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Organizat ion in Geo-space

Intell igence Del iver ies by 2020

พันธกิจ ผลิต จัดหา รวบรวม วิเคราะห์ และจัดท�าคลังข้อมูลจากดาวเทียมส�ารวจ

ทรัพยากร และภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ

ให้บริการข้อมูล และให้ค�าปรึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ทั้งในประเทศและระดับสากล

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศ 

และภูมิสารสนเทศในระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ

พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ การสร้างอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 

การสร ้างมูลค ่าเพิ่ม และหารายได ้ โดยไม ่แสวงหาก�าไรจากการบริการ 

(ทั้งด้านวิชาการและข้อมูล)

พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศท้ังในและต่างประเทศ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและระบบดาวเทียมส�ารวจ

ทรัพยากร

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
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ประว ัต ิความเป ็นมา

ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการ NASA 

ERTS-1 ซ่ึงเป็นดาวเทียมสำารวจทรัพยากรดวงแรก 

ของโลก เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2514 

ภายใต้การดำาเนินงานของโครงการสำารวจ

ทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สำานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยทำาหน้าที่ 

ประสานงาน จัดหาข้อมูลดาวเทียม ดำาเนิน

การวิเคราะห์ข้อมูล ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอด

จนจัดหาทุนฝึกอบรม ดูงาน และการประชุม 

ทัง้ระดบัประเทศและนานาชาต ิดว้ยผลสำาเรจ็ของ 

โครงการ จงึได้มกีารเปลีย่นสถานภาพโครงการฯ 

เปน็หนว่ยงานระดบักองชือ่ กองสำารวจทรพัยากร 

ธรรมชาติด้วยดาวเทียม ใน พ.ศ. 2522 และใน 

พ.ศ. 2525 ไดด้ำาเนนิการจดัตัง้สถานีรบัสญัญาณ 

ดาวเทยีมขึน้ทีเ่ขตลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร 

นับเป็นสถานีรับแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อ พ.ศ.  2541 รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูป

ระบบราชการเพ่ือให้การทำางานคล่องตัวขึ้น 

จึงไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน 

พ.ศ. 2542 และด้วยความสำาคัญของการใช้

เทคโนโลยีด้านการสำารวจข้อมูลระยะไกลและ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพัฒนา

ประเทศ ใน พ.ศ. 2543 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ได้จัดต้ังหน่วยงาน

ใหม่โดยรวมกองสำารวจทรัพยากรธรรมชาติ

ด้วยดาวเทียม สำานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติและฝ่ายประสานงานและส่งเสริมการ

พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์ข้อมูล

ขอ้สนเทศ สำานกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามพระราช

กฤษฎีกา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543  

ในนามของ “สำานักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ

และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)“ ตั้งแต่ 

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2543

สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีตัวย่อว่า “สทอภ.” 

และมีช่ือภาษาอังกฤษ “Geo- Informatics 

and Space Technology Development Agency 

(Public Organization) -GISTDA” เปน็หนว่ยงาน 

ของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชน ซ่ึงมุ่งเน้น 

การบริหารและดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการ

ต่าง ๆ  ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
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สารประธานกรรมการ
สทอภ.

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
ประธานกรรมการ ส�านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

การดำาเนินงานในปี พ.ศ. 2562 ถือเป็นช่วงสำาคัญ

ที่ สทอภ. จะต้องขับเคลื่อนภารกิจโครงการระบบดาวเทียม

สำารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย คณะกรรมการ สทอภ. จึงให้ความสำาคัญกับการ

ติดตามและกำากับดูแลการบริหารโครงการฯ อย่างใกล้ชิด 

รวมทัง้สนบัสนนุการปรบัโครงสรา้งองคก์รเพือ่ให้สอดคลอ้ง

กับภารกิจใหม่และการขับเคลื่อนการดำาเนินงานในรูปแบบ 

Agenda Based ในขณะเดียวกันได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนา

บคุลากรโดยการ Up-Skill และ Re-Skill ใหบ้คุลากรมคีวาม 

พร้อมสำาหรับการทำางานในระบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ภายใตภ้ารกจิโครงการ THEOS-2 เพือ่ใหห้น่วยงานสมัฤทธผิล 

ตามเป้าหมาย

นอกจากน้ี คณะกรรมการฯ ได้เล็งเห็นความ

สำาคัญของการผลิตกำาลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศให้แก่ประเทศและการใช้ประโยชน์จาก 

Infrastructure ภายใต้โครงการ THEOS-2 จึงมุ่งเน้น 

ให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและ

สถาบันการศึกษาในภูมิภาค เพ่ือร่วมกันผลิตกำาลังคน 

รวมทั้งผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้ Infrastructure 

จากโครงการ THEOS-2 ในอนาคต 

และจากการท่ี “จิสด้า” ได้กำาหนดนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรแห่งคุณค่า หรือ 

Value Based Organization การดำาเนนิงานตามแผนปฏบิตัิ

ราชการป ี2563 จึงเน้นการทำางานตามแนวคดิ Value Based 

ทีจ่ะสรา้งใหเ้กดิคณุค่าตอ่องคก์รและประเทศ ซึง่สอดคลอ้ง

กับวิสัยทัศน์ขององค์กร “GISTDA To be Value based 

Organization in Geo-space Intelligence Deliveries 

by 2020”

ในนามของคณะกรรมการ สทอภ. ผมขอขอบคุณ

บุคลากรทุกฝ่ายที่ ได้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ และร่วมกัน 

ขับเคลื่อนให้ “จิสด้า” เป็นหน่วยงานที่พัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาแก่ประเทศได้อย่างยั่งยืน 
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สารผู้อ�านวยการ
สทอภ.

ความท้าทายที่สำาคัญในศตวรรษที่ 21 คือบริบท

และสถานการณใ์นการพฒันาประเทศทีต่อ้งเผชญิกบัพลวตั 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำาให้ต้องมีการปรับตัว 

อยูต่ลอดเวลาเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายตามแนวนโยบายทีว่างไว้ 

นัน่คอื “การมุง่เนน้การพัฒนาอยา่งยัง่ยนืเพือ่ใหค้นไทยทกุคน 

มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้” จงึตอ้งกำาหนดเปน็วาระสำาคัญเพือ่การ

ขบัเคลือ่น Agenda Setting ใหก้บัประเทศ โดยคำานงึถงึมมุมอง 

ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ใช้งานที่เช่ือมโยงกันในทุก

มิติเพ่ือให้เกิดการดำาเนินการทุกสรรพส่ิงให้มี Impact ซึ่ง 

ส่ิงสำาคัญและจำาเป็นท่ีจะนำาพาไปสู่เป้าหมายได้คือ “นวัตกรรม”

สทอภ. ในฐานะหน่วยงานด้านเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศของประเทศได้พัฒนานวัตกรรมที่เรียก

ว่า Actionable Intelligence Policy Platformหรือ AIP 

ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมที่ “Invented in Thailand เพ่ือการ 

ขับเคล่ือนนโยบายของประเทศ อีกท้ังเป็นพื้นฐานของ

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภายใต้โครงการ 

THEOS-2 การจะพัฒนา AIP ให้ไปสู่ความสำาเร็จได้นั้น 

ทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ AIP ผ่านการ

เรียนรู้ร่วมคิดร่วมทำา ร่วมติดตามผล เพื่อให้ประเทศได้ 

รับประโยชน์สูงสุด โดยมีบริษัท Airbus เป็นผู้ร่วมพัฒนา 

เป็นทั้ง Partner และ Co Developer ร่วมกับ สทอภ. โดย

ใช้หลักการพัฒนากำาลังคนให้มีความเช่ียวชาญเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับ Space ทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ 

Astronomicalspace, Aerospace, Landspace และ 

Seaspace เพื่อนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาและความเข้าใจ

อย่างยั่งยืน

ท้ายท่ีสุด “คน” ยังเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญที่จะ

ต้องทำาให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก เพื่อให้

เกิดการมีส่วนร่วมในทุกรูปแบบ รวมถึงยกระดับให้ “คน” 

เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุก ๆ  ด้านเพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศท่ามกลางการแข่งขันใน

ยุคแห่งนวัตกรรม และเป็น “คน” ที่มีความพร้อมในการ

เป็นปัจจัยชี้ขาดความสำาเร็จของประเทศชาติ อีกทั้งต้อง 

เตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัสถานการณท์ีเ่ปล่ียนแปลง รองรบักับ

การพัฒนาคนไทยก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสมบูรณ์

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
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การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นส่ิงที่ประชาคมโลกให้ความ

สำาคญัและมปีฏญิญาร่วมกนัในการทำาให้การพฒันาสมดลุกบั

สิง่แวดล้อมและระบบนเิวศตามนยิามของ Brultland Report 

ซึ่งได้ให้นิยามของการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable  

Development ว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาที่ 

ตอบสนองความจ�าเป็นของคนยุค โดยไม่ลดขีดความ

สามารถในการตอบสนองความจ�าเป็นของคนยุคต่อไป 

”นัน่กห็มายความว่า มนษุย์จะมุง่แต่การพฒันาจนก่อให้เกดิ

ความเสยีหายต่อสิง่แวดล้อมอนัจะส่งผลกระทบต่อคนรุน่หลงั 

ไม่ได้ การพฒันาต้องมุง่เน้นการลดความยากจน สร้างเสรมิ

คณุภาพชวีติทีด่แีละการมคีวามสขุอย่างเท่าเทยีมรวมถงึการ

มีส่วนร่วมรับผิดชอบในสังคมอย่างเท่าเทียมกันในสังคม 

ทุกระดับทุก ๆ  ประเทศ

จิสด้าในฐานะหน่วยงานสนับสนุนและการประยกุต์

ใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและเทคโนโลยอีวกาศ ซึง่เป็นเครือ่งมอื

สำาคญัของการพฒันาประเทศไทย ตระหนักถงึความสำาคญัของ

การพฒันาทีย่ัง่ยนืมาโดยตลอด นโยบายของจสิด้าสอดคล้อง

กับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium 

Development Goals (MDGs) ซึง่สหประชาชาตแิละประเทศ

สมาชกิได้กำาหนดขึน้เพือ่แก้ปัญหาวกิฤตทิีโ่ลกกำาลงัเผชญิอยู่

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจน ความหิวโดยความเลื่อมลำ้า

ทางสังคม การขาดแคลนทรัพยากร สภาวะโลกร้อน ฯลฯ 

โดยเริม่มาตัง้แต่ พ.ศ. 2543 - 2558 หลงัจาก MDGs ส้ินสดุลง 

ก็ดำาเนินนโยบายตามกรอบเป้าหมายใหม่เพื่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ที่เรียกว่า Sustainable 

Development Goals หรอื SDGs ซึง่ม ี17 เป้าหมาย ระยะเวลา 

15 ปี คือ พ.ศ. 2558 - 2573 เพ่ือแก้ปัญหาโลกที ่

ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซ่ึงครั้งนี้เป็นการมองปัญหาแบบ 

เชื่อมโยงกันทั้งมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม 

มิติเศรษฐกิจ โดยมีมิติการบริหารจัดการเป็นกลไกในการ

เชื่อมโยงไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ภารกจิสำาคัญของจสิด้าจงึเป็นการพฒันานวตักรรม

ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และส่งเสริม 

ให้เกิดการประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศบรรลุ

เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมรับมือกับการ

เปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีรดุหน้าไปอย่าง 

ก้าวกระโดด รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ 

ทางด้านธรุกิจให้เป็นกลไกสำาคญัของการขบัเคลือ่นการพัฒนา

ไปพร้อม ๆ  กบัหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือให้ประเทศไทย 

บรรลเุป้าหมายแห่งการพัฒนาทีย่ัง่ยนืตามกรอบยทุธศาสตร์ชาต ิ

20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งให้ความสำาคัญในการพัฒนา

ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่ไปกับความเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม

บทสรุป
ผู ้บริหาร

Space
for the Future
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ทดแทนดาวเทียมดวงเก่าเท่านั้น หากยังมุ่งพัฒนากำาลังคน 

ส่งเสรมิและยกระดบัขดีความสามารถของบคุลากร ผ่านการ 

แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับบริษัท AIRBUS ซึ่งจะทำาให้

ประเทศไทยสามารถต่อยอดและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมอวกาศของตนเองได้ในอนาคต โครงการ 

THEOS-2 ยังมาพร้อมเครื่องมือที่เรียกว่า Actionable 

Intelligence Platform (AIP) แพลตฟอร์มบรหิาร Big Data  

อัจฉริยะซึ่งจะช่วยประมวลผลข้อมูลอันซับซ้อนหลากหลาย

ให้เกิดเป็นนโยบายที่สามารถนำาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้

จริงและมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของเทคโนโลยีภู มิสารสนเทศ จิสด ้า 

เดินหน้าพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล 

และเครือ่งมอืทีจ่ะนำาไปใช้ประโยชน์ต่อการบรหิารประเทศใน 

หลาย ๆ  ด้าน อาท ิด้านการเกษตร ทำาให้สามารถเพิม่ผลผลิต

และลดการสญูเสยีจากศตัรพูชืและภยัธรรมชาต ิสร้างความ

ยั่งยืนให้เกษตรกร การจัดทำาแอปพลิเคชัน “ชุมชนไม้มีค่า” 

แนะนำาการปลกูไม้มีค่าให้เหมาะกบัพืน้ที ่เป็นต้น ด้านภยัพบิติั 

ติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง และเตือนภัย อาทิ นำ้าท่วม

ไฟป่า พายุ ช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น รวมไปถึงงาน

ด้านการอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิอาท ิป่าไม้ และแหล่งนำา้ 

ตลอดจนงานด้านความมัน่คงของประเทศด้วย ทัง้หมดนี ้นับ

เป็นความภาคภมิูใจของบคุลากรทกุคนในองค์กร ทีมี่ส่วนร่วม 

ในการส่งมอบคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อใช ้

ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความยั่งยืน

ในปีที่ผ่านมา จิสด้ามุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี

ด ้านอวกาศ เพื่อส่งเสริม “Space Industry” หรือ 

“อุตสาหกรรมอวกาศ” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 New S-Curve 

อุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคตของประเทศไทยท่ีรัฐบาล

ให้การสนับสนุนสอดคล้องกับแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ 

20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่ต้องการให้ประเทศไทย 

เป็นผู้นำาด้านเทคโนโลยีอวกาศในอาเซียน เพ่ือผลักดันให้ 

Space Economy ของไทยเติบโตเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงปัจจุบัน  

Space Economy สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 

29,701 ล้านบาท และมูลค่าทางสังคม 5,858 ล้านบาท 

ทัง้นี ้จิสด้าได้เร่งผลกัดนัและส่งเสรมิทัง้ในเรือ่งของการวจิยั 

ส่งเสริมผู้ประกอบการ การสร้างกลุม่เครอืข่ายต่างประเทศ 

ให้เกดิเป็นนเิวศ(ecosystem) ด้านอวกาศ ผ่านโครงการต่าง ๆ  

มากมาย อาทิ การส่งเสรมิงานวจิยัในอวกาศ  Frontier  Research 

ภายใต้การดำาเนินงานของโครงการ National Space 

Exploration (NSE) การพฒันา GNSS การจดัประกวดไอเดีย

นวตักรรมธรุกจิ ตลอดจนกิจกรรมเสรมิสร้างความตระหนกั

รู้ด้านอวกาศ งาน Thailand Space Week 2019 และการ

จัดค่ายเยาวชน Thailand Space Camp เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังเร่งดำาเนินโครงการ THEOS-2  

ซึ่งเริ่มดำาเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 โครงการ THEOS-2 

นับเป ็นก ้าวสำาคัญของวงการเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศของประเทศไทย เนื่องจากเป็นโครงการที่ 

ไม่ได้มุ ่งเน้นไปที่การจัดหาดาวเทียมสำารวจโลกดวงใหม่
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“อวกาศ” เป็นส่ิงเร้นลับท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้

มนุษยชาติมาเน่ินนานหลายพันปี การเฝ้าสังเกตอวกาศอันไกลโพ้น 

สร้างความฝันอันยิ่งใหญ่ให้มนุษย์อยากไปสัมผัสและเรียนรู้ 

จนอาจกล่าวได้ว่า “อวกาศ” เป็นบ่อเกิดของศิลปวิทยาการและ

ศาสตรค์วามรูห้ลายแขนงทีม่นษุยใ์ชเ้ปน็เครือ่งมอืเพ่ือพฒันาโลก

ให้เจริญก้าวหน้าดังเช่นปัจจุบัน

ทุกวันนี้มนุษย์เรายังคงมี “อวกาศ” เป็นแรงบันดาลใจ

และนำาประโยชนจ์ากหว้งอวกาศมาใชส้รา้งสรรคเ์ทคโนโลยแีละ

นวัตกรรม นับตั้งแต่การสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง การสำารวจ

ทรัพยากร การศึกษาวิจัย ฯลฯ ยังถูกนำามาใช้เป็นเครื่องมือใน

การแก้ปัญหาสำาคัญ ๆ  ของโลก อีกทั้งเช่น สภาพภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลง การสร้างความมั่นคงทางอาหาร การแก้ปัญหา 

S PA C E  E C O N O M Y
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ภยัพิบติั การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ตลอดจน

การสร้างความผาสุกอย่างเท่าเทียมกันให้แก่มนุษย์ทุกคน

ดร.ดำารงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงานอธิการสถาบัน

วิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ กล่าวว่า “อวกาศเป็นเรื่อง

ใกล้ตัว และอยู่ในชีวิตประจำาวันของเรา เพียงเราหยิบโทรศัพท์

ขึ้นมาหาเส้นทาง เราได้ใช้ประโยชน์จากอวกาศแล้ว อวกาศ

เก่ียวข้องกับทุกคน ทุกวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่” ปัจจุบัน 

การใชป้ระโยชนจ์ากอวกาศกอ่ใหเ้กดิเปน็กจิการตา่ง ๆ  มากมาย

จนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่า Space Industry ซ่ึงเป็น 

1 ใน 10 New S-Curve หรืออุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต 

ที่ รัฐบาลให้การสนับสนุนสอดคล้องกับแผนแม่บทอวกาศ 

แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่ต้องการให้ประเทศไทย 
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เป็นผู้นำาด้านเทคโนโลยีอวกาศในอาเซียน ด้วยเหตุนี้ จิสด้าจึง

เข้ามามีบทบาทต่อภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวในฐานะหน่วยงาน

ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศ

ให้เจริญเติบโต พร้อมกับยกระดับขีดความสามารถของประเทศ

ในการแข่งขันในธุรกิจอวกาศในอนาคต ซึ่ง ดร.ดำารงค์ฤทธิ์ 

ไดข้ยายความเพิม่เติมวา่“ทีผ่า่นมาจสิดา้ไดส้รา้งความตระหนักรู ้

แก่สังคมถึงความสำาคัญของเทคโนโลยีอวกาศ ผลักดันและ 

ส่งเสริมท้ังในเร่ืองของการวิจัย ส่งเสริมผู้ประกอบการการสร้างกลุ่ม 

เครอืขา่ยตา่งประเทศให้เกดิเป็นนิเวศ (ecosystem) ดา้นอวกาศ

ยกตวัอยา่งเชน่ จิสดา้ไดส้ง่เสรมิใหเ้กดิการลงทนุวจัิยและการเพิม่

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศดา้นอตุสาหกรรมอวกาศ

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและ

การซ่อมบำารุงอากาศยานจากโครงสร้างพื้นฐานเชิงเทคนิคและ 

ผูเ้ชีย่วชาญในการถา่ยทอดความรูร้ะดบัสากลผา่นหอ้งปฏบิติัการ 

GALAXI หรอืหอ้งปฏบิตักิารความเป็นเลศิและนวตักรรมการบนิ 

และอวกาศ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย 

ที่ได้รับมาตรฐานด้าน Aerospace AS9100D นอกจากนี้ จิสด้า

ยงัไดจ้ดัตัง้ศนูยป์ระกอบทดสอบดาวเทยีมในการพฒันาศกัยภาพ

ในอุตสาหกรรมอวกาศด้านการผลิตเพ่ือรองรับการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบินและอวกาศที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต รวมทัง้การใชน้วตักรรมในการจดัการนา่นฟา้และการเดนิ

อากาศ ให้เป็นไปตามข้อบังคับระดับสากล ด้วยห้องปฏิบัติการ 

SOAR ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนา ระบบปฏิบัติการวางแผน 

เสน้ทางการบนิทีจ่ะแสดงให้เหน็ถงึความเปน็ผูน้ำาในอาเซยีนและ

แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการแข่งขันของประเทศที่จะเป็น

หนึ่งในผู้นำาด้านอุตสาหกรรมอวกาศในระดับสากล เช่น การ

ผลิตและทดสอบดาวเทียม การควบคุมและการจัดการดาวเทียม 

การให้บริการข้อมูลดาวเทียมรวมไปถึงการใช้ประโยชน์จาก

ขอ้มลูดาวเทยีมทีส่ามารถนำาไปใชป้ระโยชนต์อ่ในหลากหลายดา้น

ได้อย่างมหาศาล” นอกจากนี้ จิสด้ายังได้ดำาเนินกิจกรรมอื่น ๆ  

ด้านการศึกษาเพ่ือสร้างความตระหนักรู้และสร้างแรงบันดาลใจ 

ให้แก่เด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมค่าย อาทิ Gistda Space 

Camp และ Thailand Space Camp ตลอดจนจัดเวทีกิจกรรม

ระดับประเทศ เช่น Thiland Space Week ซึ่งได้รับความสนใจ 

จากหนว่ยงานและองค์กรตา่ง ๆ  ในระดับนานาชาติเขา้ร่วมในงาน 

ดังกล่าวเป็นต้น

ดร.ดำารงค์ฤทธิ์ ยังกล่าวอีกว่า ตลอดระยะเวลากว่า

หน่ึงทศวรรษท่ีผ่านมา Space Industry มีแนวโน้มเติบอย่าง

โดดเด่นท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย จากการศึกษามูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมอวกาศในไทย ปี 2562 โดยจิสด้าร่วม

กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่าอุตสาหกรรมอวกาศ

และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องเติบโตมากข้ึนถึง 10 เปอร์เซ็นต์เม่ือ

เทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ  คิดเป็นมูลค่าถึง 35,559 ล้านบาท 

แบ่งออกเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 29,701 ล้านบาท มูลค่า 

ทางสงัคม  5,858 ลา้นบาท และก่อใหเ้กดิการจา้งงานถงึ 1.7 ลา้นคน 

ดร.ด�ารงค์ฤทธิ์  เนียมหมวด
ปฏิบัติงานอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ
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จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมอวกาศก่อให้เกิด 

มูลค่าเพิ่มทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ  

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมดาวเทียมสำารวจ 

และดาวเทียมนำาทาง จิสด้าจึงต้องเตรียม 

ความพร้อมให้แก่สังคมไทยเพื่อก้าวสู่

การแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมอวกาศ

ในอนาคตได้อย่างแข็งแกร่ง

และ Geo-Infotechนอกจากน้ี ยังมี

เรื่องเส้นทางสายอาชีพ และอีก

หลายเร่ืองเพ่ือจะบอกทุกคนว่า 

อวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีก

ต่อไป และในงานเราใช้ธมีว่า 

3S - Space for Sustainable-

Society เพราะเราต้องการจะ

บอกว่าสังคมจะยั่งยืนก็ต่อเม่ือ

เรารู้ว่าอวกาศมีประโยชน์อย่างไร 

และนำาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง” 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีภารกิจความร่วมมือคร้ังสำาคัญของ

วงการอวกาศไทย ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ “Space 

MegathustInitiation ผนึกก�าลัง สร้างแรงผลักดันจากอวกาศ”  

Thailand Space Week 2019
ส่งมอบคุณค่าแห่งอวกาศสู่สังคมไทย

จิสด้าตระหนักถึงความสำาคัญและคุณค่าของอวกาศ 

ที่มีบทบาทมากขึ้นทุกขณะต่อชีวิตมนุษย์จึงได้ริเริ่มให้มีการจัด

มหกรรมอวกาศระดับประเทศ “Thailand Space Week 2019” 

ซึง่เป็นงานมหกรรมอวกาศครัง้แรกในประเทศไทยภายใต้แนวคดิ 

“3S - Space for Sustainable Society” เพื่อสร้างความ

ตระหนกัรู้ถงึคณุค่าของอวกาศที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมมากมายที่เป ็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดย 

ดร.ดำารงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงานอธิการสถาบันวิทยาการ

อวกาศและภูมิสารสนเทศ กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน

มหกรรมอวกาศว่า “จิสด้าจัดงานเป็นประจำาทุกปีในชื่อ Geo- 

Infotech พดูเรือ่งภมูสิารสนเทศล้วนๆ มเีรือ่งอวกาศมาปะปนบ้าง

เลก็น้อย แต่ปีนีเ้ราเน้นยำา้ถงึการใช้อวกาศผลกัดนัเศรษฐกจิและ

สังคมได้ ในงานเราจะพูดถึง GNSS, Aerospace, Youth Forum 
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ซึ่งเป็นความมือกันครั้งแรกของหน่วยงาน องค์กร และสถาบัน

การศึกษาต่าง ๆ  ด้านอวกาศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่

จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ของวงการอวกาศไทย 

“เพื่อให้องค์ความรู้และกิจการด้านอวกาศของประเทศไทยเกิด

การพัฒนา และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เปรียบได้กับแผ่นดินไหว

ขนาดใหญ่ (megathrust earthquake) ซึง่ทำาให้แผ่นเปลอืกโลก 

เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังน้ัน การจัดงานในครั้งน้ีจึงเป็นการ

รวบรวมผูท้ีท่ำางานด้านอวกาศของประเทศไทยและองค์กรระดบั

นานาชาติมาร่วมมอืแลกเปลีย่นองค์ความรู ้เพือ่นำาไปสูเ่ป้าหมาย

ทีว่่า ประเทศไทยจะเป็นหน่ึงในประเทศทีม่พีลงัอำานาจด้านอวกาศ

ของโลกในอีก 20 ปีข้างหน้า” Thailand Space Week 2019 

จดัขึน้เมือ่วนัที ่27 - 29 สงิหาคม 2562 ณ อมิแพค เมืองทองธาน ี

กรุงเทพมหานคร ภายในงานประกอบด้วยสาระสำาคัญ 4 ด้าน 

ได้แก่

1. Geo-Infotech
การประชมุวชิาการเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ

แห่งชาติ เป็นเวทีสำาหรับการเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยของ

นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา จากหน่วยงานของรัฐ

และเอกชน 

2. Multi GNSS Asia (MGA)
เป็นการนำาเสนอแนวโน้มของเทคโนโลยีระบบนำาทางด้วย

ดาวเทียมจากผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ัวโลกการนำาเสนองานวิจัย 

และการประยุกต์เทคโนโลยีระบบนำาทางด้วยดาวเทียมเพื่อใช้

สำาหรบัการขนสง่ การเกษตร การรบัมอืกบัภยัพบิตัทิางธรรมชาติ

และวางแผนอพยพ เป็นต้น

3. Aerospace Industry
เป็นโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ  ได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์

ของประเทศผู้นำาด้านเทคโนโลยีอวกาศต่อภูมิภาคเอเชีย เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย และสะท้อนถึงศักยภาพ

ด้านเศรษฐกิจที่โดดเด่นของไทยในภูมิภาค นำาไปสู่ความร่วมมือ

เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถด้านการฝกึอบรมบคุลากรและการ

พัฒนาเทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องบินในอนาคต

4. Space Youth Forum
เวทีสำาหรับส่งเสริมให้เยาวชนมีการค้นคว้าข้อมูล และ

ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำาเสนอผลงานและการประกวด

ไอเดียต่าง ๆ

Thailand Space Week 2019 ได้รับความสนใจจาก

ประชาชน สถาบันการศึกษา องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ  

ทัง้จากภาครัฐและเอกชน ทัง้จากภายในประเทศและต่างประเทศ 

มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำานวนมากกว่า 6,000 คน นับเป็นก้าวแรก

ของมหกรรมอวกาศของประเทศไทยที่ประสบความสำาเร็จ 

และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
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การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศใน

ประเทศไทยให้เติบโตข้ึนอย่างแข็งแกร่งและมีขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัในระดบันานาชาตไิด้จำาเป็นต้องอาศยั “ระบบนเิวศ 

หรือ EcoSystem” ที่เหมาะสมเพื่อสร้างบุคลากรด้านวิศวกรรม

การบินและอวกาศ รวมทั้งการมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานทาง

ภาครัฐในให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพื่อให้

ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอวกาศสามารถดำาเนินธุรกิจ

ได้ตามมาตรฐานในระดับสากลเทียบเท่านานาประเทศ ทั้งนี้ 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านคณุภาพของประเทศหรอื National Quality Infrastructure 

ด้วยเหตุนี้ จิสด้าจึงได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการ GALAXI (Gistda’s 

Aerospace LAbolatary of excellence) and Innovation หรือ

ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ 

เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานของจิสด้าในการวิจัย พัฒนาด้าน

นวตักรรมด้านการบนิและอวกาศ โดยเน้นด้านวัสดแุละโครงสร้าง 

ตั้งแต่ด้านการออกแบบ การผลิต และการวิเคราะห์ทดสอบ 

โดยมุ่งหวังให้ห้องปฏิบัติการ GALAXI เป็นศูนย์กลางแห่ง 

ความเป็นเลศิด้านการวจิยั พฒันา และนวตักรรมด้านการบนิและ

อวกาศ และเป็นแหล่งพัฒนาบคุลากรให้แก่อตุสาหกรรมการบนิ

และอวกาศแก่ประเทศไทย รวมทั้งเป็นศูนย์วิเคราะห์ทดสอบที่ 

ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล

GALAXI ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน 
Aerospace ระดับโลก แห่งเดียวในอาเซียน
รับรองโดย NADCAP

ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและ

เชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมอวกาศและหัวหน้าห้องปฏิบัติการ 

GALAXI ของจิสด้ากล่าวถึงการทำางานของห้องปฏิบัตินี้ว ่า 

“หน้าที่ของเรามีอยู่ด้วยกัน 3 อย่าง ข้อแรก เราทำาหน้าที่วิจัย 

พฒันา และนวตักรรมด้านการบนิและอวกาศ เช่น การออกแบบ 

การสร้าง  prototype ชิ้นงานต้นแบบต่าง ๆ  ให้มีความเชื่อมโยง

กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ ข้อสอง ในฐานะที่เราเป็น

ห้องปฏบิตักิาร เรามเีครือ่งไม้เครือ่งมอืต่าง ๆ  ทีใ่ช้สร้างประโยชน์

ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ เรามี Know-How เฉพาะทาง 

จงึจดัการอบรม Training สมัมนา เวร์ิกช้อปให้แก่ผูป้ระกอบการ 

หรือนิสิตนักศึกษาท่ีเรียนด้าน Space Engineering เราเปิด 

โอกาสให้นักศึกษาได้มาฝึกงาน อีกทั้งจัดหลักสูตรเฉพาะกิจ

ให้แก่ผู ้ประกอบการที่มีวัตถุประสงค์มาเรียนรู ้ด้านเทคนิค

วิศวกรรมด้าน aerospace และด้านท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ  ทั้งโดย 

ผูเ้ชีย่วชาญของเราเองหรือจากต่างประเทศ และข้อสาม เราเป็น 

ศูนย์ทดสอบที่ให้บริการทดสอบวัสดุ โครงสร้างอากาศยาน

ต่างๆ เราจึงมุ่งเน้นด้านการเป็นศูนย์ทดสอบที่ได้มาตรฐาน

สากลเพื่อช่วยให้ผู ้ประกอบการไทยสามารถพัฒนาขีดความ

สามารถด้านการผลิตได้เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ผลิต

จำาเป็นต้องมีการทดสอบมาตรฐานของชิ้นงานให้ได้มาตรฐาน

ตามที่สากลกำาหนด และต้องส่งชิ้นงานไปทดสอบที่ต่างประเทศ 

เพราะฉะนั้นศูนย์ทดสอบของเราจะช่วยให้ผู ้ประกอบการลด 
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ดร.ณฐัวฒัน์ยงักล่าวอกีว่า การทีห้่องปฏิบตักิาร GALAXI 

ได้รับการรับรองมาตรฐาน NADCAP นับเป็นผลดีอย่างมาก 

ต่อประเทศไทยในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่างชาต ิ

ในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการประกอบธรุกจิด้านการบนิและ

อวกาศ ซึง่เป็นส่วนสำาคญัอย่างมากต่อการผลกัดนัและขบัเคลือ่น 

อุตสาหกรรมการบินและอวกาศให้แก่ประเทศไทยให้เติบโต

ขึน้อย่างแขง็แกร่ง อกีทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการไทย

ได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้น 

ในฐานะผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน และพร้อมที่จะก้าวสู่ Aerospace 

value chain ในระดับโลกต่อไป สำาหรับปี 2562 ห้องปฏิบัติการ 

GALAXI ได้รบัการทดสอบแล้วทัง้สิน้ไม่ตำา่กว่า 500 การทดสอบ 

หากรวมภารกจิของห้องปฏบิตักิารแล้วสามารถสร้างรายได้ให้แก่

จิสด้าคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 1.5 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายในการส่งชิน้ส่วนไปทดสอบทีต่่างประเทศ 

ได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ และช่วยลดระยะเวลาที่

ใช้ในการทดสอบลงได้อีกด้วย ซ่ึงตอนน้ีห้องแล็บเราก็ได ้

การรบัรองมาตรฐานมาแล้ว 2 มาตรฐาน และปีนีเ้รากไ็ด้เพ่ิมมา

อีก 1 มาตรฐานจาก NADCAP ซึ่งจะทำาให้เราเป็นศูนย์ทดสอบ

ที่มีความเชื่อน่าถือได้มาตรฐานระดับสากล สามารถส่งเสริม 

ผูป้ระกอบการให้สามารถทำาธุรกิจได้ง่ายขึ้น”

ก่อนหน้าน้ี GALAXI ได้รบัการรบัรองมาตรฐานระดับ

สากลมาแล้ว 2 มาตรฐาน ได้แก่ AS9100D ซ่ึงเป็นระบบ 

การจัดการคุณภาพ - ข้อกำาหนดสำาหรับองค์กรการบินและ

อวกาศ ซึง่เป็นมาตรฐานที ่BOI พยายามส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการ 

ไทยได้รับเพ่ือเข้า Aerospace Value Chain ห้องปฏิบัติการ 

GALAXI นบัเป็นหน่วยงานรฐัหน่วยงานแรกและหน่วยงานเดยีว

ที่ได้รับรองมาตรฐานนี้ และอีกมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 

ก่อนหน้านีค้อื ISO/IEC 17025 (Rev.2005) เป็นระบบมาตรฐาน

สำาหรับห้องปฏิบัติการทดสอบระดับสากล

และมาตรฐานล่าสุด NADCAP AC7122/1 ซ่ึงเป็น

มาตรฐานของผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 

ในขอบข่าย Non-Metallic Material Testing ซึ่งเป็นวัสดุหลัก

ของโครงสร้างอากาศยานในปัจจบุนัโดยห้องปฏบิตักิาร GALAXI 

ให้บริการการทดสอบฯ ในลักษณะห้องปฏิบัติการอิสระ หรือ 

Independent Laboratory ซึง่นับเป็นห้องปฏบิตักิารอิสระแห่งแรก 

และแห่งเดยีวในประเทศไทยและภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 

ที่ได้รับรองมาตรฐานนี้ 
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สุดยอดนวัตกรรมระบบบริหาร
จัดการห้วงอากาศของไทย

SOAR (Strategic and Operation Aerospace 

Research center) หรือ ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาเชิงกลยุทธ์และ 

ปฏิบัติการด้านการบินและอวกาศ นับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำาคัญของ 

จสิด้าในการพฒันาอตุสาหกรรมการบนิและอวกาศของประเทศไทย 

ซึ่งเป็น 1 ใน 10 New S-Curve อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ 

ศูนย์วิจัยนี้มุ ่งเน ้นการสร้างความเป็นเลิศทางนวัตกรรมด้าน 

การบินและอวกาศ เพื่อให้สามารถนำาไปสู่การประยุกต์ใช้จริงทั้งใน 

ภาคนโยบาย อุตสาหกรรม และประชาชนอย่างครบวงจร รองรับ

การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศทีเ่พิม่มากขึน้ 

ในอนาคต ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการบิน 

และอวกาศในระดับนานาชาติอีกด้วย

1 ในผลงานเด่นของศูนย์วิจัย SOAR คือการวิจัยและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการห้วงอากาศของประเทศไทยที่มี 

ชื่อว่า GISAVIA หรือ Geo-Informatics Platform for Aviation 

พัฒนาขึ้นจากผลงานระบบ Safe Sky ซึ่งเป ็นผลงานที่ ได ้

รับรางวัลเจ้าฟ้าไอทีรัตนราชสุดาสารสนเทศคร้ังที่ 12 GISAVIA 

เป็นระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจเชงินโยบายสำาหรับการวางโครงสร้าง

พืน้ฐานจราจรทางอากาศของประเทศไทยทีเ่ริม่ดำาเนนิการมาต้ังแต ่
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ปี 2560 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการจราจรทางอากาศให้แก่ประเทศไทย อีกทั้งยังเป็น 

การป้องกันความเส่ียงและลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจราจรทางอากาศด้วย ปัจจุบัน

ศูนย์วิจัย SOAR ยังคงเดินหน้างานวิจัยและพัฒนาต้นแบบเครื่องมือภูมิสารสนเทศสำาหรับการ

จดัการพืน้ทีอ่ากาศเพ่ือสร้างเป็นนวตักรรมสำาหรับรับข้อมูล (Acquisition) รวบรวม (Integration/ 

Assimilation) วิเคราะห์ (Analysis) และแสดงผลข้อมลู เพือ่นำาไปใช้ในการวางแผนจดัการพืน้ที่

อากาศและการจดัการจราจรทางอากาศให้มีประสทิธภิาพและเพ่ิมขดีความสามารถในการรองรับ

ปริมาณจราจรทางอากาศซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญอย่างมากต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศตามมาตรฐานสากล 

ศูนย์วิจัย SOAR ยังได้วิจัยการนำาเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการจัดทำาข้อมูล

ภูมิประเทศเชิงเลขและสิ่งกีดขวางในบริเวณปลอดภัยสนามบิน หรือ eTOD (Electronic Terrain 

and Obstacle Data) ตามข้อกำาหนดขององค์กรการบินระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งเป็นการ

สำารวจและเกบ็ข้อมลูภมูปิระเทศและสิง่กดีขวางบรเิวณรอบ ๆ  ประชดิสนามบนิเพือ่ความปลอดภยั

ในการเดินอากาศ ที่ผ่านมาการสำารวจและจัดทำาข้อมูลดังกล่าวทำาโดยการสำารวจด้วยเคร่ืองบิน 

ร่วมกับการสำารวจภาคพ้ืนดิน ทำาให้ใช้ระยะเวลาและสิ้นเปลืองงบประมาณมากศูนย์วิจัย SOAR 

จงึได้รเิริม่ให้มกีารสำารวจและจดัทำาข้อมูลดงักล่าวด้วยดาวเทยีมสอดคล้องกับโครงการ THEOS-2 

ทีม่กีารใช้งานดาวเทยีมรายละเอยีดสงูซึง่จะทำาให้การสำารวจทำาได้อย่างรวดเรว็และแม่นยำามากขึน้ 

ปัจจุบัน ศูนย์วิจัย SOAR ได้จัดทำาข้อมูลภูมิประเทศและสิ่งกีดขวางบริเวณรอบ ๆ  ประชิดสนามบนิ 

ให้แก่สนามบนิขนาดใหญ่ของประเทศ  7 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานกระบี่ และ 

ท่าอากาศยานหัวหิน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการวิจัยการทดสอบการใช้เทคโนโลยีการระบุ

ตำาแหน่งและนำาร่องด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมแบบสมัยใหม่ (2nd Generation SBAS) มาใช้

ในประเทศไทยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจราจรทางอากาศในอนาคต โดยผู้ใช้งาน 

มีทั้งประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ  โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องใช้ความแม่นยำาเชิงตำาแหน่งเป็นพิเศษ 

เช่น การติดตามโดรน การบินโดรน การใช้โดรนส่งของ การติดตามยานพาหนะ ภารกิจสำารวจ 

ภารกิจทางทหาร เป็นต้น ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยด้านเทคโนโลยี

การบนิได้อย่างเป็นรปูธรรม รวมทัง้เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัทัง้ในด้านการรองรบัการ

เติบโตทางคมนาคมทางอากาศ และความปลอดภัยให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติ 

นอกจากน้ียังได้มีการพัฒนาระบบ Platform GISAVIA และบูรณาการเข้ากับระบบ

วิเคราะห์เพื่อให้การบริหารจัดการห้วงอากาศมีประสิทธิภาพและแม่นยำามากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 

การใช้ GIS platform เพื่อบูรณาการข้อมูลการเดินอากาศ การวิเคราะห์การครอบคลุมสัญญาณ

ระบบนำาร่องอากาศยาน การวิเคราะห์การใช้งาน  Runway การพัฒนาระบบวิเคราะห์ตรวจจับ

อากาศยานเข้าใกล้กันและการจัดทำาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสนามบิน (4 มิติ) ระบบ GISAVIA 

จึงช่วยให้การบริหารงานจราจรทางอากาศและบริหารห้วงอากาศของประเทศมีประสิทธิภาพ

มากยิง่ รองรบัปรมิาณการบนิทีเ่พิม่มากขึน้และการเตบิโตขึน้ของอตุสาหกรรมอวกาศในอนาคต 
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ระบบ GISVIA ยังนำามาใช้กับบริหารจัดการการปล่อย 

“บั้งไฟ” เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายในการขัดขวางการคมนาคมทาง

อากาศ โดยเฉพาะช่วงทีม่กีารจดัประเพณบีญุบัง้ไฟ ระหว่างเดอืน 

พฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี ซ่ึงท่ีผ่านมาการปล่อยบ้ังไฟของ

ชาวบ้านส่งผลกระทบต่อการคมนาคมทางอากาศทีอ่าจก่อให้เกดิ

อันตรายได้ ศูนย์วิจัย SOAR จึงได้นำาระบบ GISAVIA มาพัฒนา

ต่อยอดเป็นแอปพลิเคชันชื่อว่า “บ�าเพ็ญ” ซึ่งเป็นแอปพลเิคชนั

สนบัสนนุการบริหารจดัการให้กบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ใน

การควบคมุการปล่อยบัง้ไฟทีม่มีากขึน้ แอปพลิเคชนัน้ีจะช่วยแจ้ง

เตือนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมทางอากาศได้

รบัทราบถงึจุดหรอืพกิดัทีจ่ะมกีารปล่อยบัง้ไฟ เพือ่จะได้วางแผน

ในเส้นทางการบิน และไม่ให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบกับการ

คมนาคมทางอากาศ ทั้งด้านทางทหาร ด้านพลเรือนด้านการบิน 

พาณิชย์ เป็นต้น นอกจากนี้ “บ�าเพ็ญ” จะช่วยให้ประชาชนท่ี 

ลงทะเบียนใช้งานได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึนด้วยการ

โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวลงบนโทรศัพท์มือถือ ไม่จำาเป็นต้อง

กรอกเอกสารบนกระดาษ ลดระยะเวลาในการยืน่เอกสาร รวมทัง้ 

ผู้ใช้งานสามารถติดตามคำาขอของตนเองได้ด้วย โดยลักษณะ 

การใช้งานของระบบดงักล่าวสามารถแจ้งชือ่กจิกรรม ประเภทของ 

วตัถทุีจ่ะปล่อยเส้นผ่านศนูย์กลาง นำา้หนกั และจำานวนของวตัถุท่ี

ต้องการจะปล่อยสูน่่านฟ้าได้ ก่อนจะนำาไปสู่กระบวนการจัดการ

ของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ินในการวิเคราะห์และประเมิน

ด้านความปลอดภัยในการคมนาคมทางอากาศ จนกระทั่งสู่การ

ออกใบอนุญาต แอปพลิเคชัน “บ�าเพ็ญ” ถูกนำาไปใช้งานแล้วใน 

6 จังหวัดได้แก่ จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ เชียงใหม่ เชียงราย 

อุดรธานี และหนองคาย ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขยายผลให้

นำาระบบบำาเพ็ญไปใช้ทั่วประเทศไทย

ศูนย์วิจัย SOAR เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการใช้งาน

เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทย ซ่ึงเทคโนโลยี 

Drone มีการใช้งานในด้านต่าง ๆ  เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ

เป็นการใช้งานในอุตสาหกรรมเกษตร การใช้งานในภารกิจทาง

ทหาร การใช้งานในกจิกรรมขนส่ง เป็นต้น เพือ่ให้สามารถนำาเอา

เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ 

ยังมีความปลอดภัยต่อทุกภาคส่วนศูนย์วิจัย SOAR จึงได้มีการ 

ต่อยอดนำาเอาระบบ  Platform  GISAVIA มาขยายผลพฒันาต่อยอด

เป็น “ต้นแบบระบบบริหารจดัการอากาศยานไร้คนขบั (USOAR)” 

โดยระบบสามารถทำาให้ผู้ทำาการบิน สามารถตรวจสอบขอบเขต 

และใช้งาน Drone ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกท้ังระบบ

สามารถติดตามข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ตำาแหน่งและเส้นทาง 

การบินได้และสามารถนำาข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์และวางแผน

การใช้งานห้วงอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน

ระบบฯ ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและทดสอบการใช้งาน
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ทกุวนันีค้งไมม่ีใครไมรู่จ้กัระบบ GPS หรอืระบบนำาทางดว้ยดาวเทยีมที่

สามารถพาเราไปไดท้กุหนแหง่บนโลก ไม่วา่จะเปน็รา้นกาแฟในขนุเขา รสีอร์ต 

กลางป่าหรือชุมชนในชนบทห่างไกล แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าแท้จริงแล้ว GPS 

เป็นเพียงหนึ่งในดาวเทียม (สหรัฐอเมริกา) ของระบบนำาทางด้วยดาวเทียมที่

เรยีกวา่ Global Navigation Satellite System หรอื GNSS ซึง่ประกอบไปดว้ย 

ดาวเทียมอีกหลายดวง อาทิ GLONASS (รัสเซีย) Galilao (สหภาพยุโรป) 

BeiDo (จีน) IRNSS (อินเดีย) และ QZSS (ญี่ปุ่น) ปัจจุบันเทคโนโลยีระบบ

นำาทางด้วยดาวเทียม หรือ GNSS เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีอวกาศที่ถูกนำาไป 

ใช้งานอย่างกว้างขวางไม่เฉพาะแต่การค้นหาเส้นทางเท่านั้น หากยังนำาไป

ประยุกต์ใช้ในกิจการที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำาของพิกัดในการทำางาน 

เช่น การทำาแผนที่ (3D Mapping) การควบคุมเครื่องจักรกลในการทำาการ

เกษตร (Smart-Farming) ระบบการจราจร (Smart-Traffic) และการขนส่ง 

Tracking ตลอดจนการตดิตามการตรวจสอบดา้นสิง่แวดลอ้ม และการตรวจวดั 

การเคลื่อนตัวของโครงสร้างวิศวกรรมหรือเปลือกโลก เป็นต้น

จสิดา้ ในฐานะหนว่ยงานทีส่นบัสนนุการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยอีวกาศ

และภมูสิารสนเทศจงึไดด้ำาเนนิกจิกรรมดา้นระบบนำาทางดว้ยดาวเทยีมมาอยา่ง 

ต่อเน่ือง โดยจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ นวัตกรรมด้าน GNSS หรือ GNSS 

