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ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการ NASA ERTS-1 ซึ่งเป็นดาวเทียม
ส�ารวจทรพัยากรดวงแรกของโลก เมือ่วนัที ่14 กนัยายน พ.ศ. 2514 ภายใต้ 
การด�าเนินงานของโครงการส�ารวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม 
ส�านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ โดยท�าหน้าท่ีประสานงาน
จัดหาข้อมูลดาวเทียม ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ตลอดจนจัดหาทุนฝึกอบรม ดูงาน และการประชุมท้ังระดับประเทศ
และนานาชาติ ด้วยผลส�าเร็จของโครงการจึงได้มีการเปลี่ยนสถานภาพ
โครงการเป็นหน่วยงานระดบักองชือ่ กองส�ารวจทรพัยากรธรรมชาตด้ิวย
ดาวเทียมในปี พ.ศ. 2522 และในปี พ.ศ. 2525 ได้ด�าเนินการจัดตั้ง 
สถานีรับสัญญาณดาวเทียมขึ้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  
นับเป็นสถานีรับแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อปี พ.ศ. 2541 รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการเพื่อให้การ
ท�างานคล่องตวัขึน้ จงึได้ประกาศใช้พระราชบญัญตัอิงค์การมหาชน พ.ศ. 
2542 และด้วยความส�าคัญของการใช้เทคโนโลยีด้านการส�ารวจข้อมูล
ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ในป ี
พ.ศ. 2543 กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม ได้จดัตัง้ 
หน่วยงานใหม่โดยรวมกองส�ารวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม 
ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิฝ่ายประสานงานและส่งเสรมิการ
พฒันาระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ ศนูย์ข้อมลูข้อสนเทศ ส�านกังานปลดั
กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม ตามพระราชกฤษฎกีา 
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ในนามของ “ส�านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)” ตั้งแต่วันที่ 3 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) มตีวัย่อว่า “สทอภ.” และมชีือ่ภาษาองักฤษ “Geo-Informatics 
and Space Technology Development Agency (Public Organiza-
tion) - GISTDA” เป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชน ซึ่ง
มุง่เน้นการบรหิารและด�าเนนิงานอย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่บรกิารข้อมลู 
ภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการต่างๆ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ประวัติ
ความเป็นมา
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นําคุณค่าจากอวกาศ
เพ่ือพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน 
Delivering Values from Space

วิสัยทัศน์
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พันธกิจ

ผลิต จัดหา รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทําคลังข้อมูล
จากดาวเทียมสํารวจทรัพยากรและภูมิสารสนเทศเพ่ือ
การพัฒนาประเทศ

ให้บริการข้อมูลและให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศและระดับสากล

การพัฒนาเครอืขา่ยความรว่มมอืและการใหบ้รกิารดา้น
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในระดับสากลทั้งใน
และต่างประเทศ

พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ การสร้าง
อตุสาหกรรมตอ่เนือ่ง การสรา้งมลูคา่เพ่ิม และหารายได้ 
โดยไม่แสวงหากําไรจากการบริการ (ทั้งด้านวิชาการ
และข้อมูล)

พัฒนาบคุลากรดา้นเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ
ทั้งในและต่างประเทศ

วจิยัและพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศและ
ระบบดาวเทียมสํารวจทรัพยากร

การ พัฒนา โครงสร้ าง พ้ืนฐานด้ าน เทค โน โลย ี
ภูมิสารสนเทศ
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GISTDA : Innovating the Next
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศในภาพรวม (Integrated 

Mega Scale) ต้องอาศัยการสร้างนวัตกรรมที่มี impact สูงขึ้น (Innovating 
the Next) ทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0 อันถือเป็นหน้าที่ส�าคัญของ สทอภ.  
ที่ต้องด�าเนินการให้เกิดมรรคผลอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน (Sustainable Value) 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ล้วนเข้ามามีบทบาทต่อองค์กรใน
อนาคต

เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศจะมกีารใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึน้ในหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน สทอภ.จึงต้องปรับภารกิจ (Mission Transformed) ให้
แตกต่างและมคีณุค่าขึน้ไปจากเดมิ โดยยกระดบัสูน่วตักรรมเชงินโยบาย (Policy 
Innovation) มกีารรงัสรรค์และพฒันาแพลตฟอร์มทีเ่รยีกว่า “Actionable Intel-
ligence Policy : AIP” อันเป็นการออกแบบนโยบายเชิงอัจฉริยะที่น�าไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมจริงจัง โดยมุ่งท่ีจะแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ในระดับ
เมือง กลุ่มเมือง เขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ (Eastern Economic Corridor : 
EEC) ทัง้ในประเทศและทีเ่ชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบ้านและภมูภิาค ตลอดจน 
ปัญหาการพัฒนาลุ่มน�้า ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น โดยการใช้ Big Data 
Analytics ท่ีมีดาวเทียมรายละเอียดสูง (High Resolution Satellite) เป็น 
องค์ประกอบหลักควบคู่กับ Multi Criteria Decision Making ในกรอบนโยบาย 
เพื่อน�ามาสู่ค�าตอบที่ดีที่สุดของการพัฒนาประเทศ

ในนามของคณะกรรมการบรหิาร สทอภ. ผมขอขอบคณุทุกฝ่ายท่ีได้ร่วมกนั 
สร้าง สทอภ.ให้บรรลคุวามส�าเรจ็ในการด�าเนนิการตามวสิยัทศัน์ “น�าคณุค่าจาก
อวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” (Delivering Values from Space) 

 รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์
 ประธานกรรมการบริหาร 
 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์

สารประธาน
กรรมการบริหาร
สทอภ.
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กับความมุ่งมั่นที่จะน�าคุณค่า
จากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติ
อย่างยั่งยืน

ในท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงใน 
ทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีจนเกิด disruption ใน
หลายด้าน ผลกระทบที่ตามมาต่อการท�าหน้าที่ขององค์กรต่างๆ เป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึง สทอภ.ที่จ�าเป็นต้องปรับวิธีคิดและ
รูปแบบการท�างานภายในอย่างเป็นระบบสู่การเป็น องค์กรแห่งคุณค่า 
(Value Based Organization : VBO) ตั้งแต่บุคลากรของ สทอภ. การ
จดัโครงสร้างภารกจิ การพัฒนาเทคโนโลย ีนวัตกรรมของผลติภณัฑ์และ
บริการ ร้อยเรียงการส่งต่อคุณค่าไปสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการ 
ท�าหน้าที่เพื่อส่งมอบคุณค่าจากอวกาศให้กับประชาชน 

ปี 2560 เป็นอีกหนึ่งก้าวส�าคัญของ สทอภ. โดยได้รับมอบหมาย
จากรฐับาลให้รบัผดิชอบโครงการลงทนุส�าคญัด้านโครงสร้างพืน้ฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
14 มีนาคม 2560 อนุมัติการด�าเนินโครงการระบบดาวเทียมส�ารวจเพื่อ
การพัฒนา หรือ THEOS-2 นอกจากการสร้างความต่อเนื่องของการ
ส�ารวจติดตามสถานการณ์ของประเทศจากระบบดาวเทียมแล้ว  ยังเป็น 
Infrastructure เพื่อรองรับการปฏิรูปและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ให้ประเทศเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องในระยะ 20 ปี ทั้งการสร้างความ
เข้มแข็งด้านเทคโนโลยีอวกาศด้วยการร่วมสร้างดาวเทียมขนาดเล็ก 
ณ อาคารปฏิบัติการประกอบ ทดสอบ (Assembly Integration and 
Testing : AIT) ในประเทศไทย เป็นฐานในการพัฒนา startup เพื่อ
ร่วมสร้าง New s-curve อุตสาหกรรมอวกาศตามนโยบายรัฐบาล การ
สร้างแพลตฟอร์มเชิงนโยบาย Actionable Intelligence Policy (AIP) 

ท่ีจะสร้างความมส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบายเพือ่การบรหิารจดัการเชงิพืน้ที ่โดยมเีป้าหมายใน 2 พืน้ทีย่ทุธศาสตร์ ได้แก่ 
จังหวัดน่าน และพื้นที่ Eastern Economic Corridor (EEC) 

อย่างไรก็ตาม การน�าความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอวกาศมาเป็นกลไกส�าคัญเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน จ�าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องหลอมรวมกับบริบทของประเทศไทย จึงต้องปรับท้ังระบบวิธีคิด วิธีการท�างาน และยังต้องใช้การท�างาน 
ร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน หรือกลไกประชารัฐ ต้องอาศัยการร่วมสร้าง (co-development) ทั้งจากภาคส่วน
ต่างๆ ภายในประเทศ และดึงดูดประโยชน์จากบริบทของภายนอกประเทศอย่างเหมาะสม  

ผมขอขอบคณุคณะกรรมการบรหิาร ผูบ้รหิาร เจ้าหน้าที ่สทอภ.ทีร่่วมแรงร่วมใจท�าให้การด�าเนนิงานประสบความส�าเร็จ 
และทีส่�าคญัขอขอบคณุหน่วยงานพนัธมติรทัง้จากภาครฐั เอกชน สถาบนัการศกึษาทีม่ส่ีวนร่วมในการพฒันาเพือ่น�าส่งคณุค่า
จากอวกาศให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในที่สุด

 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 ผู้อ�านวยการ
 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

สาร
ผู้อํานวยการ 
สทอภ. 
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บทสรุป
ผู้บริหาร สทอภ.ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 

พ.ศ. 2560 ให้ด�าเนินโครงการระบบดาวเทียมส�ารวจเพื่อการพัฒนา 
หรอืธอีอส-2 ซึง่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขนาดใหญ่ เพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ให้ประเทศไทยในอนาคต 
ได้มรีะบบส�าหรบัการตดิตาม วเิคราะห์ ประเมนิ ตดัสนิใจ และรายงาน
ข้อมลูสถานการณ์ของประเทศอย่างละเอยีด สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและ
ภมูสิารสนเทศเพือ่การพฒันาประเทศอย่างต่อเนือ่งในทกุด้าน อนัจะน�า
ไปสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนืให้แก่ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ 
ในที่สุด

ในปี พ.ศ. 2560 สทอภ.ยังคงมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่า
ทางเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบใหม่ๆ การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และกลุ่ม
อาสาสมคัรต่างๆ ในพ้ืนท่ีอย่างเป็นระบบเพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยนื รวมถงึ 
การริเริ่มแนวคิดให้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปประเทศโดย
ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจให้กับ
หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ท้ังยังผลักดันประเด็นในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้น�าไปก�าหนดเป็นนโยบายระดับ
ประเทศ และ/หรือระดับภูมิภาค โดยมีผลการด�าเนินงานสรุป ดังนี้ 
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•	 คุณค่าจากอวกาศสู ่ผืนดิน การใช้เทคโนโลยี “GI 
(Geo-Informatics)” เก็บข้อมูลที่ดิน ผืนป่า และชีวิต
ความเป็นอยู่ของชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานต่างๆ 
ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ อาทิ กัลยาณิวัฒนาโมเดล
เรียกคืนผืนป่า จังหวัดเชียงใหม่ การแก้ปัญหาท่ีดิน 
ทับซ้อนทีอ่ทุยานแห่งชาตบิโูด-สไุหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส 
ฯลฯ

•	 ร่วมปกป้องทรัพยากรทางทะเล  ท้องทะเลเป็นทั้งแหล่ง
ทรัพยากรอาหาร แหล่งพลังงาน ตลอดจนเป็นแหล่ง
ด�าเนินกิจการอื่นๆ เช่น พาณิชยนาวี การท่องเที่ยว ซึ่ง
บ่อยครั้งที่เกิดปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างไม่เหมาะสม 
ในรอบปีที่ผ่านมา สทอภ.ได้ใช้ระบบภูมิสารสนเทศและ
เทคโนโลยีอวกาศเข้าไปสนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชนและท้องถิ่นหลายโครงการ อาทิ การขจัดทุกข์ของ
ชุมชนชายฝั่งเพชรบุรี การชี้เป้ามลพิษในอ่าวไทย การ 
จดัท�าแผนทีม่าตรฐานให้เกาะกระ จงัหวดันครศรธีรรมราช 
เพื่อยื่นขอเป็นเขตพื้นที่คุุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง

•	 นวัตกรรมสุดล�้าและอุตสาหกรรมอวกาศ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เกี่ยวกับอวกาศจะช่วยเพิ่ม
มลูค่าและความยัง่ยนืให้แก่ภาคอตุสาหกรรมของประเทศ 
อาทิ การสนับสนุนให้น�าเทคโนโลยีระบบน�าทางด้วย
ดาวเทียม หรือ GNSS มาต่อยอดทางธุรกิจการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ดาวเทียมโดยคนไทย 

•	 พฒันาระบบเพ่ือเพิม่ขดีความสามารถและประสทิธภิาพ 
โดยน� าข ้ อมู ลภูมิ ส ารสนเทศมาพัฒนาและ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการท�างานในด้านต่างๆ เช่น ระบบ 
ภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์ หรือ 
GISTDA Portal การพัฒนาข้อมูลแผนที่กลางออนไลน์ 
หรือ G-MOS การติดตามสถานการณ์น�้าท่วม การแก้ไข
ปัญหาไฟป่าหมอกควัน การพัฒนาระบบติดตามและ 
เตือนภัยทางทะเล 

•	 งานวิจัยเข้าตาเพื่ออนาคต สทอภ.สนับสนุนให้นักวิจัย
ของ สทอภ.ท�างานร่วมกบันกัวจิยัจากหน่วยงานภายนอก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มีการวิจัยและ
พัฒนาที่สุดล�้าน�าความรู้ใหม่ คุณค่าใหม่มาวิเคราะห์ใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งน�าองค์ความรู้ทางทฤษฎีมาต่อยอด
และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริง เช่น การวิเคราะห์
การปฏิสัมพันธ์ของโปรตีน-สารยับย้ังและโปรตีน-โปรตีน
ส�าหรับการพฒันายาตา้นมาเลเรยี การทดลองตรวจสอบ
คุณสมบัติสัมประสิทธิ์ความหน่วงและผลกระทบจากลม
สุริยะของแบบจ�าลองขยะอวกาศที่มีอัตราส่วนพ้ืนท่ีและ
มวลสูง อาหารไทยไปอวกาศ ฯลฯ

•	 สู่การเป็นผู้รู ้และมืออาชีพ การวิจัยพัฒนาและสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอวกาศ  
ไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงกลุ่มวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ หรือ 
นักภูมิสารสนเทศเท่านั้น แต่ สทอภ.ยังได้ให้ความส�าคัญ 
และตระหนกัถงึการส่งเสรมิความรูใ้ห้กบัหน่วยงานภาครฐั 
เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนผู้สนใจในทุก
ระดับอย่างไม่รู้จบ เช่น การให้บริการแหล่งเรียนรู้ทาง
ด้านอวกาศ Space Inspirium ที่อ�าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี การจัดกิจกรรมอาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ 
การจัดค่ายนักวางแผนพัฒนาจังหวัด EEC 

•	 ประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจ 
อีกบทบาทหนึ่งที่ส�าคัญของ สทอภ.คือ การน�าองค์
ความรู้และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจและ
บริการ อาทิ G-Rice นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการ
จัดการข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อ
การท่องเท่ียวออนไลน์กับ ททท. ระบบจองรถเกี่ยว 
แอปพลิเคชันเพ่ือเกษตรกรยุคดิจิทัล ระบบพิทักษ์ไพร 
ฯลฯ

