนท��ได้ร�บ 
ผลกระทบจากสถานการณ์โคว�ด-19 เป็นเวลา 4 เด�อน (มิถุนายน-
กันยายน 2563) โดยแบ�งเป็นงานแปลขอบเขตพ��นท��ป่าและ
พ��นท��แหล�งนำ�า จำานวน 960 อ�ตรา และงานตรวจสอบขอบเขต 
พ��นท��ป่าและพ��นท��แหล�งนำ�า จำานวน 240 อ�ตรา 
 จ�ดประสงค์ของโครงการน�� เพ��อสร้างงานรองร�บผลกระทบ
จากสถานการณ์ว�กฤต และเสร�มศ�กยภาพให้ก�บกำาล�งแรงงานสม�ยใหม�  
ส�งเสร�มความรู้และท�กษะท��ง Up-skill, Re-skill และ Soft 
skill จากการอบรม/ถ�ายทอดด้วยเคร��องม�อ เทคโนโลย� และ
ระบบร�บ-ส�งงานภายใต้โครงการฯ รวมถึงการปฏ�บ�ต�งานจร�ง  
การปร�บปรุงและตรวจสอบแนวเขตพ��นท��ป่าไม้และแหล�งนำ�า  
โดยใช้ฐานข้อมูลพ��นท��ภาพถ�ายจากดาวเท�ยมไทยโชต และข้อมูล
จากหน�วยงานอ��น ๆ  ท��เก��ยวข้อง เพ��อใช้ในการบร�หารจ�ดการพ��นท��
อย�างเหมาะสมตามแนวทางของร�ฐต�อไป

โครงการร�วมคืนป�าให�ประชาชน ต�อยอดความสำาเร็จ
จากโมเดล “น�านแซนด�บ�อกซ�”

การบร�หารพ��นท��รูปแบบพ�เศษ เพ��อการจ�ดการทร�พยากรธรรมชาต�
และส��งแวดล้อมอย�างย��งย�นของจ�งหว�ดน�าน ต�อมา GISTDA  
ได้จ�ดทำาข้อเสนอโครงการด�งกล�าวภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาต�  
ผ�านก�จกรรมบ�ณฑ�ตอาสาของ อว. เพ��อสำารวจและจ�ดทำาข้อมูล
รายแปลง พร้อมจ�ดทำาฐานข้อมูลเขตพ��นท��ป่าและแหล�งนำ�า  
รวมถึงเขตหมู�บ้านท��วประเทศ เพ��อบร�หารจ�ดการทร�พยากรธรรมชาต�
และส��งแวดล้อมอย�างย��งย�น 
 เม��อเก�ดสถานการณ์โคว�ด -19 ทำาให้ไม�สามารถลงพ��นท�� 
สำารวจรายแปลงได้  GISTDA จึงปร�บเปล��ยนรูปแบบโครงการบ�ณฑ�ต 
อาสา จากการจ้างงานน�ส�ต น�กศึกษา ขยายสู�ภาคประชาชนท��
ได้ร�บผลกระทบจากโคว�ด-19 ภายใต้โครงการ อว. สร้างงาน  
โดยเปิดกว้างให้ประชาชนท��วไปท��อาศ�ยอยู�ในพ��นท��  16 จ�งหว�ดและ
จ�งหว�ดใกล้เค�ยง ได้แก� ภาคเหนือ จ�งหว�ดพะเยา แพร�, ภาคตะวันออก  
จ�งหว�ดปราจ�นบุร� ฉะเช�งเทรา ระยอง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จ�งหว�ดสกลนคร อำานาจเจร�ญ ศร�สะเกษ, ภาคกลาง จ�งหว�ด
สุโขท�ย พ�ษณุโลก อุท�ยธาน� สระบุร� สุพรรณบุร� ภาคใต้ จ�งหว�ด
พ�งงา สุราษฎร์ธาน� ยะลา เข้าร�วมโครงการ โดยไม�ม�ข้อจำาก�ด 
เร��องของเพศ อายุ และวุฒ�การศึกษา ท��สำาค�ญค�อไม�จำาเป็นต้อง
ม�ความรู้พ��นฐานทางด้านภูม�สารสนเทศ  
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   ผู้ท��ได้ร�บการค�ดเล�อกจำานวน 1,200 คน จะต้องผ�าน 
การอบรมและการถ�ายทอดองค์ความรู้จากหล�กสูตรท��  GISTDA 
พ�ฒนาขึ�น เพ��อพ�ฒนาความรู้และเพ��มท�กษะด้านจ�ดการป่าไม้
ด้วย Digital Technology ให้แก�ผู้เข้าร�วมโครงการ เพ��อนำาไป 
สู�การใช้ในการทำางานจร�ง โดยจ�ดการเร�ยนการสอนและถ�ายทอด
เทคโนโลย�ทางออนไลน์ 
 นอกจากน�� GISTDA ย�งประสานงานก�บศูนย์ภูม�ภาค
เทคโนโลย�อวกาศและภูม�สารสนเทศ  6 แห�ง ได้แก� มหาว�ทยาล�ย
เช�ยงใหม�  มหาว�ทยาล�ยนเรศวร มหาว�ทยาล�ยขอนแก�น มหาว�ทยาล�ย
เทคโนโลย�สุรนาร� มหาว�ทยาล�ยบูรพา และมหาว�ทยาล�ยสงขลา
นคร�นทร์ เพ��อคอยช�วยเหล�อและให้คำาปรึกษาก�บผู้เข้าร�วมโครงการ
ในแต�ละพ��นท��อย�างใกล้ช�ด 
 คุณยุทธภูม� โพธ�ราชา ผู้ประสานงานโครงการ เล�าให้ฟังว�า  
“ผู้เข้าร�วมโครงการน��ม�ต��งแต�อายุ 18-66 ปี ม�พ��นฐานความรู้ 
หลากหลายมาก นอกจากการเร�ยนรู้ทางออนไลน์แล้ว GISTDA 
ย�งร�วมก�บศูนย์ภูม�ภาคของเรา 6 แห�ง เป็นเหม�อน Coaching 
คอยดูแล กำาก�บ ต�ดตามงานว�าคนไหนทำางานเป็นย�งไง ผลล�พธ์
เป็นอย�างไร จะม�อาจารย์จากมหาว�ทยาล�ยเข้าไปต�ดตามแล้วก�
สอนเพ��มเต�ม และอธ�บายข��นตอนการทำางานให้เข้าใจมากย��งขึ�น”  

 หล�งผ�านการอบรมแล้วผู้เข้าร�วมโครงการจะทำาหน้าท��
แปลขอบเขตของป่าและจ�ดทำาข้อมูลรายแปลงจากแผนท�� 
พ��นฐาน (Base Map) ภาพถ�ายทางอากาศ ภาพถ�ายดาวเท�ยม  
โดยใช้โปรแกรม GIS ทำาการ Digitize ขอบเขตพ��นท��เพ��อจำาแนก
การใช้ประโยชน์ของพ��นท��ขอบเขตป่าไม้ รวมถึงต้องม�การตรวจสอบ 
และแก้ไขข้อมูลการแปลขอบเขตป่า เพ��อว�เคราะห์แนวเขต 
การจ�ดการพ��นท�� ซึ�งแบ�งขอบข�ายงานและหน้าท��ความร�บผ�ดชอบ
เป็น 2 ส�วน ได้แก�
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 1. งานปรับปรุงขอบเขตพ�้นที่ป�าไม�และพ�้นที่แหล�งน้ํา  
ทำาหน้าท��นำาเข้าข้อมูล ตรวจสอบ แก้ไข และส�บค้นข้อมูล 
เช�งพ��นท�� เพ��อจ�ดทำาฐานข้อมูลขอบเขตพ��นท��ป่าไม้และพ��นท�� 
แหล�งนำ�าจากภาพถ�ายทางอากาศและภาพถ�ายดาวเท�ยม
 2. งานตรวจสอบขอบเขตพ�้นท่ีป�าไม�และพ�้นที่แหล�งนํ้า   
ทำาหน้าท��ตรวจสอบความถูกต้องในการแปลขอบเขตพ��นท�� 
ป่าไม้และพ��นท��แหล�งนำ�า และการเช��อมโยงฐานข้อมูลจากภาพถ�าย 
ทางอากาศและภาพถ�ายดาวเท�ยม
 ซึ�งข้อมูลท��ได้จากการแปลภาพถ�าย แบ�งเป็น 2 ส�วน 
ค�อ ขอบเขตป่าและขอบเขตแหล�งนำ�าขนาดเล�ก ครอบคลุมพ��นท��  
16 จ�งหว�ด จำานวน 23,235,264 ไร� ซึ�งข้อมูลด�งกล�าว GISTDA  
จะนำาไปจ�ดทำาเป็นฐานข้อมูลด้านป่าไม้และแหล�งนำ�าขนาดเล�ก 
เพ��อให้หน�วยงานท��เก��ยวข้อง อาท� ทส. สำาน�กงานทร�พยากรนำ�า 
แห�งชาต� นำาไปใช้ในการบร�หารจ�ดการด้านป่าไม้อย�างย��งย�น 
ว�เคราะห์พ��นท��ฟื�นฟูป่า และแก้ปัญหาท��ด�นป่าของประเทศ และ
บร�หารจ�ดการนำ�า นำ�าท�วม ภ�ยแล้ง ต�อไป
 โครงการน��นอกจากจะช�วยเหล�อประชาชนท��ได้ร�บผลกระทบ 
จากโคว�ด-19 ในการสร้างงานสร้างรายได้ให้ก�บประชาชนท�� 
ว�างงานแล้ว ย�งช�วยกระตุ้นเศรษฐก�จฐานราก ทำาให้ม�เง�นหมุนเว�ยน
ในพ��นท��ชุมชนกว�า 40 ล้านบาท และย�งเป็นช�องทางให้ GISTDA 
นำาเทคโนโลย�ภูม�สารสนเทศลงไปสู�ภาคประชาชน เพ��อพ�ฒนาท�กษะ
การเร�ยนรู้ด้านเทคโนโลย�ของประชาชนผ�านหล�กสูตร degree 
และ non degree รวมถึงรองร�บการจ้างงานสู�การสร้างอาช�พ 
ต�อยอดอาช�พ Job Creation ท��งภาคร�ฐและเอกชน   

 “การเร�ยนรู้การใช้เทคโนโลย�ภูม�สารสนเทศให้เก�ด
ประโยชน์สูงสุดต�อชุมชน จะเป็นการช�วยส�งเสร�มและพ�ฒนา
ท�กษะความสามารถในการทำางานในด้านต�าง ๆ  ให้ก�บประชาชน
ในท้องถ��น นอกจากจะม�รายได้ท��เพ��มขึ�นแล้วย�งเป็นการช�วยเหล�อ
ประชาชนท��ว�างงานท��ได้ร�บผลกระทบจากสถานการณ์โคว�ด-19 
อ�กด้วย ส��งเหล�าน��จะเป็นเคร��องม�อหนึ�งในการต�อยอดการพ�ฒนา
ตนเองพร้อมท��งสามารถนำาไปปร�บใช้ก�บการทำางานในอนาคต
ได้อ�กด้วย รวมถึงการต�อยอดในการแก้ไขปัญหาท��ด�นป่าไม้ของ
ประเทศ 
 มากไปกว�าน��น ผู้ท��เข้าร�วมโครงการทุกคน จะได้เข้าร�วม 
เป็นส�วนหนึ�งก�บครอบคร�วของ GISTDA (GISTDA Family)  
ท��เปิดโอกาสในการเสร�มสร้างและพ�ฒนาท�กษะด้านเทคโนโลย�
อวกาศและภูม�สารสนเทศ ภายใต้หล�กสูตรการอบรมของ GISTDA  
และเคร�อข�ายมหาว�ทยาล�ยท��วประเทศ รวมถึงการเพ��มมูลค�าจาก
ฐานข้อมูลต�อยอดการสร้างนว�ตกรรมและงานว�จ�ยเฉพาะด้าน  
เข้าสู�การปฏ�บ�ต�งานจร�งในหน�วยภาคร�ฐ และเอกชนท��ม�ความร�วมม�อ 
ก�บ GISTDA ในปัจจ�บ�น”
 น�บเป็นอ�กหนึ�งโครงการฯ ท�� GISTDA สามารถสร้าง
คุณค�าจากระบบภูม�สารสนเทศสู�ส�งคมได้อย�างเป็นรูปธรรม 
ตามว�ส�ยท�ศน์ขององค์กร
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 ท�ามกลางความเปลี่ยนแปลง 
อย�างรวดเร็วและรุนแรงของโลกทุกวันนี้
องค�ความรู�ใหม� นวัตกรรม และเทคโนโลยี
กลายเป�นสิ�งจำาเป�นอย�างยิ�งในฐานะ 
เคร�่องมือท่ีจะช�วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
สังคม ประเทศชาติให�เติบโตอย�างยั่งยืน
ไปสู�การเป�นประเทศที่มีเศรษฐกิจ 
ฐานความรู�และนวัตกรรม และสามารถ
สร�างเทคโนโลยีเป�นของตนเองได�  
หลายป�ที่ผ�านมาประเทศไทยจ�งมีการ 
ยกระดับความรู�ทางว�ทยาศาสตร�  
ที่เร�ยกว�า “การว�จัยข้ันแนวหน�า” หร�อ 
“Frontier Research” ซ่ึงท่ีผ�านมาการว�จัย
ขั้นแนวหน�าของประเทศไทยยังไม�มีการกำาหนด
ทิศทางท่ีชัดเจน ส�งผลให�ทิศทางการพัฒนา 
องค�ความรู�และเทคโนโลยีของประเทศดำาเนินอย�าง 
ไม�มีเป�าหมายแน�ชัด สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
ว�ทยาศาสตร� ว�จัยและนวัตกรรมแห�งชาติ (สอวช.)  
จ�งได�กำาหนดยุทธศาสตร�การว�จัยขั้นแนวหน�าทางด�าน  
Science Technology & Innovation (STI) โดย Earth  
Space System หร�อ ESS เป�น 1 ใน Frontier Research 
ที่ สอวช. กำาหนดไว� เพ�่อพัฒนาองค�ความรู�ด�านว�ทยาศาสตร�
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอัตลักษณ�ของประเทศ และ
เพ��มศักยภาพเพ�่อการรับมือภัยคุกคามอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วของสิ�งแวดล�อม และ 
การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย�างฉับพลัน  
รวมไปถึงเพ�่อให�ประเทศไทยสามารถพ�่งพา 
ตัวเองได�ในยุคป�จจ�บันและอนาคตทั้งในเชิง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
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	 GISTDA	 ได�ร�บมอบหมายจาก	 สอวช.	 ให�เป็น 
ผู�ประสานงานหล�กกลุ่ม	ESS	 จึงได�ม�การจ�ดประชุมระดมสมอง 
ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น	น�กวิจ�ย	น�กวิทยาศาสตร์	และผู�เช��ยวชาญ
เฉพาะด�านทาง	ESS	ท��เก��ยวข�องในประเด�นเรื�อง	“Frontier	Research	
Grand	Challenge	on	Earth-Space	Science”	ประกอบด�วย 
หน่วยงานร�ฐมากกว่า	12	สถาบ�น	และสถาบ�นการศึกษามากกว่า	
20	 สถาบ�น	 เพื�อรวบรวมแนวคิดสำาหร�บการศึกษาวิจ�ยเก��ยวก�บ 
ระบบโลกและอวกาศเพื�อการนำาไปใช�ประโยชน์ในหลากหลายมิติ	 
และหล�งจากน��นก�ได�ม�การประชุมก�นอ�กหลายคร��งเพื�อสรุป 
รวบยอดความคิด	จ�ดทำาเป็น	“National	Earth	Space	Science	
Roadmap”	สำาหร�บการศึกษาวิจ�ยท��งในระยะส��น	(3	ปี)	ระยะกลาง		 
(6	 ปี)	 และในระยะยาว	(10	 ปี)	 ซึ�งจากการประชุมหลายคร��ง
ท��ผ่านมาประชาคมวิจ�ย	ESS	 ได�ส�งเคราะห์จนสามารถตกผลึก
แนวทางการวิจ�ยท��เก��ยวโยงส�มพ�นธ์ก�นภายใต�	ESS	ตามรูปท��	1
	 แนวทางในการศึกษาวิจ�ยและพ�ฒนา		ESS	เปร�ยบเสมือน 
ด��งการสร�างอาคารท��ม��นคง	 ซึ�งจะประกอบด�วย	4	 ส่วนหล�ก	 
ได�แก่	1)	 รากฐาน	 (Frontier	Sciences)	2)	 เสาบ�าน	 
(Education	และ		Public	-	Policy	&	Stakeholders	Engagement)	 
3)	ช��นอาคาร	(Cross	Cutting	Needed	Engineering	และ	Technology,	 
Spilled	over	Industry	&	Innovation	และ	Theme)	4)	หล�งคา	
(กรอบของ	ESS)	