Innovation Center (GiNNo) ข้ึน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 

(Space Inspirium) อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์รวม

นวตักรรมและเทคโนโลยี  GNSS ทำาหนา้ทีส่่งเสรมิและผลกัดนัใหเ้กิดการใชง้าน

ในอตุสาหกรรมทัง้ในเชงิภมูศิาสตร ์สงัคม และเศรษฐกิจ อีกทัง้ยงัเปน็ตวักลาง

และสนับสนนุการใชโ้ครงสรา้งพ้ืนฐานสถานคีา่อา้งอิงพิกดัแบบตอ่เนือ่งภาครฐั 

หรือ National CORS Data Center ให้เกิดเป็นโมเดลธุรกิจและการใช้งาน

G N S S 
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อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเปล่ียนสถานะ

จากผู้ใช้เทคโนโลยี GNSS มาเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยี GNSS ขึ้น

ใช้ได้เองในอนาคต

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา GiNNo ได้ดำาเนิน

กิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี GNSS 

แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ

GNSS Innovation for Future Society in Thailand 4.0 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดัน 

ใหเ้กดิ National Resource of GNSS ในประเทศไทย ซ่ึงจะสง่ผลด ี

ต่อการพัฒนา Sevice หรือ Solution ที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น 

เกษตรอัจฉริยะ การทำาแผนที่ การสำารวจ การบินและอวกาศ 

แต่ท้ังน้ีประเทศไทยจำาเป็นต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐานสถานีค่าอ้างอิง 

พิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติหรือ National CORS Data Center 

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายข้อมูลให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ  

นำาไปใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากในปัจจุบันหน่วยงานและสถาบัน

การศกึษาทีม่สีถานคีา่อา้งองิพกิดัแบบตอ่เนือ่ง (CORS) เปน็ของ

ตนเองต่างมีรูปแบบของข้อมูลเฉพาะตน จึงไม่สามารถแบ่งปัน 

ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ การจัดตั้งสถานีค่าอ้างอิง

พิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ หรือ National CORS Data Center  

จะช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

อันจะส่งผลดีต่อการนำาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่อไป 

Mitsubishi Electric Corporation สร้างแผนที ่3D Map 

ความแม่นย�าสูง รองรับเทคโนโลยีรถยนต์อัจฉริยะไร้คนขับ 

ปัน้เปน็หนึง่ใน GNSSFrontier Research GiNNo รว่มกบั บรษิัท 

Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) สำารวจและสร้าง

แผนทีส่ามมิต ิ(3D Mapping) บรเิวณอทุยานรงัสรรค์นวตักรรม

อวกาศ และโดยรอบเทศบาลนครแหลมฉบังในระหว่างวันที่ 

21 - 25 พฤษภาคม 2561 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ทดสอบการทำา

แผนที่ 3D ซึ่ง Mitsubishi Electric Corporation วางแผนจะนำา

มาใชก้บัระบบรถยนตใ์นอนาคต และคาดหวงัวา่รถยนตท์ีมี่ระบบ

รับ Base 3D Map ที่พ่วงด้วยตัวรับสัญญาณ GNSS แบบ RTK 

จะสามารถรับขอ้มูลเพียงพอสำาหรับการพัฒนา Machine Control 

เพือ่ผนวกกบัรถยนตไ์รค้นขบั (Driverless Car) ซึง่พรอ้มทดสอบ

วิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Asian Institute of Technology ต่อไป

“i-Construction : EEC Mega Infrastructure Project 

Development : An Innovation Approachby New Space 

Technology Frontier” โดย GiNNo และ The Cabinet of 

Japan เม่ือวนัที ่3 สงิหาคม 2561 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือผลกัดนั 

นวตักรรม ICT-construction ดว้ยเทคโนโลย ีGNSS ในโครงการ 

Mega Project ในบริเวณศูนย์กลางของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC) สำาหรับผู้ประกอบการไทย ท้ังบริษัท

กอ่สรา้งและบรษิัทผูใ้หบ้รกิารเทคโนโลย ีGNSS ซึง่ในงานสมัมนา

ครัง้นีม้วีทิยากรชาวญีปุ่น่มานำาเสนอตัวอย่าง พร้อมเสนอวิธีการใช้ 

i-Construction ที่ประเทศญี่ปุ่นใช้ในปัจจุบัน เช่น การใช้ UAV 

ในการสำารวจและออกแบบการใช้ AR (Augmented Reality) 

สำาหรับติดตามและเฝ้าระวัง พร้อมยกกรณีศึกษาการแก้ปัญหา 

EEC และวิธีแก้ไขอีกด้วย
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MGA Conference หรอื Multi GNSS Asia Conference 

ในงาน Thailand Space Week 2019 วันที่ 27 - 29 สิงหาคม 

2562 และ Side Event 30 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานรังสรรค์

นวัตกรรมอวกาศ MGA Conference จัดได้ว่าเป็นการประชุม

สัมมนาระดับนานาชาติ ซ่ึงจัดข้ึนเป็นประจำาทุกปีในภูมิภาค

เอเชีย-โอเชียเนีย ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดข้ึนเป็นครั้งแรกใน

ประเทศไทย และเปน็หนึง่ในสาระสำาคญัหลกัของงาน Thailand 

Space Week มีหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ เอกชน ท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเป็น

จำานวนมาก MGAConference ถือเป็นเวทีสำาคัญของเทคโนโลยี 

GNSS ซึง่ในแตล่ะปจีะมกีารอปัเดตขอ้มูลขา่วสาร เพ่ือให้เห็นการ

เปลี่ยนแปลงของมิติต่าง ๆ  (Landscape) ด้าน GNSS (Global 

Navigation Satellite System) และ PNT Position, Navigation 

and Timing สำาหรับงาน MGA Conference ในครั้งนี้มีประเทศ

ผู้นำาด้านเทคโนโลยี GNSS เกือบทุกประเทศเข้าร่วมสัมมนา 

ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำาหรับผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐ เอกชนไทย 

ที่จะได้โอกาสเข้ามาสร้างเครือข่าย และจับคู่ธุรกิจเกิดใหม่ 

สำาหรับการต่อยอดอุตสาหกรรมของตนเองโดยใช้นวัตกรรม 

GNSS อีกทั้งยังก่อให้เกิดการรวมกลุ่มหารือถึงทิศทางการ

เติบโตของอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ (Aerospace) 

โดยเฉพาะด้าน GNSS และมาตรการส่งเสริมใหม่ ๆ  กฎระเบียบ

ใหม่ ๆ  ที่เอื้อแก่การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและ 

ส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงแนวทาง

การพฒันาเทคโนโลย ีงานวจิยัและนวตักรรม ทีจ่ะเกดิขึน้ภายใน

พืน้ทีเ่ขตสง่เสริมการลงทนุในประเทศไทย และพืน้ทีต่น้แบบของ

ประเทศไทย เช่น EEC เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมีการ Showcase 

นวัตกรรม GNSS ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในด้าน

การเกษตร การก่อสร้างการมอนิเตอร์ และสำารวจ โดยความร่วมมือ 

ระหว่างจิสด้าและรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ภายในงาน Thailand Space Week 2019 ยังจัดให้มี 

Thailand-Japan Special Session เพ่ือแสดงจดุยนืและรายงาน

ความคบืหนา้ดา้นการสง่เสริมการพัฒนานวตักรรม ความร่วมมือ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่อง 

หรือ Continuously Operating Reference Station (CORS) 

และการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยใน

เรื่อง Global Navigation Satellite System (GNSS) โดยเฉพาะ 

อยา่งยิง่การผลกัดนัใหเ้กดิการนำาไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งกว้างขวาง 

ในทุกภาคส่วนของประเทศไทย ซึ่งจำาเป็นต้องมีการทำางาน

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐจากหลากหลายกระทรวงและ 

ความร่วมมือกับภาคเอกชน เวที Young Professional Session 

นวัตกรรม GNSS
ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มหารือถึงทิศทางการเติบโต

ของอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศท่ีเอื้อ

แก่การลงทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและ

ส่งเสริมผู้ประกอบการท้ังไทยและต่างประเทศ
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เวทอีบรมใหค้วามรูน้กัเรยีน นกัศกึษา ในการพฒันาและกระตุน้

ผู้เข้าร่วมให้พัฒนาระบบหรือแอปพลิเคชันเพ่ือแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นจริง ผ่านการศึกษา พัฒนาต้นแบบจากอุปกรณ์ GNSS 

Receiver และจากข้อมูล GNSS บนโทรศัพท์สมาร์ตโฟน เพื่อ

ต่อยอดเป็น POC (Proof-Of-Concept) ขยายผล และนำาไป

ใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป และ ASEAN Round Table เวทีผลักดัน 

และแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อสำารวจมุมมองทั่วไปเก่ียวกับวิธี

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี GNSS ความก้าวหน้าล่าสุดของ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการประยุกต์ใช้ใน

เชิงพาณิชย์ เวทีนี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อประเทศในกลุ่ม

อาเซยีนในการเตรยีมความพรอ้มการใหบ้รกิารอยา่งเปน็ทางการ

ของ QZSS ซึ่งเป็น GNSS ใหม่ที่พัฒนาและดำาเนินการโดยญี่ปุ่น

ซึ่งให้บริการครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นเทคโนโลยี GNSS 

โดยเฉพาะการใช ้QZSS นี ้อาจชว่ยเสรมิสร้างการเชือ่มตอ่ความ

ร่วมมือของอาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ปัจจุบันจิสด้าโดย GiNNo อยู่ระหว่างดำาเนินการ

ศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องเพื่อการวิจัยและพัฒนา 

(GISTDA CORS Data Center) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา

วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายสถานี CORS ของ

แต่ละหน่วยงานร่วมกัน เพ่ือต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ  

ทางด้านการระบุพิกัดที่มีความถูกต้องแม่นยำาสูง อันจะนำาไปสู่

การดำาเนินการศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ

เพือ่รวบรวมขอ้มลูจากสถาน ีCORS และสร้างเป็นโครงข่ายสถาน ี

CORS ทัว่ประเทศสำาหรบัใหบ้ริการขอ้มลูคา่ปรบัแกเ้ชงิตำาแหนง่

ซ่ึงมีความถูกต้องในระดับเซนติเมตร เพ่ือการนำาไปใช้วิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  อย่างยั่งยืนในอนาคต

GNSS
ความก้าวหน้าล่าสุด

ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
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GISTDA จัดประกวดไอเดียนวัตกรรมธุรกิจ
ปั ้นผู้ประกอบการสู ่ 

Space Industry 

การผลักดันให้เศรษฐกิจอวกาศ หรือ Space Industry 

ในประเทศไทยขับเคล่ือนไปได้อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบาย

ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นส่งสริมอุตสาหกรรมใหม่ New S-Curve 

ซึ่งมีอุตสาหกรรมอวกาศเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำาคัญนั้น จำาเป็น

ต้องมีปัจจัยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในประเทศสามารถพัฒนา

ศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของตนเองในการเข้าถึง 

เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ ๆ  อกีทัง้ยงัต้องมโีครงสร้างพืน้ฐาน 

รองรับเพ่ือการผลิตที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนการได้รับการ

สนบัสนนุทางด้านการลงทนุ ซึง่ปัจจยัทัง้ 3 นี ้เป็นภารกจิของจสิด้า 

ในด้านการส่งเสริมผู ้ประกอบการไทยให้มุ ่งสู ่ความเป็นเลิศ 

ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเข้าสู่ Value Supply Chain 

ในระดบัภมูภิาคและในระดบัโลก

คุณพรเทพ นวกิจกนก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการรังสรรค์

ผลิตภัณฑ์อวกาศ สำานักพัฒนาอุทยานรงัสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

จิสด้า เล่าถึงบทบาทของจิสด้าในการจัดกิจกรรมส่งเสริม 

ผู้ประกอบการไทยว่า“ที่ผ่านมาจิสด้าได้ดำาเนินกิจกรรมส่งเสริม 

ผูป้ระกอบการมาโดยตลอด เรามีกจิกรรมหลกัอยู ่5 - 6 กจิกรรม 

ในรูปแบบของการประกวดนวัตกรรมและไอเดียธุรกิจเพ่ือ 

แก้อุปสรรคสำาคัญของผู ้ประกอบการใน 3 ด้านหลัก คือ 

1. การเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งผู้ประกอบการในบ้านเรายัง 

เข้าถงึได้ไม่เตม็ส่วน 2. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น ห้องปฏบิตักิาร 

เพื่อการค้นคว้าวิจัยและทดสอบ และ 3. ด้านการลงทุน จิสด้า 

จงึได้จัดโครงการประกวดไอเดียธรุกจิ เพ่ือเป็นเวทใีห้ผูป้ระกอบการ 

ได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากข้ึนอีกทั้งยังมีโอกาสได ้

แลกเปลีย่นเรียนรู้จากผูเ้ชีย่วชาญ รวมถึงมีโอกาสเข้าถงึแหล่งทนุ 

เพือ่เพิม่โอกาสทางธุรกจิอกีด้วย” สำาหรบัโครงการประกวดไอเดยี 

ธุรกิจที่จิสด้าจัดขึ้นในปี 2562 ได้แก่
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Galileo & Smart RTK
Hackathon 
จิสด้าร่วมกับ GNSS.asia จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

ส่งเสริมภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ปรับใช้ระบบ 

QZSS Galileo และ GNSS CORS และเพิม่ศกัยภาพการให้บรกิาร 

ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเกิดการสร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่ รวมถึง 

ส่งเสริมให้มีการนำาเทคโนโลยี ไปประยุกต์ในหน่วยงานต่าง ๆ   

ที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐาน

จากระบบระบุพิกัดตำาแหน่งบนพืน้โลกความแม่นยำาสงู Galileo & 

Smart RTK Hackathon จัดขึ้นในงาน Thailand Space Week 

2019 เมือ่วนัที ่26 - 27 สงิหาคม 2562 โดยรปูแบบของกจิกรรมนี ้

เป็นการทำา Brain Storming เพื่อแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง

ในลักษณะ Focus Group เพื่อหา Solution ภายใน 1 - 2 วัน 

ตามโจทย์ที่ได้มีการกำาหนดไว้ตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้

การแก้ ไขปัญหาสภาพการจราจรของ
เมืองหลวง
1) การจราจรติดขัด 

2) แก้ไขปัญหาความปลอดภัยด้านการสัญจรบนทางเท้า  

(รถจักรยานยนต์ - คนเดินเท้า) 

3) การลดการเกิดอุบัติเหตุ

การพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ
(Presidion Farming)
1) การพัฒนาระบบ เครื่องจักรอัจฉริยะเพื่อลดต้นทุน 

การผลิต

2) การลดความเหลื่อมลำ้าของเกษตรกรรายใหญ่และ 

รายย่อย (Application ลูกค้า - ผู้ผลิตโดยตรง)

การพัฒนาสังคมในเมือง (Smart City) 
1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำาวัน ของผู้พิการ เด็กเล็ก  

คนชรา เพื่อลดความเหลื่อมลำ้า

2) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 

การพัฒนาแพลตฟอร์มท่ีสามารถระบุต�าแหน่ง
รวมกับค่าปรับแก้เชิงต�าแหน่ง (Precise
Positioning Application) 
1) การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือให้รองรับกับการใช้

ข้อมูลจากระบบให้บริการข้อมูลเชิงตำาแหน่งรายละเอียดสูง

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือให้รองรับ
ค่าปรับแก้เชิงต�าแหน่งจากสถานี CORS
ในรูปแบบ real time
1) การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือให้รองรับกับการ 

ใช้ข้อมูลจากระบบให้บริการข้อมูลเชิงตำาแหน่งรายละเอียดสูง

2) การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือให้รองรับค่าปรับแก้

เชิงตำาแหน่งจากสถานี CORS ในรูปแบบ real time

คุณพรเทพกล่าวว่า “การแข่งขันนี้เป็นการส่งเสริมการใช้

ประโยชน์จากระบบ GNSS เพื่อพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันนำาไปใช้

กบัรถยนต์อัตโนมติั หรอืรถยนต์ไร้คนขับเพือ่ทำา  Smart Farming , 

I-construct การแก้ปัญหาจราจร หรือ Smart City เวทีนี้เรา

เปิดโอกาสให้นักศึกษา หรือ Startup ท่ีใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ 

ได้มรีมู มเีพลย์กราวด์ ได้คดิหาโซลชูนั และเป็นแรงผลกัดนั กระตุน้

สำาหรับคนที่ไม่เคยเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ ซึ่งในการแข่งขัน 

เรามี Jury มี Expert ทางด้านนี้โดยตรง รวมถึง Mentor ที่มา

ช่วยโฟกัสให้แก่ผู้เข้ารอบสุดท้าย ให้คำาแนะนำาเทคโนโลยี จนได้

เป็นโซลูชันออกมา” 
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สำาหรับในปีนี้มีผู ้เข้าแข่งขัน Galileo & Smart RTK 

Hackathon ทั้งหมด 11 ทีม และได้ทีมผู้ชนะดังต่อไปนี้

รางวลัท่ี 1 นวตักรรมยอดเย่ียม (Best Prize) มอบโดย 

GNSS.asia มูลค่า 50,000 บาท แก่ทีม Second eyes  

รางวัลที่ 2 Galileo Prize มอบโดย Multi GNSS Asia 

มูลค่า 40,000 บาท แก่ทีม Fling RTK

รางวัลที่ 3 การประยุกต์ GNSS CORS จากระบบให้
บริการข้อมูลเชิงต�าแหน่งรายละเอียดสูง (Best Application) 
มอบโดย จิสด้า มูลค่า 25,000 บาท (ไม่มีชื่อทีม)

GALILEO & SMART RTK Hackatho จึงเป็นเวทีสำาคัญ

ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการหน้าใหม่ให้มีโอกาสได้พัฒนา

เพ่ิมศักยภาพในการสร้างและออกแบบนวัตกรรมต้นแบบด้าน 

GNSS ความแม่นยำาสงูเพือ่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานขององค์ความรู้ 

การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น ด้านการขนส่ง การเกษตร 

การก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เป็นผู้ประกอบ

การที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ ที่มีความสอดคล้อง 

ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอตุสาหกรรมอวกาศ เพือ่สร้าง 

มูลค่าเพิ่ม เข้าสู่มาตรฐานสากล และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

UAV Startup 2019
จิสด้า ร่วมกับสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

สำานักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV 

Startup ปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งในปีนี้จิสด้าเปิดรับเฉพาะกลุ่ม 

ธุรกิจผู้ประกอบการไทย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

หรือ Startup ที่มีความสนใจ มีศักยภาพ และมีผลิตภัณฑ์ 

หรือผลงานทางวิชาการที่สามารถนำาไปต่อยอดเชิงพาณิชย ์

หรือสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบต่าง ๆ  ที่จดทะเบียนนิติบุคคล 

ในประเทศไทยเท่านั้น การแข่งขันในปีนี้แบ่งออกเป็น 2 ด้าน 

ได้แก่ UAV สำาหรับความม่ันคงและกิจการพลเรือน (Dual 

use technology) : เพื่อพัฒนา UAV สำาหรับการใช้งานในพื้นที่

ปฏบิตักิารทางทหาร (tactical UAV) และนำาไปประยกุต์ใช้งานด้าน

พลเรือนได้ และ  UAV ด้านบรรเทาภยัพิบติั (Disaster) : เพ่ือการ 

พัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์การใช้งาน UAV
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สำาหรบัรูปแบบการแข่งขนัในปีนี ้คณุพรเทพเล่าว่า “รอบแรก 

เป็นการประกวดไอเดีย คณะกรรมการคัดไอเดียที่เป็นไปได้ 

สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ รอบที่สองเป็นรอบการประกวด 

ข้อเสนอโครงการ (Pitching Concept Idea) คณะกรรมการ 

คัดเลือกทีมที่ดีที่สุด 9 ทีม แบ่งเป็น ด้าน Dual Use Technology 

4 ทมี และด้านภยัพบิตั ิ5 ทมี จากนัน้กเ็ข้าสูร่อบทีส่าม ซึง่เป็นรอบ

ของการ Incubation หรือบ่มเพาะเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ได้พัฒนาทักษะ และศักยภาพในด้านต่างๆ ในการนำาไปต่อยอด 

กับธุรกิจในอนาคต มีด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน Business 

ซึง่เราได้ผูเ้ชีย่วชาญด้านธรุกจิมาช่วยบ่มเพาะ ด้านทีส่องเป็นการ

บ่มเพาะเทคโนโลย ีโดยใช้ Eco-system ทีเ่รามคืีอ GALAXI แลบ็ 

เพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดจากส่ิงที่เขามีอยู่ในการเข้าถึง

เทคโนโลยีต่าง ๆ  ด้านที่สามคือ การพัฒนา Presentation แบบ

มืออาชีพ (Professional presentation Coach) รวมถึงหลักสูตร

อบรม  UAV - Light weight structure using composite material 

หลังจากนั้นมีการ onsite demo ให้เขานำา UAV มาทดสอบ 

ไอเดยีทีเ่ขานำาเสนอ ซึง่เราไปทดสอบกนัทีเ่ขาใหญ่ และรอบสดุท้าย 

เป็นรอบการประกวดผลงานต้นแบบ (Final Pitching) ซึ่งเรา 

จัดภายในงาน Thailand Space Week 2019 ที่กรุงเทพฯ”

ผลการประกวด UAV Startup 2019 ได้แก่

ด้าน UAV ส�าหรับความมั่นคงและกิจการพลเรือน 
(Dual use technology)

รางวัลชนะเลิศ

บรษิัท โอแซดท ีโรโบตกิส ์จ�ากดั ซอฟตแ์วรส์ำาหรบัโดรนใน

การสร้างแผนที่ 3 มิติ และระบุตำาแหน่งตนเองด้วยคอมพิวเตอร์

บนตัวโดรน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 

บริษัท ทามอส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ระบบขนส่งกำาลังบำารุง

ด้านการทหาร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 

บริษัท ไอครเีอทีฟซสิเตมส ์จ�ากดั อากาศยานไรค้นขบัชนิด

ปกีตรงึขึน้ลงทางดิง่สำาหรบัการตรวจความผดิปกตติามแนวถนน

ด้าน UAV ด้าน บรรเทาภัยพิบัติ (Disaster) 

รางวัลชนะเลิศ 

บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด อากาศยาน

หลายใบพัดสำาหรับระบบตรวจจับฝูงชนเพื่อป้องกันการก่อ

วินาศภัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 

บริษัท อาร์แอนด์ดี เอ็นไว-อินโนเทค จ�ากัด นวัตกรรม

อากาศยานไร้นักบินเพื่อสนับสนุนระบบการบริการการแพทย์

ฉุกเฉินจากภัยพิบัติทางนำ้า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

บริษัท Novy (2018) โดรนอัจฉริยะช่วยชีวิตผู้ประสบภัย 

(Rescue The Victims)

นอกเหนือจากการส่งเสริมผู ้ประกอบการในรูปแบบ

โครงการประกวดธรุกจินวตักรรมแล้ว จสิด้ายงัให้ความช่วยเหลอื

ผู้ประกอบการในการขอรับทุนจากเครือข่ายพันธมิตร โดยการ

ผลักดันทีมเข้าแข่งขันให้ได้ทุนคูปองนวัตกรรม 5 ล้านบาท จาก 

NIA และขอทนุ Startup จาก DEPA รวมถงึส่งเสรมิผูป้ระกอบการ 

ในการทำา Business Matching กับกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อีกด้วย 

นอกจากนี ้จสิด้ายงัม ีSuccess case ทีเ่กดิจากโครงการประกวด 

UAV Startup ซ่ึงจิสด้าผลักดันให้สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้

สำาเร็จ นั่นก็คือ บริษัท Novy ซึ่งนอกจากจะได้รับการส่งเสริม

จาก BOI ด้านการลดหย่อนภาษี บริษัท Novy ยังได้พัฒนาและ

วิจัยเทคโนโลยีร่วมกับ GALAXI และได้รับเงินทุนจากรายการ 

Sharktank จำานวน 18 ล้านบาท 
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S-booster 2019
จิสด้า ร่วมกับ Cabinet Office of Japan สำานักนโยบาย

กิจการด้านอวกาศจากประเทศญี่ปุ่น องค์กรสำารวจอวกาศญี่ปุ่น 

(JAXA) The National Space Policy Secretariat (NSPS) 

และหน่วยงานพันธมิตร จัดการประกวดไอเดียธุรกิจนวัตกรรม

อวกาศระดับนานาชาติ S-Booster 2019 เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างมูลค่าและโอกาสทางตลาด 

และเพิม่ศกัยภาพการให้บรกิารผลติภณัฑ์ ตลอดจนเกดิการสร้าง

นวัตกรรมรูปแบบใหม่ด้านอวกาศอย่างเป็นรูปธรรม

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ไอเดียการประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบโจทย์

ความต้องการและความท้าทายในกิจการอวกาศสากล 

2. การต่อยอดการใช้ Space Asset ทรัพยากรทาง

อวกาศ เช่น “QZSS” “Tellus Platform” เป็นต้น เพื่อตอบโจทย์

อุตสาหกรรม

3. ไอเดยีนวตักรรมเทคโนโลยอีวกาศในภาคธรุกจิ Space 

Startup Business Idea เพือ่ตอบโจทย์ความท้าทายนกัลงทนุจาก

ประเทศญี่ปุ่น และนานาชาติโดยเทคโนโลยีจากอวกาศ

การแข่งขันเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ในการเปิดรับ

สมัครผู้สนใจผ่านเว็บไซต์ https://sbooster.jp/2019/asia/ 

จากนัน้เป็นกจิกรรม Open house โดยผูเ้ชีย่วชาญจาก Interna-

tional Business School จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จิสด้า และ 

Cabinet Office of Japan จดัอบรมแนะแนวโครงการ เสนอไอเดยี 

ให้ตอบโจทย์และความต้องการในระดับสากล ในรอบที่ 3 คณะ

กรรมการคัดเลือกและประกาศผู ้ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอ

โครงการจำานวน 15 ทีม เข้ารอบการประกวดไอเดีย (pitching) 

รอบคัดเลือก Asian รอบที่ 4 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก 4 ทีม 

ได้รับสิทธิเข้าร่วมการอบรม ต่อยอดไอเดียทางธุรกิจนวัตกรรม

อวกาศ จากผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน และ Mentor ณ ประเทศ

ญี่ปุ่น ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ Semi Final ทั้งจากโซน

เอเชีย-โอเชียเนีย และประเทศญ่ีปุ่น จะมีโอกาสได้ทั้งต่อยอด

ขัดเกลา Business Model โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ศึกษาดูงาน

บริษทั Startup ชัน้นำา สร้างเครอืข่ายระหว่างนกัลงทนุด้วยกนัเอง 

สำาหรับ การแข่งขันในงาน S-Booter 2019 ครั้งนี้ มีทีมที่

ผ่านการคัดเลือก จำานวน 4 ทีมได้แก่

"Manastu Space" Green fuel for propulsion of space-
craft, to produce oxygen, water and heat on other planet 
จากประเทศอินเดีย พลังงานสะอาดเพ่ือยาน อวกาศ

"Adarna Aerospace" RS-
AR Remote sensing Data 
Visualized in Augmented 
Reality จาก ฟิลิปปินส์ ผสาน

เทคโนโลยี RS-AR เพ่ือสร้าง

ภาพถ่ายเสมือนจริง
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"BlueWatch" Spatial Aquaculture Advisory System for 
Smart Aquaframs จากประเทศไทย การบริหารจัดการฟาร์ม

ประมงด้วยระบบตรวจจับแบบ Realtime

"Thumrongboonkate  Traffic Light Management for 
Intelligent City by QZSS and 5G Platform จากประเทศไทย 

การบริหารจัดการสัญญาณไฟจราจร ด้วยข้อมูลความหนาแน่น

ของรถยนต์จากดาวเทียม QZSS โดยระบบ 5G

G-Con2019 :
Geo-Information
Application Contest
จิสด้า ร่วมกับ ไทยแอร์เอเชีย สตาร์ทอัพไทยแลนด์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประกวดไอเดีย

นวัตกรรมธุรกิจ G-Con2019 : Geo-Information Application 

Contest ซึ่งเป็นการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยี

ภูมิสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเกิดความรู้

ความเข้าใจในการสร้างแพลตฟอร์มต้นแบบผ่านแอปพลิเคชันที่

สามารถตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชนได้ เพื่อ

กระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ของกลุ่มผู้ประกอบการ 

Startup ในประเทศไทย โดยในปีนีม้หีวัข้อการแข่งขนั คอื Logistics 

และ Resource Management โดยโครงการฯ มีระยะการ

ดำาเนินกิจกรรมเป็นเวลาประมาณ 1 ปี ซึ่งมีผู้สนใจส่งไอเดีย 

เข้าประกวดกว่า 100 ทีม คัดเลือกเหลือ 60 ทีมในรอบ Audition 

จากนั้นคัดเลือกเหลือ 20 ทีม แล้วเข้าสู่กระบวนการอบรมเชิง

ปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

Incubation คดัเลอืกเหลอื 12 ทมีในรอบ Semi Final จนกระทัง่

ได้ทีมผู้ชนะ 3 ทีมได้แก่

รางวัลชนะเลิศ ทีม Fling ผลงาน Fling Drone Delivery 
จาก บริษัท ฟลิง จำากัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม Biztalk ผลงาน Tour Dee 

จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ทีม Princess ผลงานนัดกับ 

Nurse จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

คุณพรเทพ นวกิจกนก เล่าถึงผลงานของผู้เข้าประกวดใน

ปีนี้ว่า “ปีนี้หัวข้อของเราคือ Logistics ซึ่งเราเปิดกว้างมาก มีทีม

ที่มีไอเดียดีมากหลายทีม อย่างทีมที่ชนะเลิศ คือทีม Fling เขาทำา 

Drone Delivery ใช้โดรนในการส่งสนิค้า เขาเป็นทมีทีม่ศีกัยภาพ

สงูเพราะทมีเขามกีารทำา use case มาแล้วทีพ่ทัยา ให้บรกิารผ่าน

นอกจากนี ้ยงัมรีางวลัพเิศษ GISTDA  awards : "Fourstate"  

simplify the user’s property-searching journey 

จากประเทศไทย บรหิารจดัการเสนอทางเลอืกอสงัหาฯ โดยข้อมูล

จากดาวเทียม ซึ่งเป็นทีมนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ที่จิสด้าเล็งเห็นว่ามีศักยภาพต่อการต่อยอดในอนาคต โดยท้ัง 

5 ทีมนี้ได้ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาและดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 

ในช่วงเดือนกันยายน 2562 เพื่อเพิ่มทักษะในการขยายผล

การสร้างไอเดียใหม่ ๆ  การสนับสนุนจับคู่ธุรกิจ และพบปะกับ

กลุ่มสตาร์ทอัพชั้นนำาระดับโลก ตลอดจนส่งเสริมการต่อยอด

นวัตกรรมจากประเทศให้เข้าสู่ Global Value chain ในระดับ

นานาชาต ิโดย 4 ทีมสดุท้ายดงักล่าว จะต้องแข่งขนัในรอบ Final 

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 เพ่ือเฟ้นหาทีมสุดยอดไอเดียเพียง 

หน่ึงเดียวซึ่งจะได้มีโอกาสร่วมลงทุนกับบริษัทชั้นนำาอย่าง ANA 

และ JAL ของญี่ปุ่นในโอกาสต่อไปด้วย

28 ANNUAL REPORT



แอปพลิเคชัน ที่ใช้เทคโนโลยี GNSS ระบุตำาแหน่งผ่านดาวเทียม 

ผ่านแผนทีไ่ด้อย่างแม่นยำา  ทมีที ่2 มาจากมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ชื่อ Biztalk ทีมนี้ก็มีเสน่ห์มาก เขาทำาแอปพลิเคชัน Tour Dee 

เป็นแอปฯ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ประยุกต์เอาเทคโนโลยีระบุ

ตำาแหน่ง GNSS ตรวจสอบผู้ใช้งานที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อตอบโจทย์

การใช้งานในพื้นที่ผ่านแอปฯ เสน่ห์ของเขาคือเป็น local guide 

โดยเน้นที่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็น back packer ที่ต้องการเที่ยว

วฒันธรรม โจทย์เขาคอือยากให้คนไปดวูฒันธรรมซึง่หาไม่ได้จาก

อนิเทอร์เนต็ทัว่ไป เพราะเสน่ห์แต่ละพืน้ทีไ่ม่เหมอืนกัน วฒันธรรม

ในแต่ละช่วงเวลาก็ไม่เหมือนกัน เขาจึงทำาเป็นแอปพลิเคชัน 

เริ่มตั้งแต่จองทัวร์ หา local guide ลงทะเบียน ปัจจุบันเขา 

จดทะเบยีนเป็นบรษิทัแล้ว และปล่อยแอปฯ ออกมาแล้ว ส่วนทมีที่ 

3  Princess เป็นทมีจากมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ทำาแอปพลเิคชนั 

นัดกับ Nurse เป็นพยาบาลที่ไปเป็นเพื่อนหาหมอ การค้นหา

ระบุตำาแหน่ง GNSS ของผู้ใช้งานและพยาบาลที่ใกล้เคียง 

เพือ่ความรวดเรว็และปลอดภยั ยกตวัอย่างเช่น ผมจะพาคณุพ่อไป

หาหมอ แต่ผมตดิงานด่วนสำาคญัไปไม่ได้ ผมจะให้คณุพ่อไปกบัใคร 

คนที่เราไว้ใจได้ก็คือพยาบาล ซ่ึงทีมน้ีเขามีการลงพื้นที่จริง

ในโรงพยาบาล ศึกษาวิจัยเยอะพอสมควร ซ่ึงเขาจะเปิดให้ 

นางพยาบาลวชิาชีพได้มา Register ซ่ึงเราสามารถทำาการนัดหมาย 

กับนางพยาบาลได้ผ่านแอปพลิเคชัน”

โครงการเกษตรอัจฉริยะ
สร้างชาติ (Smart Precision 
Farming) 
จิสด้าร่วมกับบริษัทคูโบต้า ทรูปลูกปัญญา สำานักงาน 

คณะกรรมการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรม

การแข่งขนัโครงการเกษตรอจัฉริยะสร้างชาต ิ(Smart Precision 

Farming) ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให ้

ความรู้ในระบบเช่ือมต่อ GNSS แบบพิกัดแม่นยำาสูงและนำามา

ประยุกต์ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีการเกษตร โดยมุ่งหวังให้เวที

ประกวดนี้เป็นสื่อกลางในการส่งเสริมให้นักเรียนอาชีวะและ

นกัศกึษามีความรูค้วามเข้าใจระบบการเชือ่มต่อ GNSS แบบพกิดั

แม่นยำาสงู และนำามาประยกุต์ใช้งานร่วมกบัเทคโนโลยกีารเกษตร 
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ผ่านกิจกรรม Road Show ทั่วประเทศเพื่ออบรม เผยแพร่ความรู ้

และเทคโนโลยีด้าน GNSS และสาธิตการทำางานอุปกรณ์

การเกษตรแบบแม่นยำาสูง ตลอดจนการนำาเสนอแนวคิดในการ

พฒันาภาคการเกษตร 4.0 การทำาเกษตรแนวใหม่เพือ่ใหเ้ยาวชน

เหล่านี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่ทันสมัยและ

นำาไปปฏิบัติจริงในระบบเกษตรกรรม และสนับสนุนให้เกิดการ

สร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว

คุณพรเทพ นวกิจกนก กล่าวว่า “โครงการนี้กลุ่มเป้าหมาย

ของเราคอื สถาบนัการศกึษา ทัง้อดุมศกึษาและอาชีวะ โดยเฉพาะ 

กลุม่อาชีวศกึษา ซึง่ส่วนใหญ่เป็นลกูหลานของเกษตรกร จะคุน้เคย 

กับภาคการเกษตรดอียู่แล้ว เราจงึร่วมมอืกบั สำานักงานคณะกรรมการ 

อาชวีศกึษา มหาวทิยาลยับรูพา บรษิทั คโูบต้า และทรปูลกูปัญญา 

เป็นการร่วมมือกันทั้งสามฝ่าย คือ รัฐบาล เอกชน และสถาบัน 

ศึกษา โจทย์ของโครงการนี้คือ การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

พัฒนาโรบอตโดยใช้ข้อมูล GNSS ในการทำา Smart Farming 

หลังจากการที่เราโรดโชว์ทั่วประเทศเราได้รบัการตอบรบัดมีาก 

มผีลงานส่งเข้าประกวดถงึ 30 ผลงาน”

สำาหรับการแข่งขันครั้งนี้ ไม่มีทีมที่ทำาตามกติกาที่จิสด้า 

ตั้งไว้ จึงขอสงวนสิทธิ์รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ไว้ โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

รางวัลที่ 3 ทีมซุ้มกอ วิทยาลัยเทคนิคกำาแพงเพชร

รางวัลที่ 3 ทีมนาคาบอท 2 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

รางวัลที่ 3 ทมีนวมนิโรบอท วทิยาลยัการอาชพีนวมินทราชทูศิ

รางวลัที ่3 ทมี E-Tech Team วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก 

อเีทค

รางวัลชมเชย ทีมโสเจ๊ง 2 วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

ผลงานที่ได้รางวัลจะได้รับการสนับสนุนเพื่อต่อยอด 

การแข่งขันและพัฒนาเป็นผู้ประกอบการต่อไป
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ESP Frontier
Research
ปลูกผลึกโปรตีนในอวกาศ
ก้าวแรกแห่งความส�าเร็จ งานวิจัยคนไทยในอวกาศ

การวจิยัในอวกาศนับเป็นอกีหน่ึงปจัจยัสำาคญัของการพฒันาอตุสาหกรรม

และเศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทย ซ่ึงจิสด้าได้สนับสนุนและส่งเสริมมา 

โดยตลอดภายใตก้ารดำาเนนิงานของโครงการ  National  Space  Exploration  (NSE) 

ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการยกระดับงานวิจัยของไทยให้ก้าวไปสู่การศึกษาวิจัย

และทำาการทดลองบนสถานีอวกาศ ให้สามารถต่อยอดการวิจัยไปสู่การเป็น 

ตน้แบบทางธรุกจิอวกาศและการลงทนุดา้นอวกาศใหแ้กภ่าครัฐ เอกชน ตลอดจน

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ  เพื่อรองรับแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ 20 ปี (National 

Space Master Plan) ในการผลักดันภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอวกาศที่จะ

เติบโตขึ้นในอนาคต

ดร.อัมรินทร์ พิมพ์หนู

หัวหน้าโครงการ NSE ของจิสด้า

ESP Frontier 
Research
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โครงการ NSE เริม่ดำาเนนิงานมาตัง้แต่ปี 2560 โดยเปิดรบั 

ข้อเสนองานวิจัยในอวกาศจากหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งจากภาครัฐ 

เอกชน และสถาบนัการศกึษาทัง้ระดบัมธัยมศกึษาและอดุมศกึษา 

และได้ดำาเนินการคัดสรรงานวิจัยท่ีมีคุณค่าและมีศักยภาพ 

ในการพัฒนาต่อยอดนำาไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคตได้

รวมทั้งสิ้น 4 ข้อเสนอ ได้แก่ การวิเคราะห์โปรตีนสำาหรับการ

พัฒนายาต้านมาลาเรีย การชักนำาของพืชสร้างหัวภายใต้สภาวะ 

ไร้นำา้หนกั เครือ่งพมิพ์สามมติ ิและอาหารไทยไปอวกาศ และในปี 

2561 จิสด้าก็คัดสรรงานวิจัยเพิ่มเติมได้อีก 2 ข้อเสนอโครงการ 

ได้แก่ การหมกัเชือ้ PGA ในอวกาศ และการเลีย้งไข่นำา้ในอวกาศ 

สำาหรับในปี 2562 จสิด้าได้ผลกัดนังานวจิยัในอวกาศได้แล้วเสร็จ 

1 งานวิจัย นั่นคือ “การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของโปรตีน-สาร

ยับยั้ง โปรตีน-โปรตีน ส�าหรับการพัฒนายาต้านมาลาเรีย” ซึ่ง

เป็นข้อเสนองานวจัิยในอวกาศของ ดร.ชยัรตัน์ อทุยัพบิลูย์ นกัวจัิย 

อาวุโส แห่งศนูย์พันธวิุศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพ (BIOTECH) 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

ซึ่งในการดำาเนินการวิจัยนี้  NSE ได้รับความร่วมมือจากองค์กร

ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ และทีมวิจัยแห่งศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOTECH)
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ JAXA

สำารวจอวกาศญี่ปุ่น (JapanAerospace Exploration Agency, 

JAXA) ในการนำาส่งชุดการทดลองดังกล่าวขึ้นไปปฏิบัติการ

ทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ในห้องทดลองปฏิบัติการ 

วิทยาศาสตร์คิโบะ โมดูลขององค์กรสำารวจอวกาศญี่ปุ่น โดยได ้

นำาส่งชุดทดลองไปอวกาศเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดย 

จรวด SpaceX Falcon 9CRS-18 ของบริษัท Space X 

ณ ศนูย์อวกาศเคนเนด้ี  (Kennedy Space Center) ฐานยงิบริเวณ

แหลมคานาเวอรอล รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา และภายหลัง 

การปลูกผลึกโปรตีนเป็นเวลา 30 วันในอวกาศแล้ว แคปซูล

ดรากอน (Dragon Capsule) ของบริษัทสเปซเอกซ์ (SpaceX) 

ที่บรรจุโปรตีนในการทดลองก็ได้ดีดตัวออกจากสถานีอวกาศ

นานาชาติ (ISS) และกลับสู่พื้นโลกพร้อมผลึกโปรตีนอวกาศ

ของไทยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ซึ่งขณะนี้ชุดการทดลอง 

ดังกล่าวได้ถูกส่งต่อไปที่องค์การอวกาศแห่งชาติญ่ีปุ่น หรือ 

JAXA เรียบร้อยแล้ว โดย JAXA ได้นำาไปเก็บไว้ในตู้เพาะเชื้อ

สำาหรับเก็บสารละลายในอุณหภูมิจำาเพาะเพ่ือเตรียมที่จะนำา 

ไปฉายแสงกับเคร่ืองซินโครตรอนพลังงานสูง ซึ่งจะทำาให้เห็น
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โครงสร้างของผลึกโปรตีนได้อย่างชัดเจน การวิจัยนี้นับเป็น

อีกหนึ่งความสำาเร็จของนักวิจัยไทยที่สามารถพัฒนาขีดความ

สามารถในการวิจัยให้ก้าวไกลสู่การวิจัยในอวกาศ ยกระดับ

คุณค่างานวิจัยให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

ไทยได้ในอนาคต

ดร.อมัรินทร์ พมิพ์หน ูหวัหน้าโครงการ NSE ได้กล่าวถงึ

การวิจัยนี้ว่า “การวิเคราะห์โปรตีน-สารยับยั้ง โปรตีน-โปรตีน

เป็นการทดลองปลกูผลกึโปรตนีของเชือ้มาลาเรยีซึง่เป็นเป้าหมาย 

ของการพัฒนายาต้านมาลาเรีย ซึ่งป ัจจุบัน ดร.ชัยรัตน ์

ได้ทดลองแล้วบนพื้นโลก และผลิตยาต้านมาลาเรียออกมาแล้ว 

1 ชดุซึง่ยานีเ้มือ่ได้มกีารนำามาใช้รกัษาผูป่้วยพบว่าผูป่้วยมอีาการ

ดื้อยาเมื่อได้รับยาติดต่อกันเป็นเวลานานเราจึงต้องการพัฒนา

ยาต้านมาลาเรียให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยการนำาโปรตีนดัง

กล่าวไปทดลองปลูกผลึกในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง ซึ่งจะช่วยให้

ผลึกโปรตีนที่ได้มีความสมบูรณ์มากกว่าการตกผลึกบนพื้นโลก” 

สำาหรับโปรตีนที่ทำาการส่งขึ้นไปทดลอง ณ ห้องทดลอง

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์คิโบะโมดูลเพื่อตกผลึกนี้เป็นเอนไซม์

โปรตีน DHFR-TS ที่พบในเชื้อ Plasmodium falciparum 

ซึ่งเป็นโปรตีนเป้าหมายในการสร้างยาต้านมาลาเรีย โดยทำาการ

ปลูกผลึกโปรตีนไปพร้อมกับสารยับยั้งในอวกาศเป็นเวลา 30 วัน 

ซึ่งการทดลองดังกล่าวนี้จะช่วยให้ทีมวิจัยสามารถออกแบบ 

ยาต้านมาลาเรียชนิดใหม่ที่มีความจำาเพาะต่อโปรตีนเป้าหมาย 

ทำาให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ในอนาคตหากพัฒนาเป็น

ยาต้านมาลาเรยีได้เป็นผลสำาเรจ็กจ็ะสามารถลดการสญูเสยีชวีติ

ของผู้ป่วยมาลาเรียได้ปีละหลายแสนคนทั่วโลก

ความสำาเร็จของการวิจัยปลูกผลึกโปรตีนในอวกาศ

ถือเป็นก้าวแรกของงานวิจัยไทยในแวดวงวิจัยในอวกาศระดับ

นานาชาติ ที่จะทำาให้เกิดก้าวต่อ ๆ  ไป ของการวิจัยในอวกาศ 

ซ่ึง ดร.อัมรินทร์ได้กล่าวว่า“เราเช่ือว่ายังมีความรู้หลายอย่างที่

เรายังศึกษาไปไม่ถึง แต่การได้เริ่มต้นลงมือก็อาจนำามาซึ่งความ

สำาเรจ็ซึง่เรานำามาต่อยอด พฒันาเป็นนวตักรรมสร้างคณุค่าให้แก่

เศรษฐกิจ สังคม และเผยแพร่ไปยังสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  เพื่อ

สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน และนักวิจัยรุ่นใหม่รวมไปถึง 

SME start up ต่าง ๆ ทีจ่ะมาช่วยกนัสร้างสรรค์อุตสาหกรรมและ

เศรษฐกิจอวกาศของประเทศในอนาคต”

GISTDA 2019 33



34 ANNUAL REPORT

ตลอดระยะเวลา 19 ปีที่ผ่านมา “จิสด้า” มุ่งมั่นมา

โดยตลอดในการพัฒนาการให้บริการข้อมูลท่ีได้จากอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนำาไปใช้ประโยชน์เพ่ือ

การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  หรือการให้คำาแนะนำา ปรึกษา 

ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ปัจจุบันจิสด้าได้

พัฒนาการให้บริการอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า “แอปพลิเคชัน” 

(Application) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มท่ีประชาชนและหน่วยงาน

ต่าง ๆ  สามารถเข้าถึงได้ง่าย ใช้งานอย่างสะดวกง่ายดายผ่าน

โทรศัพท์มือถือ แอปพลิเคชันมีความแม่นยำาและทำางานได้อย่าง

รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ในปี 2562 จิสด้าได้พัฒนาระบบแอปพลิเคชัน 

2 ตัว คือ “ชุมชนไม้มีค่า” และ “iZA” นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจ

หลักขององค์กร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านความมั่นคง

ของรัฐและสังคม 

GISTDA ส่งมอบคุณค่า
จากอวกาศสู ่สังคมผ่าน Application

แม้ว่าปัญหาการบุกรุกทำาลายป่าในประเทศไทยจะมี 

แนวโน้มลดลงจากความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

แต่จากภาพถ่ายดาวเทียมจากจิสด้า พบว่ามีพื้นที่ ในเขตป่า

แอปพลิเคชัน “ชุมชนไม้มีค่า” ส่งมอบคุณค่าจากอวกาศ

สู่ชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ที่ย่ังยืน

อนุรักษ์อีกเป็นจำานวนมากท่ีถูกบุกรุก ส่วนหนึ่งเกิดจากความ 

ไม่ชัดเจนในเร่ืองการทำาเกษตรกรรมนอกเขตป่าอนุรักษ์ของราษฎร 

ดังน้ันนอกจากจะต้องป้องกันการบุกรุกพื้นที่ในป่าอนุรักษ์แล้ว 
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หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งยงัตอ้งสง่เสรมิใหม้กีารเพิม่พืน้ทีส่เีขียวนอก