•	 ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศสนับสนุน
การด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ได้แก่ โครงการฟื้นฟูป่า-พัฒนาชาน�้ามันและโครงการ 
GMIS เพ่ิมศักยภาพกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 
105 พระราชทาน

•	 ร่วมพฒันากบัต่างประเทศ ความร่วมมอืกบัต่างประเทศ
ท่ีมีความก้าวหน้าทางด้านภูมิสารสนเทศและกิจการ
อวกาศจะเป็นการส่งเสริมและช่วยยกระดับคุณค่าและ
องค์ความรู้ของ สทอภ.และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดย
มีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศที่น่า
สนใจ เช่น ความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการพัฒนาดาวเทียม
น�าทาง หรือ GNSS การจัดตั้งโครงการ Sentinel Asia 
เพื่อใช้เทคโนโลยีอวกาศจัดการภัยพิบัติต่างๆ ในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก หรือการจัดตั้งส�านักงานกิจการอวกาศ 
ส่วนนอกแห่งสหประชาชาติ ฯลฯ

•	 การพฒันาองค์กร ในการปฏบิตังิานเพือ่สนบัสนนุภารกจิ
ขององค์กรในด้านต่างๆ นัน้ จ�าเป็นอย่างยิง่ที ่สทอภ.ต้อง
มีความเข้มแข็งในทุกด้าน โดย สทอภ.ได้เตรียมพร้อม
รองรบัความท้าทายทีจ่ะเกดิขึน้โดยวางแผนพฒันาองค์กร 
2 ด้าน คือ 1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กร และ 2) การพัฒนาทักษะบุคลากร
เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการปฏบิตังิาน ซึง่ถอืเป็นกลไกส�าคญั
ในการขับเคลื่อนองค์กรให้สนับสนุนการด�าเนินงานตาม
ภารกจิส�าคญัเชงินโยบายและส่งเสรมิการท�างานแบบ 3C 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
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โอบรับแรงบันดาลใจจากจักรวาล
เพื่อสร้างคุณูปการสู่โลก



ธีออส-2 
น�ำคุณค่ำสู่ประเทศไทยและสำกล
ธีออส-2 เป็นของคนไทย ทุกหน่วยงำนต้องร่วมพัฒนำและใช้ประโยชน์
ระบบดำวเทียมส�ำรวจเพ่ือกำรพัฒนำ หรือธีออส-2
Thailand Earth Observation System-Phase 2 : THEOS-2

โครงการระบบดาวเทียมส�ารวจเพื่อการพัฒนา หรือ 
THEOS-2 เป็นโครงสร้างพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขนาดใหญ่ เพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ให้ประเทศไทย
ในอนาคตได้มีระบบส�าหรับการติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน 
ตัดสินใจ และรายงานข้อมูลสถานการณ์ของประเทศอย่าง
ละเอียด สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่าง
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 
มีนาคม 2560 มอบหมายให้ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.ด�าเนินการ
จัดหาระบบ THEOS-2 วงเงินงบประมาณ 7,800 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นค่าใช้จ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ย้อนกลับไปที่ระบบ THEOS-1 ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการ
ด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของไทย 
โดยครั้งนั้นประเทศไทยได้ส่งบุคลากรกว่า 100 คนเข้าร่วม
ฝึกและศึกษาการออกแบบ การทดสอบ และประกอบระบบ
ดาวเทยีม รวมทัง้ฝึกอบรมในสาขาทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ณ ประเทศฝรั่งเศส รวมระยะเวลากว่า 3 ปี ดังนั้น 
สทอภ.จึงได้อาศัยความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์จากกลุ ่มคนเหล่านี้ ซึ่งเป็นบุคลากรท้ังจาก
ภายในและภายนอก สทอภ.ให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ
ระบบ THEOS-2 ต้ังแต่การออกแบบและสร้างองค์ประกอบ
ต่างๆ ที่ส�าคัญเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้
มีประสิทธิภาพ โดยเป้าหมายของระบบ THEOS-2 จะต้อง
ท�างานแบบครบวงจร ตัง้แต่ระบบดาวเทยีมไปจนถงึแพลตฟอร์ม
อัจฉริยะแบบองค์รวมเพื่อการตัดสินใจให้กับประเทศ หรือ AIP 
ซึ่งระบบ AIP นี้จะเป็นเครื่องมือส�าคัญในการจัดท�าข้อเสนอเชิง
นโยบายและข้อเสนอเพื่อการตัดสินใจส�าหรับการบริหารจัดการ

เชงิพืน้ทีใ่ห้กบัประเทศในด้านต่างๆ ทีส่ามารถน�าไปปฏบิตัไิด้
จริง เช่น ด้านการจัดการน�้า ด้านการจัดการเกษตร ด้านการ
จัดการภัยพิบัติ ด้านความมั่นคงของรัฐและสังคม ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการจัดการเมืองและพื้นที่
ระเบยีงเศรษฐกจิ เป็นต้น ซึง่ถอืเป็นนวตักรรมด้านการส�ารวจ
และการตดิตามเชงิพืน้ทีท่ีส่�าคญัของประเทศทีจ่ะสามารถน�า
ไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน 

โครงการระบบ THEOS-1 ยังได้น�าไปสู่การพัฒนาทาง
ด้านเทคโนโลยีอวกาศของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง จนท�าให้
สามารถพัฒนา subsystem ต่างๆ ของระบบดาวเทียมเพื่อ
ใช้งานในปัจจุบันและรองรับการด�าเนินงานในอนาคตได้ ซึ่ง
จะช่วยประหยดังบประมาณและลดการพึง่พาจากต่างประเทศ
ได้เป็นอย่างดี เช่น
•	 “EMERALD” เป็นระบบที่ใช ้ในการวิเคราะห์และ

ประมวลผลวงโครจรดาวเทียม 
•	 “VOSSCA” เป็นระบบปฏิบัติการควบคุมและทดสอบ

ประกอบดาวเทียมอัจฉริยะ 
•	 “WATER” เป็นระบบจานรับสัญญาณและส่งค�าส่ัง

ควบคุมดาวเทียม 
•	 “SIPROs” เป็นระบบประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม 
•	 “OPTEMIS” เป็นระบบที่ใช้ในการวางแผนถ่ายภาพ 

ระบบต่างๆ เหล่านีถ้อืเป็นทรพัย์สนิทางปัญญาของคนไทย 
ซึ่งจะผลักดันให้มีการน�าไปใช้ในโครงการ THEOS-2 โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กที่
สร้างขึ้นโดยคนไทยและใช้เทคโนโลยีของไทย 



 

ข้อมูลจากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศของระบบธีออส-2 
จะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ วางนโยบายในการพัฒนาประเทศได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใน

ด้านการจัดการเกษตร : 
เป็นระบบมากขึน้ สามารถวางแผน

การเพาะปลูก การจัดการโซนน่ิงใน
พื้นที่การเกษตรต่างๆ ของทั้งประเทศ 
การคาดการณ์ปริมาณผลผลิตให้กับ
เกษตรกรได้อย่างแม่นย�า ลดการ
ขาดทุนและราคาผลผลิตที่ตกต�่าได้ 
เป็นต้น

ด้านการจัดการน�้า : 
เป ็นอีกมิติหนึ่ งที่ ส� าคัญ เราจะ

บริหารจัดการน�้าอย่างไรให้เพียงพอ
ต่อการใช้สอยในประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้ง และท�าอย่างไร
ที่จะสามารถบริหารจัดการแหล่งน�้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงหน้าฝน เพ่ือ
ไม่ให้ประชาชน ชุมชนเดือดร้อน หรือได้
รับผลกระทบน้อยลงจากที่เคยประสบมา

ด้านการจัดการภัยพิบัติ : 
ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ภัยพิบัติเกิด

ขึ้นทั่วโลก และประเทศไทยเป็นอีกประเทศ
หนึ่งท่ีประสบกับปัญหาเหล่านี้ โดยเฉพาะ
ภัยแล้งและน�้าท่วมที่สร้างความเสียหาย
และส่งผลกระทบในทุกพื้นที่ ดังนั้นเรา
จ�าเป็นต้องมีการบริหารจัดการภัยพิบัติที่
มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการคาดการณ์ 
และประเมินสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนเพื่อ
ลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้อย่าง
ทันท่วงที รวมไปถึงการติดตามพื้นที่ที่ได้รับ 
ความเสียหายเพื่อน�าไปสู่การเยียวยาและ 
ให้ความช่วยเหลือ

1 2 3
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ด้านความมั่นคงของรัฐและ
สังคม : 

ในการเฝ้าระวังรักษาความสงบให้
เพิ่มสูงขึ้น เช่น ด้านการป้องกันการ
ก่อการร้าย การก่ออาชญากรรมข้าม
ชาติ การค้ายาเสพติดและการลักลอบ
เข้าเมืองผิดกฎหมาย เป็นต้น รวมไปถึง
การรักษาความสงบภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศบรเิวณเขตแนวชายแดน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ : 
ที่ผ่านมาปัญหาเหล่านี้ส ่งผลกระทบ

ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะปัญหาไฟป่าหมอกควันใน
เขตภาคเหนือ รวมไปถึงภาคต่างๆ ของ
ประเทศหรือในเขตประเทศเพื่อนบ้านที ่
ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยของเรา อย่างที่ 
ผ่านมาไฟป่าที่อินโดนีเซียส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนหลายจังหวัดในเขตภาคใต้เป็น
อย่างมาก หรือปัญหามลพิษทางทะเลก็เป็น
อีกปัญหาที่ส�าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ สิ่งมีชีวิตในน�้า และการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย ทีเ่หน็เด่นชดัคอืปัญหาน�า้มนัรัว่
ไหลลงทะเลทีเ่กดิขึน้เป็นประจ�าทุกปี รวมไป
ถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลท่ีมีความ
รุนแรงมากขึ้นทุกปีเช่นกัน ดังนั้น ธีออส-2 
จงึไม่ละเลยทีจ่ะแก้ไขปัญหาเหล่านี ้โดยเพิม่
ศกัยภาพในการเป็นผูก้�าหนดและคาดการณ์
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตาม
แบบนาทีต่อนาที 

ด้านการจัดการเมืองและพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจ : 

โดยการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อสภาวะ
เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ การเสริม
สร ้างรากฐานที่แข็งแรงให ้กับการ
เติบโตและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ
ของประเทศไทย รวมไปถึงการเสริม
สร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานท่ี
ส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศที่จะท�าให้
ประเทศไทยได้รับความสนใจจากนัก
ลงทุนต่างชาติมากขึ้นจากความมั่นคง
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ

ด้าน6
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ดวงที่ 2 
วท.และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ดาวเทียมดวงเล็กขนาด 100 กก.  
ที่จะสร้างเองโดยคนไทย เพ่ือ
พัฒนาขีดความสามารถและ
พื้นฐานของอุตสาหกรรมอวกาศ
ของประเทศ

องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 4 
พฒันาขดีความสามารถในการสร้าง

ดาวเทียมและอุตสาหกรรมอวกาศของ
ประเทศ

องค์ประกอบที่ 5 
จัดหา สร้างดาวเทียมและระบบ

ภาคพื้นดิน เพ่ือรองรับดาวเทียม
จ�านวน	2	ดวง

ดวงที่ 1 
ดาวเทยีมถ่ายภาพรายละเอยีด

สูง (50 ซม.) เพื่อใช้งานด้านการ
ตดิตามพืน้ท่ีท้ังในประเทศและต่าง
ประเทศ งานด้านความมั่นคง และ
การจัดการในภาวะวิกฤต

ที่ส�ำคัญของโครงกำรในกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน

โดยมี5



 

 

 
 

 

องค์ประกอบที่ 1 
ระบบผลิต บริการภาพถ่าย

และภูมิสารสนเทศจากภาพถ่าย
ดาวเทียมกว่า	30	ดวง

องค์ประกอบที่ 2 
ระบบประยุกต์ใช้งานแผนที่

และภูมิสารสนเทศจากภาพถ่าย
ดาวเทียมตามภารกิจของหน่วย
ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบที่ 3 
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตและการใช้งาน
ภูมิสารสนเทศจากดาวเทียม



โครงการ THEOS-2 นอกจากจะเป็นตัวจุด
ประกายการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ
ด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และบริการด้าน
อวกาศและภมูสิารสนเทศให้เพิม่มากขึน้แล้ว ยงัเปิด 
โอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งที่เป็นผู้ประกอบการ  
นักวิจัย และนักพัฒนาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ 
ในประเทศได้เข้ามาร่วมพัฒนาโดยเฉพาะในส่วน
ของระบบประยุกต์ใช้งาน solution ต่างๆ รวมถึง
การประยุกต์ใช้ AIP เพ่ือการวางแผนและก�าหนด
นโยบายในระดับพื้นที่อีกด้วย ดังน้ันจะเห็นได้ว่า
งานวิจัยและพัฒนาที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย 
ทั้งทางด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมไปถึง
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจะได้ถูกน�าเข้ามา
บูรณาการร่วมกันในที่สุด

ธีออส-2 จึงไม่ใช่แค่การจัดหาดาวเทียม แต่เป็น 
การต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานของหน่วยงานต่างๆ 
โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่ของประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเนื่องในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและ
เท่าเทียมกันภายใต้ระบบที่เป็นหนึ่งเดียว

ธีออส-2 จึงถือเป็นมิติใหม่ของวงกำรเทคโนโลยี
อวกำศและภูมิสำรสนเทศของชำติที่จะมีบทบำทใน
กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรท�ำงำนอย่ำงมี
ส่วนร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งจำกภำครัฐ ภำค
เอกชน สถำบันกำรศึกษำ รวมถึงภำคประชำชน เพ่ือ
สรำ้งควำมมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนืใหก้บัชมุชน สงัคม 
และประเทศชำติ เพรำะธีออส-2 เป็นของคนไทยที่ 
ทุกภำคส่วนต้องร่วมพัฒนำและใช้ประโยชน์นั่นเอง
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ปัจจุบัน รัฐบาลก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์
ในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ
ส�าคัญในการปฏิรูปประเทศไทย ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิง
นโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม การปรบัเปลีย่นจากการ
เนน้ภาคการผลติสนิคา้ไปสูภ่าคบรกิารมากยิง่ขึน้ 
รวมทัง้นโยบายการบริหารจดัการข้อมลูทีม่คีวาม
หลากหลาย หรือที่เรียกว่า “นโยบาย Big Data” 
ให้สามารถน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
ประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

แผนแม่บท
ภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2564

Master plan of 
the National 
Geo-informatics 
System 2017-2021
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รู้ที่มาของแผนแม่บท
โดย เวียรเธียร คชบุตรธาดา ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ สทอภ.