	 เริ�มจากท��หล�งคา	คือกรอบของ	ESS	ท��ใช�รากฐานมาจาก	
Sustainable	Developments	Goals	หรือ	SDGs	และ	Long-term	 
Sustainability	of	Outer	Space	Activities	 หรือ	 LTS	 
ท��สหประชาชาติใช�เป็นแนวทางการพ�ฒนาประเทศไทย	จากการ 
กล��นกรองของท��ง		2	แนวทางให�สอดคล�องก�บบริบทของประเทศไทย	
สามารถสรุปได�เป็น	2	กรอบด�งน��
 

ซึ�งประกอบด�วยการ 
ใช�ประโยชน์จากเทคโนโลย�และวิศวกรรมอวกาศเพื�อยกระด�บ 
การวิจ�ยระบบโลกของประเทศไทยในด�านต่าง	ๆ 	ซึ�งประกอบด�วย	2	ธ�ม	 
(Themes)	ได�แก่
 
	 	 ธ�มน��เน�นการศึกษาวิจ�ยท��เก��ยวข�องก�บระบบโลก	 
จ�ดประสงค์เพื�อสร�างองค์ความรู�	 และนว�ตกรรมเทคโนโลย�	 
ท��สามารถคาดการณ์	เตร�ยมพร�อมร�บมือ	และบรรเทาภ�ยธรรมชาติ
ต่าง	ๆ	 ท��ม�แนวโน�มทว�ความรุนแรงมากขึ�น	 เพื�อให�ประเทศไทย 
สามารถอยู่รอดในอนาคต	 ยกต�วอย่างเช่น	 ปัญหานำ�าท่วมท�� 
ทว�ความรุนแรงมากขึ�น	การขาดแคลนอาหาร	มลพิษทางอากาศ
ม�สูงขึ�น	ภ�ยธรรมชาติท��ม�ความรุนแรงมากขึ�น	และอื�น	ๆ 	มากมาย
ท��ม�แนวโน�มจะทำาให�ช�วิตความเป็นอยู่เราลำาบากและยากมากขึ�น
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	 	 เป็นการศึกษาวิจ�ยสร�างองค์ความรู�	 และนว�ตกรรม
เทคโนโลย�เก��ยวก�บภ�ยท��มาจากอวกาศท��สร�างผลกระทบ 
ต่อความปลอดภ�ยของประชาชน	 เศรษฐกิจ	 และสิ�งแวดล�อม	 
การใช�ประโยชน์จากอวกาศท��ส่งผลกระทบต่อโลก	 เช่น	 ปัญหา
ขยะอวกาศท��ม�สูงมากขึ�น	ภ�ยจากอุกกาบาตท��จะชนโลก	ผลกระทบ 
จากร�งส�ภายนอกอวกาศท��จะมากระทบความปลอดภ�ยของ
ประชาชน	ทร�พย์สิน	นอกเหนือจากน��	เทคโนโลย�น��ย�งเป็นโอกาส
สร�างนว�ตกรรมเทคโนโลย�อวกาศ	เพื�อยกระด�บประเทศ	
 

ซึ�งประกอบด�วยการศึกษาเชิงลึก	เพื�อทำาความเข�าใจและสร�างโอกาส
ของการใช�ประโยชน์จากอวกาศในอนาคต	ประกอบด�วย	1	ธ�ม
 
	 	 ธ�มน��เน�นต�นแบบการสำารวจและค�นหาข�อเท�จจริงต่าง	ๆ 	
เพื�อค�นพบโลกใหม่และขยายขอบเขตของข�อจำาก�ดทางวิทยาศาสตร์	
เทคโนโลย�	 และเพิ�มองค์ความรู�ต่าง	 ๆ	 ออกไปอย่างไม่หยุดย��ง	 
ความปรารถนาและแรงจูงใจในการสำารวจมาพร�อมก�บความท�าทาย	
เพื�อขยายขอบเขตขององค์ความรู�ใหม่	 ๆ	 ได�สร�างประโยชน์
ก�บส�งคมและโลกของเรามานานหลายศตวรรษ	 เป็นการสร�าง 
โอกาสและยกระด�บเทคโนโลย�เเละนว�ตกรรมของประเทศไทย	
	 สำาหร�บยุทธศาสตร์การพ�ฒนาการดำาเนินการและ	Milestone	
ของท��ง	3	ธ�ม	(ด�งแสดงในรูปท��	2)	ESS	จะส่งมอบผลผลิต	(Output)	
อื�น	ๆ 	อ�กตลอดการดำาเนินงานด�านวิจ�ยและพ�ฒนา	ซึ�งถือได�ว่าเป็น 
สิ�งท��โครงการการศึกษา		ESS	จะส่งมอบคืนกล�บสู่ส�งคมท��ประชาชน 
โดยท��วไปสามารถส�มผ�สได�อย่างม�น�ยสำาค�ญเมื�อเท�ยบก�บเป้าหมาย
หล�กท��ต��งไว�	 หากพิจารณาเป้าหมายหล�กซึ�งจะเป็นองค์ความรู� 
ข��นแนวหน�าท��ซึมซ�บ	 ร�บรู�	 หรือเข�ามาเก��ยวข�องอาจจะต�องเป็น 
ผู�เช��ยวชาญท��ม�พื�นฐานความเข�าใจองค์ความรู�เหล่าน��น	แต่ผลผลิตรอง 
จะต่างออกไป	โดยจะแบ่งออกเป็น		3	ด�านใหญ่	ด�งต่อไปน��
 	คือ	การมุ่งเน�นการวิจ�ยพ�ฒนา
องค์ความรู�ช��นนำาทางวิทยาศาสตร์	ร่วมมือการวิจ�ยระด�บนานาชาติ	
การวิจ�ยผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และส�งคมศาสตร์

 คือ	ผลผลิตท��สำาค�ญท��คาดหว�ง
ว่าจะสำาเร�จในระยะเวลาอ�นส��น	 การแปรเปล��ยนองค์ความรู� 
เป็นคุณค่าสู่ทุกภาคส่วน	 ช่วยแก�ปัญหาท�าทายของประเทศ	 
(Grand	Challenges)	เพื�อตอบแทนส�งคมตลอดการดำาเนินงาน
ของ	ESS	ซึ�งต��งเป้าไว�	
  คือ	 มุ่งเน�นพ�ฒนาข�ดความ
สามารถของประเทศ	ได�แก่	การสร�างโครงสร�างพื�นฐานการวิจ�ย
และพ�ฒนา	พ�ฒนาหล�กสูตร	course	module	upskill	reskill	และ
ศ�กยภาพของทร�พยากรมนุษย์ตลอดการดำาเนินงานของ	ESS

	 เพื�อให�บรรลุว�ตถุประสงค์ท��วางไว�ด�งท��ได�กล่าวมาน��	 
การวิจ�ย	ESS	จึงเป็นเครื�องมือท��จะทำาให�เราทุกคนก�าวข�ามช่วงเวลา
แห่งการเปล��ยนแปลงท��สำาค�ญในประว�ติศาสตร์มนุษยชาติไปสู่อนาคต
ใหม่ท��กำาล�งใกล�เข�ามา	ซึ�งจำาเป็นต�องอาศ�ยองค์ความรู�	และความเข�าใจ
อย่างลึกซึ�งต่อโลกท��เราอาศ�ยอยู่	และการใช�ประโยชน์จากห�วงอวกาศ 
ด�วยความร่วมแรงร่วมใจก�นของทุกคนอย่างเต�มท��	เพื�อให�โลกใบน�� 
เป็นโลกอ�นผาสุกของสรรพช�วิตท��งมวลตลอดไป
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การส�งเสริมเทคโนโลยีเชิงต�าแหน�งความละเอียดสูง
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

เทคโนโลยี GNSS หร�อ Global Navigation Satellite System  
เป�นหน่ึงในเทคโนโลยีสำ�คัญด��นอวก�ศท่ีใช�ในกิจก�รด��นต��ง ๆ ท่ีต�องใช� 
คว�มถูกต�องแม�นยำ�ของพ�กัดในก�รทำ�ง�นง�น เช�น กิจก�รด��นขนส�งโลจ�สติกส�
อัจฉร�ยะ ก�รทำ�แผนท่ี 3 มิติ (3D Maping) ก�รควบคุมเคร�่องจักรในก�รทำ�เกษตร
อัจฉร�ยะ (Smart Farming) หร�อ ระบบก�รจร�จรอัจฉร�ยะ (Smart Traffic) เป�นต�น
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	 สำ�หร�บประเทศไทย	 เทคโนโลย�	GNSS	 ถ�อเป็น 
ภ�รก�จท��ม�คว�มสำ�ค�ญและได�ร�บก�รสน�บสนุนและส�งเสร�ม
จ�กภ�คร�ฐม�อย��งต�อเน��องภ�ยใต�ก�รดำ�เน�นง�นของ	
GISTDA	 โดย	GNSS	Innovation	Center	 หร�อ	GiNNo	 
ซึ�งในปีท��ผ��นม�	GISTDA	ได�ร�บก�รสน�บสนุนจ�กกองทุนพ�ฒน� 
ด�จ�ท�ลเพ��อเศรษฐก�จและส�งคม	(สดช.)	 จ�ดทำ�	

	 เพ��อพ�ฒน�และออกแบบระบบน�เวศ	 สถ�น� 
ร�บส�ญญ�ณภ�คพ��นด�น	และระบบโครงข��ย	ซึ�งม�ศ�กยภ�พร�บ-ส�ง 
ต�อข�อมูลเช�งตำ�แหน�งร�ยละเอ�ยดสูง	(GNSS	data)	 จ�ก
ด�วเท�ยม	Multi-GNSS	 เช�น	GPS,	Galileo,	QZSS,	BeiDou	
และ	Glonass	 เป็นต�น	 ผ��นก�รส��อส�รด�วยเทคโนโลย�	5G	 
ในพ��นท��ระเบ�ยงเศรษฐก�จพ�เศษภ�คตะว�นออก	(EEC)		3	แห�ง	ได�แก�	
พ��นท��โรงง�นสหก�รนำ��ต�ล	พ��นท��คูโบต��ฟ�ร์ม	จ�งหว�ดชลบุร�	และ
พ��นท��	BioHub	จ�งหว�ดฉะเช�งเทร�	และพ��นท��ต�นแบบ	(Sandbox)	 

ณ	 มห�ว�ทย�ล�ยสงขล�นคร�นทร์	 และอุทย�นว�ทย�ศ�สตร์ 
ภ�คใต�	 เพ��อรองร�บง�นว�จ�ยและพ�ฒน�พ�หนะไร�คนข�บต�นแบบ	
ก�อนขย�ยผลสู�เศรษฐก�จในอุตส�หกรรมหล�กให�เก�ดมูลค��เพ��ม
ในเช�งพ�ณ�ชย์	ด�งน��
 
 : โดยเกษตรกรส�ม�รถควบคุม 
เคร��องจ�กรท��ใช�ในก�รเกษตร	(Smart	Agriculture)	เช�น	รถไถ 
อ�จฉร�ยะไร�คนข�บ	อ�ก�ศย�นไร�คนข�บ	(UAV)	ท��เคล��อนท��ต�มก�ร 
ร�บส�ญญ�ณ	 ก�รกำ�หนดพ�ก�ดแม�นยำ�สูง	(GNSS	Data)	 และ
ร�ยง�นผลในพ��นท��ก�รเกษตรได�ต�มเวล�จร�ง	(5G)
 ด��นระบบโลจ�สต�กส์ก�รขนส�ง
อ�จฉร�ยะและย�นยนต์ไฟฟ้�ไร�คนข�บ	 :	 ระบบเส�นท�งคมน�คม 
อ�จฉร�ยะ	(Intelligent	Transport	System	:	ITS)	 ก�รกำ�หนด 
เส�นท�งท��เหม�ะสมในก�รขนส�งผลผล�ต	 ก�รควบคุมคว�มเร�ว
และต�ดต�มช�องท�งก�รเด�นรถท��ถูกต�อง	 โดยค��ส�ญญ�ณ 
ท��แม�นยำ�จ�กสถ�น�	และคว�มรวดเร�วจ�กก�รส��อส�รด�วยระบบ	5G
 ระยะที่ 1 (ป� 2563)
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 โครงก�รส�งเสร�มเทคโนโลย�เช�งตำ�แหน�งคว�มละเอ�ยดสูง 
รองร�บคว�มร�วมม�อก�รทดสอบเทคโนโลย�	5G	 เพ��อก�รพ�ฒน�
เศรษฐก�จและส�งคมด�จ�ท�ล เร��มดำ�เน�นก�รระยะท��	1	 ในปี	2563	
โดย	GISTDA	ได�ต�ดต��งสถ�น�ค��แก�แบบ	RTK	สถ�น�พร�อมอุปกรณ์	
จำ�นวน	3	สถ�น�	ได�แก�	1)	แปลงส�ธ�ตเกษตรอ�จฉร�ยะ	 คูโบต��
ฟ�ร์ม	อำ�เภอบ��นบึง	จ�งหว�ดชลบุร�	2)	Bio	Hub	จ�งหว�ดฉะเช�งเทร�	
3)	บร�ษ�ท	สหก�รนำ��ต�ลชลบุร�	จำ�ก�ด	ตำ�บลหนองไผ�แก�ว	อำ�เภอ
บ��นบึง	จ�งหว�ดชลบุร�	และอ�ก	1	สถ�น�	ภ�ยในเด�อนธ�นว�คม	2563	
ณ	มห�ว�ทย�ล�ยสงขล�นคร�นทร์	อำ�เภอห�ดใหญ�	จ�งหว�ดสงขล�	
ครอบคลุมพ��นท��	5G	Sandbox	(ม.สงขล�นคร�นทร์และอุทย�น
ว�ทย�ศ�สตร์ภ�คใต�)	รวมท��งทำ�ก�รว�จ�ยและพ�ฒน�ชุดบ�งค�บเล��ยว 
สำ�หร�บก�รข�บเคล��อนรถแทรกเตอร์เกษตรขน�ดเล�กแบบอ�ตโนม�ต� 
ร�วมก�บมห�ว�ทย�ล�ยสุรน�ร�	เพ��อพ�ฒน�ระบบนำ�ท�งด�วยด�วเท�ยม 