เขตป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 15 ตามแนวนโยบายของรัฐบาลด้วย 

สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ

มหาชน) หรือ BEDO กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดลอ้ม จึงตัง้คณะทำางานขึน้มาชดุหน่ึง ประกอบดว้ย กรมปา่ไม ้

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การอุตสาหกรรม 

ป่าไม้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ

สำานกังานการวจัิยแหง่ชาต ิเพือ่สรา้งการรบัรูก้ารดำาเนินงานพืน้ที่

สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า -ป่าครอบครัว” ตามหลัก 

BEDO Concept คือส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้มีค่าและ 

ไม้เศรษฐกิจในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของตนเอง 

โดยมอบหมายให้ “จิสด้า” นำาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

มาพัฒนาแอปพลิเคชัน “ชุมชนไม้มีค่า” เพื่อสนับสนุนโครงการ 

“ชมุชนไมม้ค่ีาปา่ครอบครวั” ตามหลกั BEDO Concept ให้ชมุชน 

ท้องถิ่นได้พัฒนาและสร้างรายได้จากการนำาความหลากหลาย 

ทางชีวภาพท่ีชุมชนเป็นเจ้าของมาผลิตเป็นสินค้า โดยส่งเสริม

ให้ปลูกกล้าไม้ที่มีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับระบบภูมินิเวศ 

เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงพืชผักพื้นบ้าน 

ต่าง ๆ  นอกเขตอนุรักษ์ ทั้งนี้ BEDO ได้จัดกิจกรรม Road Show 

เพื่อสร้างการรับรู้การดำาเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์

ใน 4 ภูมิภาค คือ จังหวัดสุพรรณบุรี สกลนคร น่าน และ

กรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน “ชุมชนไม้มีค่า” 

ครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี  

“ชุมชนไม้มีค่า” เป็นแอปพลิเคชันที่ BEDO ร่วมกับ 

จิสด้า ได้พัฒนาระบบบนสมาร์ตโฟน เพื่อตอบโจทย์ของ BEDO 

ทีต่อ้งการสง่เสรมิใหป้ระชาชนปลกูไมม้คีา่เพือ่ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ โดยนำาข้อมูลเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาจัดทำา 

ฐานข้อมูลไม้มีค่ารายแปลง เพ่ือนำาไปส่งเสริม สนับสนุน และ 

ดำาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ การอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น 

แอปพลเิคชนัน้ีสามารถระบไุดว้า่พืน้ที่ในกรรมสิทธิท่ี์เรา

ถือครองอยู่ในพื้นที่เขตอนุรักษ์หรือไม่ โดยดูจากข้อมูลภาพถ่าย

ดาวเทยีม ซึง่จะชว่ยลดปญัหาการบกุรกุพืน้ที่ในเขตอนรุกัษล์งได้ 

นอกจากนี้ยังแสดงรายชื่อพันธุ์ไม้มีค่าและไม้ท้องถิ่นต่าง ๆ   

ที่เหมาะกับสภาพพ้ืนที่ที่สนใจ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ

ตัดสินใจว่าควรเลือกปลูกไม้มีค่าชนิดใด และสามารถวาดรูป

พ้ืนท่ีแปลงของตัวเองบนแอปพลิเคชัน เพ่ือติดตามตรวจสอบ

ได้ว่าในพื้นที่แต่ละแปลงปลูกมีไม้มีค่าชนิดใด จำานวนกี่ต้น อายุ

เทา่ไร ฯลฯ ซึง่จะเปน็ประโยชนแ์กเ่ครอืขา่ยเกษตรกรทัว่ประเทศ 

แอปพลิเคชัน “ชุมชนไม้มีค่า” นอกจากจะช่วยให้

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศได้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำา 

ยงัสรา้งความมัน่ใจใหกั้บประชาชนวา่พืน้ทีข่องตวัเองไมไ่ดอ้ยู่ใน

พืน้ทีเ่ขตอนรุกัษ ์สามารถเพาะปลกูได้โดยไมผ่ดิกฎหมาย และยงั

เลอืกปลกูไมม้คีา่และไมท้อ้งถิน่ใหเ้หมาะกับสภาพพืน้ที ่เพือ่นำามา

ตอ่ยอดเปน็ผลผลติ สร้างรายไดอ้ยา่งยัง่ยนืใหก้บัชมุชนและสงัคม

นอกจากนี้ยังเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำา

ไปใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าในกับชุมชน 

สามารถติดตามขอ้มูลรายแปลงการปลกูไม้มีคา่ของชมุชนในการ

ร่วมกันสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียวนอกพ้ืนที่อนุรักษ์ที่

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นฐานข้อมูลรายแปลง

และระบบตรวจสอบการปลกูไมม้คีา่ เพือ่การบรหิารจัดการอยา่ง

เป็นรูปธรรม และนำาไปสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
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สถานการณ์และปัญหาของเด็กและเยาวชนไทยใน

ปัจจุบันกำาลังเผชิญกับความเสี่ยงมากมายหนึ่งในปัญหาที่ 

หลายฝ่ายเป็นห่วงและจับตามอง คือ การแข่งรถบนท้องถนน 

การทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา การจำาหน่ายสุราหรือ 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในพ้ืนท่ีบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา 

ล้วนนำามาซ่ึงความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของเยาวชน 

ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติ แม้จะมีมาตรการป้องปราม 

อย่างเข้มงวดแล้วก็ตาม 

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2558 จิสด้าได้รับแต่งตั้งเป็น

อนกุรรมการระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตรเ์พือ่ดำาเนินการตาม

คำาส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 เรื่อง 

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถาน

ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะท่ีคล้ายกับสถานบริการ 

โดยจิสด้าได้พัฒนาระบบต้นแบบแอปพลิเคชัน Information 

Zoning Awareness หรอื iZA  ให้แก ่ศนูยป์ระสานกำากบัตดิตาม

ผลการดำาเนนิงานตามคำาสัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ

ที่ 22/2558 หรือ ศอ.กต. เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังการจำาหน่าย

สุราหรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่โซนน่ิงบริเวณใกล้เคียง

สถานศึกษา และการกระทำาผิดกฎหมายตามคำาส่ังหัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ความสามารถของระบบนี ้

คือ การแจ้งเหตุ ตรวจสอบการแจ้งเหตุ และตรวจสอบร้าน

จำาหน่ายสุราในเขตโซนนิ่งพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ในการ

บังคับใช้กฎหมาย

นอกจากนี้ แอปพลิเคชัน iZA ยังเปิดให้ประชาชนได้มี

สว่นร่วมในการแจ้งเหตกุารณก์ระทำาผดิกฎหมาย ไมว่า่จะเปน็การ

แข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในท้องถนน การทะเลาะวิวาท

iZA แอปพลิเคชันแจ้งเหตุ

เพ่ือเด็กและเยาวชน

“รู ้ก่อน ป้องกันก่อน”  

สถานบริการหรือร้านจำาหน่ายสุราที่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง 

สถานศกึษาทีผ่ดิกฎหมาย เพือ่ใหข้้อมลูและสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ  

มีความชัดเจนเที่ยงตรงทางพยานหลักฐานเพิ่มมากขึ้น โดย

ประชาชนสามารถเข้าสู่แอปพลิเคชัน และเลือกตำาแหน่งจุด

เกิดเหตุ และกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งสามารถถ่ายรูป

เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้สง่กลบัเขา้มายงัระบบ ซึง่ขอ้มลูการแจง้เหตนุี้

จะเปน็ความลบั เมือ่เจา้หนา้ที่ไดร้บัข้อมลูการแจ้งเหตกุจ็ะดำาเนนิ

การกลั่นกรองตรวจสอบลงไปยังที่เกิดเหตุอีกครั้ง ทั้งนี้ ข้อมูลที่

ได้รับจากการแจ้งเหตุจะสามารถนำาไปกำาหนดเป็นนโยบายการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป  

ปัจจุบัน แอปพลิเคชัน iZA ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา

ให้มีประสิทธิภาพและมีข้อมูลครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อ

แก้ปัญหาเด็กและเยาวชน ลดความเสี่ยงในการสูญเสียอนาคต

ของชาติ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความม่ันคงของประเทศ

อย่างยั่งยืนต่อไป
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ชื่อของ Space Camp Thailand กลายเป็นเวทีที่ติดปาก

เด็กไทย เป็นความร่วมมือระหว่าง Space Camp Thailand 

โดยจิสด้า และกลุ่มพันธมิตรที่ได้รับความสนใจจากเยาวชน

ไทยที่มีความฝัน ใฝ่เรียนรู้เรื่องอวกาศและภูมิสารสนเทศอย่าง

ท่วมท้น เวทแีห่งนีไ้ด้บ่มเพาะและส่งต่อเยาวชนไปพฒันาต่อยอด

เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่ทศวรรษ

ที่ 21 อย่างยั่งยืน

Space Camp Thailand เกดิจากการสร้างแรงบนัดาลใจ 

ต่อเนื่องให้เยาวชนไทยหลังเกิด “แหล่งเรียนรู ้ด้านอวกาศ” 

(Space Inspirium) คุณปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำานวยการ 

สำานักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ กล่าวถึงโครงการนี้ว่า 

“วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง Space Camp Thailand ข้อแรก 

เราต้องการส่งเสริมเพิ่มทักษะความรู ้ความสามารถของ

เยาวชน ด้านการเรียนรู้ Space & GI (เทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ) แบบ STEM (แนวทางเรียนรู้บูรณาการศาสตร์

ต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความรู้ด้าน

วิศวกรรมและความรู้ด้านคณิตศาสตร์) ซึ่งเยาวชนต้องสามารถ

นำาเอาเทคโนโลยีด้านน้ีไปใช้ในชีวิตประจำาวัน ทั้งยังได้ฝึกการ

ทำางานเป็นทีมความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือ 

คนอื่น ข้อสอง เพื่อให้เยาวชนเกิดกระบวนการคิดแบบเป็นระบบ 

มีเหตุมีผล เพ่ือส่งต่อในการสร้างผลงานด้านเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ นำาไปต่อยอดด้านการศึกษาและแก้ไขปัญหา

ตามบริบทที่เหมาะสม ข้อสาม เพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วม

กิจกรรมด้าน Space & GI ในระดับภาคและนานาชาติ โดยที่มี 

จสิด้าและเครอืข่ายพนัธมติรทัง้ภาครฐัและเอกชนเป็นผูส้นับสนนุ 

ข้อสี่ เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์ ผู้ประกอบการและนักประดิษฐ์

ให้เพิม่มากขึน้ในอนาคต ซึง่อาชพีเหล่าน้ีเปรยีบเสมือนหวัรถจกัร

สำาคัญทีจ่ะร่วมสร้างฐานเศรษฐกจิของประเทศไทย เพ่ือตอบโจทย์ 

การสร้างแอ่งเศรษฐกิจของทศวรรษที่ 21 และข้อสุดท้าย จิสด้า 

คาดหวังว่าเวทีนี้จะเป็นเวทีที่ให้เยาวชนไทยใช้เป็นจุดศูนย์กลาง

ในการเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ แบบ STEM มีการรวมตัวเพื่อนำาเสนอ

ผลงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้คำาช้ีแนะ จิสด้าอยาก 

สร้างคน โดยบ่มเพาะตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ด้านนวัตกรรม Space & GI”

สำาหรับคุณสมบัติของเยาวชนที่จะมาร่วมแคมป์นั้น 

เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทุกคน ทั้งสายวิทย์หรือสายศิลป์ 

สามารถเข้าร่วมได้ เนือ่งจากเทคโนโลยอีวกาศและภมิูสารสนเทศ

สามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ต่าง ๆ  ได้ทุกศาสตร์ 

เห็นได้จากงาน Thailand Space Week 2019 ที่ผ่านมา เยาวชน

ที่บกพร่องทางการได้ยินก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้

ด้วยเช่นกัน 

“แคมป์ของเราได้รับการออกแบบไม่ใช่เฉพาะเรื่อง

วิชาการ แต่ยังใส่ทักษะทุกอย่างบูรณาการเข้าไป การเรียนรู้

สมัยใหม่ไม่ต้องการท่องจำา แต่ต้องการกระบวนการความคิด 

ที่มีตรรกะ มีเหตุผล เด็ก ๆ  ต้องผ่านการฝึกการทำางานเป็นทีม 
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ฝึกความอดทน ต้องรู ้จักช่วยเหลือเพื่อน มีนำ้าใจ เสียสละ 

โดยบุคลากรของจิสด้าและบุคลากรสายเฉพาะทางที่เรามี 

เครือข่ายพันธมิตรอยู่ และเคร่ืองไม้ เครื่องมือ นำามาเติมเต็ม

ทกัษะให้แก่เยาวชน ผ่านกจิกรรมท่ีต้องลงมอืปฏบิตั ิต้องทดลอง

จริง เด็กไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าต่างชาติ เพียงแต่ต้องมีเวทีให้ 

เขาได้เดิน ได้เล่น ได้ฝึกทักษะ ได้ทดลอง ได้ลงมือทำา 

สิ่งที่ประทับใจมาก คือ เมื่อเสร็จสิ้นจากแคมป์แล้ว 

น้องๆ ยังได้กลับมาเป็นทีมบัดเดอร์ให้เรา พร้อมที่จะถ่ายทอด

ให้เยาวชนรุน่หลังทีไ่ม่มโีอกาสได้เข้าไปสมัผสั ยกตวัอย่างในงาน 

Thailand Space Week 2019 มีเยาวชนที่เป็นตัวแทนโครงการ 

Space Camp Thailand เคยไปเยือนนาซ่า น้องนิว-นาวิน 

งามภูพันธ์ ก็ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เขาเล่าอย่าง 

ภาคภูมิใจว่า อยากเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดทุกอย่างที่เขา 

ได้ไปเหน็มา เพ่ือให้ทกุคนได้มกีำาลงัใจก้าวไปสูฝั่น”

สำาหรับครั้งต่อไป โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบิน

อวกาศไทย ปี 3 (Discover Thailand’s Astronaut Scholarship 

Program EP.3) ซึ่งจะส่งเยาวชนไทยที่ผ่านการคัดเลือก 4 คน 

เพือ่ร่วมศกึษาวชิาสำารวจอวกาศเบือ้งต้นทีศ่นูย์อวกาศและจรวด

แห่งชาติสหรัฐอเมริกา และศูนย์ข้อมูล NASA ที่รัฐแอละแบมา 

สหรัฐอเมริกา 

“โครงการนี้เราเปิดโอกาสให้ทุกคน ถ้าน้อง ๆ  ทีไ่ม่ได้

สนใจเร่ืองเหล่านี้มาก่อน จะหาความรู้มาจากไหนสามารถเข้า

เวบ็ไซต์ www.gistda.or.th ในนัน้มบีอกทัง้หมดเลย ถ้าอยากเข้า 

Space Camp Thailand ก็ไปลองทำาข้อสอบเก่า ๆ  หรือติดตาม

ความเคลื่อนไหวได้ที่ www.spacecampthailand.com 

ที่ผ่านมากระแสตอบรับดีมาก จิสด้าก่อตั้งมาเกือบ 

20 ปี ปีที่ 1 - 18 เราสร้างความตระหนักรู้มาตลอด เราได้รับ

ความร่วมมอืและสนบัสนนุส่งเสรมิจากผูป้กครองพาลกูหลานมา

สมัครเอง เรามีเว็บไซต์ Space Camp Thailand และไลน์กลุ่ม 

Space Camp Thailand Gistda โดยมีผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มด้วย

ซึง่จะคอยส่งข่าวว่ามกีจิกรรมทีไ่หนบ้าง นีเ่ป็นมติใิหม่ทีน่่าชืน่ชม”
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หลายปีที่ผ่านมา ทั้งจิสด้าและเครือข่ายพันธมิตรได้

ร่วมสร้างความตระหนักรู้ทางด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

ให้เยาวชนไทยหลายล้านคน ทั้งการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ 

โดยนำาเยาวชนทีม่คีวามสนใจทางด้านอวกาศและภมูสิารสนเทศ

ตามโรงเรยีนต่างๆ ซึง่จสิด้ามศีนูย์ภมูภิาคทัง้  7 แห่ง ศนูย์ภมูภิาคฯ 

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคเหนือ 

ตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร, ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ภูมิภาคฯ 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร,ี 

ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล, 

ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา และศูนย ์

ภูมิภาคฯ ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยให้โจทย์ 

ในแต่ละปี เพือ่กำาหนดกรอบ แต่ไม่ได้จำากดัความคดิ และเมือ่ผ่าน

กระบวนการแข่งขันคัดเลือกได้ชิ้นงานมา จะนำาไปผลิตเป็นสื่อ

การเรยีนการสอนในโรงเรยีนต่างๆ ทัว่ประเทศ โดยมหีน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยกันอย่างไม่คิดมูลค่า

ในช่วงปีที่ผ่านมา จิสด้าและเครือข่ายพันธมิตรได้มุ่ง

ต่อยอดเยาวชนไทยสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสร้างชาติให้ตรงตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

“หากเยาวชนสนใจศกึษาต่อระดบัปรญิญาตรเีรากจ็ะให้

เรียนฟรีตามเงื่อนไขที่กำาหนด ซึ่งจิสด้ามีเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ทั่วทุกภูมิภาค เยาวชนเหล่านี้ก็จะเข้าสู่ระดับปริญญาตรีตาม

ที่เขาสนใจ หลังจากน้ันหากอยากเรียนต่อระดับปริญญาโท 

เราก็มีทุนเรียนฟรี ซึ่งจิสด้าจับมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา และ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ มีหลักสูตร Sirindhorn Center for 

Geo-Informatics (SCGI) Master Program ซึง่เป็นทนุเรยีนฟรี 

2 ปี ตอนนี้เรียนที่ศรีราชาเป็นรุ่นที่ 2 ปีแรกเรียนเมืองไทย อีกป ี

ไปเรยีนทีม่หาวทิยาลยัอูฮ่ัน่ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัอนัดับหนึง่ของจนี 

ได้รบัการยอมรบัระดบัสากลว่ามคีวามรูค้วามเชีย่วชาญเฉพาะด้าน 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จะสร้างบุคลากรพร้อมใช้สามารถ 

เป็นเทรนเนอร์ขององค์กรได้งานวิจัยต้องตอบโจทย์หน่วยงาน 

และตอบโจทย์ประเทศได้

จิสด้าต้องขอบคุณเยาวชนและเครือข่ายพันธมิตร 

ที่ให้ความสนใจและเป็นสื่อกลางในการส่งต่อคุณค่าให้เยาวชน 

คนอื่น ๆ  ที่เพ่ิงเข้ามาสัมผัส อยากจะบอกว่า เยาวชนทุกคนมี

ศกัยภาพเราเปิดโอกาสให้คณุแล้ว อย่ามวัแต่ฝันโดยไม่ลงมอืทำา 

อย่าปิดกั้นตัวเอง อย่าพลาดโอกาสพิสูจน์ตัวเองแล้วจะ 

ภาคภมูใิจในสิง่ทีไ่ด้ลงมอืทำา สดุท้ายจะก้าวไปสูก่ารเป็นคนคณุภาพ

ของประเทศชาต ิซึง่ผูใ้หญ่ใจดทีกุคนได้คาดหวังไว้ว่าเราจะสร้าง

เยาวชนให้เป็นเลิศ สร้างคนมีคุณภาพในอนาคต และสร้างชาติ

ให้ยิ่งใหญ่ต่อไป” 
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เรือ่งราวความมหศัจรรยน์อกโลก การเดนิทางสำารวจอวกาศยงัคงอยู่ในความสนใจ

ของเดก็ไทยทกุยคุทกุสมยั นกับนิอวกาศยงัคงเปน็หนึง่ในอาชพีทีเ่ด็ก  ๆ  หลายคนใฝฝ่นัถงึ ซึง่

ในปัจจุบันมีหน่วยงานต่าง ๆ  จับมือกันสนับสนุนโอกาสด้านการเรียนรู้เร่ืองอวกาศมากมาย 

สิ่งสำาคัญที่สุดคือต้องอาศัยความกล้า พาตัวเองเข้ามาหาโอกาสที่เปิดรออยู่

หนึ่งในเด็กสายวิทย์ที่สนใจเร่ืองอวกาศ ทั้งยังสนุกกับการเปิดประสบการณ์ 

ตวัเองดว้ยการชกัชวนเพือ่นๆ เขา้สมคัรโครงการประกวดสือ่ภมูสิารสนเทศ ครัง้ที ่8 ประจำาปี  

2562 (Geo-informatics Media Contest 2019) ของจิสด้า  ในหัวข้อ “ขุมทรัพย์ชุมชน” 

คือ นางสาวสุทธิ์สิริ วงษ์งาม หรือ สายป่าน นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6/1 โรงเรียนยุพราช

วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในทีม 27 SAT ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 3 คน สายป่านและ

เพื่อน ๆ  นางสาวพรไพลิน หอมสมบัติ และนางสาวสิตานันท์ กันทะกาศ ทีมผู้ชนะเลิศกับ 

ผลงาน Amazing Place 

ก้าวที่กล้า
ของเยาวชนไทยกับอวกาศ
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สายป่านเล่าว่า เธอสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศ และ

เคยชวนเพื่อนทั้งสองไปร่วมแคมป์อื่นมาแล้ว ครั้งนี้ จึงอยากจะ

กลับมาฟอร์มทีมกันอีกครั้งโดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ กรอก

แบบฟอร์มรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องขุมทรัพย์ชุมชน และ

ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ทีมที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมการสร้าง

สื่อภูมิสารสนเทศและเทคนิคกระบวนการผลิตสื่อจากวิทยากร

จิสด้า และผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตส่ือของวงการภาพยนตร์ 

ณ อุทยานรงัสรรคน์วตักรรมอวกาศ จงัหวดัชลบรุ ีโดยจสิดา้เปน็

ผู้รับผิดชอบค่าอาหารและที่พัก พร้อมเงินสนับสนุนการผลิตสื่อ

ทีมละ 5,000 บาท 

“ตอนที่ทำาเวิร์กช้อป 3 วัน 2 คืน ได้เข้าไปดูแหล่ง

เรียนรู้ด้านอวกาศ Space Inspirium ได้ความรู้เกี่ยวกับอวกาศ 

ดาวเทยีม ไดท้ดลองใชเ้ทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ พี ่ๆ  ทีส่อนก็ให้

โปรแกรมมาติดตั้งเพื่อให้เราทดลองเล่น แล้วก็สอนการปักหมุด

ใน Google Earth Pro สอนการบอกพิกัดคร่าวๆ มีเกมให้ทาย

สถานที่จากภาพถ่ายมุมสูง ซึ่งเป็นสถานที่ดัง ๆ  ทั่วโลก กิจกรรม

สนกุมาก ๆ  แลว้พวกเรายงัไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการทำาสือ่วดิโีอจาก 

พี่ ๆ  ที่เชี่ยวชาญ ทั้งเรื่องการวางแผน ลำาดับเหตุการณ์หรือการ

วางโครงเรื่อง การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ามาเก่ียวข้อง 

แล้วก็แนะนำาว่าเร่ืองของเราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรดี วิดีโอ

ของเราจึงจะตอบโจทย์ของขุมทรัพย์ชุมชนมากที่สุด”

ทีม 27 SAT เป็นเด็กเชียงใหม่ พวกเธอจึงเลือกสถานที่ 

ใกล้โรงเรียน คือ 3 สถานที่บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ในคลิป

วิดีโอความยาว 5 นาที ผ่านการดำาเนินเรื่องของตัวเอกที่เป็น 

นักท่องเที่ยวมาเยือนเชียงใหม่ 

“Amazing Place เราต้องการสื่อว่าในคูเมืองเชียงใหม่

มีสถานที่ที่มีเสน่ห์ แต่ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยม ความจริงในบริเวณ

คเูมอืง เราแทบจะเจอวดัตลอดทาง ตามคลปิวดิโีอท่ีพวกหนพูาไป 

คอืวัดเจด็ลนิ สาเหตทุีเ่ลอืกวดันี ้เพราะอยูต่ดิถนน หาไดง้า่ย และ

ยงัเปน็วดัที่ไม่คอ่ยมีใครรูจ้กั แตม่คีวามสำาคญัทางประวตัศิาสตร ์

และมีจุดแลนด์มาร์กท่ีชาวบ้านและพระภิกษุช่วยกันสร้างขึ้นคือ 

สะพานโต่วะ แล้วก็เลือกร้านเฮือนเพ็ญ จริง ๆ  ร้านนี้โด่งดัง 

อยูแ่ลว้ แตเ่ราอยากนำาเสนอ เพราะเปน็รา้นอาหารพืน้เมอืงแท ้ๆ   

ที่คนเชียงใหม่ก็นิยมรับประทาน สุดท้ายเป็นห้องสมุดพ้ืนบ้าน

ห้องสมุดชุมชนพื้นบ้านย่านเชียงใหม่ แถวอนุสาวรีย์สามกษัตริย ์

ทีน่ัน่เปน็ชมุชนในคเูมืองทีมี่ชาวบา้นนำาหนงัสอืประวตัศิาสตร์ของ

เชียงใหม่มาบริจาคมากมาย”

คลปิวดีิโอของทมีเนน้ใหต้วัละครประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี

ภูมิสารสนเทศในการท่องเที่ยว อาทิใช้ GPS นำาทาง ปักหมุดให้

ผู้ชมเห็นได้ชัดเจนว่าสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นอยู่บริเวณไหนใน

คูเมือง นอกจากรางวัลชนะเลิศที่นำาความภาคภูมิใจและความ

มั่นใจมาให้ทีมแล้ว สายป่านยังบอกอีกว่า“นี่เป็นครั้งแรกท่ีเรา

นางสาวสุทธิ์สิริ วงษ์งาม 

นักเรียนช้ันมัธยมปีท่ี 6/1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

จังหวัดเชียงใหม่ 

สายป่าน
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ทำาวิดีโอ เราได้เรียนรู้กระบวนการทำาวิดีโอ วิธีประสานงานกับ

คนในชุมชน เรารู้จักการจัดการ รู้จักวางแผนก่อนลงมือทำางาน 

ประโยชน์ที่ได้อีกอย่างคือเรารู้จักทำางานเป็นทีม นอกจากเรา 

3 คนแลว้ ยงัมเีพือ่น ๆ  มาชว่ย ทัง้ทมีถา่ยทำา ทมีตดัตอ่ ฯลฯ แล้ว

เราก็ได้นำาความรู้ท่ีได้จากแคมป์ เร่ืองภูมิสารสนเทศมาแบ่งปันให้

เพือ่น ๆ  เขา้ใจวา่มนัไมไ่ดเ้ปน็เรือ่งไกลตวัเป็นเรือ่งทีเ่ราเจอกนัอยู่

ในชีวิตประจำาวัน แต่เรายังไม่เข้าใจ และเรายังใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีนี้ได้ อย่างการเดินทางที่เราเช็คจาก  GPS, Google 

map เราสามารถเช็คระยะทาง กะเวลาและเตรียมตัวล่วงหน้า

ก่อนเดินทางได้”

สายป่านและเพ่ือนทั้งสองได้ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสกว.) 

ตั้งแตช่ั้นมัธยมปีที่ 4 ซึ่งสายป่านจะได้เข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่นเดียวกับเพ่ือนท้ังสอง ความฝันในอนาคต 

ของสายป่าน คือการเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย 

“เร็ว ๆ  น้ีท่ีจิสด้ามีกิจกรรมและทุนการศึกษา ค้นพบนักบิน

อวกาศไทย ปี 3 ทีมหนูก็สนใจ เราอยากลองสมัครสอบกันทุกคน

แล้วเรายังประชาสัมพันธ์ต่อไปให้เพ่ือน ๆ  ด้วย สำาหรับใครท่ีไม่

เคยเข้าร่วมกิจกรรมเหล่าน้ีกับจิสด้า อยากจะบอกว่าน่ีคือกิจกรรม

ท่ีดีมาก ๆ  คุณสมบัติผู้สมัครก็แค่เรียนช้ันมัธยมและมีความสนใจ 

ทางด้านน้ี เม่ือเข้าร่วมแล้ว ได้ท้ังความสนุก ได้ประยุกต์ใช้ 

ความรู้หลายอย่าง ท้ังทักษะความสามารถและกระบวนการความคิด 

ท่ีหลากหลาย รวมท้ังได้ไปเท่ียว ไปเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ได้คำาแนะนำาจากพ่ี ๆ  ท่ีมีประสบการณ์ตรง โอกาสดี ๆ  แบบน้ีเรา

ไม่ควรพลาด”

เด็กชายสิรธีร์ เกตุรัตน์  

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2/2 โรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ 

เซิน

นอ้งเซิน-เดก็ชายสริธรี ์เกตรุตัน ์นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 2/2 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เป็นอีกหน่ึงคนที่มี
ความสนใจทางด้านอวกาศ เมื่อคุณแม่ (คุณกานตรัตน์ รัตนมณี
พงศ์กุล) ได้แชร์การประกวด Space Brand Ambassador 
จากเพจ Spacecamp Thailand มาให้ น้องเซินจึงสมัครเข้าร่วม 
เพราะอยากหาประสบการณ์ ส่งผลให้เขาคว้าตำาแหน่งรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 Space Brand Ambassador 

นอ้งเซนิ ฝนัอยากเปน็นกับนิอวกาศมาตัง้แต ่ป.3 หลงัจาก 
ทีค่ณุแม่ใหด้ภูาพยนตรเ์รือ่ง Armageddon เขาบอกวา่ “ผมรูส้กึวา่ 
บนอวกาศมันเวิ้งว้างกว้างใหญ่ ผมอยากลองขึ้นไปลอยตัวอยู่
บนนั้นดู” ความฝันที่อยากลองไปลอยตัวบนอวกาศเป็นจริง 
เมื่อเขาได้เป็น 1 ใน 7 คนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการประกวด 
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Space Brand Ambassador โดยได้รับโจทย์ว่าต้องถ่ายวิดีโอ 
ในบริเวณ 26 โซนของ Space Inspirium แล้วนำามาตัดต่อเป็น
คลิปยาว 8 นาที เขาเดินสะพายกล้องคู่ใจ Canon 6D Mark II 
ของขวญัจากคณุพอ่คณุแม ่เขา้ไปในโซนตา่ง ๆ  ไดเ้ขา้ไปทดลอง
เลน่ Gyroscope จำาลองสภาวะการเดนิทางดว้ยยานอวกาศ และ 
Mars Walk การจำาลองการเดนิบนพืน้ผิวดาวองัคารทีแ่รงโนม้ถว่ง 
น้อยกว่าโลกที่ให้ความรู้สึกเสมือนจริงด้วยการใส่แว่น VR

“ผมเขา้ไปเกบ็ภาพ เกบ็บรรยากาศอยู่ครึง่วนั สนุกมาก ๆ  
เลยครับ แล้วเอามาตัดต่อ วิธีการนำาเสนอ ให้ตัวเองรับบทบาท
สมมต ิ2 บทบาท ผูส้ือ่ข่าวเซน จาก  GISTDA News กบัศาสตราจารย ์
ดอกเตอรเ์ซินผูค้น้พบดาวดวงใหมท่ีเ่หมือนโลก จากบทสัมภาษณ์ 
เราได้รู้ว่า Space Inspirium เป็นสถานที่แห่งความทรงจำา
ในวัยเด็กของ ศ.ดร.เซิน ที่ทำาให้เขาเดินตามฝันจนค้นพบ 
ดาวดวงใหม่” ซ่ึงผู้ชมจะได้ติดตาม ศ.ดร.เซินย้อนวัยเด็กไปยัง
สถานทีแ่หง่แรงบนัดาลใจ Space Inspirium เขา้ไปในโซนตา่ง ๆ  
อาท ิโซนกำาเนดิเอกภพและแรงดงึดดู โซนเทคโนโลยสีำารวจโลก
และอวกาศ โซนมุง่สูอ่วกาศ ซึง่ม ีนลี อารม์สตรอง นกับนิอวกาศ
ไอดอลของน้องเซิน ฯลฯ 

ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน  

บรรณาธิการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Spaceth.co และ

นักเขียน คอลัมนิสต์เว็บไซต์ MacThai, Rainmaker 

และ GM Live 

เติ้ล

“จากการส่ งผลงานเข้ าประกวดครั้ งนี้  ผมได้
ประสบการณเ์ยอะมาก ทัง้ดา้นการพดู การถา่ยวดิโีอ การตัดตอ่ 
วดิโีอ ความจรงิทีโ่รงเรยีนเรากท็ำาอยูแ่ลว้ แตม่าประกวดเราไดล้ง
สนามจรงิ ครัง้หนา้ผมจะใหน้อ้งชาย (นอ้งซ-ีธนชักฤศ เกตรุตัน)์ 
ลองเข้าประกวด Space Brand Ambassador เพราะน้องก็ชอบ
ดา้นอวกาศเหมอืนกนั ผมอยากใหน้อ้งไดพ้บประสบการณท์ีส่นกุ
และประทับใจเหมือนผมครับ”

ตอนนี้น้องเซินและเพ่ือน ๆ  ได้สมัครสอบแข่งขัน 
ชิงทุนการศึกษา ค้นพบนักบินอวกาศไทย ปี 3 ซึ่งเป็นโครงการที ่
“ผมอยากไปหาประสบการณ์เพ่ิม การได้ไปนาซ่าก็เป็นหนึ่งใน
ความฝันของผม”

ความสนใจทางด้านอวกาศอย่างจริงจัง สามารถใช้
ความชอบและความสามารถดา้นนีก้รุยทางไปสู่ส่ิงท่ีตัวเองชอบได้
ดังเช่น ณัฐนนท์ ดวงสูงเนินหรือ เติ้ล บรรณาธิการและผู้ก่อตั้ง 
เว็บไซต์ Spaceth.co ทั้งยังเป็นนักเขียน คอลัมนิสต์เว็บไซต์ 
MacThai, Rainmaker และ GM Live 

“ผมอยากไป
หาประสบการณ์เพิ่ม

การได้ ไปนาซ่าก็เป็นหนึ่งใน
ความฝันของผม”
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เติ้ล ชอบเรื่องราวของอวกาศมาตั้งแต่อายุ 4 ขวบ จากการได้อ่านหนังสือ
และดูสารคดีต่าง ๆ  เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเริ่มเขียนบล็อก จนได้ก่อตั้งเว็บไซต์ที่
รวบรวมคอนเทนต์เกี่ยวกับอวกาศ การสำารวจอวกาศ และการค้นพบใหม่ ๆ  อย่าง 
Spaceth.co และยังได้รว่มถา่ยทอดความรู ้ความชอบเรือ่งอวกาศในฐานะวทิยากร 
Space Camp Thailand รว่มกบั กรทอง วริยิะเศวตกลุ ผูร้ว่มกอ่ต้ังและบรรณาธกิาร
บริหาร Spaceth.co ตั้งแต่ปี 2018 - 2019 

“การเป็นวิทยากรในแคมป์นั้น เติ้ลจะใช้วิธีการเล่าภาพรวมของอวกาศ
กอ่นวา่ปจัจบุนัมโีครงการอะไรบา้ง จากนัน้ลงไปถงึวา่เราสำารวจอวกาศไปเพือ่อะไร 
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเริ่มต้นอย่างไร และปิดท้ายด้วยแรงบันดาลใจจาก คาร์ล เซแกน 
(Carl Sagan) นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ใช้ภาพ Pale Blue Dot (ภาพถ่ายโลกโดย 
กล้องที่ติดตั้งบนยานอวกาศวอยเอเจอร์ 1 ในขณะที่ยานอยู่ห่างจากโลกกว่า 
6 พันล้านกิโลเมตร คาร์ล เซแกน เสนอให้องค์การนาซ่าป้อนคำาสั่งให้กล้องของ 
ยานวอยเอเจอร์ 1 หันกลับมายังจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะ และถ่ายภาพโลก
ผ่านอวกาศเป็นภาพสุดท้าย-วิกิพีเดีย) อธิบายการสำารวจอวกาศในแง่ของปรัชญา” 

ในงาน Thailand Space Week ในการเสวนา Spaceth.co Ignition 
Sequence Start ปีน้ีเติ้ลได้มีโอกาสสัมภาษณ์ น้องนิว-นาวิน งามภูพันธ์ และ 
น้องไอซี-วริศา ใจดี ซึ่งเปิดมุมมองและประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น   

“นิว เป็นตัวแทนประเทศ ร่วมค่าย Space Camp กับทาง US Space 
and Rocket Center ที่มลรัฐแอละแบมา สหรัฐอเมริกา ไอซีเป็นตัวแทนประเทศ
โครงการ Space Camp Thailand ทั้งนิวและไอซีเป็นเด็กที่มีความเป็นตัวเองสูง 
มีความคิดสร้างสรรค์ มีมุมมองต่ออวกาศที่น่าสนใจ เนื่องจากเคยสัมผัสการทำางาน
จริง และระบบนิเวศของการเกิดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น การร่วมงานกับ
ทั้ง NASA และ JAXA อีกท้ังการเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ผ่านการเขียนของ 
ไอซี และ Podcast ของนิว เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของเด็กไทยที่สามารถช่วยกระตุ้น
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยได้

การที่เติ้ลได้เข้ามาสัมผัส Space Camp Thailand เห็นว่าเด็กบางคนยัง
คงมองอวกาศเป็นเรื่องวิชาการ ในขณะที่บางคนได้เข้ามาสัมผัสแล้วเห็นถึงคุณค่า
การเรียนวทิยาศาสตรอ์ยา่งแทจ้รงิ อยา่งไรกต็าม ความรูเ้หลา่นีอ้ยู่ในตัวเด็กอยูแ่ลว้ 
เพียงแค่ต้องกระตุ้นให้เขานำาออกมาใช้แล้วเห็นคุณค่า”

เติ้ล ยังได้ฝากข้อความถึงน้อง ๆ  ทุกคนที่สนใจทางด้านอวกาศว่า 
“หากสนใจเร่ืองอวกาศจรงิ ๆ อย่ารอโอกาส อย่ารอให้ต้องมีค่ายหรือการเปิดรับสมัคร
แต่สามารถนำาตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับอวกาศได้ตั้งแต่ตอนนี้ ด้วยการศึกษาลงลึก 
การมองในมุมที่คนอื่นไม่เคยมอง กล้าที่จะออกจาก Norm เดิม ๆ  เรื่องอวกาศเมื่อ
ศึกษาจริง ๆ  แล้ว ไม่ใช่แค่วิชาการ ไม่ใช่แค่วิทยาศาสตร์ แต่มันคือปรัชญา วิธีคิด 
มุมมองต่อตัวเองและธรรมชาติ” 
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บูรณาการคุณค่าและความรู้
จากอวกาศสู่ความย่ังยืน

THEOS-2
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ประเทศไทยได้ดำาเนินโครงการระบบดาวเทียม

สำารวจโลกที่เรียกว่า “Thailand Earth Observation 

System” หรือ “THEOS” มาตั้งแต่ปี 2546 โดยรัฐบาลได้

มอบหมายให ้ “จิสด้า” ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน

เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศและอวกาศเป็นผูด้ำาเนนิงานภายใต้ 

ความร่วมมือกับบริษัท EAD Astrium ประเทศฝร่ังเศส 

ในการพัฒนาดาวเทียมและระบบภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้อง 

โครงนี้ทำาให้ประเทศไทยมีดาวเทียมสำารวจทรัพยากรของ

ตนเองเป็นครั้งแรกหลังจากท่ีใช้บริการข้อมูลดาวเทียมจาก

ดาวเทียมต่างประเทศมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี ดาวเทียม 

THEOS ถูกส่งออกสู่อวกาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 

และเริ่มให้บริการข้อมูลภาพแก่หน่วยงานทั้งภายในและ 

ต่างประเทศอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 

เป็นต้นมา และต่อมาได้รับชื่อพระราชทานจากพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพติร ว่า “ดาวเทียมไทยโชต (Thaichote)” ซึ่งมี

ความหมายว่า “ดาวเทียมที่ท�าให้ประเทศไทยรุ่งเรือง” เมื่อ

วนัที ่10 ธนัวาคม 2554 ซึง่ตลอดระยะเวลากว่าหนึง่ทศวรรษ

ทีผ่่านมาดาวเทยีมไทยโชตได้สร้าง “ความรุง่เรอืง” ในฐานะ

เครื่องมือสำาคัญของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  มากมายให้

แก่ประเทศไทย นับตั้งแต่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

การพัฒนาที่ดินและการใช้ที่ดิน ทรัพยากรนำ้า ป่าไม ้

การเกษตร ความมั่นคงของชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 

สาธารณปูโภค และด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปัจจบุนั

เราใช้ประโยชน์จากดาวเทียมไทยโชตมาแล้วกว่า 10 ปี 

และใกล้จะหมดอายุการใช้งานในเร็ว ๆ  นี้ ประเทศไทย 

จงึได้ดำาเนนิโครงการ “ระบบดาวเทยีมส�ารวจเพือ่การพัฒนา 

หรือ THEOS-2” สานต่อภารกจิในด้านต่าง ๆ  เพือ่การพฒันา

ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอนาคต

ดร.เชาวลิต ศิลปทอง ที่ปรึกษาจิสด้า กล่าวถึง

โครงการ THEOS-2 ว่า “โครงการธีออส 2 เป็นโครงการที่

ดำาเนินงานต่อเนื่องจากโครงการธีออส 1 ซึง่เรามดีาวเทยีม

ไทยโชตเป็นเครือ่งมอืในการดำาเนนิงานแต่หลงัจากทีด่าวเทยีม

ใช้งานมาแล้ว 5 ปี ก็ได้มีการหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ใน

เรื่องความต้องการให้มีระบบต่อเน่ืองจนได้ข้อสรุปออกมา

ว่าในการจัดหาคร้ังต่อไปว่าควรเป็นระบบแบบครบวงจร 

คือ ต้นนำ้า กลางนำ้า และปลายนำ้า หมายถึงตั้งแต่การจัดหา

ดาวเทียมไปจนถึงการนำาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งธีออส-2 นี้เรา

ใช้รหัสว่า 1-6-5 เพื่ออธิบายภาพรวมทั้งหมดของโครงการ 

เริม่จาก “5” คอืองค์ประกอบหลกัของการจดัหา ประกอบด้วย 

การจัดหาดาวเทียมดวงใหม่ทดแทนดาวเทียมไทยโชต 

การพัฒนาด้านการผลิตและบริการภาพถ่ายดาวเทียม 

ระบบการประยุกต์การใช้ข้อมูลจากดาวเทียม การปรับปรุง

โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่เชือ่มโยงหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกับการ

ผลิตและการใช้งานภูมิสารสนเทศ และยกระดับขีดความ

สามารถของประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ

ส่วน “6” คือการประยุกต์การใช้งานใน 6 ด้านหลัก 

ที่สำาคัญของประเทศ ประกอบด้วยด้านการเกษตรและ

ความมั่นคงทางอาหาร ด้านการบริหารจัดการนำ้า ด้านการ

จัดการภัยพิบัติ ด้านทรัพยากรและระบบนิเวศ ด้านความ

ปลอดภัยทางสังคมและความมั่นคงของชาติ และด้านการ

จัดเมือง แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน และ

สุดท้ายสิ่งที่เราต้องการได้ก็คือ “1” ISP หรือ Innovative 

Singularity Platform ซึ่งเชื่อมโยงการพัฒนาทั้ง 6 ด้าน 

เข้าด้วยกันเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นนวัตกรรมที่เรียกว่า 

Actionable Intelligence Policy หรือ AIP นวตักรรมทีค่ดิค้น
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โดยประเทศไทย เป็นเครือ่งมอืสำาคญัเพือ่การกำาหนดนโยบายใน

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ซึ่งถือเป็นเป้าประสงค์หลักของ

โครงการ THEOS-2

จะเห็นได้ว่าโครงการ THEOS-2 ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เรื่อง

การจัดหาดาวเทียมดวงใหม่ทดแทนดาวเทียมไทยโชตแต่เพียง

อย่างเดยีว หากยงัให้ความสำาคญักบัการพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ

และภูมิสารสนเทศ การพัฒนายกระดับศักยภาพบุคลากรด้าน

อวกาศไปจนถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เช่ือมโยงกับการ

ผลิตและการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ดร.เชาวลติกล่าวว่า “โครงการนีเ้ป็นโครงการของประเทศ ไม่ใช่

ของจิสด้า จึงมีหน่วยงานหลาย ๆ  หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม 

เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง

มหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงคมนาคม และกระทรวง

หลัก ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ ทั้งทาง

ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม  EEC รวมไปถงึการพฒันา

บุคลากรผ่าน technology transfer ร่วมกับบริษัท AIRBUS 

THEOS-2
เป็นของคนไทยทุกคน

6 ด้านหลักที่ส�าคัญของประเทศ
ประกอบด้วย

ด้านการเกษตรและความม่ันคงทางอาหาร

ด้านการบริหารจัดการน�้า

ด้านการจัดการภัยพิบัติ

ด้านทรัพยากรและระบบนิเวศ

ด้านความปลอดภัยทางสังคม

และความม่ันคงของชาติ

และด้านการจัดเมือง

ซึ่งเป็นคู่สัญญาของเรา ครอบคลุมต้ังแต่การสร้างดาวเทียม 

รวมไปถึงการพัฒนาระบบปฏิบัติการภาคพ้ืนดินหลายดาวเทียม

เพื่อพัฒนาต่อยอดจากระบบเดิมของจิสด้าร่วมกับระบบของ 
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AIRBUS และการพัฒนา Integrated Solution System และ 

AIP Platform” โดยมีเป้าหมายการสร้างกำาลังคนในด้านเหล่านี้ 

ไม่น้อยกว่า 1,000 คน ภายใต้โครงการ

ปัจจุบันโครงการ THEOS-2 ได้เริ่มดำาเนินการไปแล้ว 

ตั้งแต่วันลงนามสัญญากับบริษัท AIRBUS เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 

2561 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการดำาเนนิงานในหลาย ๆ  ด้านไปพร้อมกนั 

อาทด้ิานการพฒันาดาวเทยีมหลกัซึง่เป็นดาวเทยีมรายละเอยีดสงู 

50 เซนติเมตร ที่บริษัท AIRBUS ได้ออกแบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว

และอยู่ระหว่างการจัดหาอุปกรณ์และประกอบทดสอบ ส่วน 

อกีอนัหนึง่คอืการพฒันาดาวเทยีมเลก็ซึง่เป็นดาวเทยีมรายละเอยีด 

2 เมตร รับผิดชอบโดยบริษัท Surrey Satellite Technology Ltd 

(SSTL) จากประเทศอังกฤษ 

ดร.เชาวลติได้กล่าวเสรมิถงึความสำาคญัของการพฒันา

กำาลังคนผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศว่า “การพัฒนา 

ดาวเทียมเล็ก จุดประสงค์ท่ีแท้จริงก็คือการพัฒนากำาลังคน 

ขณะนี้เราได้ส่งวิศวกรไปศึกษาที่ SSTL แล้ว 13 คน นับตั้งแต่

เดือนเมษายนที่ผ่านมา (กำาหนด 2 ปี) โดยจะส่งให้ครบ 18 คน

ภายในต้นปี 2563 ซ่ึงทีมวิศวกรที่เราส่งไปนี้คัดเลือกมาจาก

การแข่งขันที่มีผู้เข้าสมัครท้ังส้ิน 60 คน จากหน่วยงานต่าง ๆ  

ทั้งภาครัฐและเอกชน เราคัดเหลือเพียง 10 คนอีก 2 คน 

เป็นบุคลากรจากกระทรวงมหาดไทย และอีก 1 คนมาจาก

กระทรวงกลาโหม ทีมวิศวกรทั้ง 13 คนนี้จะเป็นทีมหลักที่จะ

ได้เรียนรู้ต้ังแต่การออกแบบ พัฒนา และสร้างเป็นดาวเทียม 

เมื่อเสร็จแล้วดาวเทียมดวงนี้จะถูกนำากลับมาประเทศไทยเพื่อ 

ถอดออกและประกอบใหม่ที่ SKP ซึ่งจะมีการสร้างศูนย์วิจัยและ

พฒันาดาวเทยีมแห่งแรกและแห่งเดยีวของประเทศไทย โดยเรา 

จะเตรียมบุคลากรสำารองไว้อีก 25 คนเพ่ือเรียนรู้จากทีมหลัก 

ที่กลับมา เราหวังว่าบุคลากรเหล่านี้จะกลายเป็น Trainer of 

the Trainerในเรื่องเทคโนโลยีอวกาศในอนาคต เพื่อเสรมิสร้าง 

กำาลงัคนไว้รองรบัการพัฒนาด้านอวกาศ ทำาให้ประเทศไทยสามารถ

ต่อยอดและพัฒนาโครงการต่าง ๆ  ด้านอวกาศได้เองโดยใช้

บคุลากรคนไทยและองค์ความรูท้ี่พัฒนาขึ้นเองโดยคนไทย”

สุดท้าย ดร.เชาวลิตยังเน้นยำ้าอีกว่า “ธีออส-2ไม่ใช่ของ

จิสด้า แต่เป็นของคนไทย” ดังนั้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้ง 

ภาครัฐเอกชน สถาบนัการศกึษา และประชาชน จะช่วยให้เกดิการ 

ขับเคลื่อนอย่างเป็นพลวัตในการร่วมกันพัฒนานวัตกรรม

ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ อันจะนำามาซึ่ง 

ความเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิ สงัคม และความสขุอย่างยัง่ยนื

ของทุกคนในชาติ
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“นวัตกรรม” ท่ีสำาคัญเพ่ือช่วยให้การพัฒนาประเทศดำาเนินไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ สามารถสร้างความสอดคล้อง สมดลุกนัของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทุกฝ่าย

ทัง้ในระดบัพ้ืนที ่ระดบักลุม่ ไปจนถงึระดบับคุคล ตอบโจทย์กรอบยทุธศาสตร์ชาติ 

20 ปี ด้านการพัฒนาที่ต้องสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความ 

เหลื่อมลำ้า ขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

นวัตกรรมดังกล่าวนั้นก็คือ Actionable Intelligence Policy หรือ AIP ซึ่งเป็น 

แพลตฟอร์มการบริหารจัดการ “Big Data” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศไทยและบริษัท AIRBUS Defend and Space SAS ที่จะถูกนำามาใช้ 

ในภาคพลเรือนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

คุณกานดาศรี ลิมปาคม ปฏิบัติงานรองผู้อำานวยการจิสด้า อธิบายที่มา

และความหมายของ AIP เพิ่มเติมว่า

“บ่อยครัง้ทีน่โยบายสาธารณะในประเทศของเรามกัไม่สามารถแก้ปัญหา 

ที่มีอยู่ได้อย่างยั่งยืน หรือถูกนำาไปใช้แก้ปัญหาด้านหนึ่งแต่ส่งผลกระทบให้เกิด 

ปัญหาด้านอื่นขึ้นมา ด้วยเหตุนี้ การทำานโยบายของประเทศแบบเหมารวม 

ไม่เจาะจงหรือลงลึกถึงปัญหาที่แท้จริงของแต่ละพ้ืนที่หรือกลุ่มคนที่มีความ 

แตกต่างกันและต้องการนโยบายที่แตกต่างกันอีกทั้งยังขาดการใช้ข้อมูล 

(Data Driven) โดยเฉพาะข ้อมูลเชิงพื้นที่และหลักฐานเชิงประจักษ ์ 

(Evidence-Based) มาเป็นพื้นฐานในการทำานโยบายอย่างจริงจัง ซึ่ง AIP คือ 

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียม ข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ หรือที ่

เรียกว่า Big Geospatial Data ข้อมูลจาก Crowd Sourcing และเทคโนโลยี 

Internet of Thing ผ่านการประมวลผล วเิคราะห์ และคาดการณ์ ด้วยเทคโนโลยี

สมัยใหม่ อาทิ Artificial Intelligence และ Machine Learning เพื่อค้นหาและ

สกัดข้อมูลเชิงลึก (Insight) บนพื้นที่ และกลุ่มประชากรเป้าหมาย เพื่อสร้างการ

ตัดสินใจเชิงนโยบายบนหลักฐานที่เป็นจริงที่เรียกว่า Evidence-Based Decision 

making ให้สามารถนำาไปใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่จะนำาไปสู่การปฏิบัต ิ

ได้จริง ตอบโจทย์การแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ในระดับนโยบาย”

ซึ่งคุณกานดาศรีได้อธิบายเพิ่มเติมว่า 

“จิสด้าสามารถทำา AIP ได้เป็นอย่างดี เพราะเราเป็นหน่วยงานเดียว 

ของประเทศที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีเชิงพื้นที่ 

ที่ทันสมัย อาทิ ดาวเทียมสำารวจทรัพยากรหลายสิบดวงทั้งชนิดที่สามารถ 

ถ่ายทะลุเมฆและไม่ทะลุเมฆ ระบบประมวลผลภาพดาวเทียมเบื้องต้นอัตโนมัติ 

Actionable
Intelligence 
Policy
เป็นเคร่ืองมือส�าคัญ

เพื่อการก�าหนดนโยบาย

ในการพัฒนา

ประเทศอย่างย่ังยืน

GISTDA 2019 51



ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ขนาดใหญ่ สถานีเรดาร์ชายฝั่ง ฝูงบินโดรน

ติดกล้องถ่ายภาพหลายช่วงคล่ืนและกล้องอินฟราเรดความร้อน 

เซนเซอร์ตรวจวัดระดับนำ้า สถานีตรวจวัดสภาพอากาศและ

สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอัตโนมัติ อุปกรณ์ GPS ทั้งแบบ 

พกพาและแบบรงัวดั เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่จดุแขง็ของจสิด้า 

ในเรื่องของข้อมูลภาพถ่ายมุมสูงจากดาวเทียมที่จะช่วยให้

เราเข้าใจสภาพโดยรอบของพื้นที่ท่ีเป็นปัญหาได้เป็นอย่างดี 

นำาไปสูก่ารแก้ปัญหาและสนบัสนนุการตดัสนิใจเชงิพืน้ทีใ่นระดับ 

นโยบายที่มีประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล 

(effectiveness) ที่สามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง และเรายังมี

ความพร้อมด้านบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ตลอดจน 

ความร่วมมือที่เข้มแข็งจากหน่วยงานพันธมิตรที่พร้อมจะทำาให้ 

AIP เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการกำาหนดนโยบาย

ที่ดีและสามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม”

AIP ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ท่ียั่งยืนของ EEC

โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออกหรอื 

Eastern Economic Corridor : EEC เป็นโครงการทีม่คีวามท้าทาย

อย่างมากโครงการหนึง่ของประเทศ เนือ่งจากเป็นโครงการทีเ่น้น

ขับเคลื่อนการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมแห่ง

อนาคตของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและทำาให้

เศรษฐกิจเติบโตได้ในระยะยาวตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต ้

ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งทางสำานักงาน EEC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พยายามทำาการศกึษาอย่างละเอยีดและต่อเนือ่ง เพือ่นำาไปสูก่าร

กำาหนดนโยบายที่สามารถนำาไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ สอดคล้อง

ความต้องการของตัวพื้นที่และประชาชนในพื้นที่ 
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คุณกานดาศรีเล่าให้ฟังถึงการนำา AIP ไปใช้ประโยชน์ต่อการ 

พัฒนา EEC 

“จิสด้าในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการนำาข้อมูลจากอวกาศ

อย่างภาพถ่ายจากดาวเทียมมาสร้างประโยชน์ในเชิงประจักษ์ให้เกิดขึ้น

กับพื้นที่ ได้มีการริเริ่มดำาเนินการศึกษา จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล 

ทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ EEC รวมถึงผลกระทบต่าง ๆ  ที่จะ

เกิดขึ้นเพื่อสร้าง AIP ของพื้นที่ EEC ที่จะมาเป็นตัวช่วยในการวางแผน 

ตดัสนิใจ และกำาหนดนโยบายหรอืมาตรการต่าง ๆ  ทีจ่ะทำาให้การพฒันา

พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเกิดความสมดุลทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

แนวคิดของการพัฒนา AIP ของพื้นที่ EEC คือการทำาให้ EEC 

เป็น “Land of 5 Zero’s” ด้วยการติดตาม วิเคราะห์ และนำาไปสู่การให้

ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย เพือ่ “ขจดั 5 ปัญหาและอปุสรรคส�าคญั” ได้แก่  

1. ความยากจนของประชาชน (Zero Poverty) 

2. การขาดทรพัยากรนำา้ (Zero Water Shortage) 

3. ปัญหามลพิษ (Zero Emission/Pollution) 

4. ผลกระทบจากนำา้ท่วม (Zero Impact of Flood) 

5. การกัดเซาะชายฝั่ง (Zero of Shoreline) 

ซึง่จะนำาไปสู ่“4 Happiness’s” หรอื “ความสขุ 4 ประการ” ได้แก่ 

1. ความมั่งคั่งที่ยั่งยืน (Sustainable Wealth) 

2. คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Better Quality of Life) 

3. ความเท่าเทียม (More Equality) 

4. สุขภาพของประชาชนที่ดี (Good Health) 

กล่าวโดยรวมก็คือการสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่มา

พร้อมกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชนในพื้นที่

คุณกานดาศรียังได้กล่าวเสริมอีกว่า 

“ในการพัฒนา AIP จิสด้าได้ดำาเนินงานร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวนัออกและสำานกังาน  EEC ในการรบัฟังความคดิเหน็และรบัทราบถงึ 

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ เพือ่การออกแบบ AIP ให้ตรงกบัความต้องการทีแ่ท้จรงิ 

เพ่ือให้คุณภาพชีวิตของประชาชนเติบโตควบคู่ไปกับเศรษฐกิจ จิสด้า 

ไม่ได้พฒันา AIP เพ่ือการขบัเคลือ่นนโยบายระดบัประเทศเพยีงอย่างเดยีว 

แต่ยงัสร้างความร่วมมอืกบัภาคการปกครองส่วนท้องถ่ิน อาท ิดำาเนนิการ 

จัดงานสัมมนาร่วมกับ เทศบาลนครแหลมฉบัง ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำา 

ท้องถิน่ขบัเคลือ่นการพฒันาเชงิพืน้ทีอ่ย่างยัง่ยนืแบบองค์รวม (Seminar 
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for Community Leaders : Towards Holistic Sustainable Area 

Development) เพื่อสร้างกำาลังคนในพื้นที่นครแหลมฉบัง ซึ่งประกอบ

ด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำาชุมชน ข้าราชการ ในพื้นที่เทศบาลนคร

แหลมฉบัง ให้มีความพร้อมเตรียมรับกับการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยเฉพาะ 

EEC, THAILAND 4.0 และการสร้างองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาเชิง

พืน้ที ่โดยใช้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมเป็นพืน้ฐาน อกีด้วย”

AIP ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในจังหวัดน่าน

จงัหวดัน่านเป็นจงัหวดัทีม่ติขิองปัญหาด้านการพฒันาทบัซ้อนกนั 

หลายมิติ โดยเฉพาะปัญหาด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และปัญหา 

ความยากจน ขาดแคลนทีด่นิทำากนิของราษฎรจสิด้าจงึเข้าไปมส่ีวนร่วมต่อ 

การแก้ปัญหาดงักล่าวโดยใช้ AIP มาช่วยออกแบบการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ 

ในขณะเดียวกันประชาชนต้องสามารถอยู่กับป่าและประกอบอาชีพได้

อย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดให้น่านเป็นพื้นที่ที่มี Wealthy Life On Green 

ซึ่งมี 4 เป้าหมาย ได้แก่ 

1. พื้นที่ทำ า กินและแหล ่งนำ้ าที่ยั่ งยืน (Land & Water 

 Sustainability) 

2. ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (Economic Sustainability) 

3. การพัฒนาเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน (Eco Sustainability)

4. ความยั่งยืนด้านสุขภาพ (Health Sustainability) 

 โดยผ่านการดำาเนนิการ 3 กจิกรรม ประกอบด้วย 

1. การกำาหนดสิทธิทำากิน (Reallocation) 

2. การสร้างทางเลือกอาชีพ (Reoccupation)

3. การฟื้นฟูระบบนิเวศน์ (Reforestation/Restoration) 

ทัง้นี ้ จสิด้าได้ดำาเนนิการร่วมกับคณะกรรมการดำาเนินงานพืน้ที่

จังหวัดน่านและคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ  ในการนำาเครื่องมือ AIP 

มาวิเคราะห์เชิงลึกทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  สร้างทางเลือกในการเปลี่ยนผ่าน 

(Transition) ที่สามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อให้ประเทศได้พื้นที่ป่า 

และประชาชนมีอาชีพสามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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ทุกวันนี้ต ้องยอมรับว ่า GI (Geo-Informatic 

Technology) เป็นหน่ึงในเทคโนโลยีที่มีความสำาคัญอย่างมาก 

ต่อการบรหิารจดัการเชิงพืน้ทีข่องประเทศ เนือ่งจาก  GI เกดิจาก 

การบูรณาการศาสตร์หลายแขนงเข้าด้วยกัน อาทิ เทคโนโลย ี

การรับรูร้ะยะไกล (Remote Sensing) ระบบดาวเทียมนำาทางโลก 

(GNSS) และระบบข้อมูลสารสนเทศภมูศิาสตร์ (GIS) ซึง่เทคโนโลยี 

เหล่านี้เม่ือนำามาบูรณาการร่วมกันจะกลายเป็น “แหล่งข้อมูล” 

อนัทรงพลงั ทีส่ามารถนำาไปใช้ในการตดัสนิใจเพือ่การปฏบิตังิาน 

วางแผน และกำาหนดนโยบายต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจบัุนจสิด้าพัฒนา GI ให้มคีวามทนัสมัยและมีประสทิธภิาพมาก

ยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความซับซ้อนของปัญหาต่าง ๆ   

อย่างรอบด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ ด้านการเกษตร 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนด้านความมั่นคงของชาติและ

สังคม 

นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฏิบัติงานรองผู้อำานวยการจิสด้า 

กล่าวถึงความสำาคัญของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือ GI 

ต่องานด้านการพัฒนาว่า “GI เป็นเครื่องมือที่สำาคัญมาก 

ถ้าเป็นในระดับโลก เช่น UN เราจะเห็นได้ว่า GI ถูกนำาไปใช ้

ประโยชน์ใน SDG เพือ่แก้ปัญหาต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการ

เชิงพ้ืนที่เพ่ือลดความยากจนความเลื่อมลำ้า การอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการนำ้า ฯลฯ นั่นก็เพราะว่า GI 

เป็นเครือ่งมอืทีส่ำาคญัมากในการเชือ่มโยงข้อมลูในแต่ละตำาแหน่ง 

ซึ่งทำาให้เราเห็นเป็นภาพ และเห็นภาพรวม เมื่อเราเห็นภาพรวม

เราก็จะเห็นโลกทั้งใบ 

GISTDA เดินหน้าพัฒนา GI 
บูรณาการเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
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สำาหรับประเทศไทยเรายังใช้ GI ไม่มากนักเม่ือเทียบ

ในต่างประเทศ ซึ่งเขาจะ GI เป็นพื้นฐานเพื่อสร้างข้อมูล 

ในภาพรวมทั้งหมดของประเทศยกตัวอย่าง เช่น สหรัฐอเมริกา 

ทำา USDA เขาจะใช้ GI ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ของ

ที่ดินทั้งประเทศ แล้วก็อัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อย ๆ  ใครจะเอาข้อมูล 

ตรงนี้ไปใช้ก็ได้ เพราะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำาไปวิเคราะห์

เรื่องการใช้ที่ดิน ประเมินเรื่องการทำาเกษตร เรื่องเศรษฐกิจ

ทางการเกษตร แต่บ้านเราเพิง่จะตืน่ตวัในเรือ่งนี ้และยงัไม่มกีาร

เผยแพร่ข้อมูลที่จะนำาไปใช้ประโยชน์ได้จริง จิสด้าเราเพิ่งเริ่มทำา

เมือ่ปีทีแ่ล้ว เรือ่งตัวเลขพืน้ทีก่ารปลกูยางพารา ซึง่ทีผ่่านมาแต่ละ

หน่วยงานกจ็ะมตีวัเลขของตวัเอง สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตร

อย่างหนึ่ง กรมที่ดินอย่างหนึ่ง มันมีแต่ตัวเลข กระทรวงเกษตร

จึงเรียกหน่วยงานที่มีตัวเลขเหล่าน้ีมาคุยกัน สำาหรับจิสด้า 

ทกุคร้ังทีเ่ราพดูเรือ่งตวัเลข เราจะเอาข้อมลูไปให้ดเูป็นให้เหน็ภาพ 

ว่าพื้นที่ตรงไหนที่เป็นตัวเลขการปลูกยาง เมื่อมีการคุยกันจึงมี

การปรบัปรุงข้อมลูอย่างเป็นระบบ จนกระทัง่ได้ตวัเลขทีส่ามารถ

พิสูจน์ได้ที่ทุกฝ่ายยอมรับอันหนึ่งออกมา แล้วประกาศเป็นพื้นที่

การปลกูยางพาราหน่วยงานไหนทีเ่กีย่วข้องกบัการปลกูยางพารา

ต้องเอาตวัเลขนีไ้ปใช้นีเ่ป็นความสำาเรจ็ของการทำาข้อมลูเพือ่การ

กำาหนดนโยบายและบริหารจัดการประเทศในเชิงภาพรวม”

นายตติยะยังกล่าวอีกว่า “จากความสำาเร็จของตัวเลข

ยางพารา มกีารคาดหวงัว่าจะมขียายผลนำาไปใช้กบัพืชเศรษฐกจิ

อืน่ ๆ  อาท ิข้าว อ้อย และมนัสำาปะหลงั นอกจากตวัเลขยางพารา 

ตวัเลขเรือ่งข้าวเป็นอกีตวัอย่างหนึง่ ซึง่เราตรวจสอบทกุ  2 อาทติย์ 

ตัวเลขข้าวของเราถูกนำาไปใช้ในคณะกรรมการข้าว นั่นคือ 

การนำาไปใช้งานจริง ที่เราแฮปปี้ก็คือ ตัวเลขพวกนี้ถูกนำาไป

ใช้ในระดับนโยบาย ในการทำางาน ในการวางแผน ก่อนหน้านี ้

จิสด้าเราเคยเกิดคำาถามว่า งานของเรานำาไปใช้ได้จริงหรือ  

เพราะจริง ๆ  แล้วจิสด้าเกิดข้ึนจากการทำางานวิจัย ซ่ึงเราทำา

ในระดับตำาบล ระดับอำาเภอ แต่ตอนนี้เราทำาในระดับประเทศ 

นายตติยะ ช่ืนตระกูล
ปฏิบัติงานรองผู ้อ�านวยการจิสด้า

ทำาให้ในช่วง 7 - 8 ปีที่ผ่านมา จิสด้าจึงเริ่มปรับกระบวนทัศน ์

ในการทำางานเพ่ือให้ตัวเลขของเราสามารถนำาไปใช้ในได้จริง 

ในระดับภาพรวมของประเทศ กระทัง่นำามาสูก่ารเกบ็ตวัเลขข้าว 

ทกุ 2 อาทิตย์ นอกจากนี้เรายังนำามาใช้กับพืขเศรษฐกิจอย่างอื่น 

เช่น อ้อย มันสำาปะหลัง เราก็คาดหวังว่าจะมีคนนำาตัวเลขนี้ 

ไปใช้และขยายไปเร่ือย ๆ  และเราก็คาดหวังว่าข้อมูลของเราจะ

เป็นประโยชน์ต่อประเทศ จุดแขง็ของจสิด้ากค็อื ข้อมลูของเราเป็น 

Evidence based เป็น Scientific based เพราะฉะนั้นจึงพิสูจน์

ได้ตามหลักวิชาการ”
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ด้วยความสำาคัญของการใช้ประโยชน์จาก “ข้อมูล” 

นี่เองทำาให้จิสด้าไม่หยุดยั้งที่พัฒนา GI ในการแก้ปัญหา 

เชิงพื้นที่แบบองค์รวม เพื่อใช้เป็นส่วนสำาคัญในการสนับสนุน 

การบริหารจัดการ และการตดัสนิใจในทุกระดบัให้ทนัต่อเหตกุารณ์ 

ที่บางครั้งอาจเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน เช่น ภัยพิบัติและ 

ภัยธรรมชาติอันเป็นที่มาของ “โครงการพัฒนาระบบบูรณาการ

เชิงพื้นที่เพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม (Gistda Map Online 

Sevice : GMOS)” หรือเว็บไซต์แผนที่กลางออนไลน์ ซึ่งเป็นการ 

บูรณาการเครื่องมือ GI 3 ส่วน เข้าด้วยกัน ได้แก่ ส่วนแรก 

ข้อมูลจากเครื่องมือภาคพ้ืนดินท่ีตรวจวัดเฉพาะจุดและตรวจวัด 

เชิงพื้นที่ระยะไกล ส่วนที่สอง ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม และ

ส่วนที่สาม แผนที่เฉพาะเรื่องและการวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ  

ครอบคลุมทั้งต้นนำ้า กลางนำ้า และปลายนำ้าลงไปสู่ทะเลและ

ชายฝั่ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการรวมข้อมูลจากหลายมิติเข้าด้วยกัน

มีการวิเคราะห์แบบข้ามมิติ ในรูปแบบของข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ทีส่ามารถตอบข้อสงสยัต่าง ๆ  ต่อสงัคมได้อย่างมเีหตมุผีล ซึง่การ 

ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่สามารถนำามาติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ  

ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ป่า การ

ติดตามหมอกควันและไฟป่า การติดตามการปลูกพืชเศรษฐกิจ

การบริหารจัดการนำ้า การติดตามอุทกภัยการติดตามเฝ้าระวัง

คุณภาพ นำ้าในลำานำ้า ทะเลและชายฝั่ง และสามารถเชื่อมต่อ 

ฐานข้อมูลในระดับประเทศได้เป็นอย่างดี 

นายตติยะกล่าวถึงโครงการ GMOS ว่า “การพัฒนา

ระบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่เพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวมเป็น

ความท้าทายที่สำาคัญต่อการพัฒนาและยกระดับประเทศไทย

ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการบูรณาการเทคโนโลยีให้

เหมาะสมกับศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่และชุมชน 

ท้องถ่ิน สนับสนุนการวิจัย ความรู้ ท้ังด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาระบบกลไก การบริหารจัดการใน

ระดบัพืน้ทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ ทำาให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องและ

ประชาชนสามารถใช้ฐานข้อมูลทีมี่อย่างมหาศาล ทีมี่บางส่วนเป็น 

Big Data ในการเชือ่มโยงการจัดการรวมถงึการวิเคราะห์ข้อมูล

เพือ่ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพผลผลติรวมทัง้ร่วมแก้ไขปัญหาเชงิพืน้ที ่

ทั้งระบบได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังสามารถบูรณาการร่วมกับ

ส่วนนโยบาย ยุทธศาสตร์ ชุดข้อมูล ดัชนีชี้วัดต่าง ๆ  ที่มีผลต่อ 

ความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตและความสมดุลของระบบนิเวศน์ 

โดยแสดงผลในรูปแบบของแผนที่ และข้อมูลสถิติที่เข้าใจง่าย 

เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด รวดเร็ว แม่นยำา 

โปร่งใส ยุติธรรมในการสร้างการมีส่วนร่วม และการพัฒนาที่

ยั่งยืนตามคำาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในด้านการพัฒนา

ประเทศ โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม”

ปัจจุบันระบบ G-MOS เปิดให้ใช้บริการได้แล้วที่

http://gmos.gistda.or.th
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การปรับตัวของเกษตรกรไทย
ใน ยุคโลกร ้อน

ปัญหาโลกร้อนไม่ใช่เรือ่งไกลตวัเราอกีต่อไป ผลกระทบของการทีโ่ลกร้อนขึน้ 

หลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (หลังปี ค.ศ. 1850) ที่มีพื้นฐานมาจากการใช้พลังงาน

จากเช้ือเพลิงฟอสซิลและถ่านหิน พบเห็นได้ทุกหนแห่งบนโลกใบน้ีนับตั้งแต่ขั้วโลก

จนถึงแนวศูนย์สูตร ต้ังแต่ภูเขาจนถึงมหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุด 

คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ปรากฏให้เห็นในรูปแบบของภัยธรรมชาติ 

และภัยพิบัติต่าง ๆ  อาทิ สภาพอากาศสุดขั้ว ภัยแล้ง นำ้าท่วมไฟป่า ปรากฎการณ ์

ปะการงัฟอกขาว ระดับนำา้ทะเลสงูขึน้ และนำา้ทะเลเป็นกรด รวมไปถงึการเปลีย่นแปลง 

สภาพภูมิประเทศ เช่น การละลายตัวของนำ้าแข็งขั้วโลกที่มีผลต่อระดับนำ้าทะเล

และถ่ินที่อยู่อาศัยของสัตว์ขั้วโลก ชายฝั่งถูกกัดเซาะทำาลาย สำาหรับประเทศไทย

ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศกำาลังเป็นปัญหาที่รับมือได้ยากมากขึ้น 

ทุกขณะเช่นกัน ในแต่ละปีมีภัยธรรมชาติและภัยพิบัติเกิดข้ึนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น 

ภัยแล้ง นำ้าท่วม ไฟป่า และภัยเงียบตัวใหม่ที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสุขภาพ

ของประชาชน นั่นก็คือ ปัญหาหมอกควันและฝุ่นพิษ PM2.5 และอุบัติการณ์ของโรค

เกิดใหม่-เกิดซำ้า 

การแก้ปัญหาและการเตรียมการรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดตามมาจาก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นนี้ ทำาให ้

“จิสด้า” เข้ามามีบทบาทและหน้าทีใ่นการแก้ไขปัญหาดงักล่าวในฐานะหน่วยสนบัสนนุ

ข้อมูลและการวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจร่วมกับหน่วยงานที่ทำาหน้าที่โดยตรงได้แก่ 

กรมควบคุมมลพิษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมคุณภาพและ 

สิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 

พันธุ ์พืช และกระทรวงต่าง ๆ  โดยใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการดำาเนินงานไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูล

ดาวเทียมและภูมิสารสนเทศในการติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติเพ่ือใช้ในการ

CLIMATE CHANGECLIMATE CHANGE



GISTDA 2019 59

วางแผนป้องกนัการเกดิภยัพิบติัการวางแผนอพยพ ตลอดจน

การประเมนิความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการออกแบบ

และพัฒนาแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่าง ๆ  ปัจจุบัน 

จิสด้ากำาลังพัฒนา “นโยบายอัจฉริยะที่นำาไปปฏิบัติได้จริง 

หรอื AIP (Actionable IntelligencePolicy)” เพือ่ใช้แก้ปัญหา 

ที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมิติให้สามารถนำาไปใช้ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการตัดสินใจเชิงนโยบายบน 

หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based decision) 

ที่สามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง

ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของ 

จิสด้า กล่าวว่า “ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป็นปัญหาเชิงพื้นที่ (Area-base) จิสด้ารับผิดชอบและ

ศึกษาข้อมูลเชิงพ้ืนที่อยู ่แล้ว ดังนั้นในการรับมือกับผล 

กระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นใน 

บ้านเราที่เห็นชัด ๆ  ก็คือเรื่องภัยแล้ง นำ้าท่วม ซึ่งจะส่ง 

ผลกระทบต่อการลดลงของปริมาณผลผลิตภาคการเกษตร

โดยตรง ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะ 

เกดิขึน้อย่างช้า ๆ  แต่สามารถส่งผลต่อเนือ่งเป็นลกูโซ่ให้เกดิ 

การเปลีย่นแปลงทีรุ่นแรง ก่อให้เกิดความเสยีหายในวงกว้าง 

ยากต่อการแก้ไข เราจงึเป็นหน่วยสนบัสนนุข้อมูลช่วยวเิคราะห์ 

ในเรือ่งของภยัพบิตั ิ ความแปรปรวน และการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศ เพ่ือประเมนิผลกระทบ หาแนวทางเตรยีมตวั 

และปรับตัว ตลอดจนวิธีป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลดาวเทียมติดตามพื้นที่ป่าไม ้

ดเูรือ่งของฮอตสปอต ไฟป่า หมอกควนั และทีท่ำามานานแล้ว

และจะพัฒนาต่อไปคือเร่ืองของการใช้ดาวเทียมติดตามฝุ่น

ละออง PM2.5 และ PM10 ซึ่งข้อได้เปรียบของการใช้ข้อมูล

จากดาวเทียมคือสามารถวัดและรายงานปริมาณฝุ่นละออง 

ในชั้นบรรยากาศได้ทุกที่ทั้งในประเทศเราและประเทศ 
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เพือ่นบ้านโดยไม่จำาเป็นต้องมสีถานตีรวจวดัภาคพืน้ดนิ รวมทัง้ 

ได้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำาให้ง่ายต่อการวิเคราะห์

และประมวลผล หน้าที่ของเราคือการทำาให้มองเห็นภาพ 

ให้เข ้าใจถึงสภาพปัญหาให้รู ้ถึงการเปลี่ยนแปลงในภาพ 

องค์รวมของพืน้ทีส่ำาหรบัการเตรยีมความพร้อมในการปรบัตวั

เพื่อลดความสูญเสียและลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมอิากาศ โดยอาศยัความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน รวมทัง้ 

องค์ความรู้เชิงบูรณาการหลายสาขา และข้อมูลเชิงพื้นท่ี 

ที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง ทันสมัย โดยผ่านการประมวลผลและ

สังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซ่ึงการนำาข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี 

ทีม่กีารตรวจวดัอย่างต่อเนือ่ง เช่น ข้อมลูดาวเทยีมจากแหล่ง 

ต่าง ๆ  ทั้งในประเทศ และต่างประเทศมาศึกษาวิจัยด้าน 

ภูมิอากาศวิทยา เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตัวแปร 

ภมูอิากาศต่าง ๆ  ทัง้บรเิวณผวิพืน้และในชัน้บรรยากาศ จะช่วยให้

เข้าใจและเหน็ภาพรวมการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในด้านต่าง ๆ  

ได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะทำาให้หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องสามารถ 

นำาไปใช้บริหารจัดการ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี

ตรงกบัสภาพความเป็นจรงิ ช่วยให้การวิเคราะห์มีความถูกต้อง 

มากยิ่งขึ้น เตรียมพร้อมและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ ระดบัประเทศ และนานาชาติ

ได้เป็นอย่างมปีระสทิธภิาพอีกด้วย

ทั้งนี้ จิสด้าได้อยู่ในคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย เพราะฉะน้ันเราจึงเป็น

หน่วยที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนในเรื่องต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

กบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเพือ่สนบัสนนุการตดัสนิใจ 

การวางแผน ทั้งเชิงนโยบายและปฏิบัติการ

ภารกิจที่สำาคัญด้านหนึ่งของจิสด้า คือการดูแล

ภาคการเกษตรซึ่งเป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างมาก เนื่องจากการทำา

เกษตรของเกษตรกรไทยอาศัยดินฟ้าอากาศเป็นหลัก ความ

ผนัผวนของฤดูกาล ความแปรปรวนของสภาวะอากาศ ฝนทิง้ช่วง 

เกิดภัยแล้งฝนตกหนักเกิดนำ้าท่วม ส่งผลให้เกษตรกรต้อง

รับมือกับปัญหาต่าง ๆ  อยู่ตลอดเวลา ทำาให้ปริมาณผลผลิต

การเกษตรไม่คงที่ ผันผวนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศใน

แต่ละปี ด้วยเหตุนีจ้สิด้า จงึดำาเนนิงานในภาคการเกษตรเชงิ

พ้ืนที่อย่างใกล้ชิดด้วยการใช้ข้อมูลดาวเทยีมในการติดตาม

พืน้ทีแ่ละสถานการณ์เพาะปลกูพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ  เช่น ข้าว 

ข้าวโพด อ้อย มันสำาปะหลัง ยางพารา และปาล์มนำ้ามัน

เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการติดตามการ
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เจรญิเตบิโตและสุขภาพของพืชการพยากรณ์ผลผลิตการ

ประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติและจากศัตรูพืชเพื่อให้

สามารถรับมอืกบัความเปล่ียนแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต

“ในด้านการเกษตร เราเข้าไปสนบัสนนุในหลาย ๆ  

เรื่อง เช่น เรื่องของการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้

กับเกษตรกร โดยการให้เกษตรกรเห็นสภาพพื้นที่จริง

สถานการณ์ที่เป็นจริง จะได้เข้าใจว่าพื้นที่ตรงไหนปลูก

อะไรแล้วได้ด ีอะไรไม่ควรปลกู เราช่วยรฐับาลสนบัสนุนใน

การบริหารจดัการเกษตรเชงิพืน้ทีใ่นภาพรวมของประเทศ 

ทัง้ในระดับนโยบายคอืรฐับาล ระดบัจงัหวดั ลงไปถงึระดบั

ตำาบล ซึ่งจิสด้าดำาเนินการอยู่แล้วในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา” 

ดร.ปกรณ์กล่าว

ปัจจุบันจิสด้าติดตามสถานการณ์พืชเศรษฐกิจ 

(ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำาปะหลัง) ของประเทศไทย 

ราย 2 สัปดาห์เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลผลิต 

และสามารถให้บริการข้อมูลการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยราย 2 สัปดาห์ (ข้าว ข้าวโพด อ้อย มัน

สำาปะหลัง) แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในรูปแบบ 

ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา จิสด้าช่วยรัฐบาล
สนับสนุนในการบริหารจัดการเกษตร

เชิงพื้นที่ในภาพรวมของประเทศ
ทั้งในระดับนโยบาย ระดับจังหวัด ลงไปถึงระดับต�าบล

File Base และการให้บริการผ่านระบบบริการออนไลน์ 

(http://rice.gistda.or.thและ http://ecoplant.gistda.or.th) 

ทำาให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนำา

ข้อมูลไปใช้ในการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืช

เศรษฐกิจ เพ่ือการบริหารจัดการเกษตรเชิงพ้ืนที่ รวมถึง

นำาไปใช้ในการบริหารจัดการนำ้าในเขตชลประทาน ทั้งใน

ช่วงสถานการณ์ปกติ สถานการณ์อุทกภัยและสถานการณ์

ภัยแล้ง ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวนี้ทำาให้เกษตรกรสามารถนำา

ไปบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

พืชเศรษฐกิจ (ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำาปะหลัง ยางพารา 

ปาล์มนำ้ามัน) เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรได้อกีด้วย นอกจากนีย้งัเป็นข้อมูลสนบัสนนุให้แก่  

คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำาเนินงานตามแผนการผลิต

และการตลาดข้าวครบวงจรเพือ่ใช้ในการตดิตามสถานการณ์
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การเพาะปลูกข้าวของประเทศ เป็นข้อมูลสนับสนุนการ

ติดตามการเพาะปลูกในพื้นที่ทุ่งรับนำ้า (แก้มลิง) ในช่วง

ปลายฤดูฝน โดยการทำาแผนที่และรายงานสถานการณ์

อายุของข้าวท่ีปลูกอยู ่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการ 

ตัดสินใจกรณีที่ต้องมีการผันนำ้าเข้าไปในแก้มลิงหากเกิด 

นำ้าหลาก เช่นเดียวกันกับยางพาราพืชเศรษฐกิจที่สำาคัญ 

ชนิดหนึ่งของประเทศ จิสด้าได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน

และสำานกังานเศรษฐกจิการเกษตร ในการจดัทำาและปรบัปรงุ

ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้นยางพาราเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน 

ทั้งประเทศ พร้อมทั้งการลงพื้นที่จริงสำารวจภาคภาคสนาม 

เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีม่คีวามถกูต้องมากยิ่งข้ึน

จิสด้ายังได้พัฒนาระบบประเมินความสมบูรณ์

ของพืชด้วยข้อมูลจากดาวเทียมสำาหรับการใช้งานผ่านเว็บ 

เบราว์เซอร์ เพือ่ใช้สนบัสนนุการบรหิารจัดการเกษตรเชงิพืน้ที่ 

ทั้งในระดับนโยบาย (Agricultural Policy) และระดับ 

การปฏิบัติการทางการเกษตร (Agricultural Practices) 

โดยระบุพื้นที่ที่มีแนวโน้มหรือมีสัญญาณบ่งช้ีว่าจะเกิด 

ความผดิปกตกัิบพชืจากแบบจำาลองทีใ่ช้ค่าดชันกีารสะท้อนแสง 

ของพืช และ multispectral indices อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องจาก

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อให้เกษตรกรและหน่วยงาน 

ภาพจาก http://rice.gistda.or.th
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ภาพจาก http://ecoplant.gistda.or.th

ภาพจาก http://crophealth.gistda.or.th/

ทีเ่กีย่วข้องสามารถใช้ประโยชน์จากระบบประเมนิความสมบรูณ์

ของพืชด้วยข้อมูลจากดาวเทียม ในการติดตาม เฝ้าระวัง และ

ประเมินสุขภาพพืชเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดกับ

ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย

ดร.ปกรณ์ยงักล่าวอกีว่า “เราอยากให้เกษตรกรสามารถ

ลดต้นทุนการผลิตของเขาได้หากเราพัฒนาระบบนี้ได้สำาเร็จ 

เราก็จะสามารถลดต้นทุน ลดความสูญเสีย แม้ว่าเราอาจจะ 

ไม่สามารถทำาให้เกษตรกรมรีายได้เพิม่มากขึน้ได้โดยตรง เพราะ

จริง ๆ  ราคาพืชผลขึ้นอยู่กับตลาด แต่เราสามารถจะลดรายจ่าย 

ให้เขาได้ลดความสูญเสียให้เขาได้ ซ่ึงตรงนี้เป็นส่ิงที่ผมคิดว่า 

จะช่วยเกษตรกรได้ เกษตรกรไม่ต้องกงัวลเรือ่งโรคระบาด หนัไป

สนใจทำาในเรือ่งของคณุภาพผลผลติแทน เรือ่งของการทำาผลผลติ

ให้ดมีคีณุภาพ ถ้าทำาได้ดเีกษตรกรกแ็ข่งขนัได้ และสามารถทำาให้

รายได้เพิ่มขึ้นได้”



จิสด้าถงึแม้จะไม่ใช่หน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบภยัพิบัติแห่งชาติ 

แต่เป็นหน่วยงานสำาคัญในการสนับสนุนข้อมูลจากเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ ช้ีเป้า และวางแผน

ตดัสนิใจในการรบัมอืภยัพบิตัขิองหน่วยงานหลกัได้แม่นยำาและถกูต้อง 

อีกทั้งทำางานควบคู่กับหน่วยงานหลักในการแก้ปัญหาภัยพิบัติแห่งชาติ

มาโดยตลอด  

ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้อำานวยการสำานักประยุกต์และ

บริการภูมิสารสนเทศ เล่าถึงสถานการณ์ภัยพิบัติในช่วงปีท่ีผ่านมาว่า 

จิสด้ามีบทบาทเข้าไปสนับสนุนข้อมูลและติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ

ต่าง ๆ เช่น นำ้าท่วม ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นพิษ โดยทำางานร่วมกับหน่วย

งานหลักและหน่วยงานในพื้นที่ประสบภัย ซ่ึงนำาข้อมูลที่จิสด้าชี้เป้าไป

ใช้ในการวางแผนรับมือภัยพิบัติ เพราะข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมที่

จิสด้าวิเคราะห์ สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้กว้าง และเป็นข้อมูลที่ผ่าน

การวิเคราะห์ สังเคราะห์จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ จึงเป็นข้อมูลที่

แสดงพื้นที่เกิดภัยพิบัติ ได้ถูกต้องแม่นยำา ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ  สามารถ

นำาไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

GISTDA
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จิสด้าให้บริการข้อมูลจากเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ ด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน ได้แก่ 

การติดตามสถานการณ์น�้าท่วมการติดตามสถานการณ์ 

ไฟป่าและหมอกควนั การตดิตามสถานการณ์ภัยแล้ง และ

มลพิษทางทะเล “เครื่องมือหลัก ๆ  ที่เราใช้ในการสำารวจ

ภัยพิบัติ และสิ่งแวดล้อม คือ ภาพถ่ายดาวเทียม ระบบ

ภูมิสารสนเทศ และรีโมทเซนเซอร์ (Remote sensor) 

ซึง่เป็นการเกบ็ข้อมลูจากอปุกรณ์การสำารวจระยะไกล ทีต่ดิตัง้ 

ในสถานีอากาศภาคพื้นดิน เป็นสมาร์ทเซนเซอร์ (smart 

sensor)ทีส่ามารถตรวจวดัอากาศ ตรวจวดัระดบันำา้ บนพืน้ดนิ 

ตรวจวัดคุณภาพนำ้า และตรวจวัดข้อมูลทางทะเล” 

จากการตดิตามเฝ้าระวงัภยัพบิตัขิองดาวเทยีมดวง

ต่าง ๆ  ทำาให้จิสด้าทราบถึงวัฏจักรของการเกิดภยัพบิตัแิละ

พืน้ท่ีเสีย่งต่าง ๆ  ในรอบหนึง่ปี หรอื SeasonalEvent ทำาให้

การติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ต่าง ๆ  ง่ายข้ึน เช่น ช่วง

ฤดูหนาว ติดตามเรื่องหมอกควัน ช่วงฤดูร้อนติดตามเรื่อง

ภัยแล้ง ช่วงฤดูฝน ติดตามเรื่องนำ้าท่วม ช่วงเปลี่ยนฤด ู

(เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) ติดตามเรื่องของพายุซัดฝั่ง 

เป็นต้น นอกจากนัน้กม็สีถานการณ์ทีเ่ป็น Emergency event 

เช่น การเกิดนำ้ามันรั่วไหลในทะเล และมลพิษทางนำ้าอื่น ๆ  

ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมอีกด้วย

“เราจะเตรียมการในเรื่องของข้อมูลภัยพิบัติและ

สิง่แวดล้อมต่าง ๆ  ทีต้่องตดิตาม จดัทำารายงานสถานการณ์ 

และคาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงร่วมติดตาม 

ตรวจสอบ ชีเ้ป้า และประเมนิการเปลีย่นแปลงสถานการณ์ 

ตามหลัก “2P2R” (Prevention, Preparation, Response, 

Recovery) คอื มกีารเตรยีมการตัง้แต่ก่อนเกิด ระหว่างเกดิ

และหลังเกิดภัยพิบัติ” 
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ผูอ้ำานวยการสำานักประยกุตแ์ละบริการภมูสิารสนเทศ



บทบาทของจิสด้ากับการรับมือภัยพิบัติ
ในอนาคต

ภารกจิทางด้านภยัพบิตัขิองจสิด้า เราจดัทำารายงาน

ข้อมูลป้อนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  รวมถึงส่งเจ้าหน้าที่ไป

ทำางานร่วมกบัหน่วยงานทีร้่องขอ เรยีกได้ว่าเป็นงานด้านการ

สร้างคุณค่าอย่างแท้จริง ปัจจุบันจิสด้าได้ปรับรูปแบบการ

ให้บริการใหม่ โดยนำานวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ เช่น การจัด

ทำาเว็บไซต์กลาง GMOS เชื่อมโยงข้อมูลในมิติต่าง ๆ  ได้แก่ 

ป่าไม้ เกษตร ภัยพิบัติ (นำ้าท่วม ไฟป่า ภัยแล้ง) ทะเลและ

ชายฝั่ง และสังคมเข้าด้วยกัน เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ได้เข้ามาใช้ข้อมูลได้ “นวัตกรรมที่เราทำา ณ ปัจจุบัน คือ

รวบรวมแพลตฟอร์มต่าง ๆ  ที่ต้องใช้สำาหรับหน่วยงานจริง ๆ  

มาไว้ด้วยกัน ซึ่งทุกหน่วยงานสามารถเข้ามาเลือกดูข้อมูล

ที่ต้องการตาม Seasonal event และ Emergencyevent 

ได้แผนการในอนาคตของเราคือผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ  

สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเอง โดยใช้แพลตฟอร์ม และ

ข้อมูลที่เรามอนิเตอร์และจัดวางทุกอย่างไว้บนระบบ ทุกคน

ต้องเข้ามาเรียนรู้การใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีพวกนี้ ซ่ึงการ

เรียนรู้เทคโนโลยไีม่ใช่เร่ืองยาก เพราะในอนาคตเทคโนโลยี

เป็นเรื่องจำาเป็นที่ทุกคนเลี่ยงไม่ได้”

นอกจากจะพัฒนาแพลตฟอร์มที่ง่ายต่อการใช้งาน

แล้ว จสิด้ายงัทำาหน้าทีส่นบัสนนุด้านองค์ความรู้การฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่ และเป็นที่ปรึกษาให้หน่วยงานต่าง ๆ  ตามหลัก 

พ.ร.ฎ. เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรในอนาคต
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ภารกิจท่ีจิสด้าท�าคือการติดตาม ป้องกัน
และเฝ้าระวัง เพื่อลดปัญหาไฟป่า

หมอกควัน การชี้เป้าต�าแหน่งเกิดไฟป่า
 การประเมินพื้นท่ีเส่ียงต่อการเผาไหม้ 

การกระจายตัวของหมอกควันและ
ทิศทางลม แผนท่ีฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และ
10 ไมครอน (PM10) และการประเมิน

พื้นท่ีเผาไหม้

ไฟป่า หมอกควัน ภัยพิบัติจากธรรมชาติ
หรือน�้ามือมนุษย์

ถ้าไม่มีดาวเทียมคอยสอดส่องลงมายังผืนโลก 

เราคงไม่มีโอกาสรู้ว่าสภาพป่าบ้านเราเปลี่ยนแปลงไปมาก

ขนาดไหน รวมถึงไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นกับ

ผืนป่า 99% เกิดจากฝีมือมนุษย์แทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดจาก

การบุกรุกป่า การหาของป่า การล่าสัตว์การเผาไร่หลังเก็บ

เกี่ยว หรือแม้แต่ความประมาทของมนุษย์ 

จากการติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

ปกคลุมพื้นที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 

2562 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 1,862 จุดในจำานวนนี้พบ

จุดความร้อนในพืน้ที ่9 จงัหวดัภาคเหนอืจำานวน 684 จดุ โดย

พบทีเ่ชยีงใหม่มากทีส่ดุ 181 จดุรองลงมาคือลำาปาง 139 จดุ 

นี่คือข้อมูลบางส่วนจากรายงานสถานการณ์และหมอกควัน

ของจิสด้าซึ่งทำาให้เรามองเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของ

ไฟป่า หมอกควันในประเทศไทย 

ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล พูดถึงบทบาทของ 

จิสด้าต่อปัญหาไฟป่า หมอกควนัว่า ภารกจิทีจ่สิด้าทำาคอืการ

ตดิตาม ป้องกนัและเฝ้าระวงั เพือ่ลดปัญหาไฟป่า หมอกควนั 

การชีเ้ป้าตำาแหน่งเกดิไฟป่า (Hotspot)การประเมนิพืน้ทีเ่สีย่ง

ต่อการเผาไหม้ (Fire Risk) การกระจายตัวของหมอกควัน 

และทิศทางลม แผนที่ฝุ ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 

ไมครอน (PM2.5) และ 10 ไมครอน (PM10) และการ

ประเมินพื้นที่เผาไหม้  
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ปัญหาไฟป่า หมอกควันในประเทศไทยเป ็น 

ภัยพิบัติที่เกิดเป็นประจำาทุกปี เป็นที่รู้กันว่าเม่ือถึงช่วงฤดู 

ไฟป่า เว็บไซต์ของจิสด้าจะรายงานจุดความร้อนที่เกิดขึ้น 

ทั่วประเทศ และพ้ืนที่ 9 จังหวัดภาคเหนือซึ่งหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ 

“พอถึงช่วงเทศกาลไฟป่า หน่วยงานในพื้นที่เขาจะเข้ามาที่

เวบ็ไซต์ เราดูว่ามีฮอตสปอตในพ้ืนทีเ่ขาไหม ถ้าอยูใ่นพ้ืนทีเ่ขา 

เขาก็จะเข้าไปดับไฟตามจุดที่เราชี้เป้า พอดับแล้วเขาก็แจ้ง

กลบัมา”  ซึง่ความแม่นยำาของข้อมลูภาพถ่ายดาวเทยีม ทำาให้

เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงจุดความร้อนได้รวดเร็วขึ้นลดการ

สูญเสียจากไฟป่าและผลกระทบจากหมอกควันในวงกว้าง  

จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมย้อนหลังกลับไป 

จะเห็นว่าจุดความร้อนและพ้ืนที่เผาป่ามีแนวโน้มลดลง 

ยกตัวอย่าง จุดความร้อนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่

ปี 2557-2561 ลดลงจาก 12,545 จุด เหลือ 4,722 จุด และ

พื้นที่เผาไม้ลดลงจาก 18,005,297 ไร่ เหลือ 5,525,244 ไร่ 

ส่วนหนึ่งเกิดจากการตระหนักรู้ถึงผลกระทบการเผาป่าที่

ทุกฝ่ายร่วมกันรณรงค์อีกส่วนหนึ่งจากการเฝ้าระวังของ 

เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ดาวเทียมที่เฝ้าจับตาอยู่ “ทุกคร้ังที ่

ชาวบ้านจดุไฟแล้วมีคนเข้าไปดับ เขารู้ทนัทเีลยว่าเราเฝ้าระวงัอยู ่

เพราะฉะนั้นเรื่องของไฟป่าหมอกควันท่ีเกิดจากการเผา 

ของชาวบ้านจงึมีแนวโน้มลดลง” นบัเป็นอกีหนึง่ความสำาเร็จ 

ของจิสด้าต่อปัญหาภยัพิบตัไิฟป่าหมอกควนัในช่วงปีทีผ่่านมา
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ดร.ศิริลักษณ ์ พูด ถึงบทบาทของจิสด ้ าต ่อ

สถานการณ์ฝุน่พษิ PM2.5 ว่า “ทีผ่่านมาเรามอนเิตอร์ PM10 

ที่เกิดจากหมอกควันไฟป่า เราเพิ่งมาเริ่มมอนิเตอร์ PM2.5 

เมื่อปีที่แล้ว เนื่องจาก PM 2.5มันเพิ่งมารุนแรงในช่วงนี้ โดย

เราเพ่ิมดาวเทียมดวงใหม่ๆ เข้ามา แล้วมอนิเตอร์ PM2.5 

เป็น 2 ช่วง เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำาไปใช้”  

การรบัมอืสถานการณ์ฝุน่พิษ PM2.5 ในประเทศไทย 

จิสด้าทำางานร่วมกับหน่วยงานหลักท่ีดูแลมลพิษทางอากาศ

คือกรมควบคุมมลพิษ โดยนำาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

ของจิสด้า ซึ่งรายงานภาพรวมสถานการณ์ฝุ่นละอองทั่ว

ประเทศ มาบูรณาการกับข้อมูลที่ได้จากเคร่ืองมือตรวจวัด

ภาคพื้นดินในพื้นที่ของกรมควบคุมมลพิษ ทำาให้สามารถรับ

รู้สถานการณ์และเตือนภัยได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดการสูญ

เสยีทีจ่ะเกดิขึน้ และใช้เป็นข้อมลูในการรบัมือฝุน่พษิ  PM2.5 

ได้ทนัท่วงท ีรวมถึงวางแผนแก้ปัญหาฝุน่พษิ PM2.5 ในระยะ

ยาว การรณรงค์ให้คนไทยร่วมกันลดกิจกรรมที่สร้างมลพิษ

ในสังคม ซึ่งจิสด้าพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีจากอวกาศ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน 

และ PM2.5 และขับเคลื่อนไปพร้อมกับองค์กรภาครัฐและ

เอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืน

ฝุ่นพิษ PM2.5 มหันตภัยเงียบ
ท่ีมองไม่เห็นแต่น่าสะพรึง

แม้จะรบัรู้ว่าคณุภาพอากาศตามเมอืงใหญ่ ๆ  ทัว่โลก 

มแีนวโน้มทีจ่ะเลวร้ายลงทกุวนั แต่หลายคนกลบัมองว่าเป็น

เรือ่งไกลตวั จนกระทัง่วนัหนึง่เราตืน่ข้ึนมาพบว่ากรงุเทพฯ ถกู

ปกคลมุด้วยฝุน่พษิ PM2.5 ไปแล้ว ซำา้ร้ายสถานการณ์นีย้งัมี

แนวโน้มทีจ่ะเพิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ  ส่งผลกระทบกบัสขุภาพของ

ประชาชนโดยตรง ด้วยอนุภาคที่เล็กขนาดมองด้วยตาเปล่า 

ไม่เห็นของ PM2.5 ทำาให้แทรกซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย และ

สารพิษที่อยู่ใน PM2.5 ยังเป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ  เช่น 

โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ฯลฯ องค์การอนามยัโลกระบวุ่า PM2.5 

เป็นสาเหตกุารเสยีชวีติ 1 ใน 8 ของประชากรโลกก่อนวยัอนัควร 

PM2.5 จึงจัดเป็นภัยเงียบใกล้ตัวที่น่าสะพรึง

ก่อนหน้าน้ีคนไทยแทบไม่เคยรู้จัก PM2.5 เลยแต่

หลังจากที่เกิดวิกฤติขึ้นเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาหลายคนหันมา

สนใจเรื่องราวของ PM2.5 มากขึ้น เมื่อลองเข้าไปดูข้อมูล 

PM2.5 ในเว็บไซต์ของจิสด้า (http://fire.gistda.or.th/) 

เราจะเห็นจุดสีเหลืองและสีส้มกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ 

แสดงให้เห็นว่ามีค่าฝุ ่นละออง PM2.5 ที่เกินมาตรฐาน

ปกคลุมหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศมานานแล้ว ซึ่งข้อมูลจาก

ภาพถ่ายดาวเทียมเหล่าน้ี เป็นตัวช้ีวัดคุณภาพอากาศของ

ประเทศที่ไม่อาจปฏิเสธได้  

ภารกิจของจิสด้าคือการเฝ้าระวัง ติดตาม และ

รายงานสถานการณ์ฝุ่นพิษ PM2.5 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำาไปบริหารจัดการในพื้นที่ได้อย่าง 

ทนัท่วงท ีรวมถงึเป็นแหล่งข้อมลูให้ภาคเอกชนและประชาชน 

ทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้ เพื่อเตรียมรับมือกับฝุ่นพิษที่อาจ

จะอยู่กับเราไปอีกนาน 
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ถอดบทเรียน “ปาบึก” สู่การรับมือ
สถานการณ์พายุในอนาคต

ปี 2532 ประเทศไทยต้องเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นเกย์ 

มหันตภัยที่คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 800 คน ในจำานวนนี้ 91 คน

เป็นลกูเรือ “ซเีครสต์” เรอืขดุเจาะนำา้มนัขนาดใหญ่หนึ่งใน 

ผู้รอดชีวิตบอกว่า เรือไม่ได้รับคำาเตือนเก่ียวกับพายุไต้ฝุ่น

ที่กำาลังก่อตัวเลย ถ้าวันนั้นมีการแจ้งเตือนพายุล่วงหน้า 

เราอาจจะไม่ต้องสูญเสียมากมายขนาดนี้ก็ได้ 

ในทุก ๆ  ปีประเทศไทยต้องเผชิญกับมหันตภัยจาก 

‘พายุ’ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนใหญ่เป็นพายุดีเปรสชั่น

และพายุโซนร้อน การรับมือกับพายุจึงเป็นเรื่องสำาคัญที่ทุก

หน่วยงานต้องร่วมมือกันเพื่อลดความสูญเสีย ในปี 2562 

ประเทศไทยเจอกับพายุโซนร้อน  2 ลูก คือ “พายุปาบึก” ซึ่ง

สร้างความเสียหายกว่าห้าพันล้านบาท ตัวเลขผู้เสียชีวิต 10 

คน และ “พายโุพดลุ” สร้างความเสยีหายให้ประเทศประมาณ 

3-5 พนัล้านบาทตัวเลขผู้เสียชีวิต 1 คน สูญหาย 2 คน  

ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์จิสด้า (https://gistda-

portal.gistda.or.th/pabuk) แสดงให้เห็นจุดที่มีนำ้าท่วม 

จุดที่มีเสาไฟฟ้าล่ม จุดอพยพ จุดที่มีการปิดถนน รวมถึง

ข้อมูลสถานที่สำาคัญในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่จิสด้านำา

ฐานข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ  มารวมไว้ในที่เดียว เพื่อให้ง่าย

ต่อการค้นหา 

 “การติดตามสถานการณ์พายุปาบึก เราต้องใช้

หลายส่วนร่วมกัน ตั้งแต่การติดตามปริมาณฝนเราจะมี

ดาวเทียมในการตรวจดูปริมาณฝนสะสม ถ้าพบบริเวณ

ไหนมีฝนสะสมมาก ทางทีมงานเขาก็จะโปรแกรมภาพถ่าย

ดาวเทียม ประมาณการว่าถ้าฝนสะสมบริเวณนี้มาก เป็นไป

ได้ที่นำ้าจะท่วม หรือเวลาเขามีแท็กพายุมา เหมือนตอนพายุ

ปาบกึ ทางทมีเรากจ็ะโปรแกรมภาพถ่ายดาวเทยีมรองรบัไว้

เลยว่ามันต้องผ่านเส้นทางนี้แน่นอน”

ในช่วงที่เกิดพายุปาบึก จิสด้าได้ตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้น 

เพื่อร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น ๆ  ในการเตรียมความ

พร้อมรบัมือพายปุาบกึ มทีัง้ทมีทีป่ระจำาศนูย์ปฏบิติัการ และ

ทมีทีล่งไปในพ้ืนที ่เพ่ือวางแผนและตดิตามสถานการณ์พายุ

ปาบึกตลอด 24 ชม. พร้อมกันนี้จิสด้าได้จัดทำาข้อมูลภาพ

แผนที่ความเสี่ยงพ้ืนที่คลื่นซัดฝั่งที่ความสูงคลื่น (Surge) 

ในระดับต่าง ๆ  บรเิวณจงัหวดันครศรธีรรมราช และจงัหวดั

สรุาษฎร์ธานีเน่ืองจากแนวโน้มพายุเคลือ่นตำา่ลงมา และพ้ืนที่

จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดชุมพร และประจวบคีรีขันธ์
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มีศูนย์อพยพที่ไหน รองรับคนได้เท่าไร เต็มหรือยัง คนที่

ต้องการอพยพจะได้รู้ว่าเขาจะไปพักพิงท่ีไหนได้แล้วทีมเขา

ก็จะทำาแผนที่แสดงพ้ืนที่นำ้าท่วมเสียหาย หน่วยงานที่อยู่ใน

พื้นที่ก็จะเข้าไปช่วยเหลือได้” 

เช่นเดียวกบักรณขีองพายโุพดุล ดร.ศริิลกัษณ์บอกว่า 

“ลักษณะการทำางานใกล้เคียงกันค่ะ แต่เนื่องจากพายุโพดุล 

มันเกิดทางภาคอีสานก็เลยไม่ได้ลงทะเล สิ่งที่เราดูคือ

ปริมาณนำ้าฝนสะสมกับดูในเร่ืองของพ้ืนที่นำ้าท่วม” ซึ่ง 

ดร.ศิริลักษณ์ พูดถึงขั้นตอนการติดตามสถานการณ์ภัย

พบิตัขิองจสิด้าว่า“จรงิ ๆ  ขัน้ตอนในการทำางานกไ็ม่ต่างกนั คือ 

ในเร่ืองของการเตรียมการแล้วเรากโ็ปรเซสในช่วงสถานการณ์

และหลังจากที่มันเกิดผลกระทบเสียหาย เราก็ประเมินพื้นที่

นะคะ” 

การรับมือกับ “พายุ” ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

อาจเป็นเร่ืองยาก ตราบใดที่เรายังไม่สามารถหยุดยั้งต้น 

เหตุการก่อตัวของพายุได้ แต่สิ่งที่ทำาได้คือการติดตาม

และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รวมถึงคาดการณ์การเคลื่อนตัว

ของพายุการแปรเปล่ียนระดับความรุนแรง และแจ้งเตือน

ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทราบ ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำาจะช่วย

ลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

จสิด้าได้เผยให้เหน็ภาพแผนที ่ทีไ่ด้จากการวเิคราะห์

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม พบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ

จากนำ้าท่วมกว่า 26,753 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณพื้นที่ลุ่ม

ตำ่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา รวมทั้งมี

พื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลาได้รับ

ความเสียหายที่เกิดจากคลื่นพายุซัดฝั่งด้วย

จิสด้าใช้ดาวเทยีม Radarsat-2 Cosmo-SkyMed-1 

Cosmo-SkyMed-2 Cosmo-SkyMed-4 สำารวจพ้ืนทีน่ำา้ท่วม

ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากพายปุาบกึ และความเสยีหายทีเ่กดิจาก 

คลื่นพายุซัดฝั่ง ในจังหวัดภาคใต้ ทำาการวิเคราะห์ข้อมูล

ดาวเทียมที่ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์พายุ อัปเดต 

ข้อมลูสถานการณ์ในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่เส่ียงเพ่ือเป็น

ข้อมูลในการเตือนภัย

“นอกจากเครื่องมือพวกนี้แล้ว ทีมงานเราต้อง

ทำางานกนัแบบเร่งด่วน หนึง่คนืกบัหนึง่วนั เราขึน้แพลตฟอร์ม

ใหม่ข้ึนมาสำาหรับพายุปาบึกโดยเฉพาะ เพราะเวลาเกิด

สถานการณ์แบบนี้ มันมีข่าวปลอมเยอะบางทีเอาข่าวเก่า ๆ  

พายทุีไ่หนไม่รูม้าลง ทมีงานเราต้องทำางานกนัหนกัมาก ต้องมี 

ทมีหนึง่ในการกรองข่าวอนัไหนข่าวจรงิข่าวไม่จรงิ แล้วปักหมดุว่า 

สิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันอยู ่ตรงไหน อีกเรื่องหนึ่งที่เราทำาคือ

ปักหมุดพื้นที่อพยพ ถ้าเขาเข้ามาดูในเว็บไซต์ เขาจะรู้ว่า 
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- ระยะเฝ้าระวัง เป็นการติดตามขยะทะเลด้วย

ภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับข้อมูลกระแสนำ้าจากระบบเรดาร์

ชายฝั่ง ซึ่งสามารถรายงานข้อมูลในรูปแบบแผนที่และการ

รายงานตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อสนับสนุนข้อมูล

ให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น พบขยะทะเลหรือไม่ 

แพขยะมจีดุกำาเนดิจากทศิทางไหนแพขยะทะเลมขีนาดเท่าไร 

และคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนที่ของแพขยะ

- ระยะปฏบิตักิารฉุกเฉิน กรณทีีพ่บขยะทะเล จสิด้า 

จะทำาการช้ีตำาแหน่งพ้ืนที่ขยะทะเลโดยอาศัยภาพถ่าย

ดาวเทียมร่วมกับข้อมูลกระแสนำ้าจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง 

และระบบภมูสิารสนเทศอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วข้องผ่านระบบตรวจสอบ 

ติดตาม ชี้เป้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ

เก็บกู้ขยะให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือลดผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลและชายหาดให้น้อยที่สุด 

“เร่ืองของขยะทะเล เรามอนิเตอร์ทุกวัน เราใช้

ประสบการณ์ในเรื่องของพื้นที่เสี่ยง ตรงไหนเป็นพื้นที่

เสี่ยงเราก็จะโปรแกรมภาพถ่ายดาวเทียมมากหน่อย แล้วก็

มอนิเตอร์ตามฤดูกาล ช่วงฤดูกาลที่เกิดบ่อยการมอนิเตอร์

ดาวเทียมก็จะมากหน่อย เราไม่ได้เข้มงวดทั้ง 12 เดือน 

ขยะทะเลจะมีอยู่ 2 ช่วง เป็นช่วงเปล่ียนฤดูกาล เดือน

เมษายน-พฤษภาคม ส่วนใหญ่จะเจอขยะแถวประจวบครีีขนัธ์ 

ชมุพร อกีช่วงหนึง่คอืเดือนพฤศจกิายน-ธนัวาคม ทศิทางลม 

กับการไหลเวียนของกระแสนำ้าจะหอบขยะมาที่พัทยา”

ดร.ศริลิกัษณ์กล่าว

ไทยวิกฤติ ทะเลขยะติดอันดับ 5
ของโลก 

ความงดงามของทะเลไทยอันเลือ่งชือ่ระดบัโลกกำาลงั

ถูกทำาลายด้วยขยะทะเลที่เกิดจากนำ้ามือมนุษย์ “ทะเลไทย

กำาลังป่วย” การเสียชีวิตของสัตว์ทะเลเป็นหนึ่งในประจักษ์

พยานคุณภาพของนำ้าทะเลว่าอยู่ในขั้นวิกฤติแล้ว ทะเลไทย

ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติสำาคัญของประเทศ กำาลัง

ต้องการการเยียวยาอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะสายเกินไป

ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้อำานวยการสำานัก

ประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ จิสด้า พูดถึงเรื่องนี้ว่า 

“ปัญหาขยะทะเลมันวิกฤติมานานแล้ว เรื่องขยะทะเลเป็น

อะไรที่ยาก เพราะต้องใช้ภาพถ่ายดาวเทียมที่รายละเอียด

กลางถึงสูงหน่อยในการดูแพขยะ เราจะโปรแกรมภาพถ่าย

ดาวเทียมดูตลอด ดูขยะทะเลดูคราบนำ้ามัน ส่ิงที่เราทำาคือ

การชี้เป้า ถ้าแพขยะมีขนาดใหญ่มากพอ เราก็จะเห็นพื้นที่

ของแพขยะ เราจะส่งข้อมูลพวกนี้เข้าไปในไลน์ เรามีไลน์

กลุ่มทำางานร่วมกัน ข้อมูลนี้ก็ถูกกระจายออกไป หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบก็จะรับไปดูแล ถ้าออกมานอกชายฝั่งก็เป็น 

ทหารเรือ ถ้าอยูบ่ริเวณชายฝ่ังก็เป็นกรมเจ้าท่า เขากจ็ะส่งเรอื 

ออกไปเก็บกวาดขยะ เพื่อไม่ให้มันพัดเข้ามาชายฝั่ง”

การติดตามมลพิษและการเฝ้าระวังทางทะเล 

ในเรื่องของขยะทะเลและนำ้ามันรั่วไหลในทะเล จิสด้าได้นำา 

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการ

บริหารจัดการขยะทางทะเลอย่างครบวงจร เพื่อการช้ีเป้า

และติดตามสถานการณ์ของท้องทะเลไทยอย่างใกล้ชิด   

การน�าเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อ

บริหารจัดการขยะทะเล แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะ 

เฝ้าระวัง และระยะปฏิบัติการฉุกเฉิน
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วันนี้ปัญหาขยะทะเลไม่ใช่เป็นเร่ืองของใครคนใด 

คนหนึ่ง แต่เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกัน 

ลดการทิ้งขยะ เพราะขยะเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหนแต่จะ 

วนเวียนอยู่กับเราไม่ส้ินสุด สร้างผลกระทบให้ระบบนิเวศ 

สิ่งมีชีวิตในทะเลรวมถึงสัตว์ทะเลหายากที่ใกล้สูญพันธุ์แล้ว 

เช่นเดียวกัน จิสด้าจะคอยติดตามและเฝ้าระวังมลพิษ

ทางทะเลเหล ่านี้ โดยนำาเทคโนโลยีอวกาศและระบบ 

ภูมิสารสนเทศที่ทันสมัยมาบริหารจัดการทรัพยากรและ 

สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง โดยร่วมมือกับหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้องเพือ่แก้ปัญหาและลดผลกระทบจากมลพษิทางทะเล 

ทำาให้ทะเลไทยใสสะอาดสวยงามกลับมาอีกครั้ง

3 ขั้นตอนที่จิสด้าใช้ในการจัดการ
ปัญหาขยะในท้องทะเลไทย

- กระบวนการเฝ้าระวังเชิงพื้นที ่เป็นการเฝ้าระวัง

และติดตามขยะทะเลในพื้นที่อ่าวไทยและอันดามัน ด้วย

ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง เช่น คลื่น 

กระแสนำา้ ฯลฯ เพือ่จดัทำาเป็นฐานข้อมลูเชงิพืน้ที ่โดยลกัษณะ 

การเฝ้าระวังจะอาศัยภาพถ่ายดาวเทียมตรวจสอบค้นหา

พืน้ท่ีทางทะเลทกุสปัดาห์ และประสานงานร่วมกบัเครอืข่าย 

เช่น เรือประมง ชุมชน สมาคมชายฝั่ง ในการแจ้งเหตุผ่าน 

ช่องทางออนไลน์ แอปพลเิคชนับนมอืถือ หรอืแอปพลิเคชนั 

โซเชียล

- กระบวนการวิเคราะห์และคาดการณ์ เม่ือพบ

ขยะในทะเล จิสด้าจะทำาการโปรแกรมภาพถ่ายดาวเทียม

เพื่อติดตามการเคลื่อนที่ของแพขยะคาดการณ์ทิศทางการ

เคลื่อนที่ของแพขยะ และช้ีเป้าพื้นที่แพขยะน้ันๆ รวมทั้ง

ประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่สนบัสนนุการปฏบิติัการ

เก็บขยะออกจากทะเล

- กระบวนการฟ้ืนฟ ูในการดำาเนนิการเกบ็กู ้หากไม่

สามารถเกบ็แพขยะได้หมด หรอืมปัีญหาจากสภาพท้องทะเล

ทีล่ำาบากต่อการปฏบิตักิาร จสิด้าจะประเมนิพืน้ทีเ่สีย่งทีอ่าจ

ได้รับผลกระทบจากขยะที่พัดเข้าหาฝั่งหรือชายหาด ทั้งการ

แจ้งเตือนกิจกรรมชายฝั่งในพื้นที่ การเตรียมอุปกรณ์และ

คนในการทำาความสะอาด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรทางทะเลให้มากที่สุด
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เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร พระราชทานช่ือท่าอากาศยานนานาชาติแห่งที่สอง

ของประเทศไทยว่า “สุวรรณภูมิ” (พ.ศ. 2543) นอกจากจะมุ่งหมายให้ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมท่ีเช่ือมโยงภูมิภาค

และเช่ือมโยงโลกแล้ว คงไม่มีใครคาดคิดว่าช่ือนี้ยังมีความหมาย

ลึกซึ้งกว่าคำาว่า “แผ่นดินทอง”  ซึ่งปรากฏอยู่ในบทพระราชนิพนธ์ 

“พระมหาชนก” (พ.ศ. 2539) ซ่ึงพระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าและ 

แปลจากพระไตรปฎิก รวมถงึแสดงสถานทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์ของเมอืง

โบราณ เสน้ทางเดนิเรอื โดยใช้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาและโหราศาสตร์

คำานวณทิศทางลม วันเดินทาง และจุดอับปางของเรือไว้ในแผนที่ 

ฝีพระหัตถ์ ทำาให้เช่ือได้ว่าสุวรรณภูมิไม่ใช่ดินแดนสมมุติเท่านั้น แต่

มีอยู่จริงเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้ว พระอัจฉริยภาพที่ซ่อนนัยสำาคัญนี ้

เป็นจุดเริ่มต้นให้มีการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดน

สุวรรณภูมิอย่างจริงจังในเวลาต่อมา

ในขณะท่ียังมีการถกเถียงกันว่า สุวรรณภูมิ มีอยู่จริงไหม

สุวรรณภูมิ อยู่ที่ไหน หลายประเทศมีหลักฐานกล่าวอ้างว่าสุวรรณภูมิ

อยู่ ในดินแดนของตน แต่จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และ

โบราณคดีในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา มีการพูดถึงดินแดนท่ีเช่ือว่าเป็น

สุวรรณภูมิอยู่หลายแห่งในภูมิภาคอาเซียน ในประเทศไทยเองก็ 

ค้นพบแหล่งโบราณคดีที่เช่ือว่าเป็นศูนย์กลางของดินแดนสุวรรณภูมิ 

คอื เมอืงศรีมโหสถ จ.ปราจนีบรุ ีและเมอืงอูท่อง จ.สพุรรณบรีุ ซึง่เปน็

เมืองหลวงของอาณาจักรทวารวดี ทำาให้เชื่อได้ว่าสุวรรณภูมิมีอยู่จริง 

และอยู่ในหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน

สุวรรณภูมิ :
ภูมิอารยธรรมเช่ือมโยงโลก...

สร้างคุณค่าจากวิถีสุวรรณภูมิในอดีต

สู ่วิถีวัฒนธรรมอาเซียนในปัจจุบัน

แผนที่เมืองโบราณปากโขง-ปากมังกร
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จากข้อมูลหลักฐานต่าง  ๆ  ที่ถูกบันทึกไว้ถึงดินแดน

สุวรรณภูมิซึ่งอยู่ในภูมิภาคอาเซียนน่ีเองเป็นแรงบันดาลใจให้ 

จสิดา้จดัทำา “โครงการสวุรรณภมู ิ: ภมูอิารยธรรมเช่ือมโยงโลก” 

ขึ้นมา โดยนำาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาศึกษาและ

สรา้งคณุคา่จากความเชือ่มโยงของอาณาจกัรสวุรรณภมูใินอดตี 

เพื่อที่จะนำามาใช้ศึกษาและเชื่อมโยงด้านต่าง ๆ  สู่ความร่วมมือ

ในภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบัน โดยก้าวข้ามการยึดครองหรือเป็น

เจ้าของ ด้วยแนวคิด “ทุกประเทศคือ สุวรรณภูมิ” 

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการจิสด้า 

กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “ผมคิดว่าการศึกษาในลักษณะนี้ ยัง

ไม่เคยมีใครมองลึกขนาดนี้มาก่อน ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาใน

เชิงโบราณคดี เพื่อหาว่าสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหน แต่จากการนำา

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาศึกษา เราพบว่าสุวรรณภูมิมีอยู่

หลายที่ในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นแทนที่เราจะมองเข้ามาหา

จุดศูนย์กลางว่าสุวรรณภูมิเป็นของใคร เรามองออกไปว่า

สุวรรณภูมิมันกว้างใหญ่ขนาดไหน ยิ่งกว้างใหญ่มากก็แสดง 

โครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ
เช่ือมโลกมิติใหม่

ติดตามข้อมูล

“สุวรรณภูมิ ภูมิอารยธรรมเช่ือมโยงโลก”
ได้ที่  https://suvarnabhumi.gistda.or.th

หรือ Scan QR Code
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ใหเ้ห็นว่ามีเสถียรภาพมาก ยิ่งมีความหลากหลายมาก ยิ่งจะ

สร้างความมั่นคงได้มากขึ้น”

โครงการ “ภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิเช่ือมโลกมิติใหม่” 

เพื่อค้นหาความเชื่อมโยงของสุวรรณภูมิในภูมิภาคอาเซียน 

และนำาไปสู่ความร่วมมือในหลากหลายมิติของประเทศ 

ในอาเซียน มีระยะเวลาศึกษา 3 ปีคือ พ.ศ. 2560 - 2562 

โดยเร่ิมตัง้แตก่ารจัดทำาฐานขอ้มลูสถานทีค่น้พบหลกัฐานและ

เส้นทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสุวรรณภูมิ การสกัดคุณค่าร่วม

ของสวุรรณภมู ิ(5 Diamond Values) การสงัเคราะหแ์นวทาง 

การพัฒนาภูมิภาคจากมิติวัฒนธรรม การสร้างการรับรู้สู่หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ และการผลักดัน 

สู่การสร้างวัฒนธรรมในอาเซียน ซ่ึงปัจจุบันโครงการน้ีอยู่

ในขั้นตอนการผลักดันสู่การสร้างวัฒนธรรมในอาเซียนแล้ว

จากการที่จิสด้านำาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเช่น 

ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ มาศึกษาร่วมกับ 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบว่า พ้ืนท่ีภาคกลาง 

ในอดีตเคยเป็นทะเลโบราณและมีเมืองท่าตา่ง ๆ  เกดิขึน้ ซึง่เปน็ 

เมืองท่าที่สำาคัญใช้ติดต่อค้าขายในอดีต เช่น เมืองศรีมโหสถ 

จ.ปราจีนบุรี พบหลักฐานว่าเป็นเมืองหลวงสมัยทวารวดี 

ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับทะเลโบราณ มีการขุดคลองเช่ือมไปสู่แนว

ชายฝ่ังทะเล มีเส้นทางการค้า มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

และวิทยาการต่าง ๆ  เกิดขึ้นที่นี่มากมาย เป็นศูนย์กลางของ

ดินแดนสุวรรณภูมิที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในยุคโบราณ

จากหลักฐานทางโบราณคดียังพบอีกว่ามีเมือง

โบราณต้ังเรียงรายอยู่บริเวณเส้นทางการค้าทวาย-ออกแก้ว 

หรือ ”ปากโขง ปากมังกร” ซึ่งเริ่มจากเมืองทวายในประเทศ

พม่า พาดผ่านประเทศไทยไปสู่เวียดนามที่เมืองออกแก้ว 

เมืองท่าเก่าแก่ที่สุดต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 3 นับเป็นเส้นทาง

ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจท่ีสำาคัญอีกเส้นทางหนึ่งของภูมิภาค 

ซ่ึงปัจจุบันรัฐบาลกำาลังจะพัฒนาเส้นทางนี้ให้กลับมาเป็น

ศูนย์กลางการค้าที่ยิ่งใหญ่ “จากเรือใบสู่เรือบิน” เชื่อมต่อ 

3 สนามบิน ไทย พม่า เวียดนาม อีกครั้ง

ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้อ�านวยการส�านัก

ประยกุต์และบรกิารภมูสิารสนเทศ จิสดา้ กลา่วถงึ  การสรา้ง

คุณค่าทางมิติของสุวรรณภูมิว่า “จากการทำางานในปี 2561 

ทำาใหเ้ราเหน็ถึงความเช่ือมโยงของความเหมอืนและความตา่ง
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ของพื้นที่ต่าง ๆ  ในดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งเรานำาความเหมือน

ความต่างนี้มาสกัดคุณค่า 5 มิติ หรือ 5 Diamond Values 

คือ1. ด้านภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 2. ด้านการตั้ง

ถิน่ฐานและพฒันาการของรฐั 3. ดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี

และการผลิต 4. ด้านการค้า พาณิชยการและบริการ 5. ด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม”

จากการค้นพบคุณค่าของสุวรรณภูมิในอดีตได้

ถูกนำาไปต่อยอดเพ่ือสร้างวัฒนธรรมร่วม (Co-Culture) 

ดา้นประชาคม สงัคม และวฒันธรรมอาเซยีน อนัเปน็เสาหลกั

ที่ 3 ของประชาคมอาเซียน ในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองปี

วัฒนธรรมอาเซียน 2562 บนพื้นฐานแห่งความมีเสถียรภาพ 

สนัตภิาพและความมพีลวตัอนัเปน็เปา้หมายหลกัของอาเซยีน 

โครงการสุวรรณภูมิ: ภูมิอารยธรรมเช่ือมโยงโลก จะเป็น

วิวัฒนาการของการเช่ือมโยง อัตลักษณ์ และคุณค่าแห่ง

วัฒนธรรมร่วมของอาเซียนเพ่ือให้เกิดพลวัตในการพัฒนา

เชื่อมโยงประชากรอาเซียนไปพร้อมกับแนวโน้มของโลก 

(World Mega Trend) และยทุธศาสตรก์ารฟืน้ความสำาเรจ็ใน

ประวัติศาสตร์ของประเทศจีน ในโครงการความร่วมมือตาม

แนวเส้นทางสายไหมเพื่อเช่ือมโยงเศรษฐกิจโลก (Belt and 

Road Initiative) และก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community) ที่สมบูรณ์ที่ทุกคนมีความม่ันคงใน

ความเป็นมนุษย์  เป็นสุขและมีอิสระที่จะเลือกใส่ความหมาย

ให้กับตนเองได้ ผ่านแนวทางสร้างความร่วมมือในอาเซียน : 

วัฒนธรรมร่วมแห่งอาเซียนในศตวรรษที ่21 “SUVARNABHUMI 

Joint Culture  Initiative Program of ASEAN in the 21st 

Century: The ASEAN Way” ทั้งนี้เชื่อว่าความเข้าใจในระดับ

สังคมและวัฒนธรรมจะนำาไปสู่ความเข้าใจและความร่วมมือ

ในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ลดปัญหาความขัดแย้งทาง

กายภาพในเรื่องของเส้นเขตแดน ส่งเสริมให้เกิดความสงบ

และม่ันคงในภูมิภาค และความม่ันคงของมนุษย์ 

ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้ จึงไม่ใช่แค่การปักหมุดว่า

สวุรรณภูมอิยูท่ี่ไหน และเคยเจรญิรุง่เรอืงอยา่งไร แตส่ิง่ทีน่่า

สนใจกวา่นัน้คอืการถอดบทเรยีนการลม่สลายของอารยธรรม

สุวรรณภูมิ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมในภมิูภาคอาเซยีน เพ่ือทำาให้

อาเซียนแข็งแกร่งในเวทีโลก 

“สิ่งที่เราอยากเห็นคือความร่วมมือของอาเซียนใน

เรือ่งของ “สวุรรณภมู”ิ เราต้องศึกษาเรือ่งนี ้แลว้กด็เูรือ่งของ

ความสำาเรจ็ทีเ่กดิขึน้ ทีส่ำาคญัสวุรรณภูมเิองก็มคีวามลม้เหลว

มนัถงึลม่สลายไป เพราะฉะนัน้เราจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งศึกษาเรือ่งนี ้

อะไรทีท่ำาให้สวุรรณภมิูลม่สลาย เพราะเราไม่อยากให้อาเซยีน

เจอปัญหาเดียวกัน” ดร.อานนท์ กล่าวทิ้งท้าย 

จากดนิแดนทีถ่กูเลา่ขานถงึความเจรญิรุง่เรอืง ความ

อุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่งดั่งแผ่นดินทอง ในสมัยต้นพุทธกาล 

วันนี้ “สุวรรณภูมิ” ไม่ได้ทิ้งไว้เพียงร่องรอยอารยธรรมอัน 

ย่ิงใหญ่ในอดีตท่ีกำาลังจะเลือนหายไปตามกาลเวลาอีกต่อไปแล้ว 

แตไ่ดถ้กูนำามาสรา้งคณุคา่ใหมด่ว้ยเทคโนโลยอีวกาศทีท่นัสมยั 

เพื่อส่งต่อคุณค่า5 ประการจากอดีตสู่ปัจจุบันและเชื่อมโยง

สู่อนาคต และสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นอารยธรรม

สุวรรณภูมิร่วมกันอีกครั้งในภูมิภาคอาเซียน



ยอ้นหลงักลบัไปเม่ือ 19 ปทีีแ่ลว้ จสิดา้ถอืกำาเนดิขึน้จากความรว่มมือระหวา่งประเทศ 

จากโครงการรับสัญญาณดาวเทียมระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ซึ่งยังประโยชน์

ให้แก่ประเทศไทยนานัปการ กระทั่งนำาไปสู่การจัดตั้งเป็นกองดาวเทียม และเป็นจิสด้า 

ในปัจจุบัน ระยะเวลาเพียง 2 ทศวรรษเม่ือเทียบกับประเทศต่าง ๆ  ที่ได้พัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศอย่างยาวนาน ทำาให้ไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่เริ่มต้นใช้เทคโนโลยีด้านนี้ จึงต้อง

อาศัยองค์ความรู้และความร่วมมือจากประเทศต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นหัวใจสำาคัญในการเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาต่อยอดเดินหน้าไปสู่อนาคต 

ความร่วมมือระหว่างประเทศของ
GISTDA
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โครงการต่างๆ ที่จิสด้าร่วมมือกับต่างประเทศมี

ทั้งความร่วมมือในแบบทวิภาคีและพหุภาคี โดยมีโครงการ

สำาคญั ๆ  เกดิขึน้มากมายในชว่งปทีีผ่า่นมา นางสาวระววีรรณ 

นุชประมูล ผู้อำานวยการสำานักยุทธศาสตร์ สรุปผลการ

ดำาเนนิงานดา้นการรว่มมอืกบัตา่งประเทศในชว่ง 2 - 3 ปนีีว้า่ 

จิสด้าร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ  ที่โดดเด่นและค่อนข้าง 

มีผลกับการทำางานของเรา เช่น จีน ฝรั่งเศส ไต้หวัน และ

ญี่ปุ่น โดยเฉพาะในเรื่องของการสำารวจอวกาศ เน่ืองจาก

ประเทศไทยไม่ได้มีจรวดหรือยานอวกาศ ซ่ึงถ้าประดิษฐ์

เองก็อาจจะต้องใช้เวลายาวนาน จิสด้าเป็นหน่วยงานด้าน

อวกาศ เทคโนโลยีด้านอวกาศ ดาวเทียม ซึ่งเป็นความ

ร่วมมือในหลายแบบ ทั้งส่งผู้เช่ียวชาญมาให้ความช่วยเหลือ 

เป็นผู้คอยให้คำาปรึกษาแนะนำาและแบ่งปันประสบการณ์ 

ทัง้รว่มกนัสำารวจในดา้นการเกษตร เพือ่ใหเ้ราไดเ้รยีนรูแ้ละ

พัฒนาแล้วนำามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศเรา 

ส่วนความร่วมมือด้านภูมิสารสนเทศที่สำาคัญและ

เห็นได้ชัดเจนเป็นเรื่องของการได้รับความร่วมมือจาก 

ต่างประเทศให้เข้าถึงข้อมูลดาวเทียม และได้แลกเปลี่ยน

ข้อมูลดาวเทียมซึ่งกันและกัน ในส่วนนี้ยังนำาไปสู่ความ

ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  

ในประเทศไทย ความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งสองด้านนี้

เป็นหัวใจสำาคัญที่ทำาให้จิสด้าเข้มแข็งขึ้น พัฒนาตัวเองได้ 

มากขึ้น ทั้งยังสามารถขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายของ

ประเทศเพ่ือร่วมกันพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน และนำาพา

ประเทศไทยให้ก้าวออกไปแสดงศักยภาพในระดับสากลได้

ในอนาคต

สำาหรับโครงการร่วมมือแบบทวิภาคีที่โดดเด่นในปี 

2562 นั้น ได้แก่

- ความร่วมมือส่งงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
ของประเทศไทยข้ึนไปทดลองในอวกาศ ในโครงการ ESP 

Frontier Research กิจกรรม National Space Exploration 

project ส่งการทดลองไปอวกาศ เร่ือง การวิเคราะห์

โปรตีน-สารยับยั้ง และโปรตีน-โปรตีนสำาหรับการพัฒนา

ยาต้านมาลาเรีย โดยทำาการทดลองปลูกผลึกโปรตีนเช้ือ

มาลาเรียในอวกาศ โดยทางโครงการ NSE และ GISTDA 

ได้คัดเลือกงานวิจัยการวิเคราะห์โปรตีน-สารยับยั้ง และ

โปรตีน-โปรตีน สำาหรับการพัฒนายาต้านมาลาเรีย ของ 

ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์ปลูกผลึกโปรตีน

เชือ้มาลาเรยี บนสถานอีวกาศนานาชาตใินหอ้งทดลองคิโบะ

โมดูลขององค์การสำารวจอวกาศญี่ปุ่น (Japan Aerospace 

Exploration Agency: JAXA) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 

ด้วยจรวด SpaceX-18 ของบริษัท SpaceX หลังจากการนำา

สง่และปลกูผลกึโปรตนีในอวกาศสำาเร็จแลว้ จะมีการนำาผลกึ

โปรตีนกลับมาที่โลกเพ่ือทำาการทดลองต่อ ทางองค์การ

เทคโนโลย ีองคค์วามรูจ้ากตา่งประเทศทำาใหห้นว่ยงานเราได้

นำามาใช้เพื่อเชื่อมโยงให้เข้าถึงทั้งโอกาสในการทำางาน การ

พัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฯลฯ 

ความร่วมมือของจิสด้ากับต่างประเทศแบ่งเป็นหลัก ๆ  

คือ ด้านอวกาศกับด้านภูมิสารสนเทศ สำาหรับความร่วมมือ 

ในด้านอวกาศนั้น มี ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการสำารวจ
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สำารวจอวกาศญี่ปุ่นจะนำาส่งข้อมูลการปลูกผลึกโปรตีนใน

อวกาศใหแ้กท่างโครงการ NSE, จสิดา้และนำาสง่ตอ่ใหก้บัทาง

ทีมนักวิจัยไบโอเทค เพ่ือทำาการทดลองต่อ ซ่ึงจะทำาให้ทราบ

โครงสร้างของโปรตีนดังกล่าว และจะช่วยให้ทีมวิจัยสามารถ

ออกแบบยาต้านมาลาเรียชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เพื่อใช้ในการรักษาโรคนี้ต่อไปความร่วมมือระหว่าง จิสด้า 

กบั JAXA มมีาตัง้แตช่ว่งแรกทีเ่ริม่กอ่ตัง้ สว่นใหญเ่ป็นเรือ่ง

การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม สำาหรับความร่วมมือใน

การส่งงานวิจัยขึ้นไปบนอวกาศนี้ ถือเป็นสาขาความร่วมมือ

ใหม่และช่วยสร้างการพัฒนางานด้านอวกาศของไทยในอีก

มิติ นอกจากนี้ จิสด้ายังมีแผนที่จะร่วมมือกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนจีน รัสเซียรวมไปถึงสหประชาชาติ

เพ่ือขยายการดำาเนินการอีกด้วย  

- ความร่วมมือเพื่อการเฝ้าระวังวัตถุอวกาศ 
การเฝ้าระวังวัตถุอวกาศ (ทั้งที่กำาลังจะส่งข้ึนไปบนอวกาศ

หรือที่อยู่บนอวกาศแล้ว) เป็นประเด็นระดับโลกซึ่งกำาลังได้

รบัความสำาคญัและสนใจจากทัว่โลก นอกจากความสามารถ

ในการพฒันา software เพือ่การตดิตาม เฝ้าระวงั พยากรณ ์

และคาดการณ์ วัตถุอวกาศที่จะตกลงมาบนพื้นโลกของ 

จิสด้าแล้ว ความร่วมมือกับต่างประเทศก็เป็นส่วนสำาคัญ

ย่ิงเช่นกันเน่ืองจากข้อมูลและข่าวสารท่ีถูกต้องเก่ียวกับวัตถุ

อวกาศท้ังท่ีกำาลังจะส่งข้ึนไปบนอวกาศหรือท่ีอยู่บนอวกาศแล้ว 

จะส่งผลโดยตรงต่อความแม่นยำา ประสิทธิภาพ และการบริหาร 

จัดการที่เหมาะสมต่อภารกิจการเฝ้าระวังวัตถุอวกาศ 

ปัจจุบันเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารเหล่านั้น จิสด้าได้

เป็นพันธมิตรกับ Space Data Association (SDA) และ 

Joint Space Operations Center - Jsp OC (ประเทศ

สหรัฐอเมริกา) และร่วมมือโดยตรงกับองค์การอวกาศ 

แหง่ชาติของจนี (China National Space Administration - 

CNSA) โดยการรับทราบข้อมูลข่าวสารล่วงหน้าของการ

ส่งวัตถุขึ้นไปบนอวกาศของจีน สามารถนำามาคำานวณเป็น

แนวโน้มและโอกาสที่วัตถุอวกาศจะตกลงในอาณาเขต

ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งยังแจ้งเตือน

และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

ประเทศไทย เพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพ

ของประชาชน

- ความร่วมมือเพื่อสร้างบุคลากรพร้อมใช้ด้าน
ภูมิสารสนเทศ สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
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การพัฒนากำาลังคน และสถาบันความรู้เป็นหนึ่งใน 4 

ยุทธศาสตร์สำาคัญในการขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู่การ

เป็น Intelligent Society and Economy โดยจิสด้า 

มคีวามรว่มมือทีส่ำาคญักับมหาวทิยาลยัอูฮ่ัน่แหง่สาธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนจนี และมหาวทิยาลยับรูพา เปดิสอน 

หลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาโท SCGI Master Program 

ตั้งแต่ปี 2561 ซ่ึงคาดว่าจะสามารถผลิตบุคลากรคุณภาพ

พร้อมใช้ด้านภูมิสารสนเทศเข้าสู่วงการได้อย่างน้อยปีละ  

10 คน นอกจากนี้ จิสด้ายังพัฒนาความร่วมมือกับ 

International Institute forGeo-Information Science 

and Earth Observation (ITC) มหาวิทยาลัย Twente 

(ประเทศเนเธอร์แลนด์) อย่างต่อเน่ือง ในการออกแบบ

หลกัสตูรแบบเฉพาะดา้นทัง้ระยะสัน้และยาว เพือ่ตอบโจทย์

ในการผลิตบุคลากรพร้อมใช้เพื่อทำาการศึกษา วิจัย และ

พัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ในการแก้ปัญหาท้าทายของสังคม ได้แก่ โจทย์ท้าทายด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การเกษตร และภัยพิบัติ 

เป็นต้น

สำาหรับความร่วมมือแบบพหุพาคีที่โดดเด่นในปี 

2562 นั้น ได้แก่

- Space Climate Observatory (SCO) ในภาวะ

ของปัจจุบันที่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น

ความรับผิดชอบของทุกประเทศ ประกอบกับพันธสัญญา

ที่ปรากฏใน Paris Agreementหน่วยงานด้านอวกาศของ 

ประเทศตา่ง ๆ  ในฐานะท่ีเปน็เจา้ของเครือ่งมอืและเทคโนโลย ี

ที่ทรงประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ปัญหาการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศจากอวกาศตลอดจนสรา้งแบบ