ประเทศไทยเริ่มจัดท�ำแผนแม่บททำงด้ำนภูมิสำรสนเทศ
แห่งชำติเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 โดยมีแนวคิดหลัก
คือ เพื่อลดปัญหาการใช้งบประมาณซ�้าซ้อนของภาค
รัฐและเพื่อให้การพัฒนาทางด้านภูมิสารสนเทศเป็นไป
ในทิศทางที่เหมาะสม ซ่ึงจ�ำเป็นต้องมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ภูมิสำรสนเทศเพื่อรองรับกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ตำมร่ำง
แผนแม่บทฉบับดังกล่ำว จึงเกิดแนวคิดกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนทำงด้ำนภูมิสำรสนเทศ (National Spatial Data In-
frastructure : NSDI) ขึ้น โดย NSDI มีองค์ประกอบหลัก 5 
ส่วน ได้แก่ กรอบนโยบำยและโครงสร้ำง (Policy) ชุดข้อมูล 
ภมูสิำรสนเทศพืน้ฐำน (Fundamental Geographic Data Set : 
FGDS) มำตรฐำนทำงด้ำนภมูสิำรสนเทศ (Standards) ระบบ
สืบค้นและบริกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ (Clearinghouse/
Portal) และควำมพร้อมด้ำนภูมิสำรสนเทศ (Capacity)

“ช่วงเวลาที่ผ่านมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน 

การพัฒนา NSDI มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในบาง

ส่วน และเนื่องด้วยความก้าวหน้าและการพัฒนาทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศด้านต่างๆ เกิดขึ้น

อย่างรวดเร็ว สทอภ.จึงเล็งเห็นความจ�าเป็นที่จะต้องให้มีการ

ศึกษาเพื่อจัดท�าแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติขึ้นใหม่ 

ให้สอดคล้องตามสภาพการณ์ในยุคปัจจุบัน โดยสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม และนโยบาย Thailand 4.0

“แผนแม่บทภมูสิารสนเทศแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-2564 นี้  

จะท�าให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ จากการที่

ทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องสามารถน�าเทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ

ไปใช้ในการบรหิารจดัการเชงิพืน้ทีใ่ห้มปีระสทิธภิาพเพือ่การ

ขับเคลื่อนนโยบายชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนา 

เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากเทคโนโลยี 

ภูมิสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ ลดความเหลื่อมล�้า เพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกจิ ยกระดบัความมัน่คง ความปลอดภยัของประชาชน 

การบรหิารจดัการทรพัยากร การป้องกนัและลดความสญูเสยี  

รวมถึงความเสียหายจากภัยพิบัติ นอกจากน้ียังสามารถ 

ใช้ประโยชน์เพือ่การพฒันาการเกษตรอจัฉรยิะ สนบัสนนุการ

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมทีม่คีวามปลอดภยัและ

ทนัสมยัให้แก่ประเทศไทย ซึง่เป็นไปตามนโยบายภาครฐัทีจ่ะ

มุ่งพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0”

เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ หมำยถึง กำรบูรณำกำรควำมรู ้และ
เทคโนโลยี เพ่ือกำรวิเครำะห์ ประยุกต์ใช้ภูมิสำรสนเทศในกำรบริหำร
จัดกำรเชิงพื้นที่ และเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจของผู ้บริหำร 
ประกอบด้วย 3 ด้ำนหลัก ดังนี้ 

1. ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing : RS) 
โครงกำร THEOS-2 เป็นกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีภูมิ-

สำรสนเทศจำกกำรส�ำรวจระยะไกล เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบติดตำม วิเครำะห์ 
และประยกุต์ใช้ประโยชน์จำกข้อมลูภมูสิำรสนเทศในกำรบรหิำรจดักำรพ้ืนท่ีในด้ำน
กำรเกษตร กำรจดักำรภยัพบิตั ิทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม และควำมมัน่คง 

2. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information 
System : GIS) 

เป็นระบบวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบ Big Data อัน
ประกอบไปด้วยข้อมูลท่ีหลำกหลำยและมีปริมำณมำก เพื่อน�ำมำประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในภำรกิจต่ำงๆ ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ 
ส่ิงแวดล้อม กำรเกษตร ผังเมือง กำรจรำจรและกำรขนส่ง ควำมมั่นคง และ 
ภัยธรรมชำติ  

GISTDA 
กับเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ 
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3. ระบบดาวเทียมน�าทางโลก (Global Navigation Satellite 
System : GNSS) 

เป็นระบบดำวเทียมท่ีส่งต�ำแหน่งต่ำงๆ มำยังเครื่องรับสัญญำณ GPS ท�ำให้ทรำบ
ต�ำแหน่งและกำรน�ำทำงที่ถูกต้องแม่นย�ำ โดยมีกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลค่ำอ้ำงอิงพิกัดแบบ
ต่อเนื่องแห่งชำติ (National CORS Data Center) เพื่อให้บริกำรข้อมูลค่ำอ้ำงอิงพิกัดที่
มีควำมถูกต้องแม่นย�ำสูง สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้งำนในด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนคมนำคม 
อุตสำหกรรม กำรเกษตร 

ดงันัน้ เทคโนโลยภีมูสิำรสนเทศจงึมคีวำมส�ำคญัต่อกำรพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมเป็น
อย่ำงมำก เน่ืองจำกเป็นเครื่องมือในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ทั้ง
ในกำรให้บริกำรและกำรจัดกำรทรัพยำกรต่ำงๆ ไปจนถึงกำรสร้ำงธุรกิจใหม่ๆ อำทิ กำร
ประยกุต์ใช้ภมูสิำรสนเทศในกำรผลติสนิค้ำหรอืบรกิำร กำรประยกุต์ใช้ในภำคอตุสำหกรรม
ต่ำงๆ เช่น เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรเกษตร กำรขนส่ง กำรท่องเที่ยว 

เราจะได้อะไรจากการด�าเนินงานภายใต้ 
แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
 » ข้อมูลมีมาตรฐาน ถูกต้อง ทันสมัย 
 » ให้บรกิารค่าอ้างองิพกิดัเชงิต�าแหน่ง (GNSS) ทีม่คีวาม
แม่นย�าสูง 

 » มีระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของ
ประเทศ (NGIS Portal) 

 » มีนโยบาย Open Data 
 » มีการพัฒนาบุคลากร
 » เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา 

บทบาทของคณะกรรมการภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติ (กภช.)

มีหน้ำที่ในกำรก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรระบบ
ข้อมูลภูมิสำรสนเทศกลำงของประเทศ เสนอแนะคณะ
รัฐมนตรีในกำรก�ำหนดมำตรฐำนกลำงด้ำนข้อมูล แนวทำง
กำรบูรณำกำร และจัดท�ำข้อมูลภูมิสำรสนเทศกลำงของ
ประเทศ รวมท้ังก�ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลภูมิสำรสนเทศของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรใช้งำนภูมิสำรสนเทศในทุกมิติที่เกี่ยวข้องให ้
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบ  
และลงนำมในระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว ่ ำด ้ วย 
คณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ พ.ศ. 2558 เมื่อ 

“โครงสร้างพ้ืนฐานทางภูมิสารสนเทศ (NSDI) 
เป็นหนึ่งในกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศอย่าง
สมดุลและยั่งยืน” 

วนัที ่13 กนัยำยน 2558 โดยมอบหมำยให้รองนำยกรฐัมนตรี 
(นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์) ปฏิบัติหน้ำที่ประธำน โดยมีรอง
ประธำน 2 ท่ำน ได้แก่ รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลยีและรัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ท้ังยังมีองค์ประกอบโดยต�ำแหน่งจำก
ผู้แทนหน่วยงำนต่ำงๆ 15 หน่วยงำน และกรรมกำรผู้ทรง
คุณวุฒิไม่เกิน 10 ท่ำน

เป้าหมายของแผนแม่บท 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีระบบสืบค้นบริกำรภูมิสำรสนเทศที่

สำมำรถให้บริกำรทั่วถึงทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคให้แก่ 
ทกุภำคส่วนได้ใช้ เรยีกด ูและดำวน์โหลดข้อมลูภมูสิำรสนเทศ
พื้นฐำนที่สมบูรณ์ ละเอียด ถูกต้อง และทันสมัย ในรูปแบบ
ที่สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในเชิงพำณิชย์ของ
ภำคธุรกิจ ในกิจกำรของรัฐ ในกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย สร้ำง
นวัตกรรม และในกิจกำรเพื่อประโยชน์สำธำรณะ โดยมี
เงื่อนไขและข้อจ�ำกัดน้อยที่สุด

4 ยุทธศาสตร์เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับ

ภูมิทัศน์ใหม่ทำงภูมิสำรสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้ำงระบบข้อมูลภูมิสำรสนเทศกลำง

ของภำครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำเว็บท่ำและระบบให้บริกำรข้อมูล

ภูมิสำรสนเทศทุกภำคส่วน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และส่งเสริม 

ผลักดันให้มีกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม

วิสัยทัศน์
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กระทรวงกลาโหม  ด้ำนกำรท�ำแผนที่ภูมิประเทศ 
 กำรป้องกันประเทศ 
กระทรวงมหาดไทย   ด้ำนกำรจัดท�ำแนวเขตกำรปกครอง 
 กำรผังเมือง และกำรจัดกำรเมือง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ด้ำนกำรจดัท�ำและวำงแผนกำรใช้ทีดิ่น
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้ำนกำรสนับสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำน
 เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
กระทรวงคมนาคม ด้ำนกำรวำงโครงสร้ำงพื้นฐำน
 ด้ำนคมนำคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้ำนกำรวิจัย กำรก�ำหนดมำตรฐำน
 ภูมิสำรสนเทศ 

 » เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 » ลดควำมเหลื่อมล�้ำ เพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 
 » ยกระดับควำมมั่นคงและปลอดภัยของประชำชน 
 » บริหำรจัดกำรทรัพยำกร ป้องกัน และลดควำมสูญเสียจำกภัยพิบัติ 
 » พัฒนำกำรเกษตรอัจฉริยะ 
 » สนับสนุนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมที่มีควำมปลอดภัยและทันสมัย

1. ผลักดันให้รัฐบำลรับหลักกำรและประกำศใช้ Open Data เป็นนโยบำยหลักในกำร
เผยแพร่ FGDS ผ่ำนคณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ

2. ลดข้อจ�ำกัดของกฎและระเบียบส�ำหรับกำรใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน 
ภำครัฐด้วยกัน

3. แก้ไข ปรับปรุง จัดท�ำกฎระเบียบให้เป็นไปตำมนโยบำยหลักทำงภูมิสำรสนเทศของ
ประเทศ

4. จัดตั้งภำคีภูมิสำรสนเทศเพ่ือประสำนภำครัฐในกำรด�ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูล 
ภูมิสำรสนเทศและใช้ประโยชน์จำกภูมิสำรสนเทศ 

5. สร้ำงองค์ควำมรู้แบบเปิด (open knowledge) ทำงด้ำนภูมิสำรสนเทศ 
6. ยกระดับขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรทำงด้ำนภูมิสำรสนเทศในภำครัฐ 
7. ส่งเสริมให้เกิด virtuous cycle ของกำรเผยแพร่ข้อมูลภูมิสำรสนเทศ 
8. ส่งเสริมให้เกิดกำรขยำยตัวของกำรใช้ประโยชน์จำกภูมิสำรสนเทศ 
9. มีกำรจัดตั้งคณะอนุกรรมกำรและคณะท�ำงำน เพื่อก�ำกับ ดูแล และบริหำรจัดกำร

กำรด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนภูมิสำรสนเทศ

คุณค่าที่
เกิดขึ้นจาก
แผนแม่บท 

กลยุทธ์การ
ขับเคลื่อน 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ
แผนแม่บท 



GISTDA | Annual Report 2017 [ 21 ]

สายสัมพันธ์ระหว่างดาวเทียม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และชีวิตความเป็นอยู่

“ที่ดิน” เป็นทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัด สวนทำงกับ
ควำมต้องกำรของมนุษย์ท่ีทวีขึ้นตลอดเวลำ ตำมจ�ำนวน
ประชำกรทีเ่พิม่ขึน้ กำรขยำยตวัของเขตเมอืงและชมุชน กำร
ขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ฯลฯ เหล่ำนี้ล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่ง
ผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ “การใช้ประโยชน์ที่ดิน” 
ซึ่งก่อให้เกิดควำมเหลื่อมล�้ำและลุกลำมเป็นชนวนควำม 
ขัดแย้งในหลำยพื้นที่ของประเทศไทย

เพื่อร่วมแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นกับทรัพยำกรป่ำไม้ ผืนดิน 
และชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพื้นที่ สทอภ.จึงเข้ำมำ 
มีบทบำทด้ำนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยใช้ดาวเทียม
ส�ารวจทรัพยากร เก็บข้อมูลที่ดินด้วยเทคโนโลยี “GI (Geo- 
Informatics)” แล้ววิเครำะห์ ประมวลผลภำพถ่ำยดำวเทียม 
เปรียบเทียบ และผลิตเป็นชั้นข้อมูลพื้นที่ต่ำงๆ ตำมช่วงเวลำ 
ซึ่งสำมำรถสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำนท้ังภำยในองค์กร
และภำยนอกองค์กรได้ 

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับที่ 1  

ในพื้นที่เศรษฐกิจทวาย-เวียดนาม ปี 2559/2560

ส่งมอบคุณค่า : 

จากอวกาศ
สู่ผืนดิน

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับที่ 1

ในพื้นที่ปลูกยางพารา ปี 2559/2560
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“ชั้นข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน” ที่ สทอภ.ผลิตได้
กำรใช้เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศของ สทอภ.เพื่อ การผลิตชั้นข้อมูลการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินนั้น มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ด้ำน ได้แก่ ช่วยสร้ำงข้อมูลที่
มีมำตรฐำน ช่วยให้ทุกภำคส่วนรับรู้และเข้ำใจควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
พืน้ทีต่่ำงๆ และน�ำไปใช้แก้ปัญหำเรือ่งควำมเหลือ่มล�ำ้ด้ำนทีด่นิ พชืเศรษฐกจิ 
ภัยพิบัติ เป็นต้น ทั้งนี้ ชั้นข้อมูลด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่ สทอภ.ผลิตได้
ในปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้
1. ช้ันข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอันดับที่ 1 จำกภำพถ่ำยดำวเทียมรำยปี 

2559/2560 ของประเทศไทย
2. ช้ันข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินอันดับท่ี 2 จำกภำพถ่ำยดำวเทียมรำยปี 

2559/2560 ในพื้นที่จังหวัดของเขตพัฒนำเศรษฐกิจ EEC 
3. ช้ันข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอันดับที่ 1 จำกภำพถ่ำยดำวเทียมรำยปี 

2559/2560 ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจทวำย-เวียดนำม
4. ข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีป่ำไม้และชุมชนเมืองปี 2556/2557  

เปรียบเทียบกับปี 2558/2559
5. ข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2530 และปี 2559/2560 บริเวณลุ่มน�้ำ

เขำหลวง
6. ข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2530 และปี 2559/2560 บริเวณลุ่มน�้ำ

ปำกพนังและลุ่มแม่น�้ำตรังตอนบน
7. ข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินปี 2533 และปี 2559/2560 บริเวณภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
8. ข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2560 บริเวณจังหวัดน่ำน
9. ข้อมูลกำรใช้พื้นที่ปลูกยำงพำรำปี 2559/2560  

นอกจำกนัน้ กำรผลติชัน้ข้อมลูทีด่นิยงัตอบโจทย์นโยบำยกำรป้องกนัและ
รกัษำทรพัยำกรป่ำไม้ และส่งเสรมิควำมยัง่ยนืด้ำนทรพัยำกรธรรมชำตอิกีทำง
หนึ่ง ซึ่ง สทอภ.มุ่งที่จะผลิตชั้นข้อมูลที่ดินต่อไปในปี พ.ศ. 2561 

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ในบริเวณจังหวัดน่าน ปี 2560
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สทอภ.เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาชุมชน เพื่อ

สร้าง solution หรอืแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากระดบัชมุชน 

(Bottom-Up)

เทคโนโลยีภมูสิารสนเทศต่อการตดิตามการขยายพื้น้ทีท่�ากนิ

ของชุมชน

“กัลยาณิวัฒนา” 
โมเดลเพ่ิมพ้ืนที่ป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน 