ท��ม�คว�มแม�นยำ�เช�งตำ�แหน�งสูงสำ�หร�บก�รประยุกต์ใช�ก�บ
ชุดบ�งค�บเล��ยวอ�ตโนม�ต�ต�นแบบ	5G	 ทดสอบและปร�บแก� 
ค��คว�มคล�ดเคล��อนเช�งตำ�แหน�งของรถแทรกเตอร์เกษตร 
ขน�ดเล�กให�ส�ม�รถเข��ถึงพ��นท��ได�อย��งแม�นยำ�สูง	 เสร�มสร��ง
ศ�กยภ�พและพ�ฒน�ระบบน�เวศในทุกม�ต�
	 นอกจ�กน��		GISTDA	ย�งร�วมก�บมห�ว�ทย�ล�ยนเรศวร	พ�ฒน�
เเอปพล�เคช�นระบบบร�ห�รจ�ดก�รอ�ตโนม�ต�ไร�คนข�บ	(Autonomous	
Vehicles)	เเอปพล�เคช�นในก�รต�ดต�ม	ก�รเก�บข�อมูลเช�งพ��นท��	 
ก�รค�ดก�รณ์ผลผล�ตไร�อ�อยและม�นสำ�ปะหล�ง	โดยประยุกต์ใช�
เทคโนโลย�ก�รบร�ก�รข�อมูลเช�งตำ�แหน�งร�ยละเอ�ยดสูง	(5G)	เพ��อ 
ส�งเสร�มผู�ประกอบก�รในก�รพ�ฒน�นว�ตกรรมต�นแบบจ�กข�อมูล
เช�งตำ�แหน�งร�ยละเอ�ยดสูงด��นโลจ�สต์	ได�แก�	ก�รพ�ฒน�ระบบ
ต�ดต�มขนส�งอ�อย	 ต�ดต�มผลผล�ตและคุณภ�พท�งก�รเกษตร
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ของอ�อยเข��สู�โรงง�น	 และย�งเป็นก�รเผยแพร�	 รวมถึงส�งเสร�ม	 
คว�มรู�คว�มเข��ใจ	 เพ��อพ�ฒน�องค์คว�มรู�และบุคล�กร	ในก�รใช�
นว�ตกรรม	GNSS	ในเช�งพ�ณ�ชย	์อ�กท��งเป็นก�รสร��งระบบน�เวศ 
ท��เป็นรูปธรรม	โดยม�ก�รใช�ข�อมูลเช�งตำ�แหน�งร�ยละเอ�ยดสูง	(GNSS	
data)	และเทคโนโลย�	5G	เพ��อให�เก�ดก�รให�บร�ก�รข�อมูล	(Upstream)	
และก�รใช�ข�อมูลจ�กผู�ประกอบก�ร	เพ��อประยุกต์ใช�ในหล�ยภ�คส�วน	 
(Downstream)	 ซึ�งส�ม�รถก�อให�เก�ดก�รสร��งสรรค์มูลค��	 
(Value	Creation)	 ได�จร�ง	 และสร��งนว�ตกรรมต�นแบบท��ใช�
ข�อมูลเช�งตำ�แหน�งร�ยละเอ�ยดสูง	 ท��ก�อให�เก�ดมูลค��ท��งภ�ค
ก�รเกษตร	 และภ�คคมน�คมด��นระบบโลจ�สต�กส์ก�รขนส�ง
อ�จฉร�ยะ	 ซึ�งส�ม�รถนำ�ไปขย�ยผลสู�ภ�คเศรษฐก�จและส�งคม 
ในระด�บประเทศท��ย��งย�น

สำ�หร�บระยะท��	 2	(ปี	 2564)	GISTDA	 ได�ว�งแผน
พ�ฒน�โครงสร��งพ��นฐ�น	GNSS	 ให�ม�ระบบน�เวศท��เป็นรูปธรรม 
ท��ส�ม�รถดึงดูดให�น�กลงทุนท��งไทยและต��งประเทศ	 สนใจท��
จะลงทุนในอุปกรณ์และบร�ก�รน��เพ��มขึ�น	 และส �งผลกระทบ
ส�บเน��องไปสู�ภ�คส�วนอ��น	 ตลอดจนพ�ฒน�นว�ตกรรมต�นแบบ
ท��ใช �ข �อมูลเช�งตำ�แหน�งร�ยละเอ�ยดสูงท��ก �อให �เก�ดมูลค�� 
ท��งภ�คก�รเกษตร	 และภ�คคมน�คม	 ด��นระบบโลจ�สต�กส์ 
ก�รขนส�งอ�จฉร�ยะ	 ซึ�งส�ม�รถนำ�ไปขย�ยผลสู �ภ�คเศรษฐก�จ 
และส�งคมในระด�บประเทศ	 รวมท��งส�งเสร�มและสน�บสนุน 
ผู�ประกอบก�รให�เข��ม�ม�บทบ�ทในก�รใช�โครงสร��งพ��นฐ�น	 
และต�อยอดนว�ตกรรมเพ��อยกระด�บผลผล�ตของตนเองได �	
รวมไปถึงก�รม�ข �อมูลและส �งเสร�มก�รพ�ฒน�โครงสร ��ง	 
National	CORS	Data	Center	ท��ให�หน�วยง�นภ�คร�ฐ	ภ�คเอกชน 
ประช�ชน	 ส�ม�รถเข��ถึงได�ง��ยและนำ�ไปใช�ในก�รเพ��มมูลค��
ท�งเศรษฐก�จด�จ�ท�ลและส�ม�รถตอบสนองคว�มต�องก�ร 
สู�ภ�คอุตส�หกรรมด�จ�ท�ลได�โดยตรง
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ในแต�ละปีโลกของเร�ต�องเผช�ญก�บภ�ยพ�บ�ต�ท�ง
ธรรมช�ต�ม�กม�ยหล�ยคร��งในเก�อบทุกภูม�ภ�คของโลก	 
โดยเฉพ�ะอย��งย��งในภูม�ภ�คเอเช�ยแปซ�ฟิก	 ซึ�งในช�วงรอบปี 
ท��ผ��นม�ม�ภ�ยธรรมช�ต�เก�ดขึ�นในหล�ย	 ๆ	 ประเทศ	 ก�อให�เก�ด 
คว�มเส�ยห�ยท��งช�ว�ตผู�คน	 ทร�พย์ส�น	 และทร�พย�กรธรรมช�ต�
จำ�นวนมห�ศ�ล	 เช�น	 ไฟป่�ในออสเตรเล�ย	 ภูเข�ไฟระเบ�ดใน
ฟิล�ปปินส์	นำ��ท�วมใหญ�ในอ�นโดน�เซ�ย	พ�ยุไซโคลนพ�ดถล�มอ�นเด�ย
และบ�งกล�เทศ	 นำ��ท�วมใหญ�ในร�ฐอ�สส�มของอ�นเด�ย	 รวมไปถึง
แผ�นด�นไหวท��เก�ดขึ�นท��งในร�สเซ�ย	ตุรก�	อ�นเด�ย	และจ�น	เป็นต�น		
มห�นตภ�ยเหล��น��น�บว�นจะทว�คว�มรุนแรงและสร��งสถ�ต�	 “ท��สุด”	
แห�งคว�มเลวร��ยม�กย��งขึ�นทุกปี	ทำ�ให�หล�ย	ๆ	ประเทศห�นม� 
ร�วมม�อก�นดูแล	 ปกป้อง	 และช�วยเหล�อก�นในย�มเก�ดว�กฤต 
ร��ยแรง	 ซึ�งประเทศไทยก�ได�เข��ร�วมและเป็นส�วนหนึ�งของ 
เคร�อข��ยกลุ�มคว�มร�วมม�อ	Sentinel	Asia	(เคร�อข��ยกลุ�ม 

คว�มร�วมม�อในก�รใช�ข�อมูลจ�กด�วเท�ยมท��งหมดในภูม�ภ�ค
เอเช�ยสำ�หร�บสถ�นก�รณ์ฉุกเฉ�นและภ�ยพ�บ�ต�)	 และม�บทบ�ท
สำ�ค�ญในก�รส�งมอบเคร��องม�อในก�รบร�ห�รจ�ดก�รภ�ยพ�บ�ต�	
ซึ�งเป็นเเพลตฟอร์มก�รบร�ห�รจ�ดก�รภ�พถ��ยด�วเท�ยมของ
ด�วเท�ยมสำ�รวจโลกจำ�นวนหล�ยดวง	หร�อ		OPTEMIS	Sentinel	 
Asia	(Operation	Planning	Tool	for	Earth-observation	 
Mission)	 ภ�ยใต�คว�มร�วมม�อระหว��ง	NSPO,	Academia	
Sinica,	ADRC	และ	JAXA	ทำ�ให�ประช�คมในภูม�ภ�คเอเช�ย-
แปซ�ฟิก	ส�ม�รถใช�ประโยชน์จ�กเเพลตฟอร์มด�งกล��วร�วมก�น 
ในก�รบร�ห�รจ�ดก�รภ�ยพ�บ�ต�ต��ง	 ๆ	 ท��เก�ดขึ�นภ�ยในภูม�ภ�ค 
ได�อย��งท�นท�วงท�

 

ระบบบริหารจัดการการวางแผนและบริหารจัดการดาวเทียมส�ารวจโลก
เพื่อตอบรับสถานการณ�ภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก 
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ก�รร�วมม�อด�งกล��วน��	 น�ยวส�นช�ย	 วงศ์ส�นต�วน�ช	
ห�วหน��ศูนย์ว�จ�ย	SOAR	 กล��วว��	 ระบบ	OPTEMIS	Sentinel	
Asia	จะช�วยให�เก�ดก�รรวบรวมข�อมูลและแบ�งปันข�อมูลภ�พถ��ย
ด�วเท�ยมจำ�นวนมห�ศ�ลท��เร�ยกว��	Big	Data	ซึ�งแต�ละประเทศ
ส�ม�รถนำ�ข�อมูลท��จำ�เพ�ะเจ�ะจงไปใช�ในก�รจ�ดก�รก�บภ�ยพ�บ�ต�	 
ท��งในก�รต�ดต�มภ�ยพ�บ�ต�	 ก�รว�งแผนก�รร�บม�อ	 ตลอดจน 
ว�งแผนก�รฟื �นฟูเม��อภ�ยพ�บ�ต�น��นได�ส��นสุดลงแล�ว	 ซึ�งก�ร
ม�ส �วนร �วมของประเทศไทยในคร�� งน��ทำ�ให �ประเทศไทยได �
ร�บก�รยอมร�บในระด�บภูม�ภ �คเอเช�ยแปซ�ฟ ิก	 ยกระด�บ
คว�มเป ็นผู �นำ�ด � �นเทคโนโลย�อวก�ศของประเทศไทย 

OPTEMIS	Sentinel	Asia	 เปิดต�วอย��งเป็นท�งก�ร 
เม��อว�นท��	12	พฤศจ�ก�ยน	2562	ณ	ประเทศไทย	และในช�วง	1	ปี 
ท��ผ��นม�ระบบ	OPTEMIS	Sentinel	Asia	 ได�ถูกนำ�ไปใช�เป็น
เคร��องม�อในก�รบร�ห�รจ�ดก�รภ�ยพ�บ�ต�ต��ง	ๆ	รวมแล�วม�กกว��	
26	ภ�ยพ�บ�ต�	ช�วยให�หล�ย	ๆ	ประเทศในภูม�ภ�คส�ม�รถบร�ห�ร
จ�ดก�รภ�ยพ�บ�ต�ได�อย��งม�ประส�ทธ�ภ�พ	 ช�วยลดคว�มสูญเส�ย 
ท��งช�ว�ตและทร�พย์ส�นน�บเป็นมูลค��มห�ศ�ล

OPTEMIS	Sentinel	Asia	 เป็นระบบปฏ�บ�ต�ก�รท��
พ�ฒน�ขึ�นจ�กระบบ	OPTEMIS	 ของ	GISTDA	 ซึ�งได�ร�บก�ร
พ�ฒน�ขึ�นโดยศูนย์ว�จ�ยเพ��อพ�ฒน�เช�งกลยุทธ์และปฏ�บ�ต�ก�ร 
ด��นก�รบ�นและอวก�ศ	 (SOAR)	 เพ��อใช �ในก�รบร�ห�ร
และว�งแผนก�รใช�ง�นกลุ�มด�วเท�ยมสำ�รวจโลกเพ��อเพ��ม
ประส�ทธ�ภ�พก�รใช� ง�นด�วเท�ยมไทยโชต	 และระบบ
ด�วเท�ยมหล�ยดวง	 ในก�รต�ดต�มสถ�นก�รณ์ต��ง	 ๆ	 เช�น	 
ภ�ยพ�บ�ต�	 ภ�ยธรรมช�ต�	 และก�รสำ�รวจทร�พย�กรป่�ไม�	 ทะเล	
และช�ยฝั �ง	 เป็นต�น	 สำ�หร�บ	OPTEMIS	Sentinel	Asia	 
ซึ�งเป็นก�รบร�ห�รจ�ดก�รข�อมูลจ�กด�วเท�ยมสำ�รวจโลกจำ�นวน
ม�กกว��	 10	 ดวงท��วท��งภูม�ภ�ค	GISTDA	 จึงได�พ�ฒน�ระบบ
แพลตฟอร์มก�รทำ�ง�นเพ��อให�ทุก	ๆ 	ประเทศเคร�อข��ยสม�ช�กได�
เข��ม�ใช�ประโยชน์จ�กข�อมูลต��ง	ๆ 	ได�	โดยม�ด�งแผนภ�พต�อไปน��	

ในระด�บส�กล	 รวมท��ง	 องค ์กรน�น�ช�ต�หล�ยหน�วยง�น	
อ�ท�	UN-ESCAP,	ASEAN-AHA	 ให�ก�รยอมร�บและสน�บสนุน 
ก�รดำ�เน�นก�รด�งกล��วของ	GISTDA	
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น��ค�อภ�พส�วนหนึ�งท��แสดงให�เห�นถึงคว�มร�วมม�อของ
ประเทศสม�ช�กกลุ�ม	Sentinel	Asia	 ผ��นระบบ	OPTEMIS	 
ในก�รใช�ด�วเท�ยมหล�ยดวง	 เพ��อว�งแผนและต�ดต�ม
สถ�นก�รณ์ภ�ยพ�บ�ต�ในภูม�ภ�คเอเช�ยแปซ�ฟิก

โดยท��ผ��นม�	OPTEMIS	ได�บ�นทึกข�อมูลก�รให�บร�ก�ร
เคร��องม�อในก�รบร�ห�รจ�ดก�รภ�ยพ�บ�ต�	 ภ�ยใต�กลุ�ม	Sentinel	
Asia	ม�กกว��		26	เหตุก�รณ์	โดยม�คว�มร�วมม�อจ�กน�น�ช�ต�	
132	หน�วยง�น	จ�กท��งหมด	35	ประเทศ
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  ปี  2563 น�บเป็นก�าวสำาค�ญของ GISTDA ในการขยาย
ความร�วมมือด�านการสำารวจ/ศ�กษาอวกาศอย�างเป็นทางการ 
ก�บพ�นธม�ตรในต�างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญ��ปุ่น ม�การร�วมมือ 
ก�บพ�นธม�ตรใหม�ได�แก� The National Institute of Information 
and Communications Technology (NICT) เพื�อศ�กษาและ
ดำาเน�นงานด�านสภาพอวกาศ (Space Weather) โดย NICT  
จะเป็นพ�นธม�ตรท��สำาค�ญท��จะช�วยให� GISTDA และหน�วยงาน 
ในประเทศไทย เช�น สถาบ�นการศ�กษาระด�บอุดมศ�กษา  

ตลอดระยะเวลา 20 ป� ท่ีผ�านมา GISTDA ดำาเนินภารกิจด�านการต�างประเทศมาอย�างต�อเนื่อง 
โดยมีวัตถุประสงค�เพ�่อพัฒนาองค�ความรู�ด�านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให�ก�าวหน�าทันสมัยทัดเทียม
นานาอารยประเทศ ท้ังนี้การร�วมมือดังกล�าวมีทั้งการร�วมมือแบบทว�ภาคีและพหุภาคี โดยในป�  2563 GISTDA  
ได�ขยายความร�วมมือกับประเทศต�าง ๆ เพ�่อพัฒนาองค�ความรู�ทั้งในเร�่องการสำารวจ/ศึกษาอวกาศ และ 
การพัฒนา Earth Space System Science ของประเทศไทย ตลอดจนความร�วมมือในด�านอื่น ๆ ดังต�อไปนี้

ได�ร�วมก�นจ�ดต��งศูนย์ด�านสภาพอวกาศของประเทศเพื�อนำาข�อมูล
สภาพอวกาศไปใช�งาน ท��งในส�วนท��เป็นงานว�จ�ยและงานปฏ�บ�ต�  
  นอกจากน�� ย�งม�การขยายความร�วมมือก�บ Japan 
Aerospace Exploration Agency (JAXA) ภายใต� MoU  
ฉบ�บใหม�ให�ครอบคลุมในเรื�องการสำารวจและศ�กษาอวกาศอ�กด�วย 
ซ��งภายใต� MoU ด�งกล�าว ท��งสองหน�วยงานจะเพ��มความเข�มข�น
ของความร�วมมือท��จะเก�ดผลเป็นรูปธรรม