จำาลองสถานการณ์และเสนอแนวทางแก้ปัญหา (26 ตัวแปร 

จากจำานวนท้ังหมด 55 ตัวแปร ที่เก่ียวข้องกับสภาพ 

ภูมิอากาศ - Essential Climate Variables - ECVs สามารถ

ทำาได้จากเทคโนโลยีอวกาศเท่านั้น) จึงได้รวมตัวกันใช้

อวกาศเฝา้สงัเกตการณส์ภาพภมูอิากาศของโลกโดยใช้ช่ือว่า 

Space Climate Observatory (SCO) โดยองค์การอวกาศ 

ของประเทศฝรั่งเศสเป็นแกนนำาก่อตั้งในปี 2019 และจิสด้า

เปน็หนึง่ใน  23 หนว่ยงาน ผูก้อ่ต้ัง ความรว่มมือดงักลา่วเริม่จาก 

การแบง่ปนัขอ้มูลเพ่ือการตรวจสอบ การร่วมกนัพัฒนาแบบ

จำาลองเพ่ือคาดการณ ์และจัดทำา solution ทัง้นี ้ความรว่มมือ

ภายใต ้SCO นีถ้อืเปน็ความร่วมมือเพ่ือการจดัการกบัปญัหา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะซึ่งแสดงให้เห็น

ถงึความกระตอืรือร้นของจสิด้า ท่ีจะทำาให้อวกาศเป็นทางหน่ึง 

ในการแก้ปัญหาไม่เฉพาะในประเทศไทย แต่ยังเป็นการ 

ร่วมมือกันทำางานเพ่ือนำาประโยชน์มาสู่มนุษยชาติอีกด้วย

- คณะกรรมการว่าด้วยการใช้อวกาศส่วนนอก
ในทางสันติ (Committee on PeacefulUses of Outer 
Space- COPUOS) เป็นคณะกรรมการที่ประกอบด้วย 

ผู้แทนจากรัฐต่าง ๆ  กว่า 80 รัฐเพื่อทำาหน้าที่สร้างสรรค์การ 

ใช้ประโยชน์จากอวกาศส่วนนอกในทางสันติ ไม่ว่าจะเป็น 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ การขึ้นไปสำารวจอวกาศ 

การพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศ การสร้างโอกาสในการ

ใช้อวกาศให้กับประเทศที่ยังมีความก้าวหน้าจำากัด จิสด้าใน

ฐานะที่ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการฯ ได้ทำาหน้าที่ทั้งใน

สว่นของการใหค้วามสนบัสนนุการดำาเนนิงานของ COPUOS 

และการนำาสิ่งที่ COPUOS สร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ใน

ประเทศไทย ท้ังการให้ข้อมูลการดำาเนินการด้านอวกาศ

ของประเทศเพื่อให้คณะทำางานต่าง ๆ  นำาไปทำางาน การให้

ข้อคิดเห็นต่อการจัดทำา Space 2030 Agenda ซ่ึงจะเป็น

แนวทางการใช้อวกาศเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ
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การนำาแนวทางการใชอ้วกาศอยา่งยัง่ยนืที ่COPUOS พฒันา

มาใชใ้นการจัดทำานโยบายอวกาศแหง่ชาตจิสิดา้ยงัเลง็เหน็ถงึ

ความจำาเป็นที่จะให้หน่วยงานต่าง ๆ  ได้ตระหนักถึงคุณค่า

และประโยชน์ของการใช้อวกาศส่วนนอก โดยในปี 2020 

จะมีการสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  กับ 

COPUOS ให้มากขึ้น 

- ประเทศสมาชิกคณะกรรมการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific – ESCAP) 
ปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศยังอยู่ในวง

จำากัดและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และยั่งยืน 

จิสด้าจึงขยายบทบาทในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก โดยเป็น

ผู้นำาในการจัดทำาและผลักดันแผนปฏิบัติการว่าด้วยการใช้

ประโยชน์จากอวกาศเพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืนในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก ค.ศ. 2018 - 2020 (Asia - Pacific Plan 

of Action on Space Applications for Sustainable 

Development) ร่วมกับประเทศสมาชิกคณะกรรมการ

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่เอเชยีและแปซฟิกิ (Economic and 

SocialCommission for Asia and the Pacific - ESCAP) 

โดยแผนปฏิบตักิารฯ มุง่หวงัใหป้ระเทศสมาชิก ESCAP รว่มกนั 

นำาเทคโนโลยีอวกาศและที่เกี่ยวข้องไปใช้แก้ไขประเด็น

ปัญหาเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ใน 6 ประเด็นหลัก  

ได้แก่ 1.การบริหารจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติ  2. การบริหาร 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3.ความเชื่อมโยงในภูมิภาค 

4.การพัฒนาทางสังคม 5.พลังงาน และ 6.การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ เป็น ต้น ทั้ งนี้  แผนปฏิบัติการฯ 

ได้รับความเห็นชอบในการประชุมรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้

ประโยชน์จากอวกาศเพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืนในภูมิภาค

เอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 

2561 ทีก่รงุเทพฯ โดยแผนปฏบิตักิารฯ มเีปา้หมายสงูสดุเพือ่

อนุวัติ/ ตอบโจทย์/ ขับเคลื่อน และบรรลุวาระการพัฒนา

อย่างยั่งยืน ค.ศ. 2030 (SDGs) ผ่านกิจกรรมและความ

ร่วมมือต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก และจิสด้าเองมี

ความตั้งใจจะพัฒนาและใช้ AIP เพื่อให้บรรลุ SDGs ต่อไป

- กลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศไทยถือเป็น

ประเทศในอันดับต้น ๆ  ของอาเซียนที่มีความก้าวหน้าด้าน

เทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้ จิสด้าจึงอาสานำา

ความร่วมมือจากภายนอกภูมิภาค ทั้งจากกลุ่มประเทศ

ยุโรป สหประชาชาติ หรือประเทศที่มีความก้าวหน้าใน

เอเชียแปซิฟิกอย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

จีน ญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกา มาสู่กลุ่มประเทศอาเซียน

โดยเน้นดำาเนินการด้านการพัฒนางานวิจัย และการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร ผ่านกลไกที่จิสด้า จัดตั้งคือ ASEAN 

Researchand Training Centre for Space Technology 

and Applications (ARTSA) 
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หมายเหตุ 1  ข้อมูลทั่วไป

ส�ำนกังำนพัฒนำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ (องค์กำร
มหำชน) (สทอภ.) ตั้งอยู่ที่ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 
5 ธันวำคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ 3 อำคำรรวมหน่วยงำนรำชกำร 
(อำคำร B) ชั้น 6 และชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
กรุงเทพมหำนคร จัดต้ังตำมมติคณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อ 
วันที่ 27 มิถุนำยน พ.ศ. 2543 โดยอำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ 
221 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และมำตรำ 5 แห่ง 
พระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 ได้มีพระรำชกฤษฎีกำ
จัดต้ัง ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2543 ซึง่มผีลบงัคบัใช้ต้ังแต่วันที ่3 พฤศจกิำยน 
พ.ศ. 2543 ตำมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำฉบับกฤษฎีกำ เล่มที่ 
117 ตอนที่ 98ก. วันที่ 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2543 และ สทอภ. 
ได้เริ่มด�ำเนินงำนเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2543 โดยรับโอน
ทรพัย์สิน หนีส้นิและทนุบำงส่วนมำจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยั
แห่งชำติและส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและ 
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ ในการจัดต้ัง
1.1 พัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศให้เป ็น 

 ควำมรู้ที่ไร้พรมแดนและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม

1.2 ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลจำกภำพถ่ำยดำวเทียมและเป็น 
 ศูนย์ข้อมูลด้ำนภูมิสำรสนเทศจำกข้อมูลดำวเทียมและ 
 ข้อมูลส�ำรวจจำกแหล่งอื่นๆ

1.3 ให ้บริกำรข ้อมูลที่ ได ้ จำกเทคโนโลยีอวกำศและ 
 ภูมิสำรสนเทศ ซึ่งรวมทั้งกำรจัดท�ำแผนที่และบริกำรอื่น 
 ที่เกี่ยวข้อง

1.4 ให้บรกิำรจดัหำเครือ่งมอื ออกแบบ หรอืบรกิำรใดๆ โดยใช้ 
 ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศให้แก่ 
 หน่วยงำนของรัฐ

1.5 ให ้บริกำรให้ค�ำปรึกษำและพัฒนำบุคลำกรในด้ำน 
 เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

1.6 ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำ และด�ำเนินกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 หรือต่อเนื่องกับเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 
 ซึง่รวมทัง้กำรจดัหำ กำรพัฒนำ และกำรสร้ำงระบบดำวเทยีม

1.7 ก�ำหนดมำตรฐำนกลำงด้ำนภูมิสำรสนเทศ และให้บริกำร 
 รับตรวจสอบกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกลำงดังกล่ำว  
 รวมถงึส่งเสรมิกำรน�ำมำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยอีวกำศและ 
 ภูมิสำรสนเทศไปใช้

1.8 ส่งเสรมิควำมร่วมมอืและให้บรกิำรด้ำนเทคโนโลยอีวกำศ 
 และภูมิสำรสนเทศทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

กรอบกฎหมำยหลักที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนของ สทอภ.  
ได้แก่ พระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 และพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง สทอภ. พ.ศ. 2543

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สทอภ.ได้รับจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ�ำปี ในหมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไป จ�ำนวน 1,343,425,400 บำท 
โดยแยกเป็นแผนงำนบรูณำกำรพัฒนำด้ำนคมนำคมระบบโลจสิตกิส์ 
จ�ำนวน 63,480,200 บำท แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล จ�ำนวน 4,710,000 บำทแผนงำนบูรณำกำรวิจัยและ
นวัตกรรม จ�ำนวน 46,838,600 บำท แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำ
ศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จ�ำนวน 
857,650,000 บำท (เบิกจ่ำย จ�ำนวน 831,730,000 บำท เนื่องจำก
ขอควำมเห็นชอบควำมเหมำะสมรำคำรำยกำรอุปกรณ์เครื่องมือ
ส�ำหรับอำคำรประกอบและทดสอบดำวเทียมฯ จำกส�ำนัก 
งบประมำณ) แผนบุคลำกรภำครัฐ จ�ำนวน 160,306,400 บำท 
แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ จ�ำนวน 210,440,200 บำท และงบกลำงเงนิส�ำรองจ่ำยเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยจัดกำรระบบดำวเทียมส�ำรวจเพื่อกำร
พัฒนำ THEOS-2 จ�ำนวน 663,480,000 บำท 

หมายเหตุ 2   เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

รำยงำนกำรเงนินีจ้ดัท�ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีภำครฐัและ
นโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ ที่กระทรวงกำรคลังประกำศใช้ ซึ่งรวมถึง
หลักกำรและนโยบำยบัญชีส�ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ มำตรฐำนกำร

ภาคผนวก ก. งบการเงิน
ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2562

(หน่วย : บาท ยกเว้นตามท่ีได้ระบุไว้)
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บัญชีภำครัฐและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐและแสดงรำยกำร 
ในรำยงำนกำรเงินตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่อง รูปแบบกำร 
น�ำเสนอรำยงำนกำรเงนิของหน่วยงำนภำครฐั ตำมหนงัสือกรมบญัชี
กลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหำคม 2561 

งบกำรเงินนี้จัดท�ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม เว้นแต่จะได้
เปิดเผยไว้เป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

หมายเหตุ 3  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

กระทรวงกำรคลังได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรบญัชภีำครฐัและ
นโยบำยกำรบัญชีภำครัฐฉบับใหม่และที่ปรับปรุงใหม่ ดังนี้

มผีลบงัคบัใช้ส�ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวันที่ 
1 ตุลำคม 2561

- หลักกำรและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ
- มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 1
 เรื่อง กำรน�ำเสนอรำยงำนกำรเงิน
- มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 3
 เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลง
 ประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด
- มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 5
 เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม
- มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 12
 เรื่อง สินค้ำคงเหลือ
- มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 13
 เรื่อง สัญญำเช่ำ
- มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 14
 เรื่อง เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในรำยงำน
- มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 16
 เรื่อง อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
- มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 17
 เรื่อง ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
- มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 31
 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- นโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ
 เรื่อง เงินลงทุน

	 มผีลบงัคบัใช้ส�ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงั
วันที่	1	ตุลำคม	2562

- มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 9

 เรื่อง รำยได้จำกกำรแลกเปลี่ยน

	 ฝ่ำยบริหำรเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐฉบับใหม่ 
ข้ำงต้น	จะไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคญัต่องบกำรเงนิในงวด
ที่น�ำมำถือปฏิบัติ

หมายเหตุ 4  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยรวมถึงเงินสด
ในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม และเงินลงทุน
ระยะส้ันทีม่สีภำพคล่องสูงซึง่มอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนบัจำกวันที่ได้มำ

4.2 ลูกหนี้กำรค้ำ

 ลูกหนี้แสดงด้วยมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ ค่ำเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญจะตัง้ขึน้ส�ำหรบัลกูหนีส่้วนทีค่ำดว่ำจะไม่สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิได้ 
โดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำเกี่ยวกับจ�ำนวนลูกหนี้ท่ี 
เกบ็เงนิไม่ได้ ข้อมลูประวติักำรช�ำระหนี ้และหลักฐำนกำรตดิตำมลูกหนี้
แต่ละรำยรวมกับกำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้

4.3 สินค้ำและวัสดุคงเหลือ

 สินค้ำคงเหลอืแสดงตำมรำคำทนุและตรีำคำสนิค้ำคงเหลือ
โดยวิธีเข้ำก่อนออกก่อน 

 วัสดุคงเหลือแสดงตำมรำคำทุนและค�ำนวณมูลค่ำโดยวิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก 

4.4 อำคำรและอุปกรณ์

 อำคำรและอุปกรณ์แสดงตำมรำคำทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้
มำหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม 

 ส�ำหรับอุปกรณ์ที่มีรำคำรวมหน่วยละไม่เกิน 5,000 บำท 
จะตัดเป็นค่ำใช้จ่ำยทั้งจ�ำนวนและจัดท�ำทะเบียนคุมแยกไว้ต่ำงหำก

ค่ำเส่ือมรำคำอำคำรและอุปกรณ์ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง 
ตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์แต่ละประเภท 
กำรค�ำนวณค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพย์จะเริ่มค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำ 
เมื่อสินทรัพย์พร้อมใช้งำน โดยใช้วันที่ที่กรรมกำรตรวจรับ ยกเว้น 
ดำวเทียม THEOS และส่วนควบคุมภำคพ้ืนดินดำวเทียม THEOS 
จะค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำโดยใช้วันที่ที่จัดประชุมผู้ใช้ข้อมูลเป็นวันที่
พร้อมใช้งำนในกำรบริกำรลูกค้ำ
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4.5 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย

 - รำยได้จำกงบประมำณจะรับรู้เมื่อได้รับจัดสรร และ
อนุมัติฎีกำเบิกเงินงบประมำณจำกกรมบัญชีกลำง

 - รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรจะรับรู ้เมื่อได้ 
ส่งมอบสินค้ำหรือให้บริกำรกับลูกค้ำแล้ว

 - รำยได้ดอกเบี้ยรับจะรับรู้เป็นรำยได้ตำมเกณฑ์สัดส่วน
ของเวลำโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

  - ค่ำใช้จ่ำยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง

4.6 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

 ส�ำนักงำนได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 15 
มกรำคม 2545 อยู่ภำยใต้กองทนุส�ำรองเล้ียงชพี เค มำสเตอร์ พูล ฟันด์ 
ซึ่งบริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนกสิกรไทย จ�ำกัด 
เจ้ำหน้ำที่ของส�ำนักงำนสำมำรถสมัครเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนได ้
นับแต่วันแรกที่ได้รับกำรบรรจุเป็นเจ้ำหน้ำที่ตำมควำมสมัครใจ 
สมำชกิสำมำรถเลือกจ่ำยเงนิสะสมได้ในอตัรำไม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ 2-15 
ของเงินเดือน โดยส�ำนักงำนจะจ่ำยเงินสมทบเป็นรำยเดือนในอัตรำ 
ร้อยละ 7 ถึง 9 ของเงินเดือนตำมอำยุงำน และจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย
ในงบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงินในรอบระยะเวลำบัญชีที่
เกิดรำยกำร

ประเภทของสินทรัพย์ อายุการให้ประโยชน์ (ปี)

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 5, 10, 30

อุปกรณ์ส�ำนักงำน-คงทน 5 , 10

อุปกรณ์ส�ำนักงำน-ไม่คงทน 3

อุปกรณ์ไฟฟ้ำ 5

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3

ยำนพำหนะ 5

อุปกรณ์วิทยำศำสตร์ 5, 10

ดำวเทียม THEOS 5

ส่วนควบคุมภำคพ้ืนดินดำวเทียม 
THEOS

10

อุปกรณ์ส�ำรวจ 5, 10

สินทรัพย์โครงสร้ำงพื้นฐำน
เกษตร
กีฬำ

5
5
5

หมายเหตุ 5   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

2562 2561

เงินสด 100,000.00 100,000.00

เงินยืมทดรองจ่ำย 950,000.00 1,000,000.00

เงินฝำกธนำคำร

- เงินฝำกกระแสรำยวัน 4,000.00 4,000.00

- เงินฝำกออมทรัพย์ 412,975,249.26 215,049,808.97

รวมเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด 414,029,249.26 216,153,808.97

หมายเหตุ 6   ลูกหน้ีระยะสั้น  ประกอบด้วย

 2562 2561

ลูกหนี้เงินยืม 1,800,000.00 3,372,437.19

ลูกหนี้กรมสรรพำกร 60,296,519.09 182,101,206.62

รำยได้ค้ำงรับ 2,157,472.40 3,232,428.70

ลูกหนี้กำรค้ำ 5,355,885.81 11,682,914.79

ลูกหนี้อื่น 1,564,483.46 933,571.53

รวม 71,174,360.76 201,322,558.83

(หกั) ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ -
ลูกหนีก้ำรค้ำต่ำงประเทศ

    
(668,597.79)

    
(117,810.06)

รวมลูกหนี้ระยะสั้น 70,505,762.97 201,204,748.77

ลูกหนี้เงินยืม ประกอบด้วย
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2562 2561

ลูกหนี้เงินยืม 1,800,000.00 3,361,773.60

ลูกหนี้ สทอภ. ค้ำงรับ - 10,663.59

รวม 1,800,000.00 3,372,437.19

ลูกหนี้เงินยืมและลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันสิ้นปีแยกตำมอำยุหนี้ ดังนี้

ลูกหนี้เงินยืม
ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 
และการส่งใช้ใบส�าคัญ

เกินก�าหนดช�าระ
และการส่งใช้ใบส�าคัญ รวม

2562 1,800,000.00 - 1,800,000.00

2561 2,489,536.60 872,237.00 3,361,773.60

ลูกหนี้กำรค้ำ ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ เกินก�ำหนดช�ำระ รวม

2562 1,324,477.00 4,031,410.47 5,355,887.47

2561 4,107,541.98 7,575,372.81 11,682,914.79

หมายเหตุ 7   เงินลงทุนระยะสั้น  ประกอบด้วย

2562   2561

เงินฝำกประจ�ำไม่เกิน 1 ปี 352,487,013.70 1,067,125,978.87

รวมเงินลงทุนระยะสั้น 352,487,013.70 1,067,125,978.87

หมายเหตุ 8   สินค้าและวัสดุคงเหลือ  ประกอบด้วย

 2562 2561

สินค้ำส�ำเร็จรูป 815,340.92 1,191,061.05

วัสดุคงคลัง 1,464,336.70 1,938,687.87

รวมสินค้ำและวสัดคุงเหลือ 2,279,677.62 3,129,748.92

หมายเหตุ 9   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย

 2562 2561

ค่ำเบีย้ประกนัภัยจ่ำยล่วงหน้ำ 18,722,449.43 436,476.79

ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 292,213.77 292,213.77

เงินจ่ำยล่วงหน้ำ 640,387,230.68 989,904,765.76

 2562 2561

ค่ำธรรมเนียมรับสัญญำณ
จ่ำยล่วงหน้ำ

835,544.35 1,811,846.00

ค่ำใช้จ่ำยอื่นจ่ำยล่วงหน้ำ 463,032.11 930,648.56

ภำษีซื้อยังไม่ถึงก�ำหนด
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภพ.36)
เงินมัดจ�ำอื่นๆ

694,010.02
0.00

411,642.00

291,619.87
133,360.61

0.00

รวมสนิทรพัย์หมนุเวียนอืน่ 661,806,122.36 993,800,931.36

สินทรพัย์หมนุเวียนอืน่ ณ 30 ก.ย. 2562 จ�ำนวน 661,806,122.36 บำท 
เป็นเงนิจ่ำยล่วงหน้ำจ�ำนวน 640,387,230.68 บำท ประกอบด้วย 1) เงนิจ่ำย 
ล่วงหน้ำโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรประกอบและทดสอบดำวเทียม ณ 
อุทยำนรังสรรค์นวัตกรรม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี จ�ำนวน 8,547,230.68 
บำท ตำมสัญญำเลขที่ 5/2561 ในอัตรำร้อยละ 15 ของรำคำค่ำจ้ำงตำม
สัญญำ จ�ำนวน 98,890,000 บำท 2) เงนิจ่ำยล่วงหน้ำโครงกำร THEOS-2 
จ�ำนวน 631,840,000 บำท ตำมสัญญำเลขที่ 47/2561 ในอัตรำร้อยละ 
14.82 ของมูลค่ำตำมสัญญำ จ�ำนวน 6,984,000,000 บำท 

หมายเหตุ 9   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย (ต่อ)
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เงินจ่ำยล่วงหน้ำ ประกอบด้วย

 2562 2561

เงินจ่ำยล่วงหน้ำยกมำ 989,904,765.76 13,567,345.25

บวก เงินจ่ำยล่วงหน้ำในงวด - 1,051,582,313.26

หกั รบัรูเ้งนิจ่ำยล่วงหน้ำเป็นสินทรพัย์ (349,517,535.08) (75,244,892.75)

เงินจ่ำยล่วงหน้ำสุทธิ 640,387,230.68 989,904,765.76

หมายเหตุ 11  อาคารและอุปกรณ์  ประกอบด้วย

2562 2561

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง

อุปกรณ์ ดำวเทียม THEOS งำนระหว่ำงท�ำ รวม รวม

รำคำทุน

ณ วันต้นงวด 724,120,146.07 3,168,325,751.74 6,274,618,737.83 546,123,923.94 10,713,188,559.58 10,078,328,969.02

ซื้อ 49,873.08 23,495,154.77 - 2,396,982,135.53 2,420,527,163.38 726,630,286.16

รับโอน 36,655,991.19 46,367,917.86 - - 83,023,909.05 193,691,748.01

โอนออก - - - (104,516,252.96) (104,516,252.96) (257,346,026.59)

รับบริจำค - - - - - -

ปรับปรุง   1,014,998.99 - 1,014,998.99 (2,228,303.33)

จ�ำหน่ำย - (5,742,808.27) - - (5,742,808.27) (25,888,113.69)           

ณ วันปลำยงวด 760,826,010.34 3,233,461,015.09 6,274,618,737.83 2,838,589,806.51 13,107,495,569.77 10,713,188,559.58

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

ณ วันต้นงวด 306,336,971.85 2,732,430,045.79 6,216,565,235.77 - 9,255,332,253.41 8,941,715,608.86

ค่ำเสื่อมรำคำ 43,175,007.83 168,746,550.67 58,053,500.06 - 269,975,058.56 339,191,487.87

จ�ำหน่ำย - - - - - (25,574,843.32)

ณ วันปลำยงวด 349,511,979.68 2,901,176,596.46 6,274,618,735.83 - 9,525,307,311.97 9,255,332,253.41

รำคำตำมบัญชี

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62 411,314,030.66 332,284,418.63 2.00 2,838,589,806.51 3,582,188,257.80 -

ณ วันที่ 30 ก.ย. 61 417,783,174.22 435,895,705.95 58,053,502.06 546,123,923.94 - 1,457,856,306.17

ในปี 2562 สทอภ. โอนงำนระหว่ำงท�ำที่แล้วเสร็จ จ�ำนวน 104,516,252.96 บำท ไปเป็นอำคำรและส่วนปรับปรุง จ�ำนวน 36,655,991.19 บำท 
อุปกรณ์ จ�ำนวน 46,367,917.86 บำท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ�ำนวน 21,233,731.26 บำท ครุภัณฑ์ต�่ำกว่ำเกณฑ์ 258,612.65 บำท 

หมายเหตุ 10  เงินลงทุนระยะยาว  ประกอบด้วย

 2562 2561

เงินฝำกประจ�ำ 13 เดือน 0.00 70,000,000.00 .

รวมเงนิลงทนุระยะยำว 0.00 70,000,000.00 .
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หมายเหตุ 12   สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย

2562  2561

รำคำทุน 

ณ วันต้นงวด 33,774,940.50 33,774,940.50

ณ วันปลำยงวด 33,774,940.50 33,774,940.50
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม	

ณ วันต้นงวด 32,329,847.23 29,991,427.54

เพิ่มขึ้นในงวด 1,394,599.05 2,338,419.69

ณ วันปลำยงวด 33,724,446.28 32,329,847.23
รำคำตำมบัญชี	

ณ วันที่ 30 ก.ย. 50,494.22 1,445,093.27

หมายเหตุ 13  สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน  ประกอบด้วย

2562 2561

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่ำลิขสิทธิ์ รวม รวม
รำคำทุน 

ณ วันต้นงวด 663,533,590.95 478,000.00 664,011,590.95 600,911,938.79
ซื้อ 999,351.32 - 999,351.32 943,519.70
รับโอนจำกงำนระหว่ำงท�ำ 21,233,731.26 - 21,233,731.26 63,654,278.58

จ�ำหน่ำย - - - (1,498,146.12)
ณ วันปลำยงวด 685,766,673.53 478,000.00 686,244,673.53 664,011,590.95
ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม
ณ วันต้นงวด 581,673,842.55 477,998.00 582,151,840.55 527,801,299.59
ค่ำตัดจ�ำหน่ำย 54,040,695.38 - 54,040,695.38 55,848,684.08
จ�ำหน่ำย - - - (1,498,143.12)
ณ วันปลำยงวด 635,714,537.93 477,998.00 636,192,535.93 582,151,840.55
รำคำตำมบัญชี
ณ วันที่ 30 ก.ย.62 50,052,135.60 2.00 50,052,137.60 -
ณ วันที่ 30 ก.ย.61 81,859,748.40 2.00 - 81,859,750.40

หมายเหตุ 14   เจ้าหน้ีระยะสั้น  ประกอบด้วย

 2562 2561

เจ้ำหนี้กำรค้ำ 15,968,176.79 31,218,529.22

เจ้ำหนี้อื่น 16,694,637.51 12,789,229.83

ค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงจ่ำย 2,178,901.56 2,460,430.33

ใบส�ำคัญค้ำงจ่ำย 2,840,997.12 6,348,494.75

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่น 2,681,626.60 3,195,786.89

ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย - 1,066.44

รวมเจ้ำหนี้ระยะสั้น 40,364,339.58 56,013,537.46

หมายเหตุ 15   เงินรับฝากระยะสั้น  ประกอบด้วย

 2562 2561

เงินค�้ำประกันต่ำง ๆ 14,081,703.86 15,845,281.85

เงินประกันผลงำน 2,764,975.50 5,328,833.41

รวมเงนิรบัฝำกระยะส้ัน 16,846,679.36 21,174,115.26
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หมายเหตุ 16  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย

 2562 2561

รำยได้รับล่วงหน้ำ 7,628,637.33 8,536,697.25

รำยได้รอกำรรับรู้ 2,097,105.79 249,820.33

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 24,201.39 89,613.72

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 9,749,944.51 8,876,131.30

เนื่องจำกเป็นกำรจัดประเภทบัญชีใหม่

หมายเหตุ 20  ค่าวัสดุ  ประกอบด้วย

 2562 2561

ค่ำวัสดุส�ำนักงำน 1,662,845.52 2,108,944.48

ค่ำวัสดุโฆษณำและประชำสัมพันธ์ 4,398,586.95 3,637,823.50

ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,094,074.00 2,772,695.42

ค่ำวัสดุอื่น 1,641,182.92 3,069,312.68

ค่ำครุภัณฑ์ต�่ำกว่ำเกณฑ์ 1,187,089.89 1,866,157.61

รวมค่ำวัสดุ 11,983,779.28 13,454,933.69

หมายเหตุ 21  ค่าสาธารณูปโภค  ประกอบด้วย

 2562 2561

ค่ำไฟฟ้ำ 20,512,105.13 19,874,232.29

ค่ำน�้ำประปำ 1,376,144.10 1,251,829.98

ค่ำโทรศัพท์ 1,278,542.58 1,326,277.42

ค่ำบรกิำรทำงโทรคมนำคม 12,132,906.49 16,055,853.75

รวมค่ำสำธำรณูปโภค 35,299,698.30 38,508,193.44

หมายเหตุ 17  รายได้จากงบประมาณ  ประกอบด้วย

 2562 2561

รำยได้จำกงบอุดหนุนทั่วไป 1,317,505,400.00 1,809,464,800.00
รำยได้จำกงบประมำณเบกิแทนกนั 1,270,610.50 104,172.40
รำยได้จำกงบกลำง 663,480,000.00 1,035,000,000.00
รำยได้เงินอุดหนุน (เงินกู้) - (756,284.51)

รวมรำยได้จำกงบประมำณ 1,982,256,010.50 2,843,812,687.89

หมายเหตุ 18  ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ประกอบด้วย

 2562 2561

เงินเดือน 170,061,897.28 160,971,030.16

เงินรำงวัลผลกำรด�ำเนินงำน       
419,710.00

-

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 11,919,415.24 11,356,764.42

สวัสดิกำร 10,729,500.19 13,686,839.86

อื่น ๆ 12,677,901.60 12,378,366.81

รวมค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 205,808,424.31 198,393,001.25

หมายเหตุ 19  ค่าใช้สอย  ประกอบด้วย

 2562 2561

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 38,873,563.67 50,629,508.03

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 23,880,084.98 18,315,827.53

ค่ำซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำ 13,617,970.90 13,458,619.03

ค่ำแก๊สและน�้ำมันเชื้อเพลิง 204,915.64 232,451.15

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 140,386,578.06 141,209,853.40

ค่ำธรรมเนียม 25,078.26 16,272.12

ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ 58,506,464.97 66,985,245.94

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม 6,157,761.58 5,083,147.46

ค่ำเช่ำ 12,710,103.58 9,425,993.77

ค่ำประชำสัมพันธ์ 8,569,189.61 20,181,493.19

ภำษีขอคืนไม่ได้ 6,974,030.12 6,087,915.32

ค่ำใช้สอยอื่น 33,995,387.68 11,441,215.15

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร 33,548,202.43 22,059,409.08

รวมค่ำใช้สอย 377,449,331.48 365,126,951.17

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ�ำนวน 140,386,578.06 บำท ประกอบด้วย ค่ำจ้ำง
เหมำบุคคลภำยนอกจ�ำนวน 119,362,023.56 บำท และค่ำจ้ำงเหมำหน่วยงำน
ภำครัฐจ�ำนวน 18,424,554.50 บำท ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ 2,600,000.00 บำท

ส�ำนักงำนฯ ได้ปรับบัญชีค่ำจ้ำงที่ปรึกษำรวมกับบัญชีค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 

หมายเหตุ 22  ค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียม  ประกอบด้วย

 2562 2561

ค่ำข้อมูลดำวเทียม 32,004,948.53 25,695,749.50

ค่ำธรรมเนียมรับสัญญำณ 21,914,686.68 27,476,325.45

รวมค่ำธรรมเนียมรับสัญญำณ
ดำวเทียม 53,919,635.21 53,172,074.95
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หมายเหตุ 23  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  ประกอบด้วย

 2562 2561

ค่ำเสื่อมรำคำ
อำคำรและอุปกรณ์ 275,695,432.53 339,191,487.87

สินทรัพย์โครงสร้ำงพื้นฐำน 1,394,599.05 2,338,419.69
รวมค่ำเสื่อมรำคำ 277,090,031.58 341,529,907.56

ค่ำตัดจ�ำหน่ำย 54,040,695.38 55,848,684.08
รวมค่ำเสื่อมรำคำและ
ค่ำตัดจ�ำหน่ำย 331,130,726.96 397,378,591.64

หมายเหตุ 24 ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 สทอภ. มีภำระผูกพันที่ยังไม่รับรู้รำยกำร
ในรำยงำนกำรเงิน ดังนี้

2562 2561

ไม่เกิน 1 ปี 179,403,281.60 901,574,003.80

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 18,265,044.13 30,721,347.85

รวมภำระผูกพัน 197,668,325.73 932,295,351.65

ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ

เงินงบประมำณ 1,343,425,400.00 - 1,317,505,400.00 25,920,000.00

เงินงบประมำณเบิกแทน - - - -

งบกลำง 663,480,000.00 - 663,480,000.00 -

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 5 414,029,249.26 216,153,808.97 
ลูกหนี้ระยะสั้น 6 70,505,762.97 201,204,748.77 
เงินลงทุนระยะสั้น 7 352,487,013.70 1,067,125,978.87 
สินค้ำและวัสดุคงเหลือ 8 2,279,677.62 3,129,748.92 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9 661,806,122.36 993,800,931.36 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,501,107,825.91 2,481,415,216.89 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยำว 10 - 70,000,000.00 
อำคำรและอุปกรณ์ 11 3,582,188,257.80 1,457,856,306.17 
สินทรัพย์โครงสร้ำงพื้นฐำน 12 50,494.22 1,445,093.27 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13 50,052,137.60 81,859,750.40 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,632,290,889.62 1,611,161,149.84 

รวมสินทรัพย์ 5,133,398,715.53 4,092,576,366.73 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนกำรเงินนี้
หมายเหต ุงบการเงนินี ้ยงัไม่ได้รบัการรบัรองจาก ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ เนือ่งจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้ำหนี้ระยะสั้น 14  40,364,339.58  56,013,537.46 
เงินรับฝำกระยะสั้น 15  16,846,679.36  21,174,115.26 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 16  9,749,944.51  8,876,131.30 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  66,960,963.45  86,063,784.02 

รวมหนี้สิน  66,960,963.45  86,063,784.02 
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  5,066,437,752.08  4,006,512,582.71 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน  252,201,883.79  252,201,883.79 
รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม  4,814,235,868.29  3,754,310,698.92 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  5,066,437,752.08  4,006,512,582.71 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนกำรเงินนี้
หมายเหต ุงบการเงนินี ้ยงัไม่ได้รบัการรบัรองจาก ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ เนือ่งจากอยูร่ะหว่างการตรวจสอบ

หน่วย : บาท

 หมายเหตุ 2562 2561

รายได้
รำยได้จำกงบประมำณ 17 1,982,256,010.50 2,843,812,687.89 
รำยได้จำกกำรขำยข้อมูลดำวเทียม 29,502,950.70 29,038,575.23 
รำยได้ค่ำฝึกอบรมและถ่ำยทอด 30,033,810.36 27,991,822.17 
รำยได้จำกกำรอุดหนุนและบริจำค 1,987,714.54 157,614.70 
รำยได้ดอกเบี้ย 19,646,172.48 17,971,631.80 
รำยได้อื่น ๆ 19,744,498.21 10,187,954.68 

รวมรายได้ 2,083,171,156.79 2,929,160,286.47 
ค่าใช้จ่าย

ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 18 205,808,424.31 198,393,001.25 
ค่ำตอบแทน 1,140,150.00 1,778,500.00 
ค่ำใช้สอย 19 377,449,331.48 365,126,951.17 
ค่ำวัสดุ 20 11,983,779.28 13,454,933.69 
ค่ำสำธำรณูปโภค 21 35,299,698.30 38,508,193.44 
ค่ำธรรมเนียมรับสัญญำณดำวเทียม 22 53,919,635.21 53,172,074.95 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 23 331,130,726.96 397,378,591.64 
เงินบริจำคและเงินสนับสนุน 6,514,241.88 5,943,895.20 

รวมค่าใช้จ่าย 1,023,245,987.42 1,073,756,141.34 
รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 1,059,925,169.37 1,855,404,145.13 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนกำรเงินนี้
หมายเหต ุงบการเงนินี ้ยงัไม่ได้รบัการรบัรองจาก ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ เนือ่งจากอยูร่ะหว่างการตรวจสอบ

ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562
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ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

ทุน รายได้สูง/(ต�่า)
กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รวม
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 252,201,883.79 3,754,310,698.92 4,006,512,582.71 

รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับงวด - 1,059,925,169.37 1,059,925,169.37

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 252,201,883.79 4,814,235,868.29 5,066,437,752.08 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 252,201,883.79 1,898,906,553.79 2,151,108,437.58 

รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับงวด - 1,855,404,145.13 1,855,404,145.13 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 252,201,883.79 3,754,310,698.92 4,006,512,582.71 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนกำรเงินนี้

หมายเหต ุงบการเงนินี ้ยงัไม่ได้รบัการรบัรองจาก ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ เนือ่งจากอยูร่ะหว่างการตรวจสอบ

ภาคผนวก ข. รายชื่อคณะกรรมการ
ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) :

สทอภ. ชุดท่ี 5 และคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ สทอภ. ชุดท่ี 5

1. คณะกรรมการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 
2561 - ปัจจุบัน)
 องค์ประกอบ
 1. นำยวีระพงษ์ แพสุวรรณ
  ประธำนกรรมกำร
 2. นำยสรนิต ศิลธรรม  ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  
  วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง
 3. นำยเดชำภิ วัฒน ์  ณ สงขลำ ผู ้ อ� ำนวยกำรส� ำนัก 
  งบประมำณ
  กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง
 4. พลโท หัสฎี วงศ์อิศเรศ (ด�ำรงต�ำแหน่ง ระหว่ำงวันที่ 
  1 เมษำยน 2561 - 30 กันยำยน 2562)
  กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง

 5. นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ (ด�ำรงต�ำแหน่ง ระหว่ำง 
  วันที่ 10 กรกฎำคม 2561 - 7 พฤษภำคม 2562)
  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
  6. นำยสมบัติ อยู่เมือง
  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
 8. นำยสมประสงค์ บุญยะชัย
  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
 9. นำยปกรณ์ อำภำพันธุ์
  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
 10. นำยบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ 
  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
 11. นำยอำนนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกังำน 
  พัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมสิำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน)
  กรรมกำรและเลขำนุกำร
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อ�านาจหน้าที่
 1. ก�ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรงำน และให้ควำมเหน็ชอบแผนกำรด�ำเนนิงำน 
ของส�ำนักงำน
 2. อนุมัติแผนกำรลงทุน แผนกำรเงิน และงบประมำณของปีถัดไป
ของส�ำนักงำน
 3. ควบคุมดูแลกำรด�ำเนนิงำนและกำรบรหิำรงำนทัว่ไป ตลอดจนออก
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือข้อก�ำหนดเกี่ยวกับส�ำนักงำนในเรื่อง 
ดังต่อไปนี้
 3.1 กำรบริหำรงำนทั่วไปของส�ำนักงำน กำรจัดแบ่งส่วนงำน 
 ของส�ำนักงำนและขอบเขตหน้ำที่ของส่วนงำนดังกล่ำว

 3.2 กำรก�ำหนดต�ำแหน่ง คณุสมบติัเฉพำะต�ำแหน่งอตัรำเงนิเดอืน 
 ค่ำจ้ำง และเงินอื่นของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง

 3.3 กำรคัดเลือก กำรบรรจ ุ กำรแต่งตัง้ กำรถอดถอนวินัยและ 
 กำรลงโทษทำงวินัย กำรออกจำกต�ำแหน่ง กำรร้องทุกข์ และ 
 กำรอุทธรณ์ กำรลงโทษของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง รวมถึงวิธีกำร 
 และเงื่อนไขในกำรจ้ำงลูกจ้ำง

 3.4 กำรบริหำรและจัดกำรกำรเงิน กำรพัสดุ และทรัพย์สินของ 
 ส�ำนักงำน รวมทั้งกำรบัญชี และกำรจ�ำหน่ำยทรัพย์สินจำกบัญชี 
 เป็นหนี้สูญ

 3.5 กำรจัดสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้ำหน้ำที่และ 
 ลูกจ้ำง

 3.6 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที ่หลกัเกณฑ์และวิธีกำรเกีย่วกบักำรปฏิบติั 
 หน้ำที่ของผู้ตรวจสอบภำยใน

 3.7 กำรให้บริกำรข้อมูล กำรเผยแพร่ หรือกำรน�ำข้อมูลไปใช้

 4. กำรกระท�ำกำรอื่นใดที่จ�ำเป ็นหรือต ่อเนื่อง เพ่ือให ้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของส�ำนักงำน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบ 
 1. นำยบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์  ประธำนกรรมกำร

  กรรมกำร สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์  กรรมกำร

  กรรมกำร สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. นำยปกรณ์ อำภำพันธุ์  กรรมกำร

  กรรมกำร สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจสอบภำยใน  เลขำนุกำร 

อ�านาจหน้าที่
 1. ด�ำเนินกำรหรือตรวจสอบในเรื่องต่ำงๆ ที่อยู่ภำยใต้ขอบเขต 
ควำมรับผิดชอบตำมระเบียบส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและ 
ภูมสิำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) ว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยใน พ.ศ. 2561 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 2. เสนอคณะกรรมกำร สทอภ. พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ 
เฉพำะกรณทีีผู่ส้อบบญัชีไม่ใช่ส�ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ ตดิตำมผล
กำรปฏิบัติงำน และพิจำรณำค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญชี
 3. พิจำรณำตัดสินในกรณทีีฝ่่ำยบรหิำรและผูส้อบบญัชมีคีวำมเหน็ไม่
ตรงกันเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงิน
 4. พิจำรณำและให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร สทอภ. เกี่ยวกับกำร
แต่งตั้ง โยกย้ำย ถอดถอน เลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง และประเมินผลงำน
ของผู้ตรวจสอบภำยใน
 5. ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภำยใน แผนกำร
ตรวจสอบและงบประมำณของหน่วยตรวจสอบภำยใน
 6. จัดหำที่ปรึกษำจำกภำยนอกหรือผู้เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ในกำรใช้
ค�ำแนะน�ำหรอืช่วยในกำรปฏิบติังำนตรวจสอบ โดยใช้ค่ำใช้จ่ำยของ สทอภ.
 7. ประชุมร่วมกับผู้บริหำร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภำยใน และ 
ทีป่รกึษำภำยนอกตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม
 8. จัดท�ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบเสนอคณะกรรมกำร สทอภ. 
อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง

 9. แต่งตัง้คณะท�ำงำนหรอืบคุคลเพ่ือท�ำกำรใดอนัอยู่ในอ�ำนำจหน้ำที่

ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในของ สทอภ.

 10. ปฏิบตังิำนอืน่ใด ตำมทีค่ณะกรรมกำร สทอภ. มอบหมำย

3. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล
องค์ประกอบ

 1. นำยวีระพงษ์ แพสุวรรณ  ประธำนอนุกรรมกำร
   ประธำนกรรมกำร สทอภ.
 2. นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ  อนุกรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ.
 3.  นำยสมบัติ อยู่เมือง  อนุกรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ.
 4. นำยสมประสงค์  บุญยะชัย  อนุกรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ.
 5. นำงสำวสุนทรี สุภำสงวน  อนุกรรมกำร
  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  
 6. ผู้อ�ำนวยกำร สทอภ.  อนุกรรมกำร

 7. นำยสิทธิศักดิ์ หมูค�ำหล้ำ  อนุกรรมกำร
  ผู้แทนเจ้ำหน้ำที่ สทอภ. ที่มำจำกกำรเลือกตั้ง

 8. รองผู้อ�ำนวยกำร สทอภ.
  อนุกรรมกำรและเลขำนุกำรที่รับผิดชอบภำรกิจขับเคลื่อนองค์กร

 9. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกลำง
  ผู้ช่วยเลขำนุกำร

 10. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักยุทธศำสตร์ 
  ผู้ช่วยเลขำนุกำร
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อ�านาจหน้าที่
 1. ออกระเบยีบ หลกัเกณฑ์ ประกำศ ข้อก�ำหนด และวิธีกำรเกีย่วกบั
กำรพัฒนำองค์กรและบคุลำกรและบรหิำรงำนบคุคล ตลอดจนสวสัดกิำร
ของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง
 2. พิจำรณำโครงสร้ำงบุคคล แผนอัตรำก�ำลังเจ้ำหน้ำที่แผนพัฒนำ
บุคลำกรเพ่ือพัฒนำศักยภำพในกำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง 
รวมทั้งกำรก�ำหนดต�ำแหน่ง อัตรำเงินเดือน และโครงสร้ำงองค์กรให้
สอดคล้องกับภำรกิจของส�ำนักงำน
 3. แต่งตัง้คณะท�ำงำนหรอืบคุคลเพ่ือท�ำกำรใดอนัอยู่ในอ�ำนำจหน้ำที่
 4. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร สทอภ.

4. คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน
องค์ประกอบ
 1. ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
  ประธำนอนุกรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ.
 2. นำยพงษ์อำจ ตรีกิจวัฒนำกุล  อนุกรรมกำร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. ผู้แทนส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  อนุกรรมกำร
 4. นำยพีร์ ชูศรี  อนุกรรมกำร
  เจ้ำหน้ำที ่สทอภ. กลุ่มอ�ำนวยกำร
  ที่ได้รบัมอบหมำย
 5. นำยพีรภัทร์ อัครคุปต์  อนุกรรมกำร
  ผู้แทนเจ้ำหน้ำที่ สทอภ. จำกกำรเลือกตั้ง
 6. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกฎหมำยและสัญญำ  เลขำนุกำร

อ�านาจหน้าที่
 1. พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ค�ำส่ังลงโทษปลดออก ลดเงินเดือน 
ตัดเงินเดือน งดบ�ำเหน็จควำมชอบ ภำคทัณฑ์ ตำมระเบียบส�ำนักงำน
พัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมสิำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) ว่ำด้วยกำร
พัฒนำองค์กรและบุคลำกรและบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2556 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
 2. พิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ ตำมระเบียบส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยี
อวกำศและภูมสิำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) ว่ำด้วยกำรพัฒนำองค์กรและ
บคุลำกรและบรหิำรงำนบคุคล พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
 3. พิจำรณำเรื่องร้องเรียน ตำมระเบียบส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยี
อวกำศและภูมสิำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) ว่ำด้วยกำรพัฒนำองค์กรและ
บคุลำกรและบรหิำรงำนบคุคล พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

 4. รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนต่อคณะกรรมกำร สทอภ. ทกุ 2 เดอืน 
นับแต่วันที่ค�ำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
 5. แต่งต้ังคณะท�ำงำนหรอืบคุคล เพ่ือท�ำกำรใดๆ อนัอยู่ในอ�ำนำจและ
หน้ำที่
 6. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำร สทอภ. มอบหมำย

5. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบ
 1. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
  ประธำนอนุกรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. นำยปกรณ์ อำภำพันธุ์  อนุกรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. พลเรือโท อรัญ น�ำผล  อนุกรรมกำร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. นำงจิรพร สุเมธีประสิทธิ์  อนุกรรมกำร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. นำยสิโรตม์ รัตนำมหัทธนะ  อนุกรรมกำร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. ผู้อ�ำนวยกำร สทอภ.  อนุกรรมกำร
 7. รองผู้อ�ำนวยกำร สทอภ. 
  อนกุรรมกำรและเลขำนกุำรทีก่�ำกบัดแูลภำรกจิด้ำนกำรขบัเคลือ่น 
  องค์กร (ยุทธศำสตร์)
 8. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักยุทธศำสตร์  ผู้ช่วยเลขำนุกำร

อ�านาจหน้าที่
 1. ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง สทอภ. 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร สทอภ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
 2. พิจำรณำกลั่นกรอง ให้ข้อคิดเห็น และควำมเห็นต่อกำรประเมนิ
ควำมเส่ียงทั้งจำกภำยในและภำยนอกแผนงำนกิจกรรมเพ่ือจัดท�ำแผน
บริหำรควำมเสี่ยงประจ�ำปีของ สทอภ. เสนอต่อคณะกรรมกำร สทอภ. 
ให้ควำมเห็นชอบและทบทวนแผนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
 3. ก�ำกบัดแูล ติดตำม และประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนบรหิำร
ควำมเสี่ยงให้เป็นไปตำมที่ก�ำหนด
 4. รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนกำรบรหิำรควำมเส่ียงต่อคณะ
กรรมกำร สทอภ. เป็นรำยไตรมำสและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 
ตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำรตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด
 5. แต่งตั้งคณะท�ำงำนเพื่อท�ำกำรอื่นใดอันอยู่ในอ�ำนำจและหน้ำที่
 6. ปฏิบตังิำนอืน่ตำมทีค่ณะกรรมกำร สทอภ. มอบหมำย



6. คณะอนุกรรมการพฒันาและบริหารจดัการอทุยานรังสรรค์นวตักรรม
อวกาศ

องค์ประกอบ

 1. นำยสมประสงค์ บุญยะชัย  ประธำนอนุกรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ.
 2. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์  อนุกรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ.
 3. นำยปกรณ์ อำภำพันธุ์  อนุกรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ.
 4. นำยสมบัติ อยู่เมือง  อนุกรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ.
 5. นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ  อนุกรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ.
 6. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก  
  หรือผู้แทน 
  อนุกรรมกำร
 7. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ หรอืผูแ้ทนทีม่คีวำมรู้ 
  ควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ/หรือด้ำนสิทธิ 
  ประโยชน์และ/หรือด้ำนเทคโนโลยี
  อนุกรรมกำร
 8. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ 
  ผู้แทนที่รับผิดชอบกำรด�ำเนินกำรโครงกำรย่ำนนวัตกรรม
  อนุกรรมกำร
 9. ผู้อ�ำนวยกำร สทอภ.
  อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
 10. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักอุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ
  ผู้ช่วยเลขำนุกำร

อ�านาจหน้าที่
 1. พิจำรณำนโยบำยกำรพัฒนำและกำรบรหิำรจดักำรอทุยำนรงัสรรค์
นวัตกรรมอวกำศให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลและยุทธศำสตร์ 
(Strategy Map) ของส�ำนกังำน รวมทัง้พิจำรณำปรบัปรงุแนวนโยบำยกำร
พัฒนำและบริหำรจัดกำรอุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศให้สอดคล้อง
กบักำรเปล่ียนแปลงทีอ่ำจเกดิขึน้ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำร สทอภ. เพ่ือ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
 2. พิจำรณำ ปรับปรุง แก้ไข เร่งรัดกำรจัดท�ำแผนแม่บท (Master 
Plan) แผนปฏิบัติกำรร่วม (Joint Action Plan) และแผนที่กำรสร้ำง
คุณค่ำ (Value Creation Map) แผนและแผนงำนหรือโครงกำรต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรอุทยำนรังสรรค์นวัตกรรม
อวกำศทั้งภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่อุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ 
เพ่ือให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเสนอต่อคณะกรรมกำร สทอภ. 
เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป

 3. พิจำรณำก�ำหนดวิธีด�ำเนินกำรของหน่วยปฏิบัติเพ่ือให้กำรพัฒนำ
และบรหิำรจดักำรอทุยำนรงัสรรค์นวัตกรรมอวกำศ เป็นไปโดยเหมำะสม
และมีประสิทธิภำพ
 4. พิจำรณำกำรลงทุนและ/หรือกำรเข้ำร่วมทุนรวมทั้งสร้ำงรูปแบบ
กำรร่วมทุน (Business Model) เกี่ยวกับกำรพัฒนำและบรหิำรอทุยำน
รงัสรรค์นวัตกรรมอวกำศเอเสนอต่อคณะกรรมกำร สทอภ. เพ่ือพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบ
 5. พิจำรณำด�ำเนินกำรใดๆ ที่คณะอนุกรรมกำรมีอ�ำนำจและหน้ำที่
ตำมที่ก�ำหนดไว้ในส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 
(องค์กำรมหำชน) ว่ำด้วยเงินเพ่ือกำรพัฒนำนวัตกรรมอวกำศและกำร
พฒันำระบบภมูสิำรสนเทศ ทีเ่กีย่วข้องหรือต่อเนื่องกับนวัตกรรมอวกำศ
 6. พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร สทอภ. ในกำร 
จัดให้มีหรือปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศและค�ำสั่งของส�ำนักงำน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำและบริหำรอุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ
 7. ก�ำกับ ตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตลอด
จนแก้ไขปัญหำอุปสรรค เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรตำมแผนแม่บท (Master 
Plan) แผนปฏิบัติกำรร่วม (Joint Action Plan) และแผนที่กำรสร้ำง
คุณค่ำ (Value Creation Map) และแผนงำนหรือโครงกำรต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
 8. รำยงำนผลกำรด�ำเนนิกำรของคณะอนกุรรมกำรต่อคณะกรรมกำร
ทุก 2 เดือน
 9. แต่งตั้งคณะท�ำงำนเพื่อท�ำกำรอื่นใดอันอยู่ในอ�ำนำจและหน้ำที่
 10. ปฏิบัติกำรอื่นใดเพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบส�ำนักงำนพัฒนำ
เทคโนโลยแีละภูมสิำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) ว่ำด้วยกำรพัฒนำอทุยำน
รังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือตำมที่
คณะกรรมกำร สทอภ. มอบหมำย

7. คณะอนุกรรมการด�าเนินงานสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
องค์ประกอบ
 1. เจ้ำกรมแผนที่ทหำร  ประธำนอนุกรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ.
 2. พลเอก วิชิต สำทรำนนท์  อนุกรรมกำร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. นำยทวีศักดิ์ ชพำนนท์  อนุกรรมกำร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. ผู้อ�ำนวยกำร สทอภ.  อนุกรรมกำร
 5. อธิกำรสถำบันวิทยำกำรอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
  อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
 6. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้   
  ผู้ช่วยเลขำนุกำร
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อ�านาจหน้าที่
 1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ แนวทำง แผนงำนหรือกิจกรรมเพื่อด�ำเนนิงำน
สนบัสนนุกำรจดัต้ังศนูย์เรยีนรูแ้ละแผนกำรใช้จ่ำยเงนิประจ�ำปี เพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมกำร สทอภ. ให้ควำมเห็นชอบ
 2. พิจำรณำคัดเลือกหน่วยงำนเครือข่ำยเพ่ือจัดตั้งศูนย์เรียนรู ้
เสนอต่อคณะกรรมกำร สทอภ. ให้ควำมเห็นชอบ
 3.  ส่งเสริม ประสำนงำน ผลักดัน และขับเคลื่อนเชื่อมโยงหน่วยงำน
เครอืข่ำยให้ประชำชนทกุระดบัและภูมภิำคเข้ำถงึเทคโนโลยีภูมสิำรสนเทศ
ได้ง่ำยและสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น เพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำในสังคม
 4. ประชำสัมพันธ์และเชือ่มโยงภำรกจิภำยใน สทอภ. ออกสู่หนว่ยงำน
ภำยนอกอย่ำงครบวงจร
 5. จดัระบบติดตำม และประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนของศนูย์กำรเรยีนรู้
 6. รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนต่อคณะกรรมกำร สทอภ.
 7. แต่งตั้งคณะท�ำงำนเพื่อท�ำกำรอื่นใดอันอยู่ในอ�ำนำจและหน้ำที่
 8. ปฏิบติังำนอืน่ใดตำมทีค่ณะกรรมกำร สทอภ. มอบหมำย

8. คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 องค์ประกอบ

 1. นำยสมบัติ อยู่เมือง  ประธำนอนุกรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
  อนุกรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ. 
 3. นำยบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์  อนุกรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. นำยสมประสงค์ บุญยะชัย  อนุกรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ  อนุกรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นำยทวีศักดิ์  ชพำนนท์  อนุกรรมกำร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. ผู้อ�ำนวยกำร สทอภ.  อนุกรรมกำร
 8. รองผู้อ�ำนวยกำร สทอภ. 
  เลขำนุกำรที่ก�ำกับดูแลภำรกิจกำรขับเคลื่อนองค์กร

 อ�านาจหน้าที่

 1. พิจำรณำและกล่ันกรองจัดท�ำแนวนโยบำยกำรบริหำรกิจกำร 
บ้ำนเมืองที่ดี และนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ สทอภ. ด้วย
แนวทำงภูมิปัญญำตำมรอยพระบำทเพ่ือกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน ตลอดจน
กิจกรรมจิตอำสำ (“แนวนโยบำย”) แล้วเสนอคณะกรรมกำร สทอภ. 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

 2. ขับเคล่ือน ติดตำม ก�ำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ สอดส่อง และ
เร่งรดักำรด�ำเนนิกำรตำมแนวนโยบำยฯ ประจ�ำปีให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
และแผนกำรด�ำเนินงำนที่ก�ำหนดไว้
 3. แต่งตั้งคณะท�ำงำนเพื่อท�ำกำรอื่นใดอันอยู่ในอ�ำนำจและหน้ำที่
 4. รำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำร 
สทอภ. 
 5. ปฏิบติังำนอืน่ใดตำมทีค่ณะกรรมกำร สทอภ. มอบหมำย

9. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณค่าองค์กร
 องค์ประกอบ

 1. นำยสุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์  ที่ปรึกษำ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. นำยปกรณ์  อำภำพันธุ์  ประธำนอนุกรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ.
 3. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์  อนุกรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ.
 4. นำยบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์  อนุกรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ.
 5.  นำยสมประสงค์ บุญยะชัย  อนุกรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ.
 6.  นำยโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง  อนุกรรมกำร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. นำยเจษฎำ ศิวรักษ์  อนุกรรมกำร
   ผู้ทรงคุณวุฒิ
 8. นำวำเอก ชัชวำล โรจน์รัตนชัย  อนุกรรมกำร
   ผู้ทรงคุณวุฒิ
 9. นำยชัยประนิน วิสุทธิผล  อนุกรรมกำร
   ผู้ทรงคุณวุฒิ
 10. นำยฐิติพงศ์ นันทำภิวัฒน์  อนุกรรมกำร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 11. นำงสำวธิดำรัธ ธนภรรคภวิน  อนุกรรมกำร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 12. นำยสุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล  อนุกรรมกำร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 13. รองผูอ้�ำนวยกำร สทอภ. อนกุรรมกำรและเลขำนกุำรทีก่�ำกบัดแูล 
  ภำรกิจด้ำน Deliver GI&S Innovative Solution
 14. เจ้ำหน้ำที่ สทอภ. ที่ รองผู้อ�ำนวยกำร สทอภ. ที่ก�ำกับดูแลภำรกิจ 
  ด้ำน Deliver GI&S Innovative Solution มอบหมำย 
  ผู้ช่วยเลขำนุกำร



   อ�านาจหน้าที่

 1. ก�ำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรสร้ำงเสริมคุณค่ำขององค์กร 
ทั้งทำงเศรษฐกิจและทำงสังคม ทั้งในและต่ำงประเทศที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ของ สทอภ.
 2. ให้ข้อเสนอแนะเชงินโยบำยและเชงิกลยทุธ์ถงึแนวทำงในกำรสร้ำง
หรือกำรใช้กลไกต่ำง ๆ  ตลอดทั้ง Value Chain อำท ิ ด้ำนกำรพัฒนำ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรกิำร ภำพลักษณ์กำรตลำด กำรประชำสัมพันธ์ 
ควำมร่วมมอื กฎระเบยีบ และด้ำนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือให้กำรสร้ำงแนะน�ำ
ส่งคุณค่ำขององค์กรบังเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม
 3. ตดิตำมและประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนดงักล่ำวข้ำงต้นของ สทอภ.
 4. แต่งตั้งคณะท�ำงำนเพื่อช่วยปฏิบัติงำนตำมควำมจ�ำเป็น
 5. น�ำเสนอควำมคืบหน้ำกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำร สทอภ.
 6.  ปฏิบตังิำนอืน่ใด ตำมทีค่ณะกรรมกำร สทอภ. มอบหมำย

10. คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ 
สทอภ.
 องค์ประกอบ

 1. นำยวีระพงษ์ แพสุวรรณ  ประธำนอนุกรรมกำร
  ประธำนกรรมกำร สทอภ.
 2. ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
  อนุกรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ. 
 3. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ  อนุกรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ. 
 4. เจ้ำกรมแผนที่ทหำร  อนุกรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ. 
 5. นำยปกรณ์ อำภำพันธุ์  อนุกรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นำยสมบัติ อยู่เมือง  อนุกรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. พลเรือตรี อ�ำนวย ทองรอด  อนุกรรมกำร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 8. ผู้อ�ำนวยกำร สทอภ.  อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
 9. รองผู้อ�ำนวยกำร สทอภ. 
  ผู้ช่วยเลขำนุกำรที่ก�ำกับดูแลภำรกิจกำรขับเคลื่อนองค์กร

 อ�านาจหน้าที่
 1. พิจำรณำ กล่ันกรอง แผนปฏิบัติงำนประจ�ำปี แผนกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณ และกำรทบทวน ในแต่ละปีงบประมำณที่ได้จัดท�ำขึ้นก่อน 
เสนอต่อคณะกรรมกำร สทอภ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

 2. ขบัเคล่ือนแผนปฏิบัตงิำนประจ�ำปีและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ตำมข้อ 1. ให้สัมฤทธิผลโดยใช้หลักกำร Deliver value เป้ำหมำยของ
องค์กรให้เป็นรูปธรรม
 3. ก�ำหนดรปูแบบและวิธีกำรในกำรประเมนิเชงิปรมิำณ (Quantitative 
Evaluation Model) ผลลัพธ์และแนวทำงกำรที่ใช้ในกำรขับเคลื่อน
 4. ติดตำม ก�ำกับ ดูแล ให้ข้อเสนอแนะ และเร่งรัด กำรด�ำเนินกำร
ตำมแผนปฏิบัติงำนประจ�ำปีและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ให้เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยและแผนกำรด�ำเนินงำนที่ก�ำหนดไว้
 5. แต่งตั้งคณะท�ำงำน เพื่อท�ำกำรอื่นใดอันอยู่ในอ�ำนำจและหน้ำที่
 6. รำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำร 
สทอภ. ทุก 3 เดือน นับแต่วันที่ค�ำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
 7. ปฏิบตังิำนอืน่ใด ตำมทีค่ณะกรรมกำร สทอภ. มอบหมำย

11. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้อ�านวยการ 
ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 องค์ประกอบ

 1. นำยสรนิต ศิลธรรม  ประธำนอนุกรรมกำร
  ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
 2. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์  อนุกรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. นำงสำวสุนทรี สุภำสงวน  อนุกรรมกำร
  รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
 4. ผู้แทนส�ำนักงบประมำณ  อนุกรรมกำร
 5. นำงเปรมจิตต์ ปัทมจิตร  เลขำนุกำร
 6. นำงสำวสุกันยำ อินทร์สวำท  ผู้ช่วยเลขำนุกำร
  หัวหน้ำงำน (ส่งเสริมและประเมินกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร)  
  ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

 อ�านาจหน้าที่

 1. ด�ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน
พัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยี
อวกำศและภูมิสำรสนเทศและสรุปผลกำรประเมินเสนอคณะกรรมกำร
บรหิำรส�ำนกังำนพัฒนำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำ
 2. จดัสรรเงนิบรหิำรควำมเส่ียง เพ่ือรองรบักจิกรรมหรอืแผนงำนต่ำง ๆ  
ในระบบบริหำรควำมเสี่ยง ให้มีควำมเหมำะสม
 3. ก�ำกับดูแล ติดตำม และประเมินผล กำรใช้จ่ำยเงินบริหำร 
ควำมเส่ียงและกำรด�ำเนินงำนในระบบบริหำรควำมเส่ียงให้เป็นไปตำม
แผนงำนที่ก�ำหนดไว้
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 4. วิเครำะห์ และประเมินควำมเส่ียงทั้งจำกภำยในและภำยนอก 
ตลอดจนก�ำหนดกิจกรรมหรือแผนงำนเพ่ือจัดท�ำแผนบริหำรควำมเส่ียง
ประจ�ำปีของ สทอภ.
 5. พิจำรณำอนมุตักิำรใช้เงนิบรหิำรควำมเสีย่งและบรหิำรเงนิบรหิำร
ควำมเสี่ยงของ สทอภ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

12. คณะอนุกรรมการด�าเนินโครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิด้วย
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 องค์ประกอบ

 1. รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์  ประธำนอนุกรรมกำร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง  รองประธำนอนุกรรมกำร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. ดร.อำนนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ  อนุกรรมกำร
  ส�ำนกังำนพัฒนำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
 4. รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์  อนุกรรมกำร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. ดร.ลักขณำ สท้ำนไตรภพ  อนุกรรมกำร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นำงร�ำพึง สิมกิ่ง  อนุกรรมกำร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัประยุกต์และบรกิำรภูมสิำรสนเทศ
  อนกุรรมกำรและเลขำนกุำร
  ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
 8. นำงสำวปิยวรรณ จำรุภุมมิก  ผู้ช่วยเลขำนุกำร
  ส�ำนกังำนพัฒนำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ

 อ�านาจหน้าที่

 1. พิจำรณำและกล่ันกรองรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำร
ภูมอิำรยธรรมสุวรรณภูมด้ิวยเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ ตำมที่
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเสนอ เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์โครงกำร
 2. ให้ค�ำแนะน�ำและให้แนวทำงในกำรด�ำเนินโครงกำรแก้ไขปัญหำ
และให้ค�ำปรกึษำเกีย่วกบักำรด�ำเนนิโครงกำร ให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์
และติดตำมกำรด�ำเนินโครงกำรให้เป็นไปตำมแผนงำนที่ก�ำหนดไว้
 3. ด�ำเนินกำรเผยแพร่ และประชำสัมพันธ์โครงกำรต่อสำธำรณชน
 4. แต่งตั้งคณะท�ำงำนเพื่อท�ำกำรอื่นใดอันอยู่ในอ�ำนำจและหน้ำที่
 5. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

13. คณะกรรมการก�ากับดูแลโครงการระบบดาวเทียมส�ารวจเพื่อการ
พัฒนา (THEOS-2)
 องค์ประกอบ

 1. นำยกฤษฎำ บุณยสมิต  ที่ปรึกษำ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ

 2. นำยวีระพงษ์ แพสุวรรณ  ประธำนกรรมกำรร่วม
  ประธำนกรรมกำร สทอภ. และ
 3. นำยสมเจตน์ ทิณพงษ์
  ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร สทอภ.
 4. นำยปกรณ์ อำภำพันธุ์  กรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. นำยบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์  กรรมกำร
  กรรมกำร สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 6. พลตรี กฤษณ์ บัณฑิต  กรรมกำร
  รองเจ้ำกรมแผนที่ทหำร
 7. นำยสมประสงค์ บุญยะชัย  กรรมกำร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 8. ผู้แทนส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  กรรมกำร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 9. นำวำอำกำศเอก ฐำกูร เกิดแก้ว  กรรมกำร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 10. นำยสุระ พัฒนเกียรติ  กรรมกำร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 11. ผู้อ�ำนวยกำร สทอภ.  กรรมกำรและเลขำนุกำร
 12. เจ้ำหน้ำที ่สทอภ. ทีผู่อ้�ำนวยกำรมอบหมำย จ�ำนวนไม่เกนิ 4 คน
  ผู้ช่วยเลขำนุกำร

 อ�านาจหน้าที่

 1. ก�ำกับ ดูแล ประสำน ติดตำม และเร่งรัดกำรด�ำเนินงำนและกำร
บริหำรโครงกำรในทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ควำมก้ำวหน้ำตำมก�ำหนดเวลำ 
คุณภำพและปริมำณผลงำน และควำมคุ้มค่ำกับงบประมำณ รวมทั้งกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของโครงกำร
 2. ก�ำหนดแนวทำงและติดตำมกำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 
(Economic Value) ตำม Feasibility Study ของโครงกำร
 3. ก�ำกับและดูแลกำรบริหำรโครงกำรในทุกองค์ประกอบของ
โครงกำร ทั้งด้ำน Human Side (Capacity Building), Hardware Side 
(Satellite, Infrastructure) และ Software Side (Integrated Solution/
AIP)
 4. วิเครำะห์และเสนอแนะแนวทำงกำรเชือ่มโยงกำรหลอมรวมระบบ
กำรท�ำงำน (System Infusion) ขององค์กรและยุทธศำสตร์องค์กรที่
เกีย่วข้องกบัโครงกำร (Strategy) ตลอดจนกำร Re-Structure, Re-Staffing 
ขององค์กรและบุคลำกรเพ่ือให้ตอบสนองต่อกำรก�ำกับและขับเคล่ือน
โครงกำร
 5. แต่งตัง้คณะอนกุรรมกำรหรอืคณะท�ำงำนเพ่ือปฏิบติังำนสนบัสนนุ
กำรท�ำงำนตำมอ�ำนำจหน้ำที่
 6. รำยงำนผลและเสนอแนะจำกกำรประชมุของคณะกรรมกำรก�ำกบั
ดูแลโครงกำรระบบดำวเทียมส�ำรวจเพื่อกำรพัฒนำ (THEOS-2) ต่อคณะ
กรรมกำร สทอภ. ทุก 1 เดือนนับแต่วันที่ค�ำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
 7. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร สทอภ.



14. คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการใน 
คณะกรรมการบริหารส�านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
องค์ประกอบ

 1. นำงสำวปัทมำ เธียรวิศษิฎ์สกลุ ประธำนอนกุรรมกำร
  รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ
 2. ผู้แทนส�ำนักงำน ก.พ.ร.  อนุกรรมกำร
 3. นำงสำวสุวรรณี ค�ำมั่น  อนุกรรมกำร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. นำยเพิ่มสุข สัจจำภิวัฒน์  อนุกรรมกำร
  หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
  วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 5. นำยพันธุ์อำจ ชัยรัตน์  อนุกรรมกำร
  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
 6. เจ้ำหน้ำที่ สทอภ. ที่ผู้อ�ำนวยกำร สทอภ. มอบหมำย เลขำนุกำร

อ�านาจหน้าที่

 1. ด�ำเนนิกำรสรรหำประธำนและกรรมกำรในคณะกรรมกำรฯ ตำม 
ข้ันตอน วธีิกำรและระยะเวลำทีก่�ำหนดในระเบยีบส�ำนกังำนพัฒนำเทคโนโลย ี
อวกำศและภูมสิำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร

สรรหำประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในคณะกรรมกำรส�ำนกังำนพัฒนำ
เทคโนโลยีอวกำศและภูมสิำรสนเทศ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้ได้มำซึง่บคุคลทีม่ี
ควำมรูค้วำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสมกบักจิกำรขององค์กำร
มหำชน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 20 แห่ง
พระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมอย่ำงอื่นตำมที่ก�ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำจัดต้ัง
ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 
พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยอำจก�ำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะของควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ดงักล่ำวเพ่ิมเตมิได้ 
ทั้งนี้ กำรก�ำหนดรำยละเอียดดังกล่ำวจะต้องอยู่ภำยใต้กรอบคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ำมของผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรตำมมำตรำ 20 แห่งพระรำชบญัญติัองค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่ก�ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส�ำนักงำน
พัฒนำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2543 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย
 2. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร สทอภ.
 อนึง่ หำกหลักเกณฑ์และค�ำส่ังใดของ สทอภ. ทีข่ดัหรอืแย้งกับค�ำสัง่นี้ 
ให้ค�ำสั่งนี้มีผลใช้บังคับเหนือหลักเกณฑ์และค�ำสั่งดังกล่ำว

ต�ำแหน่ง 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ผู้บริหำร (หัวหน้ำฝ่ำยขึ้นไป) 43 43 83 82 96 97 45 39

วิศวกร 49 40 45 34 28 30 36 34

นักภูมิสำรสนเทศ 57 48 51 51 44 48 61 59

นักวิจัย/นักเทคโนโลยีอวกำศ/นักพัฒนำนวัตกรรม/
นักวิชำกำรเผยแพร่

30 24 25 36 39 34 56 35

บริกำร/บริหำรทั่วไป 102 124 106 106 105 105 106 20

เจ้ำหน้ำที่สนับสนุน 18 24 16 15 14 13 20 121

รวม 299 303 326 324 326 327 324 308

ปริญญำเอก 6 9 17 20 26 21 16 21

ปริญญำโท 130 109 112 106 112 137 102 138

ปริญญำตรี 140 163 181 182 173 155 200 133

ต�่ำกว่ำปริญญำตรี 23 22 16 16 15 14 6 16

รวม 299 303 326 324 326 327 324 308

อัตราก�าลัง
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หน้าที่
ความรับผิดชอบ

ส�านักตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรบริหำร กำรเงิน 

งบประมำณ กำรบริหำรทรัพย์สินอ่ืนๆ ของ สทอภ. ให้ค�ำปรึกษำแก ่
ผู้บริหำรของหน่วยงำนและหน่วยรับตรวจ เพื่อแก้ไขและปรับปรุงให้เป็น
ไปตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง มติคณะกรรมกำร
บรหิำรและมตคิณะรฐัมนตรท่ีีเกีย่วข้อง เพ่ือให้กำรปฏิบติังำนบรรลุเป้ำหมำย 
และเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ฝ่ายกฎหมายและสัญญา
จัดท�ำ ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ค�ำสั่งและประกำศ

ต่ำงๆ ของ สทอภ. ให้ค�ำปรึกษำ แนะน�ำตีควำมให้ควำมเห็นและตอบ
ข้อหำรือที่เก่ียวข้องกับงำนด้ำนกฎหมำย งำนด้ำนนิติกรรม สัญญำ 
แก่หน่วยงำนภำยใน กำรระงับข้อพิพำทระหว่ำง สทอภ. กับหน่วยงำน
ภำยนอก งำนด้ำนวินัย อุทธรณ์ร้องทุกข์ภำยในองค์กร

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
จัดท�ำเอกสำรวำระกำรประชุม มติและรำยงำนกำรประชุม 

คณะกรรมกำรบริหำร ประสำน ติดตำม และด�ำเนินงำนตำมนโยบำย 
คณะกรรมกำรบริหำรร่วมกับหน่วยงำนตำ่งๆ สนับสนุนกำรปฏิบัติหนำ้ที่
ของคณะกรรมกำรบริหำรในกำรขับเคล่ือน และก�ำกับดูแลกิจกำร 
ขององค์กรและกำรพัฒนำตนเอง รวมทั้งกำรประเมินตนเอง และกำร 
เข้ำรับกำรอบรม ศึกษำดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ

ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ
จัดท�ำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรด้ำนระบบข้อมูลภูมิสำรสนเทศ 

ประสำน รวบรวม ติดตำมกำรจดัท�ำชัน้ข้อมลูพ้ืนฐำนสำรสนเทศ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนภูมสิำรสนเทศของประเทศ (National Spatial Data 
Infrastructure: NSDI) กำรบริกำร กำรด�ำเนินงำนด้ำนระบบสืบค้นและ
แลกเปล่ียนข้อมลูภูมสิำรสนเทศ (Geo-Spatial Clearing House) ภำยใต้ 
กรอบกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนภูมิสำรสนเทศของประเทศ รวมทั้ง 
ประสำนงำน กำรเชือ่มโยงเครอืข่ำยกำรบรกิำรข้อมลูภูมสิำรสนเทศระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องศึกษำและพัฒนำจัดท�ำมำตรฐำนกลำงของ
ข้อมูลและระบบภูมิสำรสนเทศ ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริมและถ่ำยทอด
กำรใช้งำนมำตรฐำนภูมิสำรสนเทศและควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนภูมิสำรสนเทศของประเทศสู่ผู้ใช้งำนในทุกระดับ

ส�านักโครงการ THEOS-2
บริหำรจัดกำรโครงกำรระบบดำวเทียมส�ำรวจเพ่ือกำรพัฒนำ 

(THEOS-2) พัฒนำแพลทฟอร์ม AIP (Actionable Intelligence Policy) 
ส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำรเชิงพ้ืนที่แบบองค์รวม และร่วมกับหน่วยงำน 
ผู ้ใช ้ในกำรพัฒนำและขับเคล่ือนกำรประยุกต์ใช้งำนระบบโชลูชั่น 
แอปพลิเคชัน่ภูมสิำรสนเทศเพ่ือสร้ำงคุณค่ำต่อประเทศ ทัง้ด้ำนเศรษฐกจิ
สังคม ส่ิงแวดล้อม และควำมมั่นคง ส่งเสริมกำรก�ำหนดวำระส�ำคัญ 
ของ สทอภ. รวมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกร กำรปรับปรุงกลไก 
กำรบริหำรจัดกำรและกำรด�ำเนินงำน เพ่ือยกระดับ และน�ำไปสู่องค์กร
แห่งคุณค่ำ (Value-based organization)

ภารกิจนวัตกรรมอวกาศ
บริหำรและจัดกำร ทรัพยำกรและโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี

อวกำศและกำรส�ำรวจจำกระยะไกล อุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ 
และพัฒนำเทคโนโลยี ส่งเสริมนวัตกรรมด้ำนอวกำศและกำรส�ำรวจ 
ระยะไกล เพ่ือกำรพัฒนำธุรกจิและบรกิำรตลอดจนอตุสำหกรรมต่อเนือ่ง 
รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุนและบูรณำกำรเครือข่ำยพันธมิตรเพ่ือสร้ำง
นวัตกรรมด้ำนอวกำศและกำรส�ำรวจระยะไกล บริหำรจัดกำรระบบ
ดำวเทยีม กำรควบคมุและกำรรบัสัญญำณ เพ่ือผลิตข้อมลูมำตรฐำนตำม
นโยบำยของ สทอภ. และตรงต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรอย่ำง 
ต่อเนื่อง

ส�านักปฏิบัติการดาวเทียม
ควบคุมกำรปฏิบัติกำรของดำวเทียมไทยโชต และดำวเทียมส�ำรวจ

โลกของประเทศไทยในอนำคต รับสัญญำณดำวเทียมดวงอื่นๆ เพื่อผลิต
ข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียมให้ได้มำตรฐำน ตรวจสอบ ติดตำม วำงแผนถ่ำย
ภำพตำมนโยบำยของ สทอภ. และควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร รวมทั้ง 
จดัท�ำคลงัข้อมลูจำกดำวเทยีม บ�ำรงุรกัษำ โครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบปฏิบตักิำร 
ภำคพื้นดินต่ำง ๆ  เพื่อให้ภำรกิจสำมำรถด�ำเนินไปได้อย่ำงต่อเนื่องและมี
คุณภำพ

ส�านักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
ส่งเสริมและขับเคล่ือนกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนอวกำศและกำร

ส�ำรวจจำกระยะไกล บริหำรจัดกำรพ้ืนที่เพ่ือรองรบักำรด�ำเนนิธุรกจิและ
อตุสำหกรรม กำรบรกิำรเชงิพำณชิย์และบ่มเพำะในกำรพัฒนำเทคโนโลยี
อวกำศและภูมิสำรสนเทศระหว่ำงหน่วยงำนภำยนอก / ผู้รับบริกำร 
กับสทอภ. ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ



ภารกิจประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ
จัดหำ ผลิต และให้บริกำรข้อมูลภูมิสำรสนเทศจำกดำวเทียมและ

จำกแหล่งอื่น ๆ  สร้ำงมูลค่ำและคุณค่ำของผลิตภัณฑ์และบริกำร บริหำร
จัดกำร ระบบบริกำรข้อมูลภูมิสำรสนเทศพ้ืนฐำนกลำง (FGDS) ของ
ประเทศ และบ�ำรุงรักษำระบบส�ำรวจภำคพื้นดิน เพื่อให้บริกำรได้อย่ำงมี
ประสทิธิภำพ รวมทัง้พัฒนำควำมร่วมมอื ธุรกจิกบัพันธมติรและเครอืข่ำย
ทั้งในและต่ำงประเทศ

ส�านักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ
ส�ำรวจ รวบรวม จัดหำ และผลิตข้อมูลจำกดำวเทียมและข้อมูล 

ภูมสิำรสนเทศ และผลิตภัณฑ์อืน่ ๆ  ให้พร้อมใช้งำนบรหิำรจดักำรฐำนข้อมลู 
ภูมสิำรสนเทศให้เป็นไปตำมมำตรฐำน พัฒนำเครอืข่ำยและเชือ่มโยงระบบ
กำรบริกำรข้อมูลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล

ส�านักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ
จัดหำ พัฒนำ เผยแพร่ และให้บริกำรข้อมูลจำกดำวเทียม ข้อมูล 

ภูมิสำรสนเทศที่ได้มำตรฐำน เครื่องมือ ระบบอุปกรณ์ เทคนิควิธี กำรให้
ค�ำปรึกษำ ผู้เชี่ยวชำญ รวมทั้งกำรดูแลรักษำและปรับปรุงฐำนข้อมูล 
เพ่ือกำรใช้ประโยชน์ในเชิงสำธำรณะและเชิงธุรกิจ รวมถึงพัฒนำและ 
ให้บริกำรต้นแบบและแบบจ�ำลอง กำรใช้ประโยชน์ข้อมูลจำกดำวเทียม 
และภูมสิำรสนเทศในด้ำนต่ำง ๆ  เพ่ือสนบัสนนุกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกร 
ธรรมชำต ิส่ิงแวดล้อม ภัยพิบติั เศรษฐกจิ สังคม ควำมมัน่คง และคณุภำพ
ชีวิต ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร และผลักดันให้เกิดกำรใช้ประโยชน์
ข้อมูลในกำรพัฒนำประเทศ

ส�านักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร
ศึกษำ ติดตำม วิเครำะห์สถำนกำรณ์ และพัฒนำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งก�ำหนดบทบำทขององค์กรในกำรด�ำเนินงำนร่วมกับพันธมิตรและ
เครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ ด�ำเนินกำรด้ำนกำรตลำด เพ่ือผลักดัน
ให้กำรบริกำรข้อมูล และผลิตภัณฑ์อย่ำงทัว่ถงึ และแสวงหำพันธมติร เพ่ือ
ด�ำเนนิกำรทั้งเชิงสำธำรณประโยชน์และเชิงธุรกิจ

สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ผลิตบุคลำกรด้ำนวิชำกำรเพ่ือกำรวิจัย กำรพัฒนำนวัตกรรมและ

ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ ด�ำเนินกำร
โครงกำรวิจยัเพ่ือสร้ำงฐำนควำมรู ้ทัง้ในปัจจบุนัและอนำคต บรกิำรให้ค�ำ
ปรึกษำด้ำนองค์ควำมรู้และส่ือกำรเรียนกำรสอนด้ำนเทคโนโลยีอวกำศ
และภูมิสำรสนเทศแก่กลุ่มเป้ำหมำยในทุกระดับตำมควำมต้องกำรของ
หน่วยงำนและผู้รับบริกำร

กลุ่มวิชาการ
ด�ำเนนิโครงกำร วิจยั พัฒนำ โครงกำรศกึษำต่ำง ๆ  ในฐำนะที่ปรึกษำ

ตำมกรอบโครงกำรที่ก�ำหนด จัดหำ พัฒนำ เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลำกร 

สร้ำงเครอืข่ำยและประสำนแหล่งทนุทำงวิชำกำร เพ่ือกำรด�ำเนนิโครงกำร 
จัดท�ำรำยงำนผลกำรวิจัย รวบรวม สร้ำงกลุ่มนักวิจัย เพื่อกำรปฏิบัติงำน
เฉพำะกจิในลักษณะโครงกำร (Project based) ตำมวำระ (Agenda) ทีส่�ำคญั 
ในปัจจบุนัและอนำคต ตำมควำมต้องกำรทัง้ภำยในและภำยนอกส�ำนกังำน
พัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ พัฒนำและเชื่อมโยงเครือข่ำยทำงวิชำกำรกับ

สถำบันกำรศึกษำ ก�ำหนดและออกแบบหลักสูตรตำมควำมต้องกำร เพื่อ
ยกระดับขีดควำมสำมำรถบุคลำกรให้พร้อมใช้งำนด้ำนเทคโนโลยีอวกำศ
และภูมสิำรสนเทศ บรกิำรจดัฝึกอบรม ประชมุวิชำกำร และกจิกรรมอืน่ๆ 
สร้ำงควำมตระหนักและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์อย่ำงแพร่หลำยและ 
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนำและบริหำรแหล่งเรยีนรูภู้มสิำรสนเทศสำธำรณะ 
เช่น ห้องสมดุ ศนูย์กำรเรยีนรูพ้ิพิธภัณฑ์และยำนยนต์แห่งกำรเรียนรู้

ภารกิจขับเคลื่อนองค์กร
วำงแผน สนับสนุนและบูรณำกำรพันธกิจองค์กรขับเคล่ือนองค์กร

ตำมนโยบำยและควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับ
ประเทศ ภูมิภำค และนำนำชำติ อ�ำนวยกำรให้องค์กรมีกำรด�ำเนินกำร 
ที่คล่องตัว มีควำมยืดหยุ่น สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับปัจจัยเงื่อนไขและ
สถำนกำรณ์ทั้งภำยในและภำยนอก บริหำรจัดกำรและพัฒนำ องค์กร 
ทรพัยำกรบคุคล งบประมำณ พัสด ุระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและทรพัย์สิน
องค์กร ตลอดจนก�ำหนด ตดิตำม และทบทวนกจิกรรมกำรด�ำเนนิงำนของ
ทุกภำรกิจของ สทอภ. ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกำรภำยนอก รวมทั้งจัดกำร
ให้องค์กรมีจุดยืนและภำพลักษณ์ที่สมดุลระหว่ำงกำรเป็นองค์กรเพ่ือ
ประโยชน์ทำงสังคมและทำงธุรกิจ

ส�านักบริหารกลาง
ให้บริกำรงำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนขององค์กร ได้แก่ งำนสำรบรรณ 

บริหำรงำนทั่วไป พัสดุ อำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ กำรเงิน กำรคลัง 
รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำรขององค์กร ตลอดจน กำรบรหิำรจดักำรกำรบรหิำรงำนบคุคล เพ่ือ
กำรขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด

ส�านักยุทธศาสตร์
จดัท�ำและทบทวนยุทธศำสตร์ แผนปฏบิตักิำร และจดัท�ำงบประมำณ

เพ่ือกำรด�ำเนนิงำนในทกุภำรกจิ วเิครำะห์ทศิทำงกำรด�ำเนนิงำนทัง้ปัจจบุนั
และอนำคต ติดตำม ประเมินผล บริหำรผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
ต่ำงๆ ภำยใน สทอภ. ให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ พัฒนำองค์กรและ
ทรพัยำกรบคุคลให้มศีกัยภำพเพ่ือกำรขบัเคล่ือนองค์กรให้บรรลุเป้ำหมำย
รวมท้ังสร้ำงและส่งเสริมภำพลักษณ์ขององค์กรให้มีควำมโดดเด่น 
สอดคล้องกับบทบำทหน้ำที่ และยุทธศำสตร์ของ สทอภ. เพ่ือให้เป็นที่
ยอมรับทั้งในและต่ำงประเทศ
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โครงสร้างองค์กร
Organization Chart

ส�านักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ
Geo-information Products Office

ส�านักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร
Business and Alliance Development Office

ส�านักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ
Business and Alliance Development Office

ส�านักบริหารกลาง
Administration Office

ส�านักยุทธศาสตร์
Corporate Strategy Office

กลุ่มวิชาการ Academic Section

ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
Knowledge Development 

and Outreach Office

ส�านักพัฒนาอุทยานรังสรรค์
นวัตกรรมอวกาศ
Space Krenovation Park

ส�านักปฏิบัติการดาวเทียม
Satellite Operation Office

คณะกรรมการ สทอภ.
Board of Directors

ผู้อ�านวยการ
Executive Director

ส�านักตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

รองผู ้อ�านวยการ
Deputy Executive Director

รองผู ้อ�านวยการ
Deputy Executive Director

อธิการสถาบัน
Director of GISTDA Academy

ผู้ช่วยผู ้อ�านวยการ
Assistant Executive Director

ฝ่ายกฎหมายสัญญา
Legal and Contrat Division

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
Executive Board Secretary Division

ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ภูมิสารสนเทศของประเทศ

National Spatial DataInfrastructure Division

ส�านักโครงการธีออส-2

รองผู ้อ�านวยการ
Deputy Executive Director

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Ministry of Higher Education, Science,
Research and Innovation
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คณะกรรมการ สทอภ.

พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร. สมบัติ อยู่เมือง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมประสงค์ บุญยะชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พลโท หัสฎี วงศ์อิศเรศ
เจ้ากรมแผนท่ีทหาร
กรรมการโดยต�าแหน่ง

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
กรรมการโดยต�าแหน่ง

นางเยาวลักษณ์ จ�าปีรัตน์
ผู้แทนผู้อ�านวยการ
ส�านักงบประมาณ 
กรรมการโดยต�าแหน่ง

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
ประธานกรรมการ

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้อ�านวยการ สทอภ. กรรมการ
และเลขานุการ 
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นายด�ารงค์ฤทธิ์  เนียมหมวด
ปฏิบัติงาน อธิการสถาบันวิทยาการ
อวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ.

นางกานดาศรี ลิมปาคม
ปฎิบัติงาน รองผู้อ�านวยการ สทอภ.

นายพีร ์ ชูศรี
รองผู้อ�านวยการ สทอภ.

นางเวียรเธียร คชบุตรธาดา
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ สทอภ.

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้อ�านวยการ สทอภ.

นายตติยะ ช่ืนตระกูล
ปฎิบัติงาน
รองผู้อ�านวยการ สทอภ.

คณะผู ้บริหาร สทอภ.



นายบุญชุบ บุ ้งทอง
ผู้อ�านวยการส�านักปฎิบัติการดาวเทียม

นายพีร ์ ชูศรี
รักษาการ
ผูอ้�านวยการส�านกับรหิารกลาง

นางศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล
ผู้อ�านวยการส�านักประยุกต์
และบริการภูมิสารสนเทศ

นางสาวดวงรัตน์ ภัทรธัญญา
ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน

คณะผู ้บริหาร สทอภ.
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นายตติยะ ช่ืนตระกูล
ผู้อ�านวยการส�านัก
ผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ

นางสาวปราณปริยา วงค์ษา
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาและถ่ายทอด
องค์ความรู้

นางสาวระวีวรรณ นุชประมูล
ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์์

นางกานดาศรี ลิมปาคม
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาธุรกิจ
และเครือข่ายพันธมิตร

นายด�ารงค์ฤทธิ์  เนียมหมวด
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนา
อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

คณะผู ้บริหาร สทอภ.



ภาคผนวก ค. ข้อมูลคณะกรรมการ
ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. 

1. ประวัติคณะกรรมการ สทอภ. ชุดที่ 5
คณะกรรมการ สทอภ. ชุดที่ 5
ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง 10 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ : ประธานกรรมการ 

อายุ  64 ปี  

ประวัติกำรศึกษำ
• ปริญญำตรี วิทยำศำสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
• ปริญญำโท วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (ฟิสิกส์)
 Kent State University, Ohio, U.S.A.
• ปริญญำเอก วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์นิวเคลียร์) 
 Kent State University, Ohio, U.S.A. 
• ปริญญำวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร หลักสูตร วปอ. รุ่น 47 
• ปริญญำวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ฟิสิกส์) มหำวิทยำลัย 
 เชียงใหม่

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
• รองศำสตรำจำรย์ ภำควิชำฟิสิกส์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย 
 เชียงใหม่ (พ.ศ. 2523 - 2536)
• รองศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำฟิสกิส์ ส�ำนกัวชิำวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย 
 เทคโนโลยีสุรนำรี (พ.ศ. 2536 - 2544)
• ผู ้อ�ำนวยกำรศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำร ี
 (พ.ศ. 2536 - 2544)
• รกัษำกำรผูอ้�ำนวยกำรศนูย์ปฏิบติักำรวจิยัเครือ่งก�ำเนดิแสงซนิโครตรอน 
 แห่งชำติ (พ.ศ. 2540 - 2544)
• ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์ปฏิบตักิำรวิจยัเครือ่งก�ำเนดิแสงซนิโครตรอนแห่งชำติ  
 (พ.ศ. 2544 - 2551) 
• รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน)  
 (พ.ศ. 2551 - 2552)
• รองปลดักระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2551 - 2555)
• กรรมกำรบริหำร สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)  
 (พ.ศ. 2552 - 2559)
• ประธำนฝ่ำยไทย ASEAN-COST (ASEAN Committee on Science & 
 Technology) (พ.ศ. 2553 - 2554)
• กรรมกำรบริหำร สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
 (พ.ศ. 2553 - 2559)
• ประธำนกรรมกำรบริหำร สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ  
 (พ.ศ. 2554 - 2555)

• ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2555 - 2559)
• กรรมกำรบรหิำร ส�ำนกังำนพัฒนำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ  
 (องค์กำรมหำชน) (พ.ศ. 2555 - 2559)
• รองประธำนกรรมกำรบริหำร ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ 
 เทคโนโลยีแห่งชำต ิ(พ.ศ. 2555 - 2559)
• ประธำนกรรมกำรบริหำร องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ  
 (พ.ศ. 2555 - 2559)
• รองประธำนกรรมกำรบริหำร ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย 
 วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ  (พ.ศ. 2555 - 2559)
• กรรมกำรบรหิำร ส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรวิจยั (พ.ศ. 2555 - 2559)
• กรรมกำร สภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหำวิทยำลัยเทคโนโลย ี
 สุรนำรี (พ.ศ. 2556 - ก.ค. 2560)
• ที่ปรึกษำรัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 (ดร.อรรชกำ สบุีญเรอืง) (พ.ศ. 2560 - 2561)
• ทีป่รกึษำคณะกรรมกำรส�ำนกังำนนวัตกรรมแห่งชำต ิ(พ.ศ. 2560 - 2561)
• ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและ 
 ภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) (พ.ศ. 2560 - 2561)

ต�ำแหน่งอื่นๆ	ในปัจจุบัน
• อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
• ที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย 
 และนวัตกรรม (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)
• ประธำนคณะกรรมกำรนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
• กรรมกำร สภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
• กรรมกำร สภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
• ประธำนคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลโครงกำรระบบดำวเทียมส�ำรวจเพ่ือ 
 กำรพัฒนำ (THEOS-2) : สทอภ.
• ประธำนคณะอนกุรรมกำรพัฒนำองค์กรและบรหิำรงำนบคุคล : สทอภ.
• ประธำนคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบั ติงำนตำมแผน 
 ยุทธศำสตร์ของ สทอภ.

รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม : ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม

(กรรมการโดยต�าแหน่ง) อายุ  59 ปี 

ประวัติกำรศึกษำ
• ปริญญำบัตร วิทยำศำสตรบัณฑิต คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  
 มหำวิทยำลัยมหิดล
• ปริญญำบัตร แพทยศำสตรบัณฑิต คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  
 มหำวิทยำลัยมหิดล 
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• วุฒิบัตรศัลยศำสตร์ทั่วไป คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
 มหำวิทยำลัยมหิดล
• Jaycee Burn Center, Department of Surgery, University of North  
 Carolina at Chapel Hill, North Carolina, U.S.A. - Certificate in  
 Research Fellow in Burn and Trauma
• Department of Surgery, State University of New York at Syracuse,  
 New York, U.S.A. - Certificate in Clinical Fellow in Surgical 
 Nutrition
• ปรญิญำบตัร วิทยำลัยป้องกนัรำชอำณำจกัร (วปอ.รุน่ 51)

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
• รองคณบดี ฝ่ำยนโยบำยและแผน คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  
 (ต.ค. 2543 - ก.ย. 2545)
• รองคณบด ีฝ่ำยบรหิำร คณะแพทยศำสตร์ศริริำชพยำบำล (ต.ค. 2545 - 
 ก.ย. 2547)
• รองคณบดี ฝ่ำยกำรศึกษำก่อนปริญญำ (ต.ค. 2549 - ธ.ค. 2550)
• รองคณบด ีฝ่ำยนโยบำยและสำรสนเทศ คณะแพทยศำสตร์ ศริริำชพยำบำล 
 (ต.ค. 2547 - ธ.ค. 2550) 
• ผู ้อ�ำนวยกำร ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก มหำวิทยำลัยมหิดล 
 (11 ธ.ค. 2550 - ธ.ค. 2557)
• รองอธิกำรบด ีฝ่ำยนโยบำยและแผน มหำวิทยำลัยมหดิล (9 ธ.ค. 2550 - 
 21 ธ.ค. 2557)
• รองคณบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล
 (22 ม.ค. 2558 - 7 มิ.ย. 2558)
• รองเลขำธิกำร คณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ (8 ม.ิย. 2558 - 30 ก.ย. 2559)
• ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (1 ต.ค. 2559 - 1 พ.ค. 2562)

ต�ำแหน่งอื่นๆ	ในปัจจุบัน
• ประธำนกรรมกำร องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ
• ประธำนกรรมกำร สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน)
• กรรมกำร สภำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์
• กรรมกำร สภำสถำบันดนตรีกัลยำณิวัฒนำ
• กรรมกำร มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
• ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
• ประธำนกรรมกำรแพทย์, ที่ปรึกษำคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนำ
• อำจำรย์ประจ�ำ สำขำวิชำศัลยศำสตร์อุบัติเหตุ ภำควิชำศัลยศำสตร ์
 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
• ที่ปรึกษำงำนโภชนำศำสตร์คลินิก โรงพยำบำลศิริรำช
• ที่ปรึกษำสมำคมผู้ให้อำหำรทำงหลอดเลือดด�ำและทำงเดินอำหำร 
 แห่งประเทศไทย (SPENT = Society of Parenteral and Enteral  
 Nutrition of Thailand) 
• Director of PENSA center (Parenteral and Enteral Society of Asia)
• ประธำนคณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อ�ำนวยกำร  
 สทอภ.
• ประธำนคณะอนกุรรมกำรอทุธรณ์ ร้องทกุข์ และร้องเรยีน : สทอภ.

นางเยาวลักษณ์  จ�าปีรัตน์ : รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

ผู้แทนผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ (กรรมการโดยต�าแหน่ง)

อายุ  59 ปี 

ประวัติกำรศึกษำ
• ปรญิญำตร ีศลิปศำสตรบณัฑติ สำขำวชิำรฐัศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง
• ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ มหำวิทยำลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
• ปรญิญำบตัร วิทยำลัยป้องกนัรำชอำณำจกัร หลกัสูตร วปอ. รุน่ 55
• ประกำศนยีบตัร นกับรหิำรระดบัสูง (ส.นบส.) ส�ำนกังำน ก.พ.
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
• นกัวเิครำะห์งบประมำณเชีย่วชำญ
• ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัจดัท�ำงบประมำณด้ำนเศรษฐกจิ 2
• ทีป่รกึษำส�ำนกังบประมำณ 
ต�ำแหน่งอื่นๆ	ในปัจจุบัน
• คณะกรรมกำรจดักำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 ของส�ำนกังบประมำณ
• คณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีนมหดิลวิทยำนสุรณ์
• คณะกรรมกำรสถำบนัส่งเสรมิกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
• คณะกรรมกำรกองทนุเงนิให้กูยื้มเพ่ือกำรศกึษำ
• คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัมหำมกฏุรำชวิทยำลัย
• คณะกรรมกำรอดุมศกึษำ
• คณะกรรมกำรนโยบำยพ้ืนทีน่วัตกรรมกำรศกึษำ
• คณะกรรมกำรสภำนโยบำยกำรอดุมศกึษำ วิทยำศำสตร์ วิจยัและนวัตกรรม
• คณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุพัฒนำผูป้ระกอบกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม
• คณะกรรมกำรบรหิำรโครงกำรจดัตัง้สถำบนัไทยโคเซน็
• คณะกรรมกำรส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ประชำชนและหน่วยงำนของรฐั 
 มส่ีวนร่วมในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ

พลโท หัสฎี วงศ์อิศเรศ : เจ้ากรมแผนที่ทหาร

(กรรมการโดยต�าแหน่ง) (ด�ารงต�าแหน่งระหว่างวันที่

1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562)

อายุ  60 ปี 

ประวัติกำรศึกษำ
• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมแผนที่
• ปริญญำโท วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต หลักสูตรกำรจัดกำรป่ำไม้
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
• ผู้อ�ำนวยกำรกองพิมพ์ กรมแผนที่ทหำร
• นำยทหำรฝ่ำยเทคนิค กรมแผนที่ทหำร
• รองเจ้ำกรมแผนที่ทหำร
ต�ำแหน่งอื่นๆ	ในปัจจุบัน
• ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรเงนิทนุหมนุเวียนเพ่ือผลิตรปูถ่ำยทำงอำกำศ
• ประธำนคณะอนกุรรมกำรเทคนคิร่วมในกำรส�ำรวจจดัท�ำหลักเขตแดน 
 ร่วมระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน



นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(ด�ารงต�าแหน่งระหว่างวนัท่ี 10 ก.ค. 2561 - 7 พ.ค. 2562)

อายุ  62 ปี 

ประวัติกำรศึกษำ
• ปรญิญำตร ีศิลปศำสตรบณัฑติ (รฐัศำสตร์) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
• ปริญญำโท พัฒนบริหำรศำสตรมหำบัณฑิต (รัฐประศำสนศำสตร์)  
 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
• ปริญญำบัตร หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร วิทยำลัยป้องกัน 
 รำชอำณำจักร (วปอ.) ปี 2549
• ปรญิญำพุทธศำสตรดษุฎีบณัฑติกติติมศกัดิ ์มหำวิทยำลัยมหำจฬุำลงกรณ 
 รำชวิทยำลัย
• ประกำศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
 รุ่นที่ 113 และหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 33  
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• ประกำศนยีบตัร หลกัสูตรผูบ้รหิำรกระบวนกำรยุติธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.) 
 รุ่นที่ 14 วิทยำลัยกำรยุติธรรมสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร 
 ศำลยุติธรรม
• ประกำศนยีบตัร หลกัสูตรหลักนติธิรรมเพ่ือประชำธิปไตย (นธป.) รุน่ที ่4 
 วิทยำลัยศำลรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ
• ประกำศนยีบตัร หลักสูตรผูบ้รหิำรระดบัสูง สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ  
 (วตท.) รุ่นที่ 24 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
• ประกำศนยีบตัร หลักสูตรผูบ้รหิำรระดบัสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน (วพน.)  
 รุ่นที่ 11 สถำบันวิทยำกำรพลังงำน 
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
• รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ
• ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ
• เลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ 
 งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 - 2557
• รองประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ 
 งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2561
• คณะกรรมกำรกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
• คณะกรรมกำรบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน)
• คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
• กรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
• กรรมกำรบริหำรศำลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
• สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.)
ต�ำแหน่งอื่นๆ	ในปัจจุบัน
• สมำชิกวุฒิสภำ  

ผศ.ดร.สมบัติ  อยู่เมือง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อายุ  62 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
• ปริญญำตรี วิทยำศำสตรบัณฑิต (สำขำธรณีวิทยำ) จุฬำลงกรณ์ 
 มหำวิทยำลัย
• ปริญญำโท วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (สำขำธรณีวิทยำ) จุฬำลงกรณ์ 
 มหำวิทยำลัย
• ปรญิญำเอก วิทยำศำสตรดษุฎีบณัฑติ (สำขำธรณวิีทยำ) จฬุำลงกรณ์ 
 มหำวิทยำลัย
• หลักสตูรจติวิทยำควำมมัน่คง วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร ปี 2537
• ประกำศนยีบตัร หลักสูตร Director Certificate Program รุน่ที ่184/2014  
 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย
• ประกำศนียบัตร หลักสูตร How to develop a Risk Management  
 Plan รุ่นที่ 4/2013 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• ประกำศนียบัตร หลักสูตร Successful Formulation & Execution of  
 Strategy รุ่นที่ 19/2013 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• ประกำศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Committee Program  
 รุ่นที่ 2/2013 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• ประกำศนียบัตร หลักสูตร How to Measure the Success of 
 Corporate Strategy รุ่นที่ 4/2014 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร 
 บริษัทไทย
• ประกำศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)  
 รุ่นที่ 33/2014 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
• รองผูอ้�ำนวยกำร ส�ำนกักฬีำ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั (พ.ศ. 2536 - 2538)
• รองผู ้อ�ำนวยกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 (พ.ศ. 2540 - 2542)
• รองผูอ้�ำนวยกำร สถำบนัวิจยัสภำวะแวดล้อม จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
 (พ.ศ. 2542 - 2544)
• กรรมกำร สภำวิจัยแห่งชำติ สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
 นิเทศศำสตร์ (สภำวิจัยแห่งชำติ) (พ.ศ. 2546 - 2549)
• ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) ของ 
 กระทรวงมหำดไทยและจงัหวัด (พ.ศ. 2546 - 2548)
• กรรมกำร คณะกรรมกำรภูมสิำรสนเทศแห่งชำต ิ(พ.ศ. 2550 - 2551)
• กรรมกำร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ เพ่ือวำงระบบ 
 กำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน�ำ้ (กยน.) (พ.ศ. 2554 - 2557)
• กรรมกำรอื่น ในคณะกรรมกำรบริหำรธนำคำรอำคำร สงเครำะห ์
 (พ.ศ. 2555 - 2557)
• กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 ของรัฐวิสำหกิจฯ (พ.ศ. 2555 - 2557)
• กรรมกำรผู ้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมกำรนโยบำยกำรให้เอกชน 
 ร่วมลงทนุในกจิกำรของรฐั (พ.ศ. 2556 - 2560)
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ต�ำแหน่งอื่นๆ	ในปัจจุบัน
• ผู้อ�ำนวยกำร ศูนย์วิจัยภูมิสำรสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
• ทีป่รึกษำโครงกำรกำรประยกุต์ใช้เทคโนโลยีภูมสิำรสนเทศเพ่ือสนบัสนนุ 
 กำรบรหิำรจดักำรของหน่วยงำนภำครัฐและกำรบริหำรจัดกำรพิบัติภัย 
 ธรรมชำติ ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• กรรมกำร คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลโครงกำรระบบดำวเทียมส�ำรวจ 
 เพื่อกำรพัฒนำ (THEOS-2) : สทอภ.
• ประธำนคณะอนกุรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละนโยบำยควำมรบัผดิชอบ 
 ต่อสังคมเพ่ือกำรพัฒนำทีย่ัง่ยืน : สทอภ.

พลเรือเอก ทวีวุฒิ  พงศ์พิพัฒน์ :
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  อายุ  64 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
• ปรญิญำตร ีวิทยำศำสตรบณัฑติ จำกโรงเรยีนนำยเรอืโดยสอบได้ล�ำดบั 
 ที่ 1 ของพรรคนำวิน
• ปรญิญำโท รฐัศำสตรมหำบณัฑติ (บรหิำรรฐักจิ) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• หลักสูตรนำยทหำรชั้นต้น พรรคนำวิน
• หลักสูตรผู้บังคับกำรเรือและยุทธวิธีเรือผิวน�้ำ
• หลักสูตรเสนำธิกำรทหำรเรือ
• วิทยำลัยกำรทัพเรือ (วทร.)
• ประกำศนยีบตัร หลกัสูตรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัร จำกวทิยำลัยป้องกนั 
 รำชอำณำจักร (วปอ. 51)
• ประกำศนียบัตร จำกสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท. 19)
• ประกำศนียบัตร จำกวิทยำลัยพลังงำน (วพน. 7)
• ประกำศนียบัตร จำกสถำบันพระปกเกล้ำ (ปปร. 20)
• หลักสูตร Electronic warfare office course ประเทศอิตำลี
• หลักสูตร Basic Communication off OJT Marine Corps Conus 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• หลักสตูร Surface Warfare Officer Course, Department Head 
 ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• หลักสูตร Executive Logistic Management Course ประเทศ 
 สหรัฐอเมริกำ
• หลักสูตร Transnational Security Course (Senior Executive Course)  
 ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP155/2018) สมำคม 
 ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
• ผู้บัญชำกำรกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธกำร (อัตรำพลเรือตรี)
• เสนำธิกำรกองเรือป้องกันฝั่งกองเรือยุทธกำร
• เสนำธิกำรกองเรือภำคที่ 1 กองเรือยุทธกำร
• รักษำรำชกำรผู้อ�ำนวยกำรกำรท่ำเรือสัตหีบ
• เจ้ำกรมกำรสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศทหำรเรือ

• ผูช่้วยเสนำธิกำรทหำรเรอืฝ่ำยยุทธกำร (อตัรำพลเรือโท)
• รองเสนำธิกำรทหำรเรือ
• ที่ปรึกษำพิเศษกองทัพเรือ (อัตรำพลเรือเอก)
• เสนำธิกำรทหำรเรือ
• รองผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด
• รองประธำนกรรมำธิกำรกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
• กรรมำธิกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรมวลชน
• ประธำนอนกุรรมำธิกำรกจิกำรอวกำศในคณะกรรมำธิกำรวิทยำศำสตร ์
 เทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อสำรมวลชน
• คณะกรรมำธิกำรวสิำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัศุิลกำกร (ฉบบัที.่..) 
 พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระรำชก�ำหนดพิกัด 
 อัตรำศุลกำกร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่...) พ.ศ. .... (วิ.4)
• คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรชุมนุม 
 สำธำรณะ พ.ศ. ....
• ประธำนอนุกรรมำธิกำร พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ กสทช. พ.ศ. ....  
 ในกรรมำธิกำรวิสำมัญ พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ กสทช. พ.ศ. ....
• กรรมำธิกำรวิสำมัญ พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณ 
 รำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (วิ.2)
• สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
ต�ำแหน่งอื่นๆ	ในปัจจุบัน
• กรรมกำร ในคณะกรรมกำรปิโตรเลียม
• รองประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ 
 กำรรกัษำควำมปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....
• รองประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ 
 คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
• ประธำนคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง : สทอภ.
• กรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ : สทอภ.

นายสมประสงค์  บุญยะชัย : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อายุ  64 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกรรม  
 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
• ปริญญำโท Master of Engineering (IE & M) สถำบันเทคโนโลยี 
 แห่งเอเชีย (AIT) 
• ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำรัฐศำสตร์  
 มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 
• หลักสูตรวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร (วปรอ.4313) (พ.ศ. 2543)
• หลักสูตร Leading Change and Organizational Renewal (Graduate  
 School of Business, Stanford University) (พ.ศ. 2545)
• หลักสูตร Leadership Dilemmas and Profitable Growth : LDPG (IMD  
 International, MIT Sloan) (พ.ศ. 2547)



• หลักสูตร Directors Certification Program : DCP 67 สมำคมส่งเสริม 
 สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) (พ.ศ. 2548)
• หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส�ำหรับ 
 นักบริหำรระดับสูง (ปปร. รุ่น 11) (พ.ศ. 2550)
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง (วตท. รุ่น 6) สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน  
 (พ.ศ. 2551)
• หลักสูตร RCP : Role of the Chairman Program รุน่ 21/2552 สมำคม 
 ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
• หลักสตูร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 4) 
 (พ.ศ. 2553)
• หลักสูตร Corporate Restructuring, Mergers, and Acquisitions,  
 Harvad Business School (พ.ศ. 2554)
• หลกัสูตรผูบ้รหิำรกระบวนกำรยุติธรรม ระดบัสูง (บ.ย.ส. รุน่ 17) (พ.ศ. 2556)
• หลักสูตรผูบ้รหิำรระดับสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน (วพน.รุน่ 4) (พ.ศ. 2557)
• หลักสูตร High Performance Board ปี 2558 สถำบันกำรจัดกำร 
 นำนำชำติ (IMD) (พ.ศ. 2558)
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
• Executive Vice President, Shinawatra Group รับผิดชอบ 
 บมจ. แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) (พ.ศ. 2535 - 2536)
• กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร บมจ. แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส)  
 (พ.ศ. 2536 - 2539)
• ประธำนกรรมกำรบรหิำร บรษิทั Shin-IT จ�ำกดั และกรรมกำรผูอ้�ำนวยกำร 
 บมจ. แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) และบริษัทในเครือ 
 (พ.ศ. 2540 - 2541)
• ประธำนกรรมกำรบรหิำร บมจ. แอดวำนซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส)  
 และบริษัทในเครือ (พ.ศ. 2542 - 2543)
• รองประธำนกรรมกำรบริหำร กลุ่มบริษัทชิน คอร์ปอเรชั่นส์ และ 
 ประธำนกรรมกำรบรหิำร บมจ. แอดวำนซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) 
 (พ.ศ. 2543 - 2550)
• ประธำนกรรมกำรบริหำร กลุ่มอินทัช บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ และ 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร บมจ. แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส)  
  (พ.ศ. 2550 - 2551)
• ประธำนกรรมกำรบริหำร กลุ่มอินทัช บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ และ 
 รองประธำนกรรมกำรบรษิัท บมจ. แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส)  
 (พ.ศ. 2551 - 2558)
• ประธำนกรรมกำรบริหำร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ และกรรมกำร บมจ.  
 แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส), บมจ. ไทยคม (พ.ศ. 2559)
• ที่ปรึกษำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
ต�ำแหน่งอื่นๆ	ในปัจจุบัน
• รองประธำนกรรมกำร บมจ. แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส)
• รองประธำนกรรมกำร บริษัท โอสถสภำ จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำรยุทธศำสตร์ชำต ิ2560 ด้ำนกำรพัฒนำและเสรมิสร้ำงศกัยภำพ 
 ทรัพยำกรมนุษย์

• กรรมกำร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
• กรรมกำร บมจ. ไทยคม
• กรรมกำร บมจ. บีอีซี เวิลด์ 
• กรรมกำร บมจ. ดุสิตธำนี
• กรรมกำร คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลโครงกำรระบบดำวเทียมส�ำรวจ 
 เพื่อกำรพัฒนำ THEOS-2 : สทอภ.
• ประธำนคณะอนุกรรมกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรอุทยำนรังสรรค์ 
 นวัตกรรมอวกำศ : สทอภ.

ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์ : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อายุ  51 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
• ปรญิญำตร ีวิศวกรรมศำสตรบัณฑติ สำขำวิศวกรรมเครือ่งกล สถำบนั 
 เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
• ปริญญำโท M.Sc. (Engineering) - Civil Engineering (Remote  
 Sensing/GIS) Purdue University, Indiana, U.S.A.
• ปริญญำเอก Ph.D - Civil Engineering (Geomatics), Purdue 
 University, Indiana, U.S.A.
• หลกัสูตร Financial Statements of Directors (FSD) 35/2018, สมำคม 
 ส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
• หลกัสูตรวุฒบิตัร กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรส�ำหรบักรรมกำรและผู้บริหำร 
 ระดบัสงูของรฐัวิสำหกจิและองค์กำรมหำชน รุน่ที ่17 (PDI 17) สถำบนั 
 พระปกเกล้ำ
• หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูง กำรเมืองกำรปกครองในระบอบ 
 ประชำธิปไตยส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 20  (ปปร. 20) สถำบัน 
 พระปกเกล้ำ  
• หลักสูตรพลังงำนส�ำหรับผู้บริหำร (Executive Energy Program: EEP)  
 รุ ่นที่ 1 สถำบันพลังงำนเพ่ืออุตสำหกรรม สภำอุตสำหกรรมแห่ง 
 ประเทศไทย
• หลักสูตร Leadership Communication Berkeley Executive 
 Coaching Institute, U.S.A.
• หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูง กำรเสริมสร้ำงสังคมสันติสุขรุ่นที่ 4  
 (4ส4) สถำบันพระปกเกล้ำ  
• หลักสตูร Audit Committee Program (ACP) 34/2011, สมำคมส่งเสรมิ 
 สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 72/2008, 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้น�ำกำรเมืองยุคใหม่ รุ่นที่ 3 (นมป. 3) สถำบันพระปกเกล้ำ  
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
• ผู้ช�ำนำญกำรประจ�ำตัวสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
• อนุกรรมำธิกำร กิจกำรสำรสนเทศและกำรส่ือสำรคณะกรรมำธิกำร 
 กำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สำรสนเทศ และกำรสื่อสำรมวลชน

GISTDA 2019 111



112 ANNUAL REPORT

• อนุกรรมำธิกำรกิจกำรอวกำศ คณะกรรมำธิกำรกำรวิทยำศำสตร์  
 เทคโนโลยี สำรสนเทศ และกำรสื่อสำรมวลชน
• ที่ปรึกษำกิตติมศักด์ิ คณะกรรมำธิกำรกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี  
 สำรสนเทศ และกำรสื่อสำรมวลชน
• กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ตะวันออกพำณิชย์ลีสซิ่ง  
 จ�ำกัด (มหำชน)  
• กรรมกำร บริษัท ดำต้ำ มำยนิ่ง จ�ำกัด 
• คณะอนกุรรมำธิกำรขบัเคล่ือนกำรปฏิรปูผูด้�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมอืง  
 คณะกรรมกำรปฏิรปูประเทศด้ำนกำรเมอืง
• คณะอนกุรรมำธิกำรขบัเคล่ือนกำรปฏิรปูระบบพรรคกำรเมอืง คณะกรรมกำร 
 ปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง
• กรรมกำร ส�ำนกังำนส่งเสรมิอตุสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำร 
 มหำชน) 
ต�ำแหน่งอื่นๆ	ในปัจจุบัน
• ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จ�ำกัด  
 (มหำชน) 
• กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บรษิัท ธนำรกัษ์พัฒนำสนิทรพัย์ จ�ำกดั
• กรรมกำร กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
• กรรมกำร กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
• กรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ : สทอภ. 
• กรรมกำร คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลโครงกำรระบบดำวเทียมส�ำรวจ 
 เพื่อกำรพัฒนำ (THEOS-2) : สทอภ.
• ประธำนคณะอนกุรรมกำรขบัเคล่ือนกำรสร้ำงเสรมิคณุค่ำองค์กร : สทอภ. 

ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อายุ  50 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
• ปริญญำตรี วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำชีววิทยำและกำรประมง 
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• ปรญิญำโท วิทยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวิทยำศำสตร์ สภำวะแวดล้อม  
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• ปรญิญำเอก รฐัศำสตรดษุฎีบณัฑติ คณะรฐัศำสตร์ มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์
• หลักสูตร “กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรส�ำหรบักรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู 
 ของรฐัวิสำหกจิและองค์กำรมหำชน รุน่ที ่1” สถำบันพัฒนำกรรมกำร 
 และผู้บริหำรระดับสูงภำครัฐ (PDI)
• หลักสูตร “ผู้บริหำรระดับสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน (วพน.) รุ่น 3”  
 สถำบันวิทยำกำรพลังงำน (วพน.)
• หลักสูตร Rule of Law in Policy Making and Development  
 Discourses. The Institute for Global Law and Policy at Harvard 
 Law School and Thailand Institute of Justice.

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
• ที่ปรึกษำวิชำกำร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ 
 ส่ิงแวดล้อม (นำยประพัฒน์ ปัญญำชำตริกั) (พ.ศ. 2546 - 2547)
• ผูช้�ำนำญกำรประจ�ำคณะกรรมกำรสิทธิมนษุยชนแห่งชำติ (พ.ศ. 2545 - 2550)
• ทีป่รกึษำประจ�ำคณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศวุฒิสภำ (พ.ศ. 2547 - 2554)
• ทีป่รกึษำวชิำกำร รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
 (คณุหญงิ ดร.กลัยำ โสภณพำนชิ) (พ.ศ. 2552 - 2553)
• ผู้ประสำนงำนชุดโครงกำรวิจัย กำรพัฒนำควำมรู้และยุทธศำสตร ์
 ควำมตกลงพหุภำคีด้ำนสิ่งแวดล้อม 
• ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (พ.ศ. 2551 - 2557)
• คณะอนกุรรมกำรประสำนงำนฯ คณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำกำรปฏิบตั ิ
 ตำมมำตรำ 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
 (นำยอำนันท์ ปันยำรชุน เป็นประธำน) (พ.ศ. 2552 - 2553)
• กรรมกำร ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ  
 (องค์กำรมหำชน) (พ.ศ. 2552 - 2556)
• ที่ปรึกษำประจ�ำคณะกรรมำธิกำรที่ดินและทรัพยำกรธรรมชำติ 
 สภำผู้แทนรำษฎร (พ.ศ. 2554 - 2556)
• คณะกรรมกำรกฎหมำยด้ำนทีด่นิ ทรพัยำกรธรรมชำต ิและสิง่แวดล้อม  
 ในคณะกรรมกำรปฏิรปูกฎหมำย (พ.ศ. 2555 - 2558)
• สมำชิกสภำปฏิรูปแห่งชำติ (พ.ศ. 2557 - 2558)
• กรรมำธิกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2557 - 2558)
• คณะอนุกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร ์ชำติและกรอบกำรปฏิรูป  
 (พ.ศ. 2558 - 2560) 
• รองผู ้อ�ำนวยกำร ส�ำนักงำนบริหำรนโยบำยของนำยกรัฐมนตรี 
 (พ.ศ. 2560 - 2561)
• คณะกรรมกำรปฏิรปูประเทศ ด้ำนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม  
 (พ.ศ. 2560)
• คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรปฏิรปูกฎหมำยในระยะเร่งด่วน  (พ.ศ. 2560)
• คณะกรรมกำรขบัเคล่ือนและเร่งรดักำรด�ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
 (พ.ศ. 2560)
• ผู ้อ�ำนวยกำรสถำบันธรรมรัฐเพ่ือกำรพัฒนำสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 (พ.ศ. 2560 - 2561)
• ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนยุทธศำสตร์และกำรปฏิรูปประเทศ ส�ำนักเลขำธิกำร 
 คณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2560 - 2561) 
ต�ำแหน่งอื่นๆ	ในปัจจุบัน
• กรรมกำร คณะกรรมกำรก�ำกับกิจกำรพลังงำน 
• กรรมกำร คณะกรรมกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
• กรรมกำร คณะกรรมกำรป่ำไม้แห่งชำติ 
• กรรมกำร สภำกำรศึกษำ
• ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ : สทอภ.
• กรรมกำร คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลโครงกำรระบบดำวเทียมส�ำรวจ 
 เพื่อกำรพัฒนำ (THEOS-2) : สทอภ. 



ดร.อานนท์  สนทิวงศ์ ณ อยุธยา : ผูอ้�านวยการ สทอภ.

(กรรมการและเลขานุการ)

อายุ  59 ปี 

ประวัติกำรศึกษำ
• ปริญญำตรี วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิทยำศำสตร์ทำงทะเล) จุฬำลงกรณ ์
 มหำวิทยำลัย
• ปริญญำโท University of Hawaii (Zoology) 
• ปริญญำเอก University of Hawaii, Doctor of Philosophy 
 (Oceanography)
• หลักสูตรป้องกันรำชอำณำจกัรรฐัร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ที ่25 วิทยำลัย 
 ป้องกันรำชอำณำจักร
• หลักสูตรกำรก�ำกับดูแลกิจกำรส�ำหรับกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 
 ของรัฐวิสำหกิจและองค์กำรมหำชน รุ่นที่ 9 สถำบันพระปกเกล้ำ 
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
• ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์  
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• ทีป่รกึษำรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
• ที่ปรึกษำผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
• ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร ์
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ต�ำแหน่งอื่นๆ	ในปัจจุบัน
• กรรมกำร ทรัพยำกรน�้ำแห่งชำติ ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี
• กรรมกำร จัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพ 
 ชวิีตทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม ส�ำนกังำนสภำพัฒนำเศรษฐกจิและสังคม 
 แห่งชำติ
• กรรมกำร อ�ำนวยกำรจัดงำน “เพ่ือนพ่ึง (ภำฯ) 2562” มูลนิธิอำสำ 
 เพื่อนพึ่ง (ภำฯ) ยำมยำก สภำกำชำดไทย
• กรรมกำร คณะกรรมกำรอทุยำนแห่งชำต ิกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติ 
 และสิ่งแวดล้อม
• กรรมกำร ส่งเสริมกิจกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
• กรรมกำร สภำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต
• อนุกรรมกำรวิจัยและพัฒนำ สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำร 
 มหำชน)
• กรรมกำร สมำคมส�ำรวจข้อมูลระยะไกลและสำรสนเทศภูมิศำสตร ์
 แห่งประเทศไทย
• Vice President, Asia GIS Association Executive Committee 
• Chairman, Drafting Committee of the Asia-Pacific Plan of Action  
 on Space Applications for Sustainable Development (2018 - 2030)  
 (ESCAP)
• Chairman, The 22nd Session of the Intergovernmental  
 Consultative Committee (ICC) on the Regional Space  
 Application Programme for Sustainable (RESAP) (ESCAP) 

2. โครงสร้างของคณะกรรมการ สทอภ. และคณะอนุกรรมการ
 คณะกรรมกำร สทอภ. ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง จ�ำนวน 3 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก 
งบประมำณ และเจ้ำกรมแผนทีท่หำร และกรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ 
จ�ำนวนไม่เกิน 6 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้ซึ่งมีควำมรู ้
ควำมเชีย่วชำญและประสบกำรณ์เป็นทีป่ระจกัษ์ในด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ หรอืด้ำนอืน่ทีเ่กีย่วข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อกิจกำรของส�ำนักงำน ซึ่งจะต้องเป็นด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีอวกำศ หรือภูมิสำรสนเทศไม่น้อยกว่ำสำมคน และ
กรรมกำรจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรซึ่งมี
ต�ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ�ำ พนักงำนหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เว้นแต่เป็นผูส้อนในสถำบนักำรอดุมศกึษำของรฐั โดยมผีูอ้�ำนวยกำร
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรโดยต�ำแหน่ง ทั้งนี้ ประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 
ต้องหำ้มตำมมำตรำ 14 และมำตรำ 15 แหง่พระรำชกฤษฎกีำจัดตัง้ 
สทอภ. พ.ศ. 2543
 คณะกรรมกำร สทอภ. ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรตำม
ระเบียบ/ข้อบังคับ 6 คณะ และคณะอนุกรรมกำรอื่นๆ เพ่ือช่วย 
กลัน่กรองงำน จ�ำนวน 7 คณะ (รำยละเอยีดองค์ประกอบและอ�ำนำจ
หน้ำที่คณะอนุกรรมกำร ตำมภำคผนวก ข) ดังนี้
 1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมระเบียบ สทอภ. ว่ำด้วยกำร
ตรวจสอบภำยใน พ.ศ. 2560
 2. คณะอนกุรรมกำรพัฒนำองค์กรและบคุลำกรและบรหิำรงำน
บุคคล ตำมระเบียบ สทอภ. ว่ำด้วยกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกร 
และบริหำรงำนบุคคล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561
 3. คณะอนุกรรมกำรอุทธรณ์ ร ้องทุกข ์และร ้องเรียน 
ตำมระเบียบ สทอภ. ว่ำด้วยกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรและ
บริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2556
 4. คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตำมระเบียบ สทอภ. 
ว่ำด้วยกำรใช้จ่ำยเงินบริหำรควำมเสี่ยง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
 5. คณะอนกุรรมกำรบรหิำรกำรพัฒนำอทุยำนรงัสรรค์นวัตกรรม
อวกำศ ตำมระเบยีบ สทอภ. ว่ำด้วยเงนิเพ่ือกำรพัฒนำนวัตกรรม
อวกำศและกำรพัฒนำระบบภูมิสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่อง
กับนวัตกรรมกำรอวกำศ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 
 6. คณะอนุกรรมกำรด�ำเนินงำนสนับสนุนกำรจัดต้ังศูนย์กำร
เรยีนรู ้ ตำมระเบยีบ สทอภ. ว่ำด้วยกำรด�ำเนนิงำนสนับสนุนกำรจัด
ตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 7. คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงเสริมคุณค่ำองค์กร
 8. คณะอนุกรรมกำรขับเคล่ือนกำรปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร์
ของ สทอภ. 
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 9. คณะอนกุรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและนโยบำยควำมรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
 10. คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลโครงกำรระบบดำวเทียมส�ำรวจเพื่อกำร
พัฒนำ (THEOS-2) (THEOS-2 PROJECT STEERING COMMITTEE)
 11. คณะอนุกรรมกำรด�ำเนินโครงกำรภูมิอำรยธรรมสุวรรณภูมิ 
ด้วยเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
 12. คณะอนกุรรมกำรประเมนิผลกำรปฏิบติังำนของผูอ้�ำนวยกำร ส�ำนกังำน
พัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
 13. คณะอนกุรรมกำรสรรหำกรรมกำรผูท้รงคณุวุฒใินคณะกรรมกำร 
บริหำร สทอภ.

3. การก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ สทอภ.
 คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2547 ได้มมีต ิ
เหน็ชอบกำรปรบัปรงุหลักเกณฑ์กำรก�ำหนดอตัรำเงนิเดอืนและประโยชน์
ตอบแทนอืน่ของผูอ้�ำนวยกำรองค์กำรมหำชน และหลกัเกณฑ์กำรก�ำหนด
เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำนกรรมกำร กรรมกำร 
ที่ปรึกษำ และอนุกรรมกำรองค์กำรมหำชนตำมทีค่ณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำรเสนอ โดยก�ำหนดอัตรำค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรตำมกำรจัด
กลุ่มองค์กำรมหำชน ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 พัฒนำและด�ำเนิน
กำรตำมนโยบำยส�ำคัญของรัฐเฉพำะด้ำน กลุ่มที่ 2 บริกำรที่ใช้เทคนิค
วิชำกำรเฉพำะด้ำน หรือ สหวิทยำกำร และกลุ่มที่ 3 บริกำรสำธำรณะ
ทั่วไป ซึ่ง สทอภ. จัดอยู่ในองค์กำรมหำชนกลุ่มที่ 2 (เดือนละ 6,000 - 

16,000 บำท) โดยประธำนกรรมกำร ให้ได้รบัสูงกว่ำคณะกรรมกำร 25% 
และให้เหมำจ่ำยเป็นรำยเดอืนเฉพำะเดอืนทีม่กีำรประชมุและบคุคลนัน้ได้
เข้ำร่วมประชุมด้วย 
 ปัจจุบัน คณะกรรมกำร สทอภ. ได้รับค่ำตอบแทนเป็นค่ำเบี้ยประชุม
ตำมหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำวและตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ชื่อกระทรวงฯ เดิม) ได้ให้ควำม
เหน็ชอบในกำรก�ำหนดค่ำเบีย้ประชมุในอตัรำคนละ 16,000 บำทต่อเดอืน 
โดยประธำนกรรมกำรให้ได้รับสูงกว่ำคณะกรรมกำร 25%

4. การเข้าประชุมของคณะกรรมการ สทอภ.
 กำรประชุมคณะกรรมกำร สทอภ. มีกำรก�ำหนดขึ้นล่วงหน้ำและ 
แจ้งให้กรรมกำรทรำบก�ำหนดกำรประชุมทั้งปี เพ่ือให้สำมำรถจัดเวลำ 
เข้ำร่วมประชมุได้ โดยจะมกีำรประชมุอย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อเดือน โดยคณะ
กรรมกำร สทอภ. ได้มอบหมำยให้คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ  ที่คณะ
กรรมกำร สทอภ. ได้แต่งตั้งขึ้น ท�ำหน้ำที่พิจำรณำ กลั่นกรองประเด็น
และรำยละเอียดของเรื่องต่ำง ๆ  รวมทั้งให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็นก่อนน�ำ
เสนอในกำรประชุมคณะกรรมกำร สทอภ. เพื่อพิจำรณำทักท้วง
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง 30 
กันยำยน 2562 คณะกรรมกำร สทอภ. ได้มกีำรประชมุรวมทัง้สิน้ 14 ครัง้ 
มค่ีำเบีย้ประชมุเหมำจ่ำยทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำประชุม
และกำรจ่ำยเบี้ยประชุมดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม

จ�านวนเบี้ยประชุม
ที่ได้รับ (บาท)

1 รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธำนกรรมกำร 14 240,000

2. รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

12 176,000

3. นำยสมหมำย ลักขณำนุรักษ์ 1 รองผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักงบประมำณ

1 16,000

นำงเยำวลักษณ์ จ�ำปีรัตน์ 2 รองผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักงบประมำณ

8 128,000

นำงครองทรัพย์ จิรชัยศรี 3 ผู้อ�ำนวยกำร กองจัดท�ำ
งบประมำณด้ำนเศรษฐกิจ 3

1 16,000

4. พลตรี กฤษณ์ บัณฑิต 4 รองเจ้ำกรมแผนที่ทหำร 13 192,000

5. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 12 176,000

6. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 12 176,000



หมำยเหตุ	:	 1, 2 และ 3 เข้ำร่วมประชุมแทนผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง
 4 เข้ำร่วมประชุมแทนเจ้ำกรมแผนที่ทหำร กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง
 5 ขอลำออกจำกกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒ ินบัต้ังแต่วันที ่8 พฤษภำคม 2562

5. นโยบายและการด�าเนินงานที่ส�าคัญของคณะกรรมการ สทอภ.
 ส�ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำร สทอภ. ได้ก�ำกับ 

ดูแล ให้ สทอภ. ด�ำเนินภำรกิจได้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และนโยบำย 

โดยมีสรุปกำรบริหำรงำนในแต่ละด้ำนที่ส�ำคัญดังนี้ 

	 1.	ด้ำนกำรก�ำกบัดแูลโครงกำรระบบดำวเทยีมส�ำรวจเพือ่กำรพฒันำ	

(THEOS-2)

	 • คณะกรรมกำร สทอภ. ได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรก�ำกับดูแล 

  โครงกำรระบบดำวเทียมส�ำรวจเพื่อกำรพฒันำ (THEOS-2) โดยมี 

  ประธำนกรรมกำร สทอภ. และรศ. ดร.สมเจตน์ ทณิพงษ์ ทีป่รกึษำ 

  คณะกรรมกำรสทอภ. ท�ำหน้ำที่เป็นประธำนกรรมกำรร่วม และม ี

  กรรมกำร สทอภ. ร่วมเป็นองค์ประกอบ เพื่อท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแล 

  ติดตำม และเร่งรดักำรด�ำเนนิงำนและกำรบรหิำรโครงกำรให้บรรลุ 

  ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย

	 • คณะกรรมกำร สทอภ. ได้ให้ข ้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

  ทีส่�ำคญัต่อกำรด�ำเนนิงำนและกำรบรหิำรโครงกำรภำยใต้สัญญำ 

  โครงกำรระบบดำวเทียมส�ำรวจพร้อมระบบภำคพ้ืนดนิและระบบ 

  แอปพลเิคชนัภูมสิำรสนเทศ ส�ำหรบัโครงกำรระบบดำวเทยีมส�ำรวจ 

  เพื่อกำรพัฒนำ (THESO-2) โดยมีประเด็นที่ส�ำคัญดังนี้

  - ให้เร่งรดัผลักดนัให้ Platform PM2.5 เป็นหนึง่ใน AIP Platform  

   อย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรแก้ไขปัญหำด้ำน 

   Air Pollution, Aerosol และ PM2.5 ของประเทศ 

  - กำรพัฒนำ AIP ควรร่วมกันกับหน่วยงำนภำยนอกเพ่ือให้เกดิ 

   กำรส่ือสำรคณุค่ำไปสู่หน่วยงำนภำยนอกและสร้ำงให้เกดิ Network  

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม

จ�านวนเบี้ยประชุม
ที่ได้รับ (บาท)

7. ดร.ปกรณ์ อำภำพันธุ์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 13 176,000

8. ผศ. ดร.สมบัติ อยู่เมือง กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 14 192,000

9. นำยสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 11 144,000

10. นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 5 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 9 128,000

11. ดร.อำนนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ ผูอ้�ำนวยกำร สทอภ. กรรมกำรและ
เลขำนุกำร

14 -

   ในกำรร่วมกนัพัฒนำบุคลำกรและกำรถ่ำยทอดควำมรู้และกำร 

   ใช้ประโยชน์จำก AIP และเพ่ือให้หน่วยงำนภำยนอกมีควำมพร้อม 

   ในกำรใช้งำนเมื่อระบบด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ

  - ให้จดัหำผูท้ีม่คีวำมรู ้ควำมเชีย่วชำญ ท�ำหน้ำทีเ่ป็นผูค้วบคมุงำน/ 

   คณะผู้ควบคุมงำน เพ่ือช่วยพิจำรณำกำรตรวจรับเนื้องำน 

   จำกผู้รับจ้ำงให้สอดคล้องเป็นไปตำมสัญญำและ ITB และให ้

    ข้อคดิเหน็ข้อเสนอแนะในเชงิเทคนคิต่อคณะกรรมกำรตรวจรบั 

   พัสดุฯ คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลโครงกำรฯ เพ่ือเป็นข้อมูล 

   ประกอบกำรตัดสินใจ

  - ให้จัดท�ำแผนบริหำรควำมเส่ียง ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำน 

   ภำยใต ้สัญญำโครงกำรระบบดำวเทียมส�ำรวจเพ่ือกำร 

   พัฒนำ  ( THEOS-2 )  แยกออกมำจำกแผนบริ ห ำ ร 

   ควำมเสี่ยงขององค์กร เพ่ือให้สำมำรถก�ำหนดกิจกรรม 

   ที่ จะรองรับกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของโครงกำรฯ  

   ได้อย่ำงชัดเจน

  - ให้วำงแผนบริหำรจัดกำรก�ำลังคนที่จะปฏิบัติงำนภำยใต้ภำรกจิ  

   THEOS-2 รวมทัง้ให้มกีำร Up-Skill และ Re-Skill บคุลำกรให้มี 

   ควำมพร้อมรองรับกำรปฏิบัติงำนในภำรกิจใหม่และกำรใช ้

   Infrastructure ภำยใต้โครงกำร THEOS-2

	 2.	ด้ำนกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือภำยในประเทศ

	 • อนมุติัให้ลงนำมในบนัทกึข้อตกลงควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมอื 

  ทำงวิชำกำรและกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ด้ำนเทคโนโลยี 

  อวกำศและภูมิสำรสนเทศ ระหว่ำง สทอภ. และมหำวิทยำลัย 

  เทคโนโลยีสุรนำรี
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	 • อนุมัติให้ลงนำมในบันทึกควำมร่วมมือศูนย์ภูมิภำคเทคโนโลย ี

  อวกำศและภูมิสำรสนเทศ ระหว่ำง สทอภ. กับ ภำคตะวันออก 

  เฉียงเหนอืตอนล่ำง (มหำวทิยำลัยเทคโนโลยสุีรนำร)ี และภำคกลำง 

  และภำคตะวันตก (มหำวิทยำลัยมหิดล) 

	 • คณะกรรมกำร สทอภ. ได้ให้ข้อคิดเห็นในกำรปรับแนวทำงกำร 

  จัดท�ำควำมร่วมมือระหว่ำง สทอภ. กับ ศูนย์ภูมิภำคด้ำน 

  ภูมสิำรสนเทศ  7 แห่ง โดยเน้นกำรร่วมกนัพัฒนำหลักสูตรเทคโนโลยี 

  ภูมสิำรสนเทศในแนวทำงหลักสตูรสร้ำงบณัฑติพันธ์ุใหม่ เพ่ือรองรบั 

  กำรผลิตก�ำลังคนด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศได ้

  มำกข้ึน รวมทั้งรองรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีภำยใต้โครงกำร 

  ระบบดำวเทยีมส�ำรวจเพ่ือกำรพัฒนำ (THEOS-2) เพ่ือให้เกดิกำร 

  กระจำยกำรเรียนรู้และกำรใช้  Infrastructure ของโครงกำร  

  THEOS-2 ไปสู่บุคลำกรในมหำวิทยำลัย รวมทั้งผู้ใช้งำนในพ้ืนที ่

  ภูมิภำคได้

	 3.	ด้ำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศและองค์กรระหว่ำงประเทศ

	 • ประธำนกรรมกำร สทอภ. ได้ลงนำมในหนังสือแสดงเจตนำรมณ์  

  ระหว่ำง สทอภ. กับ Airbus  Defence and Space GmBH 

  ด้ำน Orbital and Space Science ในระหว่ำงกำรเดนิทำงไปศกึษำ 

  ดูงำนด้ำนอุตสำหกรรมอวกำศและอำกำศยำน ณ เมือง Bremen 

  ประเทศเยอรมนี

	 • คณะกรรมกำร สทอภ. ได้เห็นควรให้มีกำรลงนำมในบันทึก 

  ควำมร่วมมอืฉบบัใหม่ระหว่ำง สทอภ. กบั  CNES ว่ำด้วย Calibration/ 

  Validation of Absolute Radiometric Gain of THAICHOTE’s  

  Optical Instrument ในระหว่ำงกำรเดนิทำงเยีย่มชมกำรปฏิบตังิำน 

  ของ CNES (Centre National d’e
,
tudes Spatiales) เพื่อคงให้ม ี

  กำรด�ำเนินงำนควำมร่วมมือในเรื่องนี้อย่ำงต่อเนื่อง อันจะเป็น 

  ประโยชน์ต่อ สทอภ. ในกำรสอบเทียบและปรับปรุงข้อมูล 

  ดำวเทียมไทยโชตต่อไป

	 • เห็นชอบกำรจัดท�ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง สทอภ. 

  กับ JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) ว่ำด้วยกำร 

  ทดลองปลูกผลึกโปรตีนในอวกำศเพื่อผลิตยำรักษำโรคมำลำเรีย

	 • เห็นชอบกำรจัดท�ำค�ำส่ังเรื่องแต่งต้ังคณะกรรมกำรร่วม (Joint  

  Committee) ฝ่ำยไทย ภำยใต้บันทึกควำมเข้ำใจเรื่องควำม 

  ร่วมมอืด้ำนอวกำศ ระหว่ำง สทอภ. กบัองค์กำรอวกำศแห่งชำต ิ

  ของประเทศจนี (China National Space Administration: CNSA) 

	 4.	ด้ำนกำรก�ำหนดนโยบำย	ยทุธศำสตร์	และกำรบริหำรงำน

	 • ให้นโยบำยในกำรน�ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้เพ่ิมประสิทธิภำพ 

  ในกำรบริหำรกำรประชุมของ สทอภ.

	 • ให้ใช้ Project Based Management เป็นเครือ่งมอืในกำรบริหำร 

  โครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม และครบในทุกองค์ประกอบ เพื่อให้ 

  สำมำรถติดตำมและรับทรำบประเด็นปัญหำอุปสรรคของกำร 

  ด�ำเนนิงำนได้ว่ำเกดิจำกองค์ประกอบใด และก�ำหนดแนวทำงแก้ไข 

  ได้อย่ำงเหมำะสม

	 • ให้น�ำ SOP (Standard Operating Procedure) มำใช้เป็น 

  เครื่องมือในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมขั้นตอน  

  และกฎ ระเบียบ เพื่อป้องกันและลดควำมผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้น 

  ในกระบวนกำรปฏิบัติงำน 

	 • ให้ปรับปรุงกำรวิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงินเพ่ือให้สอดคล้อง 

  กบัแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนของหน่วยงำนในรปูแบบองค์กำรมหำชน  

  และสะท้อนกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เป็นกำรบริกำรภำค 

  สำธำรณะเป็นหลัก
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