กลัยำณวิฒันำมบีรบิทเป็นพืน้ทีภ่เูขำสงู ประชำกรส่วนใหญ่ 
เป็นกลุ่มชำติพันธุ์ มีวัฒนธรรม ประเพณี และกำรท�ำกิน 
ในพื้นที่ป่ำมำอย่ำงยำวนำน แต่ด้วยมีกำรขยำยพ้ืนท่ีท�ำกิน
ท�ำให้พื้นที่ป่ำต้นน�้ำลดลง ควรเร่งด�ำเนินกำรแก้ไข และ
ด้วยควำมร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแรง ร่วมสร้ำงประโยชน์ท่ี
ยั่งยืน “คนอยู่ได้ ป่ำอยู่ได้” จึงเกิดคณะท�ำงำนเพื่อกำร
จัดกำรทรัพยำกรที่ดินและป่ำไม้ อ�ำเภอกัลยำณิวัฒนำ ตำม
แนวทำงกำรจดักำรร่วมหลำยฝ่ำย (co-management) ในกำร 
ขับเคลื่อนด�ำเนินงำนในระดับอ�ำเภอ โดยทำงฝ่ำยปกครอง
อ�ำเภอกลัยำณวิฒันำได้จดัตัง้คณะท�ำงำนทีม่ำจำกทุกภำคส่วน
ในรูปแบบ “ประชำรัฐ” 

เพื่อร่วมเป็นกลไกเชื่อมโยงระหว่ำงชุมชนกับรัฐต่อกำร
แก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบแบบองค์รวมเชิงพ้ืนท่ี (ใคร
ท�ำอะไร อยู่ที่ไหน เม่ือไร อย่ำงไร) บริบทพื้นท่ี วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น นิสัยใจคอของคนในพื้นที่ เป็น
ส่วนส�ำคัญยิ่งส�ำหรับกำรมองเห็นภำพกว้ำง มองเห็นพื้นที่ 
ก่อนด�ำเนินงำน สทอภ.มีข้อมูล เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
องค์ควำมรู ้ม่ันใจได้ว่ำกำรแก้ไขปัญหำจะท�ำได้ตรงจดุ รวดเรว็ 
โดยเฉพำะในกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ของชมุชนบนพืน้ฐำนของ
กระบวนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่เหมำะสมกับ “ภูมิสังคม” 

เห็นได้ชัดเจนแล้วว่ำรูปธรรมควำมส�ำเร็จในพื้นท่ีอ�ำเภอ
กลัยำณวิฒันำ 402,290 ไร่ ทัง้ 3 ต�ำบล 22 หมูบ้่ำน หรอื 35 
ชุมชน สำมำรถวำงแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดินและป่ำไม้  

กำรทบัซ้อนผนืป่ำกบัทีด่นิท�ำกนิของประชำชนเป็นปัญหำ
ทีเ่กดิขึน้ในหลำยพืน้ทีข่องประเทศไทย จงึจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ทีจ่ะ
ต้องหำทำงออกที่ทุกฝ่ำยยอมรับได้ร่วมกัน กำรสร้ำงกลไก
อย่ำงมีส่วนร่วมตำมแนวทำงประชำรัฐในระดับพื้นที่เพื่อกำร
ควบคมุ ดแูล รกัษำ ตดิตำม และป้องกนักำรบกุรกุพืน้ทีป่่ำไม้  
รวมท้ังสำมำรถป้องกนักำรซือ้ขำยและเปลีย่นมอืในท่ีดนิอย่ำง
มีส่วนร่วมเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในพ้ืนท่ีอ�ำเภอกัลยำณิวัฒนำ 
จังหวัดเชียงใหม่ ภำยใต้ชื่อ “กัลยำณิวัฒนำโมเดล” 

โดยมีพ้ืนท่ีคงสภำพป่ำในปัจจุบันมำกถึงร้อยละ 76 ที่ส�ำคัญ
ไปกว่ำนั้น เกิดควำมเข้ำใจและยอมรับข้อมูลจำกกำรตรวจสอบ
ทีด่นิรำยแปลงร่วมกบักำรใช้เทคโนโลยภีมูสิำรสนเทศใน 3 ช่วง
เวลำ (ก่อนปี 2545, ระหว่ำงปี 2545-2554 และภำยหลังปี 
2554) เพือ่น�ำไปสูก่ระบวนกำรจดักำรทีด่นิใน 2 มำตรกำร คอื 
1) มำตรกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์ และ 2) มำตรกำรขอคืน 
พื้นที่ โดยผลกำรวิเครำะห์จำก สทอภ. มีพื้นที่ขยำยที่ดินท�ำกิน 
หลังปี 2554 จ�ำนวน 1,638 ไร่ ซึ่งเห็นชัดเจนว่ำมีกำรบุกรุก
ขยำยพื้นที่ท�ำกินน้อยมำกเพียงร้อยละ 0.4

บทสรุปที่จะน�ำไปสู่เป้ำหมำยกำรลดควำมเหลื่อมล�้ำของ
ประชำชนในเขตพื้นที่ป่ำของรัฐ “กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต
ป่ำ โดยชุมชนประชำชนมีกำรใช้ที่ดินอย่ำงสมดุลและยั่งยืน” 
ตำมกลไกตำมแนวทำงจดักำรร่วมโดยชมุชนทีบ่รูณำกำรร่วมกบั 
หน่วยงำนทุกภำคส่วน รวมไปถึงกำรน�ำเทคโนโลยีนวัตกรรม 
ภูมิสำรสนเทศจำก สทอภ. ไปใช้ในกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล เชื่อมั่นว่ำกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรที่ดินในเขต
พื้นที่ป่ำของรัฐทั้งในบริบทพื้นที่สูงภำคเหนือและพื้นที่อื่นๆ จะ
สำมำรถด�ำเนนิกำรได้รวดเรว็ ถกูต้อง แม่นย�ำ โปร่งใส ยตุธิรรม 
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมได้อย่ำงแท้จริงต่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน



[ 24 ] จากอวกาศสู่ผืนดิน | สทอภ.

ภำคประชำชนโหยหำต้องกำรทรำบควำมชดัเจนในประเดน็นี้  
บรรพบุรุษอำศัยท�ำกินมำช้ำนำนก็ไม่เคยทรำบว่ำอยู ่ใน
เขตพ้ืนท่ีอุทยำน แต่กำรจะน�ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำท่ียั่งยืน 
สทอภ.เล็งเห็นถึงศักยภำพของประชำชนในพื้นที่ ซึ่งจะเป็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรแก้ไขปัญหำ กำรเปิดพื้นที่กลำง
ให้ประชำชน หน่วยงำนภำคีควำมร่วมมือในพื้นที่ได้เข้ำถึง
ข้อมลูและเทคโนโลยกีำรส�ำรวจทีท่นัสมยั นบัเป็นนมิติหมำย
ใหม่ส�ำหรับทุกภำคส่วนในพื้นที่อ�ำเภอยี่งอ จังหวัดนรำธิวำส 

เพรำะเรำเชื่อมั่นว่ำข้อมูลเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ
ไม่ได้เป็นข้อมูลของรัฐแต่เพียงผู้เดียว ประชำชนคนไทย
ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงจัดท�ำข้อมูลและแผนที่ได้ ภำยในระยะ
เวลำ 30 วัน ระยะทำง 35 กิโลเมตรบนภูเขำสูงชัน และ
มีควำมเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน กำรส�ำรวจเก็บข้อมูลค่ำ
พิกัดแนวกันชนระหว่ำงท่ีดินท�ำกินของรำษฎรและผืนป่ำ
บูโดด้วยเครื่องรับสัญญำณดำวเทียมแบบสองควำมถี่ (Dual 
Frequency) บริเวณพื้นที่อ�ำเภอยี่งอ จังหวัดนรำธิวำส โดย
กำรสุ่มร้อยละ 20 ของจ�ำนวนหมุดทั้งหมดเป็นบทพิสูจน์ได้
ชดัเจนแล้วว่ำภำคประชำชนสำมำรถท�ำได้ ขอแค่มโีอกำสเปิด
พื้นที่ให้เข้ำมำส่วนร่วม ที่ส�ำคัญคือร่วมแก้ปัญหำของพื้นที่
ตวัเองเพรำะคนในพืน้ทีย่่อมรูด้ทีีส่ดุ เทคโนโลย ีองค์ควำมรู้จะ
เป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำรตำม
มำตรฐำนกลำงที่เป็นที่ยอมรับ

ควำมมัน่คงของมนษุย์เป็นผลลพัธ์สดุท้ำยของกำรพฒันำ
ทีย่ัง่ยนื ส�ำหรบักำรพฒันำประเทศอำจมุง่เน้นด้ำนใดด้ำนหนึง่ 
หรอืหลำยๆ ด้ำน แต่ท้ำยทีส่ดุมนษุย์ทกุคนย่อมต้องกำรชวีติที่
มัน่คงและมคีวำมสขุ ควำมสขุของแต่ละคนอำจมคีวำมหมำย
ที่ต่ำงกันไป ส�ำหรับในบริบทพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
ซึง่นบัเป็นพืน้ทีค่วำมไม่สงบด้ำนควำมมัน่คงมำยำวนำน และ
เป็นประเดน็แก้ไขปัญหำมำยำวนำนเช่นเดยีวกนั นัน่กค็อืด้ำน
ควำมมัน่คงในทีด่นิท�ำกนิ ซึง่เป็นเรือ่งส�ำคญัต่อกำรด�ำรงชวิีต
ของประชำชน

ตำมท่ี ครม.มมีตเิมือ่วนัที ่14 ตลุำคม 2551 เรือ่งแนวทำง
กำรแก้ไขปัญหำท่ีดนิ 3 จงัหวดัชำยแดนภำคใต้ ในพืน้ทีบ่รเิวณ
อทุยำนแห่งชำตบิโูด-สไุหงปำด ีโดยมมีตใิห้ สทอภ.สนบัสนนุ
ข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียมให้กับอนุกรรมกำรแก้ไขปัญหำ
ที่ดินเพื่อใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมำ  
สทอภ.ยังคงเป ็นที่ปรึกษำด ้ำนเทคโนโลยีอวกำศและ 
ภมูสิำรสนเทศให้กบัเครอืข่ำยแก้ไขปัญหำทีด่นิบโูด รวมไปถงึ
ท�ำงำนร่วมกบัคณะอนกุรรมกำรแก้ไขปัญหำทีด่นิและพฒันำ
ชมุชนบรเิวณพืน้ทีเ่ชือ่มต่อกบัเขตอทุยำนแห่งชำต-ิสไุหงปำดี 
และคณะท�ำงำนประสำนงำนกำรแก้ไขปัญหำที่ดินในพ้ืนท่ี
อุทยำนแห่งชำติบูโด-สุไหงปำดีมำโดยตลอด รูปธรรมเชิง
ประจักษ์ ที่ สทอภ.เป็นกลไกกลำงในกำรตรวจสอบข้อมูล
แปลงที่ดินตำมหลักวิชำกำร จัดท�ำสรุปข้อมูล แผนที่ ผลกำร
เปรียบเทียบ ข้อมูลที่ได้จำกส�ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 
สำขำปัตตำนี (สบอ.6) และเครือข่ำยชุมชนแก้ปัญหำท่ีดิน
ท�ำกินบริเวณอุทยำนแห่งชำติบูโด-สุไหงปำดี ร่วมกับสถำบัน
พัฒนำองค์กรชุมชน (พอช.) น�ำไปสู่กำรขยำยผลต่อกำร
วำงแผนแนวทำงแก้ไขปัญหำแบบองค์รวม 
เพื่อสร้ำงแนวทำงกำรจัดกำรร่วมที่ชัดเจน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กำรเดินส�ำรวจรังวัดเส ้นแนวกันชน
ระหว่ำงที่ดินท�ำกินของรำษฎรและผืนป่ำ 
บูโด อ�ำเภอยี่งอ จังหวัดนรำธิวำส ระยะทำง  
35 กิโลเมตร โดยมีกำรส�ำรวจรังวัดและ
ปักหมุดหลักเขตแนวกันชนระหว่ำงที่ดิน
ของประชำชนกับเขตอุทยำนแห่งชำติบูโด-
สไุหงปำด ีจงึเป็นกำรขยำยผลรูปธรรมควำม
ส�ำเร็จต่อกำรสร้ำงควำมชัดเจนด้ำนแนวเขต
ทีด่นิท�ำกนิของประชำชนกบัแนวเขตพืน้ทีป่่ำ
ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกภำคส่วนโดยเฉพำะ

การมีส่วนร่วมชุมชน การส�ารวจรังวัดชุมชน

แผนที่แสดงการส�ารวจรังวัด 

เส้นแนวเขตกันชนระหว่างที่ดิน 

ท�ากินของประชาชนกับผืนป่า 

บูโด-สุไหงปาดี บริเวณพื้นที่ 

อ�าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

สร้างความมั่นคงอย่างลงตัวใน 

“ที่ดินบูโด” 
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ส่งมอบคุณค่า : 
ร่วมปกปอ้ง
ทรัพยากร
ทางทะเล

ทะเลและชำยฝั่งทะเลนั้นเป็นทั้งแหล่งทรัพยำกร แหล่งอำหำร แหล่ง
พลังงำน รวมไปถึงเป็นแหล่งกิจกำรพำณิชยนำวี กำรประมง กำรท่องเที่ยว 
ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมเหล่ำนี้สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิด
กำรใช้และท�ำลำยทรพัยำกรทำงทะเลเพิม่ขึน้ สทอภ.จงึร่วมกบัหน่วยงำนต่ำงๆ 
ทั้งภำครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นกับทะเล
และชำยฝั่งทะเล โดย สทอภ.ได้พัฒนำ “GI Technology” ระบบเทคโนโลยี
ภมูสิำรสนเทศและเครือ่งมอืในกำรตดิตำมสถำนกำรณ์ด้ำนทะเลส�ำหรบัใช้ใน
ภำรกิจที่หลำกหลำย ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 สทอภ.ได้ร่วมเข้ำไปแก้ไขปัญหำ
ทะเลและชำยฝั่งหลำยโครงกำร ประกอบด้วย

GI ขจัดทุกข์ที่ชายฝ่ังเพชรบุรี
ตัวอย่ำงของ GI ที่ สทอภ.พัฒนำขึ้น ได้แก่ ระบบกำรส�ำรวจจำกระยะ

ไกล (RS) ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) และระบบโครงข่ำยดำวเทียม
น�ำหน (GNSS) อำกำศยำนไร้คนขับ (UAV) ส�ำรวจพื้นที่แบบเฉพำะเจำะจง 
และระบบเรดำร์ชำยฝ่ังทีต่ดิตัง้ตลอดแนวชำยฝ่ังของประเทศไทย ซึง่ในระยะ 
5-6 ปีที่ผ่ำนมำ สทอภ.ได้ใช้ระบบเหล่ำนี้ร่วมแก้ไขปัญหำชุมชนชำยฝั่งทะเล 
ในอ�ำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี 2 แห่ง คือ ชุมชนชำยฝั่งทะเลต�ำบล 
บำงตะบูนและชุมชนชำยฝั่งทะเลต�ำบลบ้ำนแหลม

ส�ำหรบัปัญหำทีเ่กดิขึน้ในชมุชนต�าบลบางตะบนู คอืเรือ่ง 
คุณภาพน�้าเสื่อมโทรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยง
หอยแครง เนื่องจำกท�ำให้ลูกหอยตำยเกือบ 100% และ 
ชำวบ้ำนต้องรีบเก็บหอยแครงขึ้นมำขำยทั้งที่ยังไม่โตเต็มที่ 