 การขยายความร�วมมือกับญี่ปุ�นเพ�่อการสำารวจ/ศึกษา อวกาศ 
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  การสร�างวาระเร�่องการจัดการขยะอวกาศ
  ในเวทีความร�วมมือระดับพหุภาคี APSCO
  
  การจ�ดการขยะอวกาศเป็นประเด�นระด�บนานาชาต�
ท��จำาเป็นอย�างย��งท��ต�องใช�ความร�วมมือระหว�างประเทศเข�ามา
เป็นกลไกในการดำาเน�นการ แต�การดำาเน�นการในเรื�องด�งกล�าว 
ย�งจำาก�ดอยู�ในวงแคบ ๆ  สหประชาชาต�จ�งได�พยายามสน�บสนุนให�
เก�ดความตระหน�กและดำาเน�นการในเรื�องด�งกล�าว GISTDA เล�งเห�น 
ถ�งช�องทางในการสร�างความร�วมมือก�บประเทศในภูม�ภาคเอเช�ย
แปซ�ฟิกภายใต� Asia-Pacific Space Cooperation Organization  
(APSCO) ซ��งเป็นองค์กรความร�วมมือพหุภาค�ท��ม�กระทรวง
ด�จ�ท�ลเพื�อเศรษฐก�จและส�งคม (ดศ.) เป็นหน�วยประสาน  
ด�งน��น GISTDA จ�งได�ร�วมก�บ ดศ. ผล�กด�นให� APSCO พ�จารณา
บรรจ�เรื�องการจ�ดการขยะอวกาศเป็นหน��งในสาขาหล�กท��ต�อง 
ดำาเน�นงานภายใต�แผนการดำาเน�นงานปี 2021-2030 ซ��งการผล�กด�น 
ด�งกล�าวได�ร�บการยอมร�บในระด�บผู�เช��ยวชาญเร�ยบร�อยแล�ว  
และจะส�งเพื�อขอร�บการอนุม�ต�ในระด�บบร�หารต�อไป

  การพัฒนาข�ดความสามารถด�านกฎหมายอวกาศ
  ให�แก�ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก
  
  ด�วยตระหน�กถ�งความจำาเป็นของการม�กฎหมายอวกาศ
ในประเทศท��เอื�อต�อการพ�ฒนางานด�านอวกาศ GISTDA และ 
สำาน�กงานก�จการอวกาศส�วนนอกแห�งสหประชาชาต� (United 
Nations Office of Outer Space Affairs: UNOOSA) ซ��งเป็น
หน�วยงานร�บผ�ดชอบเรื�องกฎหมายอวกาศของสหประชาชาต� 
ได�ร�วมก�นจ�ดทำาโครงการพ�ฒนาข�ดความสามารถด�านกฎหมาย
อวกาศให�ก�บประเทศในภูม�ภาคเอเช�ยแปซ�ฟิกท��ย�งม�การพ�ฒนา
ทางด�านอวกาศไม�มากน�ก โดยโครงการด�งกล�าวมุ�งหว�งให�ผู�จ�ดทำา 
นโยบายระด�บประเทศได�เข�าใจถ�งเหตุผลความจำาเป็นของการ 
จ�ดทำากฎหมายอวกาศภายในประเทศให�เอื�อต�อการพ�ฒนาก�จการ
อวกาศ และช�วยให�ผู�ท��ร�บผ�ดชอบจ�ดทำากฎหมายอวกาศของแต�ละ
ประเทศได�ประเม�นสถานะของกฎหมายท��ม�อยู�และว�ธ�การจะพ�ฒนา
ให�สอดคล�องก�บการพ�ฒนางานด�านอวกาศในประเทศ ตลอดจน
ให�สอดคล�องก�บกฎหมายท��ม�อยู�ของสหประชาชาต� 
  อย�างไรก�ตาม เนื�องจากการแพร�ระบาดของโคว�ด-19 
ทำาให�การจ�ดก�จกรรมในส�วนการฝึกปฏ�บ�ต�เพื�อการประเม�นและ
ให�คำาปร�กษาก�บแต�ละประเทศต�องเลื�อนจากเดือนเมษายน  2563 
ออกไปเป็นเดือนกุมภาพ�นธ์ 2564 
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  การพัฒนา Earth Space System Science 
  ของประเทศไทย ผ�านความร�วมมือกับจ�น 
 
  Earth Space System Science (ESS) เป็นหน��งกลุ�มงาน
ว�จ�ยข��นแนวหน�า (Frontier Research) โดยเก�ดจากการรวมต�ว 
ของน�กว�จ�ยจากมหาว�ทยาล�ยและสถาบ�นว�จ�ยท��วประเทศไทย 
ภายใต�กระทรวงการอุดมศ�กษา ว�ทยาศาสตร์ ว�จ�ยและ
นว�ตกรรม (อว.) เน�นประเด�นการว�จ�ยเก��ยวก�บล�กษณะ 
เช�งกายภาพของพื�นโลก  มหาสมุทร บรรยากาศ อวกาศใกล�โลก  
และห�วงอวกาศ รวมท��งการศ�กษาว�จ�ยท��เก�ดข��นจาก 
สภาพแวดล�อมด�งกล�าว ม�เป้าหมายเพื�อค�นพบองค์ความรู� 
ความเข�าใจเก��ยวก�บโลกจนถ�งอวกาศ และพ�ฒนาเทคโนโลย�
เพื�อช�วยให�มนุษย์สามารถอยู�อาศ�ยในอนาคต เมื�อเก�ดปัญหา
ด�านสภาพแวดล�อม และเพื�ออยู�รอดในอวกาศด�วยเทคโนโลย� 
ท��ม�ประส�ทธ�ภาพ รวมท��งงานว�จ�ยท��ศ�กษาปรากฏการณ์ 
ท��เชื�อมโยงหลายสภาพแวดล�อมเข�าด�วยก�น 
  ในปี 2563 ขณะท�� อว. เด�นหน�าสร�างงานว�จ�ย 
ในประเทศ GISTDA ในฐานะหน�วยร�บผ�ดชอบหล�กด�าน  ESS 
ก�ร�วมก�บ อว. ผล�กด�นการสร�างความร�วมมือก�บ China 
National Space Administration (CNSA) สาธารณร�ฐ
ประชาชนจ�น เนื�องจากเล�งเห�นศ�กยภาพของจ�นท��ม� 
ความสามารถครอบคลุมและพร�อมสน�บสนุน ร�วมมือ 
ก�บประเทศไทยซ��งเป็นพ�นธม�ตรด�านอวกาศท��ม�ก�จกรรม
ร�วมก�นมาอย�างต�อเนื�อง การจ�ดทำา MoU ในภาพของ
กระทรวงจ�งถูกเสนอข��นเพื�อให�ครอบคลุมหน�วยงานท��จะ 
ได�ร�บประโยชน์โดยเฉพาะอย�างย��งมหาว�ทยาล�ยซ��งเป็น 
หน�วยหล�กในด�านการว�จ�ย

 การรับจดแจ�งวัตถุอวกาศ

  เพื�อส�งเสร�มการดำาเน�นก�จการอวกาศให�เป็น
ไปตามมาตรฐานและหล�กสากล รวมถ�งสอดคล�องก�บ
มต�ท��ประชุมใหญ�สม�ชชาสหประชาชาต�ท��ร�องขอให�ร�ฐ 
ท��ปล�อยว�ต ถุข��นสู�อวกาศนำาส�งข�อมูลของว�ต ถุน��น 
โดยท�นท� ให�แก�คณะกรรมการว�าด�วยการใช�อวกาศ 
ในทางส�นต� (Committee on the Peaceful Uses  
of Outer Space: COPUOS) ผ�านสำาน�กงานก�จการอวกาศ
ส�วนนอกแห�งสหประชาชาต� (United Nations Office  
for Outer Space Affairs: UNOOSA) ด�วยเหตุน��ท��ประชุม 
คณะร�ฐมนตร� เมื�อม�ถุนายน  2563 ได�มอบหมาย  GISTDA  
เป็นหน�วยร�บผ�ดชอบการร�บจดแจ�งว�ตถุอวกาศ และ 
แจ�งต�อไปย�งกระทรวงการต�างประเทศ เพื�อให�กระทรวง 
การต�างประเทศประสานงานไปย�งสหประชาชาต�  
เพื�อจดทะเบ�ยนว�ตถุอวกาศของประเทศไทย เพื�อแสดง 
ให�เห�นว�าประเทศไทยม�ความร�บผ�ดชอบและพร�อมท��จะเป็น
ส�วนหน��งของประชาคมโลกในการดำาเน�นก�จการอวกาศ
ท��ย��งยืน
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 ปฏิเสธไม� ได�ว�าการพัฒนาประเทศในช�วงหลายป� 
ท่ีผ�านมาสามารถดำาเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพด�วย  
GISTDA มีส�วนในการสนับสนุนข�อมูลภูมิสารสนเทศ
ให�แก�หน�วยงานภาครัฐทั้งส�วนกลางและภูมิภาคอย�าง
ต�อเ น่ือง ในขณะท่ีประเทศไทยกำาลังขับเคลื่อนไปสู� 
เป�าหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืน (SDGs) ความต�องการ
ข�อมูลที่ทันสมัย รวดเร็ว และแม�นยำา เพ�่อใช�ประกอบ
ในการตัดสินใจของผู�นำาและกำาหนดนโยบายประเทศ 

 

มีความหลากหลายในเชิงมิติและซับซ�อนมากยิ�งข�้น  
GISTDA ซึ่งเป�นหน�วยงานทางด�านเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศ จ�งไม�หยุดพัฒนาเทคโนโลยี 
อย�างต�อเนื่อง จากองค�กรที่ให�บร�การทางด�านข�อมูล
ภาพถ�ายดาวเทียมเม่ือ 20 ป�ที่แล�ว สู�การบร�การข�อมูล
แบบองค�รวม เพ�่อให�ประเทศไทยเติบโตอย�างยั่งยืน 
ตามยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� 
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 อ�กหนึ�งภารก�จท��สำาค�ญไม�เเพ�ก�น คือ การให�บร�การ
ข�อมูลจากดาวเท�ยมและพ�ฒนาแอปพล�เคช�นต�าง ๆ เก��ยวก�บ 
ทร�พยากรด�น นำ�า ป่า ทะเลและชายฝั�ง ภ�ยพ�บ�ต�ทางธรรมชาต�  
พืชเศรษฐก�จ ความม��นคงทางส�งคมและว�ฒนธรรม ซึ�งในช�วงเวลา 
ท��ผ�านมา  GISTDA ได�ม�การจ�ดทำาฐานข�อมูลเช�งพื�นท��ในหลายม�ต�  
แต�ข�อมูลเหล�าน��ย�งอยู�แยกจากก�น ไม�สามารถนำามาว�เคราะห์ 
และนำาเสนอในแบบองค์รวมได� จึงม�แนวค�ดท��จะพ�ฒนาระบบ 
บูรณาการเช�งพื�นท��เพื�อการต�ดส�นใจแบบองค์รวมขึ�น เพื�อให�เก�ด
การรวมข�อมูลจากหลายม�ต�เข�าด�วยก�น ม�การว�เคราะห์แบบข�ามม�ต�  
และให�ประชาชนได�เข�าถึงข�อมูลได�อย�างสะดวกและรวดเร�ว  
ดร.ศ�ร�ล�กษณ์ พฤกษ์ปิต�กุล ผู�อำานวยการสำาน�กประยุกต์และบร�การ
ภูม�สารสนเทศ เล�าถึงการประยุกต์ใช�ข�อมูล ว�า “ท��ผ�านมา  GISTDA 
ม�การพ�ฒนาแอปพล�เคช�นท��หลากหลาย เพื�อสน�บสนุนภารก�จ
ขององค์กรและหน�วยงานต�าง ๆ รองร�บการบร�หารจ�ดการและ 
การต�ดส�นใจของหน�วยงานภาคร�ฐ เอกชน และชุมชน ซึ�งครอบคลุม 
area based ต�าง ๆ ประกอบด�วย ทร�พยากรธรรมชาต� ป่าไม� 
ทะเลและชายฝั�ง ภ�ยพ�บ�ต� การเกษตร ส��งแวดล�อม การพ�ฒนา
คุณภาพช�ว�ตของคน ส�งคม และว�ฒนธรรม ตลอดจนรายงาน
สถานการณ์สำาค�ญตามข�อส��งการและนโยบายของร�ฐบาล 
 ด�งน��น เพื�อให�เก�ดการบูรณาการและสามารถเข�าถึงข�อมูล
ได�อย�างสะดวก รวดเร�ว จึงได�ม�การบูรณาการระบบเหล�าน��นและ
รวบรวมข�อมูลจากแอปพล�เคช�นตาม area based ต�าง ๆ  เข�าด�วยก�น  
รวมถึงข�อมูลพื�นฐานเช�งพื�นท��จากอุปกรณ์ตรวจว�ดภาคพื�นด�น 
ท��งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ พร�อมกระบวนการ
ว�เคราะห์และสรุปผลในการแสดงสถานะของสถานการณ์ปัจจ�บ�น  
เสมือนศูนย์ข�อมูลขนาดใหญ�เช�งพื�นท�� (Spatial Big Data)  
ด�านการบร�หารจ�ดการทร�พยากรธรรมชาต� ส��งแวดล�อม เกษตร 
เช�งพื�นท��และภ�ยพ�บ�ต� เพื�อนำาไปสู�การคาดการณ์และการแก�ไขปัญหา 
เช�งพื�นท�� สามารถกำาหนดแผนงาน/โครงการ/ก�จกรรมเช�งพื�นท�� 
โดยใช�แพลตฟอร์มน��เป็นเครื�องมือและกลไกในการวางแผนและ
ต�ดส�นใจระด�บพื�นท�� ท��เหมาะสมสอดคล�องตามบร�บทของพื�นท��น��น ๆ   
ได�อย�างม�ประส�ทธ�ภาพ”

ที่ผ�านมา GISTDA มีการพัฒนา
แอปพลิเคชันท่ีหลากหลาย 

เพ�่อสนับสนุนภารกิจขององค�กร
และหน�วยงานต�าง ๆ 

รองรับการบร�หารจัดการ
และการตัดสินใจของหน�วยงาน

ภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
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 การต�ดตามการเปล��ยนแปลงพื�นท��ป่า เป็นภารก�จท��  GISTDA 
ทำามาอย�างต�อเนื�อง ต��งแต�การบร�การข�อมูลภาพถ�ายให�กรมป่าไม� 
จนกระท��งพ�ฒนาระบบ “พ�ท�กษ์ไพร” ให�แก�กรมป่าไม� สำาหร�บใช�
บร�หารจ�ดการและการแจ�งเตือนการบุกรุกพื�นท��ป่า ช�วยให�เจ�าหน�าท��
ปฏ�บ�ต�งานได�อย�างรวดเร�วท�นต�อสถานการณ์ เพราะม�ระบบนำาทาง
ในการเข�าไปในพื�นท��อย�างถูกต�องและแม�นยำา นอกจากน��  GISTDA 
ย�งว�เคราะห์จ�ดต�องสงส�ยบุกรุกป่าจากข�อมูลภาพถ�ายดาวเท�ยมและ
ส�งเข�าระบบพ�ท�กษ์ไพร ซึ�งเป็นการบูรณาการทำางานร�วมก�นของ 
GISTDA และกรมป่าไม�ในการป้องก�นร�กษาป่าไม�ของประเทศ

 การว�เคราะห์จ�ดต�องสงส�ยบุกรุกป่าด�วยภาพถ�ายดาวเท�ยม
เป็นการบูรณาการข�อมูลภาพถ�ายจากดาวเท�ยมหลายดวง ซึ�ง GISTDA 
นำามาใช�ว�เคราะห์หาพื�นท��ป่าไม�ถูกบุกรุกเป็นรายว�น เพื�อให�เจ�าหน�าท��
กรมป่าไม�เข�าไปตรวจสอบ และจ�บกุมผู�กระทำาผ�ดได�อย�างท�นท�วงท�  
ท��งน��  GISTDA ได�พ�ฒนาแบบจำาลองการว�เคราะห์การเปล��ยนแปลง
พื�นท��ป่าไม� จากการเปร�ยบเท�ยบข�อมูลภาพถ�ายดาวเท�ยม  2 ช�วงเวลา
แบบอ�ตโนม�ต� โดยใช�ความส�มพ�นธ์ของค�าด�ชน�พืชพรรณ (Normal-
ized Difference Vegetation Index : NDVI) และค�าด�ชน�พื�นด�น  
(Bare Soil Index : SVI) เพื�อสร�างตำาแหน�งการเปล��ยนแปลงพื�นท��ป่าไม� 
หรือจ�ดรอค�ดกรอง และเก�บบ�นทึกไว�ใน ‘ระบบพ�ท�กษ์ไพร’ 
(change.forest.go.th) ของกรมป่าไม� เพื�อให�เจ�าหน�าท��กรมป่าไม� 
ดำาเน�นการค�ดกรองความเป็นไปได�ของจ�ดเหล�าน��ร�วมก�บข�อมูลต�าง ๆ  
ก�อนจะส�งไปให�เจ�าหน�าท��หน�วยป้องก�นฯ ตามพื�นท��ร�บผ�ดชอบ 
เข�าตรวจสอบในพื�นท��จร�ง และกำาหนดให�เป็นพื�นท��บุกรุกหรือไม�ใช�
พื�นท��บุกรุก ซึ�งกรมป่าไม�จะเก�บข�อมูลเป็นสถ�ต�เพื�อการบร�หาร
จ�ดการต�อไป ปีท��ผ�านมาตรวจพบจ�ดต�องสงส�ยบุกรุกป่าจาก 
ภาพถ�ายดาวเท�ยมจำานวน 873 จ�ด  

การว�เคราะห�จ�ดต�องสงสัยบุกรุกป�า
ด�วยภาพถ�ายดาวเทียม

การติดตามสถานการณ�ด�านป�าไม� 
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 GISTDA ได�รวบรวมเหตุการณ์ทางด�านป่าไม�จากแหล�งข�าว
ต�าง ๆ  บนอ�นเทอร์เน�ต เช�น ไทยร�ฐ ผู�จ�ดการออนไลน์  77 ข�าวเด�ด  
มต�ชน เช�ยงใหม�น�วส์ และ Facebook เป็นต�น ต��งแต�ปี  2554 จนถึง
ปัจจ�บ�น โดยแยกเก�บตามประเภทเหตุการณ์ ได�แก� การปลูกป่า  
บุกรุกป่า จ�บกุมขนไม� ล�าส�ตว์ เก�บของป่า และไฟป่า และ 
ม�การนำาเข�าข�อมูลจ�ดเหตุการณ์เหล�าน�� ในล�กษณะของข�อมูล 
ภูม�สารสนเทศบนแผนท�� ผ�านระบบ GFMS (GISTDA Forest 
Monitoring System) เพื�อใช�เป็นข�อมูลสน�บสนุนการวางแผน 
ถ�ายภาพดาวเท�ยมในพื�นท��เป้าหมาย สำาหร�บการเฝ้าระว�ง 
เหตุการณ์ทางด�านป่าไม� ตลอดจนการใช�เป็นข�อมูลพื�นฐานสำาหร�บ 

การว�เคราะห์ศ�กยภาพพื�นท��ทางด�านป่าไม�แบบ Real Time  
ผ�านแบบจำาลองเช�งพื�นท�� เช�น การว�เคราะห์พื�นท��เหมาะสม 
การปลูกป่า การว�เคราะห์พื�นท��เส��ยงต�อการบุกรุกทำาลายป่า  
การว�เคราะห์พื�นท��เปราะบางต�อการเก�ดปัญหาหมอกคว�นและ 
ไฟป่า เป็นต�น ซึ�งข�อมูลเหล�าน��จะเป็นประโยชน์ท��งทางตรง 
และทางอ�อมต�อหน�วยงานท��เก��ยวข�องและสถาบ�นการศึกษา  
ในการนำาไปพ�ฒนาต�อยอดตามภารก�จของหน�วยงานและ 
งานว�จ�ย เพื�อเป็นส�วนหนึ�งของการบร�หารจ�ดการทร�พยากรป่าไม�
ของประเทศอย�างม�ประส�ทธ�ภาพต�อไป

การติดตามเหตุการณ�ทางด�านป�าไม�
ตามแหล�งข�าวต�าง ๆ บนระบบ GFMS
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 GISTDA ได�ดำาเน�นการข�บเคลื�อนและการบูรณาการงาน 
ด�านว�ทยาศาสตร์และเทคโนโลย� โดยใช�เทคโนโลย�จากดาวเท�ยมของ
หน�วยงานภายใต�กระทรวงการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร์ ว�จ�ยและ
นว�ตกรรม ก�บหน�วยงานอื�น ๆ  เพื�อนำาเทคโนโลย�ท��สำาค�ญภายใน อว. 
คือ เทคโนโลย�ภูม�สารสนเทศจากดาวเท�ยม ไปใช�ในการแก�ไขปัญหา
ในพื�นท��ภาคเหนือ ท��ต�องเผช�ญก�บปัญหาว�กฤตไฟป่าและหมอกคว�น
รุนแรงเป็นประจำาทุกปี ซึ�งเก�ดจากการเผาไหม�ท��งภายในประเทศ
และประเทศเพื�อนบ�าน การเผาเศษว�สดุเหลือใช�จากการเกษตร 
เพื�อเตร�ยมพื�นท��เพาะปลูกในช�วงฤดูฝน หรือการเผาพื�นท��เพื�อประโยชน์
ต�อการเก�บหาของป่า และรวมถึงการเผาขยะชุมชน อ�นส�งผลกระทบ 
ต�อสุขภาพของประชาชน การคมนาคม เศรษฐก�จ ส�งคม และ 
การท�องเท��ยวของประเทศท��งในระยะส��นและระยะยาว
 GISTDA ได�ลงนามแสดงเจตจำานง ว�าด�วยความร�วมมือ 
ด�าน “การประยุกต์ใช�เทคโนโลย�ภูม�สารสนเทศในการบร�หารจ�ดการ 
ภ�ยพ�บ�ต� หมอกคว�นและไฟป่า” ระหว�าง  GISTDA จ�งหว�ดเช�ยงใหม� 
ลำาพูน ลำาปาง แม�ฮ�องสอน เช�ยงราย พะเยา แพร� น�าน อุตรด�ตถ์ 
เเละตาก ร�วมด�วยสำาน�กงานทร�พยากรธรรมชาต�และส��งแวดล�อม
จ�งหว�ดท��ง 10 จ�งหว�ดด�งกล�าว ต��งแต� ว�นท��  25 ธ�นวาคม พ.ศ. 2557 

 การประยุกต�ใช�เทคโนโลยีดาวเทียมสร�างคุณค�าด�านบร�หารจัดการ ลดไฟป�าและหมอกควัน

ด�วยเหตุน�� GISTDA ได�บูรณาการประสานการปฏ�บ�ต�ร �วมก�บ 
หน�วยงานภายในกลุ�มหน�วยงานซึ�งประกอบด�วยหน�วยงานภายใต� 
กระทรวงฯ ร�วมก�บหน�วยงานต�าง ๆ  ท��งในระด�บกระทรวง ภูม�ภาค 
จ�งหว�ด และพื�นท�� เพื�อสน�บสนุนแก�ปัญหาหมอกคว�น วางแผน และ
ต�ดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกคว�นได�อย�างท�นท�วงท� ประกอบด�วย  
ข�อมูลตำาแหน�งจ�ดความร�อน ข�อมูลคาดการณ์พื�นท��เส��ยงเก�ด 
ไฟป่า ข�อมูลพื�นท��เผาไหม� ข�อมูลท�ศทางกลุ�มคว�น และข�อมูล  
PM 10 และ  PM 2.5 จากดาวเท�ยม รายงานผลข�อมูลผ�านกลุ�มไลน์  
จ�งหว�ด และกลุ�มภารก�จเฉพาะ รวมถึงรายงานผ�าน http://fire.
gistda.or.th  สามารถสร�างองค์ความรู�ทางเทคโนโลย�สารสนเทศ
จากดาวเท�ยม รวมท��งแสดงให�เห�นถึงประโยชน์ท�� ได�ร�บจาก 
การประยุกต์ใช�ข�อมูลดาวเท�ยมเป็นพื�นฐานเพื�อลดระยะเวลา 
ในการลาดตระเวนตรวจหาจ�ดไฟในพื�นท�� วางแผนและต�ดส�นใจ 
จากปร�มาณเชื�อเพล�งคงเหลือเพื�อบร�หารจ�ดการเชื�อเพล�ง  
รวมถึงช�วยลดปัญหาไฟป่า ตอบสนองนโยบายการแก�ไขปัญหา  
ลดปร�มาณไฟป่าและหมอกคว�นท��ย��งยืนอย�างต�อเนื�องจนถึงปัจจ�บ�น 
ด�งแสดงในตาราง
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 เเนวโน�มจ�ดความร�อนเเละพ�้นที่เผาไหม�ลดลงอย�างต�อเน่ือง เมื่อเทียบ ป� 2557

1 ม.ค. - 31 พ.ค. ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563

จ�ดความร�อน (จ�ด) 12,534 10,180 10,133 5,418 4,722 10,217 8,600

ลดลง 2,345 ลดลง 2,401 ลดลง 7,116 ลดลง 7,812 ลดลง 2,317 ลดลง 3,934

พ�้นที่เผาไหม� (ไร�) 18,005,297 16,506,481 ไร� 9,533,471 ไร� 7,871,516 ไร� 5,525,244 ไร� 7,211,517 ไร� 8,615,470 ไร�

ลดลง 1,498,81 ลดลง 8,471,826 ลดลง 10,133,78 ไร� ลดลง 12,480,053 ลดลง 10,793,780 ลดลง 9,389,827

  GISTDA ได�ดำาเน�นการร�วมก�บการยางแห�งประเทศไทย  (กยท.)  
ใช�เทคโนโลย�ภูม�สารสนเทศและข�อมูลภาพถ�ายดาวเท�ยม  
ในการต�ดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบร�วงของยางพารา 
ในพื�นท��ภาคใต� โดยแบ�งเป็นการต�ดตามพื�นท��ปลูกยางพาราท��ได�ร�บ
ผลกระทบรายเดือน ต��งแต�เดือนก�นยายน-ธ�นวาคม 2562 ในจ�งหว�ด
ภาคใต�ของประเทศไทย และการต�ดตามพื�นท��ปลูกยางพาราท��ได �
ร�บผลกระทบรายส�ปดาห์ ต��งแต�เดือนมกราคม-กุมภาพ�นธ์  2563 
ใน 7 จ�งหว�ด ได�แก� พ�งงา กระบ�� ตร�ง สงขลา ปัตตาน� ยะลา  
และนราธ�วาส หล�ง กยท. พบว�าเคยม�การระบาดเป็นพื�นท��วงกว�าง 
ในประเทศอ�นโดน�เซ�ยและมาเลเซ�ยมาแล�ว โดยเกษตรกรชาวสวนยาง 
ในพื�นท��แจ�งว�าพบต�นยางม�อาการใบร�วงเป็นจำานวนมากแทบหมด
ท��งต�น ซึ�งสามารถเห�นได�ช�ดเจนจากข�อมูลภาพถ�ายดาวเท�ยม 
เนื�องจากเป็นช�วงท��ยางพาราย�งไม�ผล�ดใบ การใช�เทคโนโลย� 
ภูม�สารสนเทศเข�ามาช�วยในการว�เคราะห์จึงสามารถบ�งช��พื�นท��ท��เก�ด
การระบาดของโรคได�อย�างรวดเร�ว ท�นสถานการณ์ และสามารถ
สน�บสนุนข�อมูลพื�นท��การแพร�กระจายของโรคให�ก�บ กยท. เพื�อใช�
เป็นเครื�องมือสน�บสนุนการแก�ปัญหาในพื�นท��เพื�อลดผลกระทบ 
ท��จะเก�ดต�อการเจร�ญเต�บโตและผลผล�ตของนำ�ายางได�

 GISTDA ได�ต�ดต��งสถาน�ตรวจว�ดสภาพอากาศเพื�อ
การเกษตรและภ�ยพ�บ�ต�ในพื�นท��เพาะปลูกพืชเศรษฐก�จแปลงใหญ�
ท��วประเทศ รวม  23 พื�นท�� เพื�อตรวจว�ดและจ�ดเก�บข�อมูลสภาวะ
แวดล�อมท��ม�ผลต�อการเจร�ญเต�บโตของพืช และได�นำาข�อมูลเหล�าน�� 
มาใช�ในการว�เคราะห์ปร�มาณการใช�นำ�ารายว�นของพืชเศรษฐก�จ
หล�กแบบ Near Real Time โดยข�อมูลจากสถาน�ตรวจว�ด 
ภาคพื�นด�นท��ม�การจ�ดเก�บอย�างต�อเนื�อง จะสามารถนำามาใช�ใน
การคำานวณและประมาณการคายระเหยและการแลกเปล��ยน 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว�างพื�นด�นและช��นบรรยากาศ ท��งในม�ต� 
ของพื�นท��และเวลาได� ขณะเด�ยวก�นข�อมูลจากการสำารวจด�วย
ดาวเท�ยมท��สามารถบ�นทึกได�อย�างต�อเนื�องในระยะยาว ครอบคลุม
พื�นท��บร�เวณกว�าง ก�สามารถนำามาประยุกต์ใช�เพื�อเต�มเต�มข�อมูล
ในพื�นท��ท��ไม�สามารถทำาการตรวจว�ดภาคพื�นด�นได� การบูรณาการ
ข�อมูลจากดาวเท�ยมและข�อมูลจากสถาน�ตรวจว�ดจึงสามารถนำามา 
ประยุกต์ใช�ในงานภาคการเกษตร โดยเฉพาะการบร�หารจ�ดการ 
นำ�าจากข�อมูลความต�องการใช�นำ�าของพืชเศรษฐก�จ ซึ�งจะเป็น
ประโยชน์อย�างย��งในการป้องก�นและบรรเทาผลกระทบจาก 
ภ�ยพ�บ�ต�ทางธรรมชาต�ท��ม�ผลต�อพืชเศรษฐก�จ โดยเฉพาะภ�ยแล�ง  
ซึ�งเป็นปัจจ�ยสำาค�ญท��ส�งผลกระทบต�อผลผล�ตของภาคการเกษตร
นอกจากน��ย�งได�ม�การส�งเสร�มและถ�ายทอดการใช�ประโยชน์จาก
ข�อมูลให�แก�ชุมชน/ท�องถ��น เพื�อให�เก�ดการพ�ฒนากระบวนการ
ผล�ตทางการเกษตร และการบร�หารจ�ดการนำ�าเพื�อการเกษตร 
โดยใช�เทคโนโลย�ภูม�สารสนเทศ ได�แก� กลุ�มผู�นำาเกษตรกรชาวสวน
ทุเร�ยน จ.จ�นทบุร� และสถาบ�นพ�ฒนาม�นสำาปะหล�ง จ.นครราชส�มา