ส่วนชุมชนต�าบลบ้านแหลม ประสบปัญหาน�้าแล้ง ทั้งๆ 
ท่ีในพืน้ท่ีนีม้รีะบบชลประทำนและปัญหาน�า้ท่วมขงั เนือ่งจำก
เป็นพื้นที่สุดท้ำยที่น�้ำต้องผ่ำนก่อนระบำยลงสู่ทะเล ซึ่งที่
ผ่ำนมำชุมชนแก้ไขปัญหำด้วยตัวเอง แต่ยังขำดทั้งข้อมูลและ
เครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร จึงขำดกำรบูรณำกำรข้อมูล 
ระหว่ำงชุมชนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพื่อน�ำไปสู่กำรแก้ไข
ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ

สทอภ.จึงลงส�ำรวจพื้นที่ทั้ง 2 ชุมชน รวบรวมข้อมูลจำก
ทัง้ภำคประชำชน ข้อมลูจำกหน่วยงำนทกุภำคส่วนท่ีเกีย่วข้อง 
และใช้เทคโนโลยี GI จัดท�ำแผนที่ระบุต�ำแหน่งส�ำคัญของ
ชุมชนแบบมำตรฐำน เช่น เส้นทำงน�้ำ พื้นที่น�้ำท่วม และ
จัดท�ำศูนย์บูรณำกำรข้อมูลชุมชน เพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำร

บริหำรจัดกำรน�้ำและกำรตัดสินใจเชิงพื้นที่ 
สทอภ.ยังส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันของ

ชุมชน สร้ำงช่องทำงให้ชุมชนมีส่วนร่วมเฝ้ำระวัง อนุรักษ์ 
และหวงแหนทรัพยำกรของจังหวัดเพชรบุรี โดยตั้งกลุ่มไลน ์
เกษตรบ้ำนแหลม สำยด่วน อีเมล จัดท�ำแอปพลิเคชัน 
GCoast ตลอดจนเว็บไซต์ http://phetchaburiportal.gistda.
or.th เพ่ือบูรณำกำรข้อมูลท้ังหมดเข้ำด้วยกันและใช้ในกำร
ตัดสินใจแก้ไขปัญหำ

ผลที่ได้คือ ทั้ง 2 ชุมชนสำมำรถใช้ข้อมูลเพื่อกำรแก้ไข
ปัญหำกำรเกษตรของตน ท�ำให้ชมุชนมคีวำมเข้มแขง็ เกดิกำร
เรยีนรูก้ำรบรหิำรจดักำรข้อมลูและสำมำรถช่วยเหลอืตวัเองได้ 
โดยชำวต�ำบลบำงตะบนูมชีวีติทีด่ขีึน้เนือ่งจำกคณุภำพน�ำ้ดีขึน้
และมทีรพัยำกรอำหำรทะเลสมบรูณ์ขึน้ ส่วนต�ำบลบ้ำนแหลม
มนี�ำ้ส�ำหรบัท�ำกำรเกษตรตลอดปี หน้ำน�ำ้กส็ำมำรถระบำยน�ำ้ 
ลงทะเลได้เร็ว
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บริเวณหมู่เกำะกระ จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประกอบด้วย เกำะกระใหญ่ เกำะ
กระกลำง เกำะกระเล็ก และหินเรือ มีควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติ
ทั้งบนเกำะและในทะเล และระบบนิเวศแนวปะกำรังโดยรอบเกำะ แต่กิจกรรมต่ำงๆ 
มำกมำยที่เกิดขึ้นเป็นภัยคุกคำมต่อทรัพยำกรธรรมชำติทำงทะเลรอบหมู่เกำะ กรม
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จึง
เตรยีมประกำศกฎกระทรวงให้เกำะกระเป็นเขตพ้ืนท่ีคุม้ครองทรพัยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง โดยอำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ 20 ประกอบมำตรำ 3 มำตรำ 4 และ
มำตรำ 23 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง พ.ศ. 2558 ซึ่งในกำรประกำศกฎกระทรวงนั้นจ�ำเป็นต้องมี “กำรส�ำรวจและ
จัดท�ำระวำงแผนที่มำตรฐำน” แนบท้ำย  

สทอภ.ในฐำนะหน่วยงำนท่ีมีควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรใช้สำรสนเทศจำก
อวกำศ ได้สนับสนุนกำรท�ำงำนของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง กระทรวง
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม ลงส�ำรวจพืน้ทีจ่รงิและใช้ภำพถ่ำยจำกดำวเทยีม
มำประมวลผลและจดัท�ำระวำงแผนท่ีท่ีมมีำตรฐำน เชือ่ถอืได้ และสำมำรถน�ำไปใช้เป็น
เครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ชีเ้ป้ามลพิษในอ่าวไทย
ในแต่ละปี เรำจะพบเหน็ข่ำวกำรเกดิภยัพบิตักิบัชำยฝ่ังทะเลของไทยอย่ำงมำกมำย 

ทั้งที่เกิดจำกธรรมชำติและจำกกำรกระท�ำของมนุษย์ เช่น น�้ำมันจำกแท่นผลิตรั่วลง
ทะเล น�้ำมันดิบรั่วบริเวณขนถ่ำย กำรปล่อยน�้ำเสียลงชำยฝั่งและขยะในทะเล หรือ
กำรเกดิแพลงก์ตอนบลมูทีห่ำกมหีนำแน่นอำจท�ำให้สตัว์น�ำ้บำงกลุม่ขำดออกซเิจนและ
เสียชีวิต ซึ่งกำรแก้ปัญหำท�ำได้ค่อนข้ำงล�ำบำกจำกควำมไม่พร้อมทั้งในด้ำนอุปกรณ์
เครื่องมือ ก�ำลังคน ตลอดจนเทคโนโลยีในกำรติดตำมและพยำกรณ์  

สทอภ.จงึได้ใช้เทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศเพือ่สนบัสนนุกำรแก้ไขปัญหำ
ของหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น กองทพัเรอื กรมทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง กรมควบคมุ
มลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กรมเจ้ำท่ำ บริษัทเอกชน โดย
ด�ำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆ ดังนี้ 

จัดท�าแผนที่มาตรฐาน
เพ่ือประกาศเขตพ้ืนที่
คุ้มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง 
หมู่เกาะกระ 
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 » เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบเรดาร์ชายฝั่งเพ่ือการเตือนภัยทาง
บกและทางทะเล (Coastal Radar) ท่ีติดตั้งท้ังหมด 20 สถำนี รวมถึง
ให้บริกำรข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่ำนเว็บไซต์ http://coastalradar.gistda.or.th และ
แอปพลิเคชัน GCoast และตำมร้องขอ พร้อมตรวจรับมอบชุดอุปกรณ์เรดำร์ 
ชำยฝั่ง จ�ำนวน 3 ชุด เพื่อเตรียมติดตั้งระบบในพื้นที่จังหวัดระยอง 1 ต�ำแหน่ง
และจังหวัดตรำด 2 ต�ำแหน่ง 

 » ติดตามและตรวจสอบต�าแหน่งของขยะในทะเล ด้วยภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 
และคำดกำรณ์กำรเคลื่อนท่ีของแพขยะในทะเลด้วยข้อมูลกระแสน�้ำจำกระบบ
เรดำร์ชำยฝ่ังและแบบจ�ำลอง (กรณอียูน่อกพืน้ทีก่ำรตรวจวดัของเรดำร์ชำยฝ่ัง) 

แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-8 แสดงต�าแหน่งแพขยะในทะเล 

บริเวณเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

 » บูรณาการสู่การใช้งานจริงของประชำชน องค์กร 
และหน่วยงำนต่ำงๆ รวมถึงเป็นกำรเตรียมควำม
พร้อมในสถำนกำรณ์จริงหำกเกิดกรณีด้ำนมลพิษ
และสิง่แวดล้อมทำงทะเลและชำยฝ่ัง เช่น น�ำ้ทะเล
เปลีย่นส ีร่วมโครงกำรส�ำรวจสภำพทำงทะเล โดย
ใช้ภำพถ่ำยจำกดำวเทียมเพื่อประกอบมำตรกำร 
EIA ของบริษัท ท็อป เอสพีพี จ�ำกัด 

 » ด�าเนินงานโครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่งเพื่อการเตือนภัยทางบกและ
ทางทะเล (Coastal Radar) ที่ได้มีกำรติดตั้งระบบเรดำร์ชำยฝั่งขึ้นในพื้นที่ 
อ่ำวไทย จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 11 จังหวัด 18 ต�ำแหน่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 
เป็นต้นมำ รวมถึงสถำนีใหม่ที่จังหวัดระยอง 2 สถำนีในปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้
หลำยภำคส่วน ท้ังภำครฐั เอกชน และสถำบนักำรศกึษำน�ำข้อมลูไปใช้ประโยชน์ 
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ในการท�างานนั้น สทอภ.ได้ลงพื้นที่ส�ารวจทางบกและทางทะเลเพื่อเก็บข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมอย่างสม�่าเสมอ และ

น�าข้อมูลจากทุกช่องทางมาจัดท�าเป็นฐานข้อมูลของพื้นที่ เช่น การใช้ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้างและการใช้ประโยชน์

เส้นทางคมนาคม ตลอดจนพัฒนาระบบวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยใช้หลักการทาง

สมุทรศาสตร์ของพื้นที่ ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ สทอภ.เตรียมพร้อมไว้เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและชุมชนต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับทะเล เช่น กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ

 » พัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตาม
และชีเ้ป้า (คราบน�า้มนัและเรอื) แบบ
กึง่อตัโนมตั ิ(GMaS, Vessel Match-
ing) โดยบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำง
เทคโนโลยีภำพถ่ำยจำกดำวเทียม คลื่น
และกระแสน�้ำจำกระบบเรดำร์ชำยฝั่ง 
และต�ำแหน่งเรือจำกระบบ AIS และ
จำกดำวเทียม เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วย
สนับสนุนกำรตัดสินใจ กำรวำงแผน 
ติดตำม และเตรียมควำมพร้อมในกำร
ป้องกันและขจัดมลพิษทำงน�้ำเนื่องจำก
น�้ำมัน 

 » ปฏิบัติการ “หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการส�ารวจและตรวจสภาพความพร้อมของท่าเทียบเรือประมง” (ฉก.สตท.) โดย
เข้ำร่วมส�ำรวจและตรวจสอบควำมพร้อมของท่ำเทยีบเรอืประมงร่วมกบัศนูย์ประสำนกำรปฏบิตัใินกำรรกัษำผลประโยชน์
ของชำติทำงทะเล (ศรชล.) จ�ำนวน 1,099 ท่ำ และท่ำเทียบเรือประมงที่ยังไม่ได้ขอขึ้นทะเบียนกับกรมประมงใน 22 
จังหวัดชำยทะเล รวมทั้งควำมต้องกำรพัฒนำท่ำเรือขนถ่ำยสัตว์น�้ำให้มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล ซึ่งมีควำม
ส�ำคัญต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรท�ำประมง IUU ของไทย พร้อมหน่วยงำนอื่นที่เข้ำร่วมปฏิบัติกำร ได้แก่ กองทัพเรือ (ทร.) 
กรมอุทกศำสตร์ (อศ.) กรมประมง (กปม.) กรมเจ้ำท่ำ (จท.) กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (ทช.) กรมควบคุม
มลพิษ (คพ.) กองบังคับกำรต�ำรวจน�้ำ (บก.รน.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

โครงกำรต่ำงๆ นี้ได้สร้ำงควำมต่ืนตัวร่วมกันของหน่วยงำนภำครัฐ 
เอกชน และชุมชน เปิดโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูลท่ีถูกต้องแม่นย�ำ เพื่อ
ร่วมกันปกป้องทรัพยำกรทำงทะเลและจัดกำรแก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึ้นจำก 
ผู้ที่ใช้ประโยชน์จำกทะเลรวมถึงกำรรับมือกับภัยพิบัติต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น
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ป ัจจุ บันท่ัวโลกให ้ควำมสนใจเ ก่ียวกับสภำวะกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เนื่องจำกส่งผลกระทบต่อ
ประชำชนโดยตรง ปีที่ผ่ำนมำประเทศไทยประสบปัญหำ 
น�้ำท่วมในหลำยพื้นที่ ฉะน้ันพี่น้องชำวไทยจึงต้องเตรียม 
ตั้งรับและติดตำมสถำนกำรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบให้ได้
มำกที่สุด

กำรติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิดผ่ำนระบบที่ สทอภ. 
พัฒนำนั้น (http://flood.gistda.or.th) ยังคงช่วยให้
ผู้ประสบภัยหรืออำจประสบภัยเตรียมทำงหนีทีไล่ได้เสมอ 
แต่จะมีคุณค่ำมำกข้ึนหำกน�ำข้อมูลปริมำณน�้ำฝน กำร
พยำกรณ์อำกำศ ลมพำย ุลมมรสมุ ร่วมกบัภำพถ่ำยดำวเทยีม
ของพื้นที่น�้ำท่วมที่ สทอภ.รวบรวมไว้และเก็บข้อมูลใหม่มำ
วิเครำะห์สถำนกำรณ์ล่วงหน้ำ กล่ำวคือ กำรท�ำงำนแบบ 
active มำกกว่ำ passive เพื่อค�ำนึงประโยชน์ต่อคนทุกฝ่ำย
ให้มำกขึ้น 

ส่งมอบคุณค่า : 
เกาะติด
สถานการณ์

น�้าท่วม

การกระจายตัวและปริมาณฝนสะสมรายวันจากดาวเทียม 

COMS ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึงมกราคม 

2560 เพื่อช่วยการติดตามสถานการณ์ฝนรายวัน 

สถานการณ์น�้าท่วมภาคใต้ บริหารจัดการได้
ด้วยข้อมูลจากพ้ืนที่ (ระบบภูมิสารสนเทศ)

ในช่วงเดือนธันวำคม 2559 ถึงมกรำคม 2560 เกิดฝน
ตกหนักในบริเวณพื้นที่ภำคใต้ของประเทศไทย เนื่องมำจำก
ลมมรสมุตะวนัออกเฉยีงใต้และหย่อมควำมกดอำกำศต�ำ่ก�ำลงั
แรงท�ำให้เกิดฝนตกหนัก น�้ำป่ำไหลหลำกเข้ำท่วมในหลำย
จังหวัดของภำคใต้ โดยสำมำรถดูจำกพื้นที่สีแดงท่ีปกคลุม
พื้นที่ภำคใต้ตลอดช่วงเวลำดังกล่ำว

สทอภ.ได้เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง 
โดยอำศัยข ้อมูลพยำกรณ์อำกำศและแบบจ�ำลองกำร 
คำดกำรณ์ฝน เมือ่พบว่ำอำจจะเกดิน�ำ้ท่วมจงึให้ยกระดบักำร
ติดตำมตรวจสอบข้อมูล ประเมินและวิเครำะห์ เพื่อวำงแผน
ถ่ำยภำพดำวเทยีมในพืน้ทีเ่สีย่ง เพือ่น�ำข้อมลูมำเตรยีมพร้อม
รับมือและเฝ้ำระวังป้องกันพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
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สทอภ.ร่วมท�ำงำนในพ้ืนท่ี โดยปฏิบัติงำนร่วมกับกอง
บญัชำกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัแห่งชำต ิ(ส่วนหน้ำ) 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อสถำนกำรณ์ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น
จึงได้ถูกยกระดับกำรจัดกำรสำธำรณภัยเป็นกำรจัดกำร
สำธำรณภยัขนำดใหญ่ (ระดบั 3) พร้อมจดัตัง้กองบญัชำกำร 
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ส่วนหน้ำ) ณ ศูนย์ป้องกัน 
และบรรเทำสำธำรณภัย เขต 11 เพื่อประสำนให้ควำม
ช่วยเหลอืประชำชนในพืน้ทีป่ระสบภยั ซึง่ สทอภ.ร่วมสนบัสนนุ 
อปุกรณ์และบคุลำกรเพือ่ประเมนิ วเิครำะห์สถำนกำรณ์ และ