การติดตามสถานการณ�การระบาดของโรคใบร�วง
ในพ�้นที่ปลูกยางพาราเขตภาคใต�ตอนล�าง

การว�เคราะห�ปร�มาณการใช�นํ้ารายวัน
ของพ�ชเศรษฐกิจหลัก
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 เนื�องจากผ�กตบชวาและว�ชพืชในแม�นำ�าเป็นส��งก�ดขวาง
ทางนำ�าสำาค�ญในการเร�งระบายนำ�า ท��งฤดูแล�งและฤดูฝน จึงต�อง
แก�ปัญหาผ�กตบชวาและว�ชพืชในแม�นำ�าสายหล�กและแหล�งนำ�าท��
สำาค�ญของประเทศ ก�อนเข�าสู�ฤดูฝนและหน�านำ�าหลาก ในปี  2563 
พล.อ. ประว�ตร วงษ์สุวรรณ รองนายกร�ฐมนตร� เป็นประธานการ
ประชุมจ�ดทำาแผนการกำาจ�ดผ�กตบชวาและว�ชพืช เพื�อเตร�ยมการ 
รองร�บนำ�าหลากในฤดูฝน  ม�ข�อส��งการให�ทุกหน�วยม�การบูรณาการ 
ทำางานร�วมก�น ภายใต�ข�อมูลภาพถ�ายดาวเท�ยมจาก GISTDA 
ให�เก�ดประโยชน์สูงสุด เพื�อสามารถรองร�บปร�มาณนำ�าหลาก 
ฤดูฝน ให�ไหลลงสู�ทะเลได�สะดวก รวดเร�ว ป้องก�นนำ�าท�วม 
ฉ�บพล�น ได�อย�างท�นท�วงท� ในขณะเด�ยวก�น ต�องก�กเก�บนำ�าไว�ใช� 
ให�ได�มากท��สุด รวมถึงการนำาผ�กตบชวาไปใช�ประโยชน์ด�วยต�อไป 
โดยคำานึงถึงผลกระทบต�อความเป็นอยู�ท��ด�ของพ��น�องประชาชน 
ซึ�งเป็นความห�วงใยท��สำาค�ญของร�ฐบาล 
 GISTDA และหน�วยงานท��เก��ยวข�อง ได�แก� กรมโยธาธ�การ 
และผ�งเมือง กรมชลประทาน กรมเจ�าท�า กรุงเทพมหานคร (กทม.) 
และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร�วมบูรณาการจ�ดทำา

แผนกำาจ�ดผ�กตบชวาภายใต�ข�อมูลภาพถ�ายดาวเท�ยมจาก  GISTDA  
ท��แสดงการสะสมของผ�กตบชวาและว�ชพืชในแม�นำ�าสายหล�กและ
แหล�งนำ�าเชื�อมโยงของประเทศ โดยท��  GISTDA  ส�งข�อมูลตำาแหน�ง
การสะสมของผ�กตบชวาและว�ชพืชในแหล�งนำ�าต�าง ๆ เขตลุ�มนำ�า
ภาคกลาง จากภาพดาวเท�ยม ให�กรมโยธาธ�การและผ�งเมือง  
ทุก 15 ว�น เพื�อช��เป้าให�หน�วยงานร�บผ�ดชอบหล�กนำาไปดำาเน�นการ
กำาจ�ดได�ท�นท�ตามแผนท��กำาหนดไว� เทคโนโลย�การช��เป้าตำาแหน�ง
ผ�กตบชวาและว�ชพืชจากดาวเท�ยมสามารถช�วยประหย�ดเวลา
และงบประมาณในการสำารวจ ตลอดจนช�วยหนุนเสร�ม เร�งกำาจ�ด 
ผ�กตบชวาและว�ชพืช เพื�อเปิดทางนำ�าให�สามารถไหลเว�ยนได�สะดวก 
ตลอดจนเพ��มประส�ทธ�ภาพการบร�หารจ�ดการนำ�าให�ม�ประส�ทธ�ภาพ
มากขึ�น ท��งในฤดูแล�งและฤดูฝน จากผลการดำาเน�นงาน  GISTDA  
ช��เป้าจ�ดท��ม�การสะสมผ�กตบชวาและว�ชพืชจากดาวเท�ยม ในพื�นท�� 
ลุ�มนำ�าภาคกลาง 19 จ�งหว�ด รวม 145 จ�ด สามารถเปิดทางนำ�า 
ให�ไหลเว�ยนได�สะดวกขึ�น เร�งการระบายนำ�าในฤดูนำ�าหลาก  
ลดพื�นท��เก�ดนำ�าข�งรอการระบาย เพ��มศ�กยภาพในการส�งนำ�าช�วง 
ฤดูแล�ง รวมถึงส�งเสร�มให�ประชาชนม�คุณภาพท��ด�ขึ�น

การประยุกต�ใช�เทคโนโลยีดาวเทียม ชี้เป�าตําแหน�งผักตบชวาและวัชพ�ช

เทคโนโลยีการช้ีเป�าตําแหน�งผักตบชวา
และวัชพ�ชจากดาวเทียมสามารถ
ช�วยประหยัดเวลาและงบประมาณ

ในการสํารวจ 
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 ปัญหาการซ�อนท�บของพื�นท��ชุมชนก�บแนวเขตท��ด�นของร�ฐ 
เป็นปัญหาสำาค�ญท��ต�องเร�งดำาเน�นการแก�ไขภายใต�กฎและกต�กา
อย�างเป็นธรรม ซึ�งเราพบว�าประเทศไทยม�การกำาหนดแนวเขตท��ด�น
ของร�ฐซ�อนท�บก�บท��อยู�อาศ�ยและพื�นท��ชุมชนอยู�เป็นจำานวนมาก  
ทำาให�ผู�อาศ�ยอยู�ในชุมชนส�วนใหญ�ไม�ทราบข�อมูลจร�งของพื�นท�� 
ส�งผลกระทบต�อการขยายพื�นท��ทำาก�นจากชุมชน รวมถึงว�ถ�ช�ว�ต 
ว�ฒนธรรมและประเพณ�ของชุมชน 
 การว�เคราะห์ข�อมูลจำานวนชุมชนท��อยู�ตามแนว 
เขตท��ด�นของร�ฐ จะทำาให�ทราบถึงจำานวนชุมชนท��อาศ�ยอยู�ตามแนว
เขตท��ด�นของร�ฐว�าม�จำานวนเท�าใด เพื�อใช�เป็นฐานข�อมูลในการ
สร�างกลไกป้องก�นและแก�ไขปัญหาการขยายพื�นท��ทำาก�นในแนว
เขตท��ด�นของร�ฐ ตลอดจนแนวทางการดำาเน�นงานแบบองค์รวม  

ต�อการแก�ไขปัญหาการท��ทำาก�นในแนวเขตท��ด�นของร�ฐ ปัญหา 
ทางด�านทร�พยากรป่าไม� รวมไปถึงข�อเสนอแนะสู�ระด�บนโยบาย 
เพื�อบร�หารจ�ดการพื�นท��ชุมชนให�ม�ประส�ทธ�ภาพ   
 ในปี 2563 GISTDA ได�ร�บมอบหมายจากกระทรวง
ทร�พยากรธรรมชาต�และส��งแวดล�อม ให�สำารวจจำานวนชุมชน 
ในแนวเขตท��ด�นร�ฐ เพื�อทำาการว�เคราะห์จำานวนชุมชนตามแนวเขต
ของร�ฐ และสน�บสนุนการบร�หารจ�ดการพื�นท��ชุมชนในแนวเขต
ท��ด�นของร�ฐ ซึ�งผลการว�เคราะห์จำานวนชุมชน ด�วยว�ธ�การซ�อนท�บ 
ก�บแนวเขตพื�นท��ป่าไม�ของร�ฐ พบว�าม�ชุมชนในแนวเขตท��ด�น
ของร�ฐจำานวน 8,553 ชุมชน แบ�งพื�นท��ตามหน�วยร�บผ�ดชอบ 
ได� 927 แห�ง ด�งน��

หน�วยงานตามพ�้นที่รับผิดชอบ จำานวน (เเห�ง) จำานวน (ชุมชน) 

กรมป�าไม� ป�าสงวนเเห�งชาติ 780 7,666

กรมอุทยานเเห�งชาติ
สัตว�ป�าเเละพันธ�ุพ�ช

อุทยานเเห�งชาติ 70 338

วนอุทยานเเห�งชาติ 12 15

เขตรักษาพันธ�ุสัตว�ป�า 35 137

เขตห�ามล�าสัตว�ป�า 29 175

กรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝ��ง ป�าชายเลน 1 222

รวม 927 8,553

 ปัญหาการบุกรุกพื�นท��ป่าเป็นปัญหาพ�พาทระหว�างชุมชนและ 
ภาคร�ฐท��ย�งไม�สามารถแก�ไขได� เพราะไม�ม�หล�กฐานเช�งประจ�กษ์ 
ช��ช�ดถึงช�วงเวลาการเข�าอยู�อาศ�ยของชุมชนว�าเก�ดขึ�นก�อนหรือ 
หล�งการประกาศเขตพื�นท��ป่าสงวน การว�เคราะห์จำานวนชุมชน 
ตามแนวเขตท��ด�นของร�ฐ จึงทำาให�ร�ฐสามารถบร�หารจ�ดการพื�นท��ป่า 
ได�อย�างม�ประส�ทธ�ภาพ 
 GISTDA นำาระบบสารสนเทศภูม�ศาสตร์ (GIS) ในการ
ว�เคราะห์จำานวนชุมชนตามแนวเขตท��ด�นของร�ฐ ทำาให�ทราบจำานวน
ชุมชนท��กระจายต�วอยู�ในแนวเขตท��ด�นของร�ฐท��วประเทศ และ 
ใช�ข�อมูลภาพถ�ายดาวเท�ยมหรือภาพถ�ายทางอากาศเพื�อตรวจสอบ

ช�วงเวลาการเข�าใช�พื�นท��ทำาก�นของชุมชน ถ�าพบว�าการประกาศ
เขตป่าท�บซ�อนท��ด �นทำาก�นของราษฎร ร�ฐจะม�มาตรการในการใช�
พื�นท��ของแต�ละเขตชุมชน เพื�อป้องก�นการขายท��ด�นต�อให�นายทุน 
หรือการบุกรุกพื�นท��ป่าในอนาคต 
 นอกจากจะเป็นฐานข�อมูลในการแก�ปัญหาการท�บซ�อน 
ของพื�นท��ป่าและชุมชนแล�ว ย�งเป็นข�อมูลให�หน�วยงานท��เก��ยวข�อง
นำาไปใช�ตามภารก�จต�าง ๆ ท��เป็นประโยชน์ก�บชุมชน เช�น  
การเข�าไปส�งเสร�มอาช�พ การปร�บเปล��ยนว�ถ�ช�ว�ตให�เข�าก�บบร�บท
ของพื�นท��หรือสภาพพื�นท�� เป็นต�น

การว�เคราะห�จํานวนชุมชนตามแนวเขตที่ดินของรัฐ
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  ปัญหาต�าง ๆ ท��เก�ดขึ�นบนโลกของเรา ไม�ได�อยู�บน 
พื�นด�นเท�าน��น ในท�องทะเลก�ม�ปัญหาไม�น�อยกว�าก�น ไม�ว�าจะเป็น
เรื�องของมลพ�ษต�าง ๆ ขยะทะเล คราบนำ�าม�น การเปล��ยนแปลง
พื�นท��ชายฝั�ง ป่าชายเลน ฯลฯ บ�อยคร��งท��ยากต�อการต�ดตาม เพราะ
ปัจจ�ยท�องทะเลม�การเคลื�อนท��ตลอดเวลา การบร�หารจ�ดการส��งท��
เก�ดขึ�นในทะเล จึงต�องอาศ�ยเครื�องมือและเทคโนโลย�ท��ม�ไดนาม�กสูง  
ในการต�ดตามและแก�ปัญหาท��เก�ดขึ�นอย�างม�ประส�ทธ�ภาพ 
 GISTDA เป็นหน�วยงานท��ม�ระบบตรวจว�ดระยะไกลและ
ระบบภูม�สารสนเทศทางทะเลและชายฝั�ง ท��สามารถทำางานได�อย�าง
ต�อเนื�องและม�ประส�ทธ�ภาพ พร�อมให�การสน�บสนุนการดำาเน�นงาน 
โครงการ ก�จกรรม และภารก�จท��เก��ยวข�องได�ท�นท�วงท� เช�น
ภาพถ�ายดาวเท�ยม ข�อมูลเรดาร์ชายฝั�ง  24 สถาน� ซึ�งครอบคลุม
พื�นท��อ�าวไทยและอ�นดาม�น นอกจากน�� GISTDA ย�งพ�ฒนาระบบ
ต�ดตามและประมวลผลเช�งพื�นท��ทางทะเล (GMaS) และต�ดต��ง
ระบบ AIS ไว�ท��สถาน�เรดาร์ชายฝั�งบางแห�ง เพื�อต�ดตามและ 
เฝ้าระว�งมลพ�ษทางทะเลอย�างใกล�ช�ด
 การนำาเทคโนโลย�ภูม�สารสนเทศมาใช�ในการสร�างคุณค�า
ทางทะเล จึงต�องเป็นข�อมูลท��ม�ไดนาม�กสูง คือ 1. ข�อมูลภาพถ�าย
ดาวเท�ยม เพื�อตรวจสอบพ�ก�ดเบื�องต�นของจ�ดเก�ดเหตุ ได�แก� 
ภาพถ�ายดาวเท�ยม Terra ระบบ MODIS ท��ม�วงรอบในการถ�ายซำ�า 

การสร�างคุณค�าภูมิสารสนเทศทางทะเล

ท��เด�มถ��ท��สุด 2. ข�อมูลจากระบบเรดาร์ชายฝั�งท��ตรวจว�ดได�ในพื�นท�� 
ได�แก� ข�อมูลกระแสนำ�า ข�อมูลคลื�น ความเร�วลม ซึ�งเป็นข�อมูล
สำาค�ญท��ใช�ในการคาดการณ์การเคลื�อนท��ของมลพ�ษทางทะเล 
และช�วยสืบค�นแหล�งท��มาของมลพ�ษน��น ๆ  
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 GISTDA ย�งต�ดต��งระบบ AIS (Auto Identification 
System) ไว�ท��สถาน�เรดาร์ชายฝั�งบางแห�ง เพื�อร�บส�ญญาณจาก 
เรือเด�นสมุทรขนาดใหญ� ท��ต�ดต��งอุปกรณ์  AIS ไว� เพื�อแสดงต�วตน 
ในการเด�นเรือในประเทศและระหว�างประเทศ ซึ�งข�อมูลจาก 
เรือเด�นสมุทรเหล�าน��จะถูกส�งไปท��สถาน�ควบคุม เพื�อความปลอดภ�ย
ในการเด�นเรือและจ�ดการจราจรทางทะเล ขณะเด�ยวก�นข�อมูล
เหล�าน��ก�ม�ประโยชน์ในการสืบค�นของแหล�งท��มาของมลพ�ษ  
ในกรณ�ท��พบคราบนำ�าม�นในทะเล ทำาให�สามารถคาดการณ์ได�ว�า 
ตำาแหน�งท��สืบย�อนกล�บไปน��น ม�เรือลำาไหนเป็นเรือต�องสงส�ย 
ในการปล�อยนำ�าม�นลงในทะเล เพื�อช�วยให�การบร�หารจ�ดการมลพ�ษ
ทางทะเลม�ประส�ทธ�ภาพย��งขึ�น 

 การพัฒนาเคร�่องมือระบบติดตามและประมวลผล
 เชิงพ�้นที่ทางทะเล (GMaS)

 ระบบ GMaS (Geo Spatial for Marinetime System) 
เป็นระบบต�ดตามและประมวลผลเช�งพื�นท��ทางทะเล ซึ�ง  GISTDA 
นำาข�อมูลภาพถ�ายดาวเท�ยม ข�อมูลจากเรดาร์ชายฝั�ง ข�อมูลจาก  AIS  
มาบูรณาการร�วมก�น เพื�อบร�หารจ�ดการมลพ�ษทางทะเลแบบ 
องค์รวม นอกจากจะใช�ในภารก�จขององค์กรแล�ว ย�งบร�การข�อมูล
ให�ก�บหน�วยงานท��เก��ยวข�อง เช�น กรมทร�พยากรทางทะเลและ
ชายฝั�ง, บร�ษ�ท ไทยออยล์ จำาก�ด (มหาชน), สถาบ�นสารสนเทศ 
ทร�พยากรนำ�า (องค์การมหาชน) จ�งหว�ดชายฝั�งทะเล เป็นต�น

 ตัวอย�างที่เห็นได�ชัดเจน คือ กรณีนํ้ามันร่ัว
 เมื่อ 4 ธันวาคม 2562

 GISTDA นำาเทคโนโลย�ภูม�สารสนเทศมาประยุกต์ใช�
ในการจ�ดการปัญหามลพ�ษทางทะเลอย�างต�อเนื�อง กรณ�เรือ 
Golden Bridge 2 บรรทุกนำ�าม�นเตา จมบร�เวณทุ�น B180-R9 
Nm ห�างสะพานปลาสมุทรปราการประมาณ 12 ไมล์ เมื�อว�นท�� 
3 ธ�นวาคม 2562 จากข�อมูลภาพถ�ายดาวเท�ยม CSK ซึ�งบ�นทึก
ภาพว�นท�� 4 ธ�นวาคม 2562 พบว�าย�งม�คราบนำ�าม�นหลงเหลืออยู�
ในทะเลเป็นระยะทาง 2.5 กม. GISTDA ใช�ข�อมูลกระแสนำ�าและ
ความเร�วลมจากระบบเรดาร์ชายฝั�ง คาดการณ์การเคลื�อนท��
ของคราบนำ�าม�น พบว�าคราบนำ�าม�นม�แนวโน�มท��จะเคลื�อนต�วจาก 
จ�ดเด�มไปทางท�ศตะว�นตกของอ�าวไทย ชายฝั�งจ�งหว�ดเพชรบุร�  
จึงประสานงานก�บสำาน�กงานเจ�าท�าสมุทรปราการ นำาเรือออก
ปฏ�บ�ต�งานสก�ดก��นคราบนำ�าม�นบร�เวณท��เก�ดเหตุ เพื�อลดผลกระทบ 
ก�บส��งแวดล�อมทางทะเลได�อย�างท�นท�วงท� 
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 เป็นความร�วมมือระหว�าง GISTDA และกรมทร�พยากร
ทางทะเลและชายฝั�ง  (ทช.) โดย GISTDA นำาเทคโนโลย�ภูม�สารสนเทศ
เข�ามาช�วยต�ดตามการใช�ประโยชน์ท��ด�นป่าชายเลน รวมถึง 
การต�ดตามการเปล��ยนแปลงของพื�นท��ป่าชายเลน ซึ�งเป็นเครื�องมือ 
และกลไกท��จะช�วยสน�บสนุนข�อมูลเช�งพื�นท��ท��เป็นปัจจ�บ�น ท��ม�ความ
น�าเชื�อถือและให�ความถูกต�องแม�นยำาสูง เพื�อเป็นข�อมูลสน�บสนุน
การต�ดส�นใจของผู�บร�หารในการใช�เป็นข�อมูลวางแผนการบร�หาร
จ�ดการพื�นท��ป่าชายเลนและชายฝั�งให�ม�ประส�ทธ�ภาพสูงสุด
 ว�ตถุประสงค์ของโครงการน�� คือ เพื�อปร�บปรุงแนวเขต
เส�นป่าชายเลนตามมต�คณะร�ฐมนตร� เพื�อจ�ดทำาฐานข�อมูลพื�นท�� 
ป่าชายเลน  24  จ�งหว�ดชายฝั�ง และเพื�อจำาแนกเขตการใช�ประโยชน์
ท��ด �นในป่าชายเลนใน 24 จ�งหว�ดชายฝั�ง โดยจ�ดทำาฐานข�อมูล 

เขตการใช�ประโยชน์ท��ด�นป่าชายเลนมาตราส�วน 1:10,000  
ในรูปแบบต�าง ๆ เช�น Shapefile, Map, Report
 ในการจ�ดทำาฐานข�อมูล GISTDA ใช�ภาพถ�ายดาวเท�ยม
ความละเอ�ยดสูงในสำารวจพื�นท��ป่าชายเลน เพื�อปร�บปรุงแนวเขต
เส�นป่าชายเลนท��วประเทศ และนำาส�งข�อมูลให� ทช. ไปบร�หาร
จ�ดการพื�นท��ป่าชายเลนในเขตน��น ๆ  เช�น การบุกรุกพื�นท��ป่าชายเลน  
การใช�ประโยชน์พื�นท��ป่าชายเลน ท��งน��  GISTDA ย�งเข�าไปม�บทบาท
ในการสร�างความเข�าใจและเผยแพร�รายละเอ�ยดของโครงการ
ให�ก�บศูนย์ ทช. ท��ม�ส�วนบร�หารจ�ดการเช�งพื�นท��อ�กด�วย น�บเป็น
ความสำาเร�จอ�กก�าวหนึ�งของ GISTDA ในการข�บเคลื�อนส�งคม 
ด�วยเทคโนโลย�ภูม�สารสนเทศอย�างเป็นรูปธรรม  

 โครงการจัดทําระบบฐานข�อมูลทรัพยากรป�าชายเลน โดยการจําแนกเขตการใช�ประโยชน�ที่ดินป�าชายเลน
 ด�วยภาพถ�ายดาวเทียมละเอียดสูง 
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GISTDA กับความร�วมมือหน�วยงานหลักในการบร�หาร
จัดการด�านทรัพยากรธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม 

 “การบูรณาการองค์รวม ไม�ใช�เรื�องของแพลตฟอร์ม
อย�างเด�ยว เมื�อก�อนงานประยุกต์จะแยกก�นเป็นส�วน ๆ  
ป่าไม�เกษตร ทะเล เมื�อ 3 ปีท��แล�วเราทำาระบบ GMOS  
ขึ�นมา เป็นเว�บไซต์ท��รวมงานประยุกต์ไว�ท��งหมด ตอนน�� 
ระบบเราเป็นองค์รวมแล�ว แต�เรื�องการทำางาน เราต�องทำาให�
เห�นเป็นรูปธรรม 
 ปีท��ผ�านมาเราม�โครงการหนึ�งท��ชื�อ โครงการประเม�น
ความเคร�ยดและความเส�ยหายของพืชไม�ผลยืนต�น จาก
การขาดนำ�าเพื�อการบร�หารจ�ดการนำ�า เป็นการประยุกต์ใช� 
เทคโนโลย�ภูม�สารสนเทศเรื�องการบร�หารจ�ดการพืชเคร�ยด 
โดยเราเร��มท��จ�งหว�ดอุดรธาน� อุบลราชธาน� และบางส�วน 
ของนครนายก ซึ�งเป็นการบูรณาการองค์รวมจร�ง ๆ ท��งในเรื�อง
ของการบร�หารจ�ดการนำ�า การเกษตร เรื�องภ�ยพ�บ�ต� ภ�ยแล�ง  
ภาคส�งคม เกษตรกร และประชาชน 
 การทำางานของพื�นท�� เราทำางานแบบบูรณาการ  
การทำางานของสำาน�กประยุกต์ก�ต�องบูรณาการด�วย ซึ�งค�ดว�า
โครงการน��จะขยายไปในการท��จะของบประมาณปีต�อ ๆ ไป”  
ดร.ศ�ร�ล�กษณ์ กล�าวท��งท�ายว�า “ม�นเป็นความช�ดเจนของ 
การบูรณาการท��งสองฝั�ง ท��งในฝั�งของสำาน�กงานท��เราอยากเห�น  
ก�บการยกระด�บเพ��มประส�ทธ�ภาพให�เห�นคุณค�าของงานประยุกต์
ในระด�บโจทย์ความต�องการของพื�นท��”

  ในการแก�ปัญหาร�วมก�บหน�วยงานหล�ก โดยทำา MoU  
บ�นทึกข�อตกลงความเข�าใจก�บหน�วยงานท��เก��ยวข�อง เช�น  
กรมทร�พยากรทางทะเลและชายฝั�ง (ทช.) กรมเจ�าท�า กรมป่าไม� 
กรมควบคุมมลพ�ษ เเละ 10 หน�วยงานทางด�านว�ฒนธรรม 
เป็นต�น ท��งน�� ในปีงบประมาณ 2563 GISTDA ลงนามในบ�นทึก 
ข�อตกลงความเข�าใจก�บกรมทร�พยากรทางทะเลและชายฝั�ง  
ในโครงการจ�ดทำาระบบฐานข�อมูลทร�พยากรป่าชายเลน และล�าสุด 
เมื�อว�นท�� 5 ส�งหาคม 2563 GISTDA จ�บมือก�บกรมควบคุม
มลพ�ษ ลงนามในบ�นทึกข�อตกลงความเข�าใจว�าด�วยความร�วมมือ 
ทางด�านการประยุกต์ใช�เทคโนโลย�อวกาศและภูม�สารสนเทศ เพื�อการ
จ�ดการมลพ�ษและส��งแวดล�อม น�บเป็นอ�กก�าวหนึ�งของ GISTDA  
ท��นำาเทคโนโลย�อวกาศและภูม�สารสนเทศเข�าไปแก�ปัญหาทาง 
ด�านทร�พยากรธรรมชาต�และส��งแวดล�อมอย�างเป็นรูปธรรม
 ดร.ศ�ร�ล�กษณ์ เล�าถึงการทำางานว�า “GISTDA  
เราไม�ได�ทำางานคนเด�ยว เราทำางานก�บ ทช.  เราทำางานก�บกรมเจ�าท�า  
เราทำา MoU ก�บ ทช. มา 2 รอบแล�ว เพราะเขาเห�นคุณค�า 
ของภาพข�อมูลพวกน�� เราทำาต��งแต�แปลภาพถ�ายดาวเท�ยม ว�เคราะห์
การก�ดเซาะชายฝั�ง จนกระท��งพ�ฒนาระบบ โดยสามารถเข�าไปดู
ข�อมูลย�อนหล�งได�จากระบบการบร�หารจ�ดการการเปล��ยนเเปลง 
พื�นท��ชายฝั�งท��ต�ดต��งไว�ท�� ทช. ทางด�านมลพ�ษหล�ก ๆ  เราเพ��งลงนาม 
ก�บกรมควบคุมมลพ�ษ เพราะไม�ว�าจะเป็นอะไรก�ตามท��อยู�บนฝั�ง  
สุดท�ายก�ลงทะเลหมด และม�ผลกระทบก�บส�ตว์นำ�า ซึ�งต�องทำางาน 
ร�วมก�บสถาน�ชายฝั�งท��เร�ยกว�า “Coastal Radar (เรดาร์ชายฝั�ง)” 
เป็นการใช�ร�โมตเซนเซอร์ย�งไปแล�วส�งข�อมูลสะท�อนกล�บมา  
ทำาให�เห�นการไหลเว�ยนของนำ�า ท�ศทางของกระแสนำ�า ช�วยช��เป้าว�า
มลพ�ษจะเคลื�อนท��ไปทางไหน เพื�อแจ�งเตือนเกษตรกรท��เพาะเล��ยง
ปลาในกระช�งให�เตร�ยมการป้องก�น และช�วยลดผลกระทบก�บส�ตว์นำ�า 
เป็นต�น
 นอกจากน��น ก�บหน�วยงานอื�น ๆ  ท��ลงนาม  MoU ร�วมก�น 
ก�จะม�การทำางานร�วมก�นอย�างจร�งจ�งต�อไป”

โครงการประเมินความเคร�ยดและความเสียหาย
ของพ�ชไม�ผลยืนต�น จากการขาดน้ําเพ�่อการ
บร�หารจัดการนํ้า
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ก า ร พั ฒน า อ งค� ก รแ ล ะ ท รั พย าก ร บุ คค ล  
(Organization Development  and Human Resource  
Management) คือการส�งเสร�มและสนับสนุนให�องค�กร 
ยกระดับความสามารถเพ�่อรองรับเป�าหมายและนโยบาย
ของ GISTDA โดยผ�านกระบวนการทาง HR เป�นหลัก 
ในการดำา เนินงาน ตั้ งแต�การสรรหาบุคลากรจนถึง 
การออกจากองค�กร และกระบวนการในการพัฒนาองค�กร
เพ�่อให� GISTDA มีรากฐานที่ม่ันคง

  
		 ภารกิจการพัฒนาองค์กร	(Organization	 
Development	:	OD)	 คือการสร�างความเปล��ยนแปลง 
ในทางท��ด�ข��นให�กับ		GISTDA	ตั�งแต่กรอบแนวคิด	พฤติกรรม	
ระบบการปฏิบัติงาน	 การพัฒนาบุคลากร	 วัฒนธรรม	 
ค่านิยมองค์กร	รวมถ�งการปรับโครงสร�างและอัตรากำาลัง
ให�สอดคล�องและรองรับเป้าหมายขององค์กรในอนาคต	
โดยให�ความสำาคัญกับบุคลากรทุกระดับ	 ตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์	(Vision)	พันธกิจ	(Mission)	ตลอดจนค่านิยม	
(Core	Value)	ของ	GISTDA
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		 การดำาเนินงานของงานพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร
ในปี	2563	น��	
		 1.	 พัฒนากระบวนการทำางานโดยการปรับปรุง
โครงสร�าง	GISTDA	 เพื�อให�สอดคล�องกับภารกิจสำาคัญของ
องค์กร	
		 2.	 โครงการส่งเสริมการทำางานภายใน	GISTDA	 
ในรูปแบบ	SMART	OFFICE	 เพื�อส่งเสริมและพัฒนากรอบ
แนวคิดแบบก�าวหน�า	(Growth	Mindset)	 ให�กับบุคลากร 
ของ	GISTDA	ในการพัฒนาตนเอง	กระบวนการทำางาน	รวมถ�งการ
นำาเสนอแนวคิดใหม่	ๆ	ท��เป็นประโยชน์ต่อองค์กร	โดยดำาเนิน
โครงการผ่านการสื�อสารทางช่องทางออนไลน์ต่าง	ๆ 	ของ	GISTDA

		 3.	 การจัดทำาแนวปฏิบัติเรื�อง	การสร�างและยกระดับ
สภาพแวดล�อม	เพื�อคุณภาพช�วิตท��ด�ในการทำางาน		
		 4.	 หลักสูตรฝึกอบรม	พัฒนาบุคลากรของกลุ่มภารกิจ
พิเศษด�านพัฒนาการตลาดและลูกค�าสัมพันธ์	 ด�านการสื�อสาร 
ในท��สาธารณะ	 และหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ 
เพื�อความน่าเชื�อถือ
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ต�ำแหน่ง 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ผู�บริหาร (หัวหน�าฝ�ายขึ้นไป) 43 43 83 82 96 97 45 39 35
วิศวกร 49 40 45 34 28 30 36 34 34

นักภูมิสารสนเทศ 57 48 51 51 44 48 61 59 63
นักวิจัย/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม/

นักวิชาการเผยแพร� 30 24 25 36 39 34 56 35 37

บริการ/บริหารทั่วไป 102 124 106 106 105 105 106 20 131
เจ�าหน�าท่ีสนับสนุน 18 24 16 15 14 13 20 121 11

รวม 299 303 326 324 326 327 324 308 311
ปริญญาเอก 6 9 17 20 26 21 16 21 15
ปริญญาโท 130 109 112 106 112 137 102 138 101
ปริญญาตรี 140 163 181 182 173 155 200 133 183

ต�่ากว�าปริญญาตรี 23 22 16 16 15 14 6 16 12
รวม 299 303 326 324 326 327 324 308 311
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ส�ำนักตรวจสอบภำยใน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหาร การเงิน 

งบประมาณ การบริหารทรัพย์สินอื่น ๆ ของ GISTDA ให�ค�าปรึกษาแก� 
ผู�บริหารของหน�วยงานและหน�วยรับตรวจ เพื่อแก�ไขและปรับปรุงให�เป�น
ไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ ค�าส่ัง มติคณะกรรมการ
บริหารและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข�อง เพื่อให�การปฏิบัติงานบรรลุเป�าหมาย 
และเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ

ฝ�ำยกฎหมำยและสัญญำ
จัดท�า ปรับปรุงระเบียบ ข�อบังคับ หลักเกณฑ์ ค�าส่ังและประกาศ

ต�าง ๆ ของ GISTDA ให�ค�าปรึกษา แนะน�า ตีความ ให�ความเห็น และ
ตอบข�อหารือที่เกี่ยวข�องกับงานด�านกฎหมาย งานด�านนิติกรรม สัญญา 
แก�หน�วยงานภายใน การระงับข�อพิพาทระหว�าง GISTDA กับหน�วยงาน
ภายนอก งานด�านวินัย อุทธรณ์ร�องทุกข์ภายในองค์กร

ฝ�ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร สทอภ.
จัดท�าเอกสารวาระการประชุม มติและรายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหาร ประสาน ติดตาม และด�าเนินงานตามนโยบาย 
คณะกรรมการบริหารร�วมกับหน�วยงานต�าง ๆ สนับสนุนการปฏิบัติหน�าที่
ของคณะกรรมการบริหารในการขับเคลื่อน และก�ากับดูแลกิจการ 
ขององค์กรและการพัฒนาตนเอง รวมทั้งการประเมินตนเอง และ 
การเข�ารับการอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและต�างประเทศ

ฝ�ำยพัฒนำโครงสร�ำงพื้นฐำนภูมิสำรสนเทศของประเทศ
จัดท�าแผนแม�บทและแผนปฏิบัติการด�านระบบข�อมูลภูมิสารสนเทศ 

ประสาน รวบรวม ติดตามการจัดท�าชั้นข�อมูลพื้นฐานสารสนเทศ การพัฒนา
โครงสร�างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (National Spatial Data 
Infrastructure: NSDI) การบริการ การด�าเนินงานด�านระบบสืบค�นและ
แลกเปลี่ยนข�อมูลภูมิสารสนเทศ (Geo-Spatial Clearing House) ภายใต� 
กรอบการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ รวมทั้ง 
ประสานงาน การเช่ือมโยงเครือข�ายการบริการข�อมูลภูมิสารสนเทศระหว�าง
หน�วยงานต�าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข�อง ศึกษาและพัฒนาจัดท�ามาตรฐานกลางของ
ข�อมูลและระบบภูมิสารสนเทศ ตลอดจนสนับสนุน ส�งเสริมและถ�ายทอด
การใช�งานมาตรฐานภูมิสารสนเทศและความรู�ความเข�าใจด�านพัฒนา
โครงสร�างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศสู�ผู�ใช�งานในทุกระดับ

ส�ำนักโครงกำรธีออส-2
บริหารจัดการโครงการระบบดาวเทียมส�ารวจเพื่อการพัฒนา 

(THEOS-2) พัฒนาแพลตฟอร์ม AIP (Actionable Intelligence Policy) 
ส�าหรับการบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบองค์รวม และร�วมกับหน�วยงาน 
ผู�ใช �ในการพัฒนาและขับเคลื่อนการประยุกต์ใช�งานระบบโซลูชั่น 
แอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศเพ่ือสร�างคุณค�าต�อประเทศ ท้ังด�านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล�อม และความมั่นคง ส�งเสริมการก�าหนดวาระส�าคัญ 
ของ GISTDA รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงกลไก 
การบริหารจัดการและการด�าเนินงาน เพ่ือยกระดับและน�าไปสู�องค์กร 
แห�งคุณค�า (Value-based organization) เป�นผู�เเทนของ GISTDA  
ตามอ�านาจหน�าที่ที่ ได�รับมอบหมายในการติดต�อประสานงาน เจรจา 
ส่ือสารข�อมูลกับหน�วยงานทั้งภายในเเละภายนอก รวมถึงการเสนอความเห็น 
เเละด�าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง

ภำรกิจนวัตกรรมอวกำศ
บริหารและจัดการทรัพยากรและโครงสร�างพื้นฐานด�านเทคโนโลยี

อวกาศและการส�ารวจจากระยะไกล อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 
และพัฒนาเทคโนโลยี ส�งเสริมนวัตกรรมด�านอวกาศและการส�ารวจ 
ระยะไกล เพื่อการพัฒนาธุรกิจและบริการตลอดจนอุตสาหกรรมต�อเนื่อง 
รวมทั้ง ส�งเสริม สนับสนุนและบูรณาการเครือข�ายพันธมิตรเพ่ือสร�าง
นวัตกรรมด�านอวกาศและการส�ารวจระยะไกล บริหารจัดการระบบ
ดาวเทียม การควบคุมและการรับสัญญาณ เพื่อผลิตข�อมูลมาตรฐาน 
ตามนโยบายของ GISTDA และตรงต�อความต�องการของผู�รับบริการ 
อย�างต�อเน่ือง

ส�ำนักปฏิบัติกำรดำวเทียม
ควบคุมการปฏิบัติการของดาวเทียมไทยโชต และดาวเทียม 

ส�ารวจโลกของประเทศไทยในอนาคต รับสัญญาณดาวเทียมดวงอื่น ๆ 
เพื่อผลิตข�อมูลภาพถ�ายดาวเทียมให�ได�มาตรฐาน ตรวจสอบ ติดตาม 
วางแผนถ�ายภาพตามนโยบายของ GISTDA และความต�องการของผู�รับ
บริการ รวมทั้ง จัดท�าคลังข�อมูลจากดาวเทียม บ�ารุงรักษา โครงสร�าง 
พ้ืนฐานระบบปฏิบัติการภาคพื้นดินต�าง ๆ  เพื่อให�ภารกิจสามารถด�าเนินไป
ได�อย�างต�อเนื่องและมีคุณภาพ

ส�ำนักพัฒนำอุทยำนรังสรรค�นวัตกรรมอวกำศ
ส�งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมด�านอวกาศและการ

ส�ารวจจากระยะไกล บริหารจัดการพ้ืนที่เพ่ือรองรับการด�าเนินธุรกิจและ
อุตสาหกรรม การบริการเชิงพาณิชย์และบ�มเพาะในการพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศระหว�างหน�วยงานภายนอก / ผู�รับบริการ 
กับ GISTDA ให�เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ
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ภำรกิจประยุกต�และบริกำรภูมิสำรสนเทศ
จัดหา ผลิต และให�บริการข�อมูลภูมิสารสนเทศจากดาวเทียมและ

จากแหล�งอ่ืน ๆ  สร�างมูลค�าและคุณค�าของผลิตภัณฑ์และบริการ บริหาร
จัดการระบบบริการข�อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานกลาง (FGDS) ของ
ประเทศ และบ�ารุงรักษาระบบส�ารวจภาคพื้นดิน เพื่อให�บริการได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาความร�วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรและเครือ
ข�ายทั้งในและต�างประเทศ

ส�ำนักผลิตภัณฑ�ภูมิสำรสนเทศ
ส�ารวจ รวบรวม จัดหา และผลิตข�อมูลจากดาวเทียมและข�อมูล 

ภูมิสารสนเทศ และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ให�พร�อมใช�งานบริหารจัดการฐานข�อมูล 
ภูมิสารสนเทศให�เป�นไปตามมาตรฐาน พัฒนาเครือข�ายและเช่ือมโยงระบบ
การบริการข�อมูลให�เป�นไปตามมาตรฐานสากล

ส�ำนักประยุกต�และบริกำรภูมิสำรสนเทศ
จัดหา พัฒนา เผยแพร� และให�บริการข�อมูลจากดาวเทียม ข�อมูล 

ภูมิสารสนเทศที่ได�มาตรฐาน เคร่ืองมือ ระบบอุปกรณ์ เทคนิควิธี การให�
ค�าปรึกษา ผู �เชี่ยวชาญ รวมทั้งการดูแลรักษาและปรับปรุงฐานข�อมูล 
เพื่อการใช�ประโยชน์ในเชิงสาธารณะและเชิงธุรกิจ รวมถึงพัฒนาและ 
ให�บริการต�นแบบและแบบจ�าลอง การใช�ประโยชน์ข�อมูลจากดาวเทียม 
และภูมิสารสนเทศในด�านต�าง ๆ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ ส่ิงแวดล�อม ภัยพิบัติ เศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง และคุณภาพ
ชีวิต ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และผลักดันให�เกิดการใช�ประโยชน์
ข�อมูลในการพัฒนาประเทศ

ส�ำนักพัฒนำธุรกิจและเครือข�ำยพันธมิตร
ศึกษา ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข�อง 

รวมทั้งก�าหนดบทบาทขององค์กรในการด�าเนินงานร�วมกับพันธมิตรและ
เครือข�ายทั้งในและต�างประเทศ ด�าเนินการด�านการตลาด เพ่ือผลักดัน
ให�การบริการข�อมูล และผลิตภัณฑ์อย�างทั่วถึง และแสวงหาพันธมิตร  
เพ่ือด�าเนินการท้ังเชิงสาธารณประโยชน์และเชิงธุรกิจ

สถำบันวิทยำกำรอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
ผลิตบุคลากรด�านวิชาการเพื่อการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและ

ถ�ายทอดความรู �ด�านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ด�าเนินการ
โครงการวิจัยเพื่อสร�างฐานความรู� ทั้งในป�จจุบันและอนาคต บริการให�ค�า
ปรึกษาด�านองค์ความรู�และสื่อการเรียนการสอนด�านเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศแก�กลุ�มเป�าหมายในทุกระดับตามความต�องการของ
หน�วยงานและผู�รับบริการ

กลุ�มวิชำกำร
ด�าเนินโครงการ วิจัย พัฒนา โครงการศึกษาต�าง  ๆ  ในฐานะที่ปรึกษา

ตามกรอบโครงการที่ก�าหนด จัดหา พัฒนา เคร่ืองมือ อุปกรณ์ บุคลากร 

สร�างเครือข�ายและประสานแหล�งทุนทางวิชาการ เพ่ือการด�าเนินโครงการ 
จัดท�ารายงานผลการวิจัย รวบรวม สร�างกลุ�มนักวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงาน
เฉพาะกิจในลักษณะโครงการ (Project based) ตามวาระ (Agenda) ที่ส�าคัญ 
ในป�จจุบันและอนาคต ตามความต�องการท้ังภายในและภายนอกส�านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ส�ำนักพัฒนำและถ�ำยทอดองค�ควำมรู�
ถ�ายทอดองค์ความรู� พัฒนาและเชื่อมโยงเครือข�ายทางวิชาการกับ

สถาบันการศึกษา ก�าหนดและออกแบบหลักสูตรตามความต�องการ เพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถบุคลากรให�พร�อมใช�งานด�านเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ บริการจัดฝ�กอบรม ประชุมวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ  
สร�างความตระหนักและส�งเสริมการใช�ประโยชน์อย�างแพร�หลายและ 
ต�อเนื่อง รวมท้ังพัฒนาและบริหารแหล�งเรียนรู�ภูมิสารสนเทศสาธารณะ 
เช�น ห�องสมุด ศูนย์การเรียนรู�พิพิธภัณฑ์และยานยนต์แห�งการเรียนรู�

ภำรกิจขับเคลื่อนองค�กร
วางแผน สนับสนุนและบูรณาการพันธกิจองค์กรขับเคล่ือนองค์กร

ตามนโยบายและความสอดคล�องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข �องทั้งระดับ
ประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ อ�านวยการให�องค์กรมีการด�าเนินการ 
ท่ีคล�องตัว มีความยืดหยุ�น สามารถปรับตัวให�เข�ากับป�จจัยเงื่อนไขและ
สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอก บริหารจัดการและพัฒนา องค์กร 
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ พัสดุ ระบบโครงสร�างพ้ืนฐานและทรัพย์สิน
องค์กร ตลอดจนก�าหนด ติดตาม และทบทวนกิจกรรมการด�าเนินงาน 
ของทุกภารกิจของ สทอภ. ในส�วนที่เกี่ยวกับกิจการภายนอก รวมทั้ง
จัดการให�องค์กรมีจุดยืนและภาพลักษณ์ที่สมดุลระหว�างการเป�นองค์กร 
เพื่อประโยชน์ทางสังคมและทางธุรกิจ

ส�ำนักบริหำรกลำง
ให�บริการงานโครงสร�างพื้นฐานขององค์กร ได�แก� งานสารบรรณ 

บริหารงานทั่วไป พัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ การเงิน การคลัง 
รวมถึงส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารขององค์กร ตลอดจนการบริหารจัดการการบริหารงานบุคคล  
เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ส�ำนักยุทธศำสตร�
จัดท�าและทบทวนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และจัดท�างบประมาณ

เพื่อการด�าเนินงานในทุกภารกิจ วิเคราะห์ทิศทางการด�าเนินงานทั้งป�จจุบัน
และอนาคต ติดตาม ประเมินผล บริหารผลการปฏิบัติงานของหน�วยงาน
ต�าง ๆ ภายใน GISTDA ให�เป�นไปตามยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรและ
ทรัพยากรบุคคลให�มีศักยภาพเพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรให�บรรลุเป�าหมาย
รวมทั้งสร�างและส�งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให�มีความโดดเด�น 
สอดคล�องกับบทบาทหน�าที่และยุทธศาสตร์ของ GISTDA เพื่อให�เป�น 
ท่ียอมรับทั้งในและต�างประเทศ
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ส�ำนักผลิตภัณฑ�ภูมิสำรสนเทศ
Geo-information Products Office

ส�ำนักพัฒนำธุรกิจและเครือข�ำยพันธมิตร
Business and All iance Development Office

ส�ำนักประยุกต�และบริกำรภูมิสำรสนเทศ
Business and All iance Development Office

ส�ำนักบริหำรกลำง
Administration Office

ส�ำนักยุทธศำสตร �
Corporate Strategy Office

กลุ �มวิชำกำร Academic Section

ส�ำนักพัฒนำและถ�ำยทอดองค�ควำมรู�
Knowledge Development 

and Outreach Office

ส�ำนักพัฒนำอุทยำนรังสรรค�
นวัตกรรมอวกำศ
Space Krenovation Park

ส�ำนักปฏิบัติกำรดำวเทียม
Satellite Operation Office

◆
◆ ◆
◆ ◆

◆ ◆
◆ ◆

◆

◆

◆

◆

◆
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กรรมกำรผู �ทรงคุณวุฒิ กรรมกำรผู �ทรงคุณวุฒิ

กรรมกำรผู �ทรงคุณวุฒิ

กรรมกำรผู �ทรงคุณวุฒิ กรรมกำรผู �ทรงคุณวุฒิ

กรรมกำรเเละเลขำนุกำรโดยต�ำเเหน�ง 
ผู�อ� ำนวยกำร GISTDA

ประธำนกรรมกำร

ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร� วิจัยและนวัตกรรม

กรรมกำรโดยต�ำแหน�ง

เจ�ำกรมแผนที่ทหำร
กรรมกำรโดยต�ำแหน�ง

ผู�แทนผู �อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ 
กรรมกำรโดยต�ำแหน�ง
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ผู�อ�านวยการ GISTDA

ปฏิบัติงาน รองผู�อ�านวยการ GISTDA
ปฏิบัติงาน อธิการสถาบันวิทยาการ
อวกาศและภูมิสารสนเทศ GISTDA

ปฏิบัติงาน รองผู�อ�านวยการ GISTDA

รองผู�อ�านวยการ GISTDA

◆ ◆

◆◆

◆
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   ผู�อ�ำนวยกำรส�ำนักผลิตภัณฑ�ภูมิสำรสนเทศ

	 ผู�อ�ำนวยกำรส�ำนักโครงกำรธีออส-2

 ผู�อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำอุทยำนรังสรรค�นวัตกรรมอวกำศ

        ผู�อ�ำนวยกำรส�ำนักปฎิบัติกำรดำวเทียม

  ผู�อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกลำง

	 ผู�ช�วยผู�อ�ำนวยกำร	GISTDA

		 ผู�อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำและถ�ำยทอดองค�ควำมรู�

ผู�อ�ำนวยกำรส�ำนักประยุกต�และบริกำรภูมิสำรสนเทศ

ผู�อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำธุรกิจและเครือข�ำยพันธมิตร

	 ผู�อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจสอบภำยใน

1

1

2

2

3

3

4

4
5
6





ช่ือหนังสือ : จ�สด�า
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สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค�การมหาชน)
Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization)

ศูนย�ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขท่ี 120  อาคารรวมหน�วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7
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