ตรวจสอบผลกระทบในพ้ืนท่ีโดยใช้ข้อมูลจำกดำวเทียมรวมถึงวำงแผนกำร
ระบำยน�ำ้ลงสูท่ะเลด้วยข้อมลูจำกระบบเรดำร์ชำยฝ่ัง และตดิตำมสถำนกำรณ์
ในพื้นที่ประสบภัยด้วยรถปฏิบัติกำรเคลื่อนที่ ส�ำหรับส�ำรวจและประมวลผล
ข้อมูลน�้ำท่วม และอำกำศยำนไร้คนขับ 

แผนการรับสัญญาณข้อมูลจากดาวเทียมในช่วงสถานการณ์วิกฤตเพื่อใช้วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น�้าท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัย

ผลการวิเคราะห์และติดตามพื้นที่น�้าท่วมจากดาวเทียม

บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยช่วงเดือนมกราคม 2560 

ซึ่งพื้นที่น�้าท่วมปรากฏสีฟ้าในแผนที่
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ต�าแหน่งจุดและภาพประกอบของการส�ารวจพื้นที่ที่ได้รับ

ผลกระทบจากน�้าท่วม และการตรวจสอบความถูกต้องของ

ขอบเขตน�้าท่วมจากข้อมูลดาวเทียม

เมื่อสถำนกำรณ์เริ่มคลี่คลำย สทอภ.ส่งทีมส�ำรวจ
ลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องของขอบเขตน�้ำท่วมจำก
ข้อมูลดำวเทียม และส�ำรวจสภำพปัญหำของพื้นที่รับน�้ำ จำก
กำรร่วมปฏิบัติกำรแก้ไขสถำนกำรณ์น�้ำท่วมภำคใต้ในช่วง
ระหว่ำงวันที่ 25 ธันวำคม 2559 ถึง 21 มกรำคม 2560  
มีกำรใช้ข้อมูลจำกภำพถ่ำยจำกดำวเทียมมำกกว่ำ 750 ภำพ 
รถปฏิบัติกำรเคลื่อนที่ อำกำศยำนไร้คนขับ และระบบเรดำร์
ชำยฝั่งเพ่ือเก็บข้อมูลพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ ช่วยคลี่คลำย
สถำนกำรณ์ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรระบำยน�้ำลงทะเล และ
เข้ำช่วยเหลือเยียวยำผู้ประสบภัยได้อย่ำงรวดเร็วในพื้นที่
ประมำณ 1.4 ล้ำนไร่ บ้ำนเรือนกว่ำ 20,000 หลังคำเรือน

จุดส�ารวจและพิกัดภาพถ่ายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก

น�้าท่วม บริเวณบางส่วนของจังหวัดตรัง พัทลุง และ

สงขลา วันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560
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น�้าท่วมใหญ่กับบทบาทที่ สทอภ.ร่วมวางแผน
และแก้ไขปัญหาในปี พ.ศ. 2560

ปี 2560 ประเทศไทยประสบกับปัญหำน�้ำท่วม ซึ่งมีสำเหตุจำกพำยุ
ที่พัดผ่ำนจ�ำนวน 10 ลูก ท�ำให้เกิดฝนตกและน�้ำท่วมในทั่วทุกภำคของ
ประเทศ โดยมพ้ืีนท่ีถกูน�ำ้ท่วมรวมท้ังปีประมำณ 16 ล้ำนไร่ (วิเครำะห์จำก
ดำวเทียมที่รับสัญญำณ) และเมื่อแบ่งพื้นที่ตำมภำคแล้วพบว่ำ ภำคเหนือ
มีพื้นที่ถูกท่วมสูงสุด รองลงมำคือภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง 
ภำคใต้ และภำคตะวันออก ตำมล�ำดับ สทอภ.ในฐำนะหนึ่งในหน่วยงำน
ของรฐัทีส่นบัสนนุกำรบรหิำรจดักำรภยัพบิตัขิองประเทศอย่ำงต่อเนือ่ง ซึง่
มีควำมพร้อมในด้ำนเทคโนโลยีจำกดำวเทียม องค์ควำมรู้ บุคลำกร และ
เครื่องมือที่ทันสมัย ท�ำให้สำมำรถคำดกำรณ์ ติดตำม วิเครำะห์ ประเมิน
และแก้ไขสถำนกำรณ์น�้ำท่วมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและทันท่วงที

ในช่วงปลำยเดือนกรกฎำคม 2560 ประเทศไทยได้รับอิทธิพล
จำก “พำยุโซนร้อนเซินกำ” (SONCA)” ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและ
น�้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้ำง เส้นทำงคมนำคมถูกตัดขำด ที่อยู่อำศัยและ
พื้นที่เกษตรกรรมได้รับควำมเสียหำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งท่ำอำกำศยำน
สกลนครซึ่งถูกน�้ำท่วมขังบริเวณทำงเข้ำและทำงขับ (แท็กซีเวย์) สูง

ประมำณ 35-40 เซนติเมตร ท�ำให้ท่ำอำกำศยำนต้องประกำศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมด และปิด
สนำมบินเป็นกำรชั่วครำวเป็นเวลำ 3 วัน (29-31 กรกฎำคม 2560) จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 
สทอภ.ท�ำงำนร่วมกบักระทรวงคมนำคมเพือ่น�ำข้อมลูจำกดำวเทยีมทัง้ในระบบเรดำร์และดำวเทยีม
รำยละเอียดสูงระบบเชิงแสงมำวิเครำะห์สำเหตุและผลกระทบเพื่อประเมินสถำนกำรณ์รำยวัน 
โดยผลลัพธ์ที่ได้ถูกน�ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรตัดสินใจวำงแผนแก้ไขปัญหำน�้ำท่วมสนำมบินให้
กลับเข้ำสู่สถำนกำรณ์ปกติโดยเร็วที่สุด

นอกจำกน้ี สทอภ.ได้ด�ำเนินกำรวิเครำะห์และคำดกำรณ์ พร้อมจัดท�ำแผนท่ีพ้ืนท่ีเฝ้ำระวัง
น�้ำท่วมรำยลุ่มน�้ำให้แก่ศูนย์อ�ำนวยกำรแก้ไขสถำนกำรณ์น�้ำท่วมและกรมป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย เพื่อใช้เป็นแนวทำงป้องกันและลดผลกระทบในพ้ืนท่ีปลำยน�้ำ รวมถึงกำรประเมิน
ควำมเสียหำย ชดเชย ฟื้นฟูพ้ืนท่ีหลังจำกผ่ำนเหตุกำรณ์น�้ำท่วมแล้ว เช่น กำรประเมินพ้ืนที่
เสยีหำยด้ำนเกษตรกรรม (พืน้ทีป่ลกูข้ำว) ร่วมกบักรมกำรข้ำว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่
นับว่ำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศเป็นเครื่องมือในกำรก�ำหนดนโยบำยเพื่อช่วยตัดสินใจ
และบริหำรจัดกำร ตลอดจนช่วยลดควำมเสียหำยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจของประเทศ

การติดตามสถานการณ์น�้าท่วมรายวันและพื้นที่ถูกน�้าท่วมจากดาวเทียมเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจวางแผนแก้ไขปัญหาน�้าท่วมอย่างทันท่วงที

น�้าท่วมขังในพื้นที่จังหวัดสกลนครซึ่งได้รับ

ผลกระทบจากพายุเซินกา สามารถเห็นได้

ชัดเจนจากดาวเทียมไทยโชต โดยน�้าจะมี 

สีน�้าตาลอ่อนถึงเข้มไหลผ่านพื้นที่เกษตร 

สีเขียว ซึ่งโดยรอบปกคลุมด้วยเมฆสีขาว

การวิเคราะห์และคาดการณ์ พร้อมจัดท�าแผนที่

พื้นที่เฝ้าระวังน�้าท่วมรายลุ่มน�้า โดยก�าหนดให้

พื้นที่สีเหลืองในแผนที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง
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หนึ่งในพันธกิจของ สทอภ.ซ่ึงอยู่เบ้ืองหลังการสร้าง
นวตักรรมสูง่านบรกิารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร คอื การ
พฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารด้านเทคโนโลยสี�ารวจโลกและ
ภูมิสารสนเทศ โดยในปี พ.ศ. 2560 สทอภ.มีผลงานด้าน
นวตักรรมทีส่ามารถน�าประยกุต์ใช้ในเชงิพาณชิย์หรอืต่อยอด
ในด้านอุตสาหกรรมได้ 4 ผลงานเด่น ดังนี้

SOAR 
การวางกลยุทธ์เพ่ืออนาคตด้านการบินและ
อวกาศ

SOAR (Strategic and Operation Aerospace Research 
Center) หรือศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาเชิงกลยุทธ์และปฏิบัติการ
ด้านการบินและอวกาศ เป็นหนึ่งใน Center of Excellence 
ของ สทอภ.ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบินและเทคโนโลยี
ดาวเทียมของประเทศไทย 

เนื่องจากการบินและอวกาศเป็นเทคโนโลยีที่มีผลต่อการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศนั้น 
จ�าเป็นต้องมีการยกระดับการวิจัยและพัฒนาการบินและ
อวกาศภายในประเทศ เพื่อการก้าวสู่อุตสาหกรรมอนาคต
อย่างยั่งยืน ปรับเปลี่ยนบทบาทของประเทศจากการเป็น
ประเทศผู้รับบริการสู่การเป็นประเทศผู้ให้บริการ มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศด้านการบินและอวกาศในภูมิภาคอาเซียน

ศูนย์วิจัย SOAR ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
หลากหลายสาขา ทัง้ทางด้านการจราจรทางอากาศ วิศวกรรม
การบินและอวกาศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์  
ภูมิสารสนเทศ ร่วมกันพัฒนา เชื่อมต่อและสร้างสรรค์
นวัตกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
ของประเทศให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable  

ส่งมอบคุณค่า : 
นวัตกรรมสุดล�้า
และอุตสาหกรรม
อวกาศ

Development) โดยปัจจุบัน ศูนย์วิจัย SOAR มีความร่วมมือ 
ด้านงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ชัน้น�าท้ังภายในประเทศและระดบันานาชาต ิท้ังนี ้จากเริม่ต้น 
ถึงปัจจุบัน (2560-2561) งานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้มีการ
พัฒนาแล้วเสร็จจากศูนย์วิจัย SOAR ได้แก่ 

1. ระบบวางแผนถ่ายภาพด้วยดาวเทียมส�ารวจโลก 
(OPTEMIS) เป็นระบบบริหารจัดการใช้งานกลุ่มดาวเทียม
ส�ารวจโลก (Earth Observation Satellites Constellation) 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้งานสู่
ดาวเทยีมแบบ one-stop-service ส่งเสรมิการใช้งานดาวเทยีม
ร่วมกัน (Virtual constellation) และเพิ่มประสิทธิภาพ
การวางแผนถ่ายภาพ มีการปรับแผนอัตโนมัติตามสภาพ
อากาศและการปกคลุมของเมฆ ซึ่งมีผลอย่างมากต่อภารกิจ
ดาวเทยีม นอกจากการใช้งานส�าหรบักจิกรรมภายในประเทศ
แล้ว ปัจจุบันระบบดังกล่าวยังถูกใช้งานในระดับนานาชาติ 
โดยกลุม่ความร่วมมอื Sentinel Asia ส�าหรบัเป็นระบบบริหาร
จดัการกลางในการขอการสนบัสนนุข้อมลูภาพถ่ายดาวเทยีม 
และบริหารจัดการทรัพยากรดาวเทียมท้ังหมดของประเทศ
สมาชิก เพื่อตอบสนองกรณีภัยพิบัติส�าหรับทุกประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

2. ระบบวเิคราะห์และบรหิารจดัการการจราจรทางอากาศ 
(GISAVIA) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและวางแผนเชิงนโยบายด้านการจราจรและความ
ปลอดภยัในการคมนาคมทางอากาศ โดยจดัเป็น Actionable 
Intelligence Policy (AIP) ส�าหรบักจิกรรมการคมนาคมทาง
อากาศแบบครบวงจร สามารถเชื่อมต่อและให้บริการข้อมูล 
ทัง้ในรปูแบบสารสนเทศการเดนิอากาศ การใช้งานห้วงอากาศ 
การจดัการพ้ืนท่ีสนามบนิ และโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ด้านการคมนาคมทางอากาศ นอกจากนี้ ภายใต้โครงการ 
GISAVIA ยังมีการวิจัยเพ่ือประยุกต์ใช้ข้อมูลจากอวกาศ
เพ่ือการคมนาคมทางอากาศ ท้ังในด้านการใช้งานภาพถ่าย
ดาวเทียมรายละเอยีดสงูเพ่ือจดัท�าฐานข้อมลูภมูปิระเทศรอบ
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สนามบินตามมาตรฐานของ ICAO หรือการใช้เทคโนโลยี
ดาวเทียมน�าร่องสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยการเดิน
อากาศ เป็นต้น 

3. ระบบบริหารจัดการกิจกรรมบ้ังไฟและโคมลอย 
(บ�าเพ็ญ) เป็นเครื่องมือที่ต่อยอดจากระบบ GISAVIA เพื่อ
น�าไปสู่การใช้งานในวงกว้าง ทั้งในระดับหน่วยงานรัฐและ
ภาคประชาชน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและบริหารจัดการ
การใช้ประโยชน์ร่วมกนัระหว่างการคมนาคมทางอากาศและ
การจัดกิจกรรมบั้งไฟและโคมลอยของประชาชน โดยระบบ
ดงักล่าวสามารถใช้งานเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการสนบัสนนุการ
ตดัสนิใจในการออกใบอนญุาตการจดักจิกรรมบัง้ไฟ-โคมลอย 
ส่งเสริมการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างกระทรวง
มหาดไทย (ผู้มีอ�านาจในการอนุญาตการจัดกิจกรรมบั้งไฟ 
โคมลอย) กระทรวงคมนาคม และภาคเอกชน ในการใช้งาน
ห้วงอากาศของประเทศร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ระบบการแสดงผลด้านการบินภายในศูนย์วิจัย SOAR ท�าให้

เห็นการจราจรภาคพื้นสนามบินสุวรรณภูมิแบบเรียลไทม์

ศูนย์วิจัย SOAR ตั้งอยู่ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จังหวัดชลบุรี แม้จะเป็นห้องปฏิบัติการที่ไม่ใหญ่มากนัก 

แต่ภายในจัดแสดงนวัตกรรมด้านการสังเกตการณ์เพื่อวางแผนบริหารจัดการน่านฟ้าได้อย่างน่าสนใจ

ห้องปฏิบัติการ SOAR เป็นศูนย์วิจัยเพ่ือพัฒนาระบบ
ปฏิบัติการวางแผนเส้นทางการบิน ซึ่งมีความร่วมมือและ
ร่วมกันหารือด้านแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียม
และอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เพ่ือช่วยยกระดับและ
พัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในอนาคต

ส�าหรับตัวอย่างด้านงานวิจัยพัฒนาโดยศูนย์วิจัย SOAR 
นั้น อาทิ ระบบพยากรณ์การปกคลุมของเมฆ, Machine 
Learning ส�าหรบัการจ�าแนกภาพ, ระบบการจดัการจราจร
ทางอากาศ และในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 มีการเปิดตัว  
“บ�าเพ็ญ” ระบบบริหารจัดการบั้งไฟโคมลอย ที่ สทอภ. 
ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ส�านักงาน
การบนิพลเรอืน วทิยกุารบนิ และกรมท่าอากาศยานจดัท�าขึน้
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกิจกรรมบั้งไฟและโคมลอย
อย่างปลอดภยั โดยจงัหวดัน�าร่องทีไ่ด้เรยีนรูก้ารใช้งานระบบ
บ�าเพ็ญไปแล้ว คือ จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร 
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GALAXI 
พ้ืนที่ปฏิบัติการด้านงานพัฒนาอากาศยาน

ห้อง GALAXI เป็นห้องปฏิบัติการด้านวัสดุและโครงสร้าง
การบินและอวกาศที่เปิดตัวในช่วงกลางปี พ.ศ. 2560 โดยตั้งอยู่
ในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จังหวัดชลบุรี 

สทอภ.สร้างห้อง GALAXI ข้ึนเพราะมีจุดมุ่งหมายที่จะ
ยกระดับเทคโนโลยีด้านการบินอวกาศในประเทศไทยร่วมกับ
การเตรยีมความพร้อมด้านการให้บรกิารทีเ่กีย่วกบัอตุสาหกรรม
การบินและอวกาศ จึงส่งเสริมภารกิจนวัตกรรมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมการบินและอวกาศด้านการผลิตและซ่อมบ�ารุง
อากาศยาน โดยใช้หลกัทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยตีามหลกั
โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพระดับนานาชาติเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่
ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

ในภาพเป็นการท�า mold และขึ้นรูปชิ้นส่วนของ UAV 

ด้วยวัสดุคอมโพสิท ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในห้อง GALAXI ต้อง

มีความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ในการสร้างชิ้นงานให้

มีความแข็งแรง ทนทาน และมีขนาดที่เหมาะสมกับการ

ใช้งาน นอกจากนี้ สทอภ.ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ

สามารถขอค�าปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมการบิน

ที่ GALAXI ได้อีกด้วย

นวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายในห้องนี้ อาทิ การคิดค้นสูตร
การอัดรูปเส้นใยเพ่ือผลิตเป็นชิ้นส่วนใบพัดของ UAV 
(อากาศยานไร้คนขับเพดานสูง) การจ�าลองการออกแบบ 
CAD การพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การออกแบบ
โครงสร้างเชิงประกอบบนของดาวเทียมเพื่อช่วยลดแรง
สัน่สะเทอืนทีม่ต่ีอโครงสร้าง การสร้างเครือ่งพมิพ์สามมติิ 
การเพิ่มนาโนเรซินในพลาสติกดิบ 

ส่วนงานบริการทดสอบทางกลของอุตสาหกรรมการ
บินและอวกาศก็จะมีความหลากหลาย เช่น

 » ทดสอบแรงดึง แรงอัด แรงดัด 
 » การทดสอบอุณหภูมิในห้องและอุณหภูมิสูง ซึ่ง
ในปัจจุบันส่วนงานบริการทดสอบอยู ่ระหว่าง
ขอรับรองมาตรฐาน AS91000 และ ISO/
EN17025 

นอกเหนือจากการด�าเนินงานดังกล่าวที่ GALAXI ชลบุรี 
ยงัมกีารจดัเวร์ิกชอ็ปและฝึกบคุลากรเพือ่ท�างานทีเ่กีย่วข้องใน
อตุสาหกรรมการบนิและอวกาศ ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมส�าหรบั
นักศกึษา พนกังานบรษิทั ผูป้ระกอบการ จงึสรปุได้ว่าบทบาท
ของ GALAXI มี 3 ประการ ดังนี้
 » พัฒนาและวิจัยนวัตกรรมส�าหรับอุตสาหกรรมการบิน
และอวกาศ

 » ทดสอบและวิเคราะห์มาตรฐานการบินและอวกาศ
 » พัฒนาก�าลังคนส�าหรับวิศวกรรมการบินและอวกาศ

GALAXI กับตัวเลขในปี พ.ศ. 2560 
มีวิศวกรรวม  8 คน
มีโครงการด้านนวัตกรรม  6 โครงการ
มีการท�างานเกี่ยวข้องกับ 10 บริษัท
มีบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม 134 คน
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หลายประเทศทั่วโลกให้ความส�าคัญกับ อุตสาหกรรม
อวกาศ เนื่องจากสามารถพัฒนาและช่วยปกป้องชีวิต
ความเป็นอยู่ สังคม ประเทศชาติ ตลอดจนโลกของเราได้ 
ประเทศไทยกใ็ห้ความส�าคญัในเรือ่งนีเ้ช่นเดยีวกนั กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงให้ สทอภ.เป็นองค์กรหลักใน
การพฒันาศกัยภาพของอตุสาหกรรมอวกาศของประเทศ โดย
หนึ่งในเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอวกาศที่ใช้มากว่า 50 ปี 
คือ เทคโนโลยีระบบน�าทางด้วยดาวเทียม หรือ Global 
Navigation Satellite System (GNSS) 

สทอภ.จงึสร้างความร่วมมอืกบับรษิทัและหน่วยงานชัน้น�า 
จากประเทศญี่ปุ่นท้ังภาครัฐและเอกชนกว่า 10 หน่วยงาน 
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี GNSS 
โดยตรงในการร่วมกันจัดตั้งศูนย์ GNSS Innovation Center 
(GiNNo) ขึ้น ณ Space Inspirium ในพื้นที่อุทยานรังสรรค์
นวัตกรรมอวกาศ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ใน
ศูนย์กลางของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อ
เป็นศูนย์รวมนวัตกรรมและเทคโนโลยี GNSS ซึ่งจะน�าไปสู่
การใช้งานในอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับประเทศไทย ทั้งใน
เชิงภูมิศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจ 

รายชือ่บริษัทญีปุ่่นภายในศูนย์ GiNNo 
1) Pasco Corporation
2) Japan Aerospace Exploration Agency : JAXA
3) Topcon, Japan
4) Nikon Corporation
5) Mitsubishi Electric Corporation, Japan
6) Iwane laboratories, Ltd.
7) Toyota Tsusho Nexty Electronics (Thailand) Co., Ltd.
8) Yanmar S.P. Co., Ltd.
9) AKTIO Corporation
10) Nishio Co., Ltd.

พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
ระบบน�าทางด้วยดาวเทียม 

โดย GiNNo เป็นทัง้แหล่งเรยีนรู ้สร้างแรงบนัดาลใจ และ
จุดเริ่มต้นสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ 
นักพัฒนานวัตกรรม นักลงทุน นักธุรกิจจากไทยและต่าง
ประเทศ และเป็นหน่วยที่เชื่อมโยงการใช้ข้อมูลกับ National 
CORS Data Center เพื่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ GNSS 
ด้วยการต่อยอดให้แก่อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่จ�าเป็นต้องใช้การ
ระบุต�าแหน่งความแม่นย�าสูง ทั้งนี้มุ ่งเน้นในด้าน Smart 
Agriculture, Mobile Mapping และ Smart Transportation 
โดยจัดให้มีการสาธิตเทคโนโลยีโดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และขยายผลต่อไปยัง
อตุสาหกรรมด้านการคมนาคมขนส่ง การจดัท�าแผนทีม่คีวาม
ถกูต้อง การวางผงัเมอืงและเขตเศรษฐกจิ การเกษตร เป็นต้น  
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 » 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ 
อยธุยา ผูอ้�านวยการ สทอภ. และ ดร.ทาดาช ิซาซากาวะ 
จากบริษัท Pasco Corporation ประเทศญี่ปุ่น หารือ
ร่วมกันเกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจบนฐานของระบบ
ดาวเทียมน�าทาง หรือ GNSS Economy โดยริเริ่มเสนอ
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ Space Inspirium และพื้นที่
ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ�าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี และจะให้บริษัทจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามา
น�าเสนอเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการจัดให้มี
นิทรรศการถาวรในพื้นที่ 

 » 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ในงานประชุมวิชาการ GEO-
INFOTECH 2017 สทอภ.และ Cabinet Office ประเทศ
ญี่ปุ่น ร่วมกันจัดสัมมนา GNSS : The Forefront of 
Thailand 4.0 and Economic Growth เพ่ือเป็นการ 
Kick-Start และเพิ่มการตระหนักรู้ของหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และผลักดันการใช้

สทอภ.
Cabinet Office 
ประเทศญีปุ่่น

หน่วยงานจัดแสดงสาธิต

ประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่าย
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
เข้ามาประยุต์ใช้ GNSS จากระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้เตรียมให้แล้ว 

อ�านวยความสะดวกเมื่อมีการ 
จัดแสดงในพื้นที่ 

ประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่าย
หน่วยงานด้าน GNSS จากประเทศ
ญี่ปุ่นให้เข้ามาทดสอบ สาธิตอย่าง 
ต่อเนื่อง

บริหารจัดการ GiNNo

น�าเสนอเทคโนโลยี GNSS ที่ประยุกต์
ในอุตสาหกรรมให้เข้าถึงและเข้าใจง่าย

ตอบรับความต้องการจากภาค
อุตสาหกรรมในการสร้างนวัตกรรม
ด้าน GNSS 

ไทม์ไลน์การก่อสร้าง GiNNo เพ่ือสนับสนุนการใช้ GNSS 

สรุปบทบาทของ 3 หน่วยงานที่มีต่อ GiNNo

เทคโนโลยี CORS ของไทยให้ได้เต็มประสิทธิภาพผ่าน
การก่อตั้ง National Data Center 

 » 28 มิถุนายน - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คือ ระยะเวลา
ก่อสร้าง GiNNo จนแล้วเสร็จ

 » 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ในพิธีเปิดศูนย์ GiNNo อย่าง
เป็นทางการ มีกิจกรรมสัมมนา GNSS : Future Society 
brought about by High Precision ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการมหกรรมรังสรรค์นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EECi@SKP ศรีราชา Fair) 

 » 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มีการจัดสัมมนา GNSS 
Innovation for Future Society in Thailand 4.0 ด้วย
วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ เพื่อผลักดัน National 
Resource of GNSS ให้ได้ใช้จริง เพื่อเสริมสร้าง cluster 
อุตสาหกรรมส�าหรับป้อนนวัตกรรม GNSS และสามารถ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม GNSS ในอุตสาหกรรมทุกระดับ
เพื่อสร้าง Space Industry ได้  
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อาจจะล้าหลังได้หากเรายังคงใช้ระบบควบคุมดาวเทียม
แบบเดมิท่ีสัง่การ (Input Command) ผ่านการพมิพ์ทลีะค�าสัง่ 
(Text-based command typing) และมีจอแสดงผลแบบ 
ตัวอักษรหรือตัวเลข ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเมื่อสมัย 20 ปีที่แล้ว

แต่ด้วยแรงบันดาลใจจากการชมภาพยนตร์ Sci-fi ที่
มีเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีของโลก
อนาคตซึ่งมี Graphic User Interface (GUI) ของระบบ
สั่งการอันล�้าสมัย สวยงาม และตื่นตาตื่นใจ (GUI ที่เราเห็น
ในภาพยนตร์นั้นใช้โปรแกรมกราฟิกสร้างข้ึน) ท�าให้วิศวกร
อวกาศของไทยเกิดไอเดียสุดบรรเจิด สร้างสรรค์ผลงาน
นวตักรรมอวกาศชิน้แรกของประเทศให้สามารถใช้งานได้จรงิ
มีชื่อเรียกว่า ระบบปฏิบัติการควบคุมและทดสอบประกอบ
ดาวเทียมอัจฉริยะ หรือ VOSSCA (Versatile Operation 
System for Satellite Control and Administration)

VOSSCA เป็นระบบปฏิบัติการที่ผ ่านการวิเคราะห์ 
ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบจนประสบความส�าเร็จ 
โดย สทอภ.ร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ พฒันาข้ึน อาท ิสถาบนั
การศึกษา บริษัทผู้พัฒนาระบบในประเทศ เจ้าหน้าที่วิศวกร
ดาวเทียมของ สทอภ. โดยต่อยอดจากระบบ core system ที่
ได้รบัมาตรฐานด้าน space ซึง่จดุเริม่ต้นของการพฒันาระบบ
นี ้นอกจาก สทอภ.ต้องการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรด้าน
เทคโนโลยีอวกาศแล้ว อีกเหตุผลส�าคัญคือ ระบบเดิมที่ได้รับ
มาจากบริษัทผู้ผลิตดาวเทียมจากต่างประเทศน้ันมีข้อจ�ากัด
หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างการใช้งานของระบบ
ที่ซับซ้อนท�าให้กระบวนการควบคุมดาวเทียมมีขั้นตอนที ่
ซับซ้อนตามไปด้วย และด้วยความที่เป็นระบบปิด หาก

VOSSCA 
ซอฟต์แวร์ควบคุมดาวเทียมฝีมือคนไทย 

ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องด�าเนินการโดยบริษัทผู้ผลิต
เท่านั้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการบ�ารุงรักษาอีก
ทอดหนึ่ง

การคดิค้นระบบใหม่จงึเกดิขึน้เพ่ือทดแทนระบบเดมิ โดย
จดุเด่นของระบบอยูท่ีก่ารให้ผูใ้ช้งานสัง่การในลกัษณะของการ
สมัผสัและใช้ท่าทาง (touch-and-gesture-enabled interface) 
รวมถงึการเพิม่ความสามารถพเิศษในการควบคมุดาวเทยีมให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขั้นตอนที่ไม่จ�าเป็นลง ผู้ใช้งานจึง
สามารถเข้าถึงระบบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว 

นอกจากนี้ สทอภ.ยังส่งเสริมให้ผู้สนใจท่ีจะใช้งานระบบ 
VOSSCA ได้เรยีนรูถ้งึกระบวนการท�างานแบบไม่ซ�า้ซ้อนและ
สอดคล้องกบัเทคโนโลยใีนปัจจบุนั ซึง่จะช่วยลดการพึง่พาจาก
ต่างประเทศ รวมถึงระบบดังกล่าวมีการเชื่อมต่อกับระบบ
จัดการข้อมูลปฏิบัติการส่วนกลางเพื่อให้ผู้ใช้ในทีมเข้าถึงได้
ผ่านระบบปฏิบัติการ iOS/Android หรือระบบ web based 
และที่เหนือกว่านั้น ระบบนี้ยังสามารถใช้ควบคุมดาวเทียม
ดวงอื่นๆ ในอนาคตได้อีกด้วย

การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ VOSSCA จนสามารถใช้งาน
ได้นั้น สทอภ.ด�าเนินการโดยให้บุคลากรในประเทศไทยเป็น 
ผู ้พัฒนาในส่วนต่างๆ ท�าให้ต้นทุนต�่า อีกทั้งบุคลากรที่
เชีย่วชาญด้านการพฒันาซอฟต์แวร์ของไทยกม็คีวามสามารถ
ท่ีเทียบเท่ากับต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ความพยายามในการ
พัฒนาระบบต่างๆ ด้วยตนเองจึงเป็นหนึ่งในกระบวนการ 
สร้างความยัง่ยนืด้านเทคโนโลยอีวกาศของประเทศ อกีทัง้ยงั
ได้เกดิการแลกเปลีย่นองค์ความรูด้งักล่าวกบัหน่วยงานอวกาศ
อาเซียน ซึ่งเชื่อว่าจะสร้างความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
อวกาศของภูมิภาคต่อไป
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มองไปรอบๆ ตัวจะพบว ่าสินค ้าและบริการในยุค
ดิจิทัลช่วยอ�านวยความสะดวกในชีวิตเราได้มากมายผ่าน
แอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่างๆ ในฐานะท่ี สทอภ.น�า
คณุค่าจากอวกาศมาพฒันาประเทศชาตแิละสงัคม โดยมแีผน
พฒันาเทคโนโลยทีีม่อียูเ่ดมิให้ตอบโจทย์การใช้งานได้รวดเรว็
ขึน้ หลากหลายขึน้ ทัง้ยงัสร้างแพลตฟอร์มใหม่ออกมาส�าหรับ
ผูใ้ช้งานซึง่มคีวามต้องการทีแ่ตกต่างของแต่ละหน่วยงาน เช่น 
กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งช่วยลด
เวลาและทรัพยากรที่ใช้ท�างานลง สอดคล้องกับยุค ได้งานที่
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และบางแพลตฟอร์มยังเปิดให้บุคคล
ทั่วไปได้ดูหรือน�าข้อมูลไปใช้ได้ด้วย 

ส่งมอบคุณค่า : 
พัฒนาระบบเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพ
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การใช้งาน G-MOS สามารถเลือกชั้นข้อมูลได้ว่า 

ต้องการดูข้อมูลของพื้นที่ใด ด้านใด เช่น ต้องการ

ดูพื้นที่เพาะปลูกข้าว มันส�าปะหลัง ข้าวโพด อ้อย 

ตามช่วงเวลาและพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยสามารถ

ติดตามและประเมินการใช้น�้าของพืช สถานการณ์

และสภาพความสมบรูณ์ของพชื รวมถงึสถานการณ์

ความเสียหายของพื้นที่เพาะปลูกจากภัยน�้าท่วมได้

Government Map Online Service หรือ G-MOS เป็นระบบประมวลผล  
ผลิตแผนที่และบริการชั้นแผนที่ออนไลน์ต่างๆ (web map service) แก่
หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนท้องถิน่ และประชาชนให้สามารถเข้าถงึและใช้ข้อมลู
เพื่อการบริหารจัดการน�้าทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

สทอภ.ใช้เวลาพัฒนา G-MOS 2 ปีกว่า โดยร่วมมือกับหลายหน่วยงาน 
เช่น กรมทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ และรวบรวมข้อมูลมาไว้ที่ G-MOS 
และเปิดตัวระบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 โดย
ได้ระบบทีม่คีณุภาพและมปีระสทิธภิาพในการตอบสนองความต้องการอย่าง 
ทนัท่วงท ีซึง่การพฒันาระบบนัน้ สทอภ.แบ่งการให้บรกิารแผนทีเ่ป็น 3 ส่วน
หลักๆ ได้แก่
 » การให้บริการแผนที่พื้นฐาน (base map) 
 » การให้บริการแผนที่ในสถานการณ์ปกติ ซึ่งจะมีการอัปเดตข้อมูลทุก 1-2 
สัปดาห์

 » การให้บริการแผนที่ในภาวะวิกฤต ซึ่งจะให้บริการข้อมูลและแผนที่แบบ
วันต่อวัน  

G-MOS 
ระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์ 
ค้นข้อมูลได้จากทุกที่ 
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G-MOS โครงการระบบผลิตแผนท่ีกลางออนไลน์จาก
ภาพดาวเทียมแบบอัตโนมัตินี้เป็นส่วนหนึ่งของ GISTDA 
Portal ระบบผลิตชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.รับ
สัญญาณข้อมูลจากดาวเทียมหลายประเภทและหลายดวงมา
แปลงเป็นชัน้ข้อมลู ผูใ้ช้งานกจ็ะสามารถเลอืกใช้ข้อมลูได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะสถานการณ์น�้าท่วม ภัยแล้ง 
พื้นที่การเกษตร ทะเลและชายฝั่ง หน่วยงานผู้ใช้งานจึงไม่
จ�าเป็นต้องลงทุนท�าระบบผลิตแผนที่เอง แต่สามารถติดตาม
และประเมินสถานการณ์ได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ 
ข้อมูลท่ีไหลเข้าระบบมีทุกวัน ทุกเดือน ส�านักผลิตภัณฑ์
ภูมิสารสนเทศ (สผภ.) และส�านักประยุกต์และบริการ 
ภมูสิารสนเทศ (สปภ.) จงึต้องจดัการชัน้ข้อมลู (layers) และ
ปรับปรุงพัฒนาระบบอยู่เสมอ 

ระบบ G-MOS เป็นงานบริการของ สทอภ.ท่ีไม่คิดค่า 
ใช้จ่าย ดงันัน้ใครกส็ามารถผลติแผนทีเ่องได้โดยการสัง่พรินต์
ในระบบ นอกจากนั้น บางหน่วยงานที่ต้องการน�าข้อมูลไปใช้
ยังดึงชั้นข้อมูลจาก G-MOS ไปเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของ
องค์กรได้ เช่น กรมการข้าว กรมแผนที่ทหาร 

ตัวอย่างแผนผังการประมวลเพื่อจ�าแนกพื้นที่น�้าท่วม

แบบอัตโนมัติจากข้อมูลดาวเทียม

หน้าหลักของ Web Applicationการแสดงผลข้อมูลพื้นที่น�้าท่วมซ�้าซาก
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เราจะติดตามสถานการณ์อุทกภัยเร็วกว่า
เดิมได้อย่างไร

เพื่อวางแผน ป้องกัน ติดตาม และบรรเทาความ
เสยีหายจากภยัพบัิตทิัง้ในระดบันโยบายและระดบัปฏบิตักิาร 
สทอภ.จึงจัดท�าข้อมูลภูมิสารสนเทศและการผลิตแผนที่
น�า้ท่วมเพือ่การตดิตามสถานการณ์ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 จนถงึ
ปัจจุบัน และมีหลายหน่วยงานน�าข้อมูลน้ีไปใช้ประโยชน์กัน
อย่างแพร่หลาย 

ต่อมา สทอภ.จัดท�าระบบประมวลผลและแผนที่จากภัย
น�้าท่วมแบบอัตโนมัติ ภายใต้โครงการระบบผลิตแผนที่กลาง
ออนไลน์เพื่อช่วยในการแปลตีความพื้นที่น�้าท่วม และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประเมินและติดตามสถานการณ์น�้าท่วม
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยพัฒนากระบวนการประมวลผล (Pro-
cedure) และอัลกอริทึม (Algorithm) ในการจ�าแนกพ้ืนท่ี
น�า้ท่วมจากข้อมลูดาวเทยีม รวมถงึระบบจดัท�าแผนทีน่�า้ท่วม
แบบอัตโนมัติ ท�าให้ลดเวลาในการเตรียมข้อมูล แปลตีความ 
จดัท�าแผนท่ีและรายงานลงได้ถงึ 50% และมค่ีาความถกูต้อง
รวมของการจ�าแนก (Over all accuracy) มากกว่า 90% กบั
ค่าสัมประสิทธิ์ (Kappa coefficient) มากกว่า 0.80 

แผนผังการเชื่อมต่อระบบประมวลผลและจัดท�า

แผนที่จากภัยน�้าท่วมแบบอัตโนมัติ

การติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน 

การวางแผนนโยบายต่างๆ การศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 

และยังมีข้อมูลอีกหลากหลายชนิดให้เลือกใช้ตามความ

เหมาะสมของงานที่ต้องการ
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เครื่องมือส�าหรับการเข้าถึงและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและ
หมอกควันได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ปี พ.ศ. 2560 สทอภ.จัดท�าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามทางบกและ
ทางทะเลเพื่อติดตามการเกิดไฟป่าและหมอกควัน เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ  
2 ด้าน ได้แก่
 » ระบบฐานข้อมลูและชัน้ข้อมลูภมูสิารสนเทศจากดาวเทยีมเพือ่การบรหิารจัดการ
ไฟป่าและหมอกควนัทีม่คีวามทนัสมยั มคีวามเป็นปัจจบุนั ถกูต้อง เพือ่เป็นข้อมลู
พื้นฐานในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการไฟป่าหมอกควัน

 » Forest Fire Application on mobile เป็นอกีเครือ่งมอืทีไ่ด้รบัการปรบัปรงุพฒันา
ระบบการวเิคราะห์ คาดการณ์ และเผยแพร่ข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึแจ้งเตอืนและ
รายงานสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ดังนี้
1. สามารถรายงาน ติดตามสถานการณ์ ตรวจสอบ ปรับปรุง และประเมินผลได้
2. บอกได้ว่าเกิดอะไร ใคร ท�าอะไร ท่ี่ไหน อย่างไร
3. เจ้าหน้าที่รัฐ เอกชน และประชาชนสามารถใช้งานและบูรณาการร่วมกันได้

สถานการณ์จดุความร้อนใน 9 จงัหวดัภาคเหนอืมแีนวโน้มลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง หากดูจากสถิติข้อมูลเปรียบเทียบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จะ

เห็นว่า การลดลงนั้นไม่ได้มาจากสาเหตุทางธรรมชาติ แต่ด้วยแผน

บริหารจัดการตั้งแต่การรับสัญญาณข้อมูลดาวเทียม การวิเคราะห์

ข้อมูลดาวเทียม (ในด้านพื้นที่เผาไหม้ จุดความร้อนสะสม ทิศทาง

หมอกควัน และพื้นที่เสี่ยงไฟป่า) การบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วย

ปฏบิตักิารในพืน้ที ่การสนบัสนนุเจ้าหน้าทีป่ระจ�าศนูย์ฯ ไฟป่าจงัหวดั 

รวมถึงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมืออย่างต่อเนื่อง

นวัตกรรมใหม่บนโมบายล์แอปพลิเคชันที่ 

ทุกคนจะมีส่วนรวมในการเฝ้าระวังและลด

ปัญหาการเกิดไฟป่าและการลุกลามของไฟ

ได้ดี คือ “พบเห็นไฟไหม้ที่ใด เปิดแอปไฟ

แจ้งเหตุมาให้รู้ทัน” 

15,907

12,068 12,117
9,830 9,566

5,200
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ร่วมเป็นหูเป็นตา 
ด้วยบริการปกป้องป่า forest.gistda.or.th

กลไกหนึ่งที่จะช่วยบริหารจัดการและปกป้องทรัพยากร
ป่าไม้อย่างรวดเร็วคือ การจัดท�าระบบบริการ/ช่วยเหลือ/ 
รับแจ้งเหตุออนไลน์ โดย สทอภ.จัดท�าเว็บไซต์ forest.
gistda.or.th ระบบบรกิารสนบัสนนุการป้องกนัการบกุรกุป่า 
เพื่อสนับสนุนค�าสั่ง คสช. ที่ 66/2557 ในลักษณะของระบบ
แสดงพื้นที่ป่าและเขตที่ดินต่างๆ ของรัฐในทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทยด้วยความมุ่งหมายที่จะ
1. พัฒนาการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

พื้นฐานของประเทศ
2. สนับสนุนนโยบายการป้องกันและรักษาทรัพยากรป่าไม้
3. พัฒนาและส่งเสริมความย่ังยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

(โดยมีคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่า 2,000 ล้านบาท 
: ประเมินโดยกรมป่าไม้) 

ผลการด�าเนินงานของ forest.gistda.or.th 
โดย สทอภ. 

ให้รหัสการเข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งสิ้น 160 รหัส
ผลิตแผนที่ใช้ในภารกิจบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน

ระดับพื้นที่และในระดับประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล�้าของ
การใช้ทรัพยากรทั้งสิ้น 810 แผ่น จ�านวน 18 หน่วยงาน

การเข้าใช้งานระบบ
1. พิมพ์ http://forest.gistda.or.th
2. ขอรหัสเพื่อใช้งานเว็บไซต์โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและ 

รอรับรหัสผ่านทางอีเมล
3. น�ารหัสผ่านที่ได้เข้าเว็บไซต์ http://forest.gistda.or.th
4. เลือกพื้นที่ที่ต้องการ/เลือกมาตราส่วน 
5. เลือกชั้นข้อมูลที่ต้องการพิมพ์ลงแผนที่ 
6. ส่งค�าขอผลิตแผนที่
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สืบเนื่องจากผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาระบบ
เรดาร์ชายฝ่ังเพือ่การเตอืนภยัทางบกและทางทะเลทีไ่ด้มกีาร
ติดตั้งระบบเรดาร์ชายฝั่งขึ้นในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ตอน
กลาง และตอนล่าง จ�านวนรวมทัง้สิน้ 11 จงัหวดั 18 ต�าแหน่ง 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา และมีการน�าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
กู้ภัย ติดตามการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์
มากยิ่งขึ้น การขยายต�าแหน่งและอุปกรณ์ตรวจวัดเพ่ิมเติม
ให้ครอบคลุมอ่าวไทยส่วนที่เหลือและฝั่งอันดามัน รวมทั้ง
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศส�าหรับเฝ้าระวังและคาดการณ์
สิ่งแวดล้อมทางทะเลเพื่อบูรณาการข้อมูลในระบบต่างๆ เข้า
ด้วยกันจึงเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 สทอภ.จึงเห็น
ว่าควรมีการพัฒนาระบบติดตาม เตือนภัยมลพิษ และ
ภัยพิบัติทางทะเลเพิ่มเติม โดยในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559) 
ด�าเนินการติดตั้งระบบตรวจวัดข้อมูลชายฝั่งระยะไกลใหม่ 
1 ต�าแหน่งและย้ายต�าแหน่งจากระบบเดิม 1 ต�าแหน่งใน
พื้นที่เร่งด่วนบริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นฐาน
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ และในระยะหลัง เหตุการณ์
น�า้มนัรัว่ไหลและมลพษิชายฝ่ังมแีนวโน้มทีจ่ะเกดิเพิม่มากขึน้ 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของชาวบ้านที่มีอาชีพการ
ประมงและสร้างความเสียหายให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่แวดล้อมอย่างรนุแรง เช่น กรณนี�้ามนัรัว่บรเิวณเกาะเสมด็
ที่ท�าให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 
5,000 ล้านบาท (ข้อมูลจากการประชุม กปน.ที่ผู้ก่อมลพิษ
ต้องชดเชย) จึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาพื้นที่อ่าวมาบตาพุดอย่าง
ต่อเนื่องและครอบคลุมทุกมิติ 

ส�าหรับระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560) ด�าเนินการติดตั้งระบบ
ใหม่เพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดระยองและตราด จ�านวน 3 
ต�าแหน่ง และระยะที ่3 (พ.ศ. 2561) ด�าเนนิการตดิตัง้ระบบ
ใหม่อีก 2 ต�าแหน่งให้ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน ทั้งนี้
การด�าเนินงานจะประกอบด้วยการจัดท�าฐานข้อมูลพ้ืนฐาน
ของพื้นที่ ทั้งจากภาพถ่ายดาวเทียมและ/หรือภาพถ่ายทาง
อากาศรายละเอียดสูง การส�ารวจทางบกและทางทะเล เช่น 
การใช้ประโยชน์ทีด่นิ อาคารสิง่ปลกูสร้างและการใช้ประโยชน์
เส้นทางคมนาคมทั้งที่เป็นของราชการและเอกชน 

ปลอดภัยขึ้น
ด้วยการเพิ่มระบบติดตามและเตือนภัยทางทะเล 

ทั้งนี้การด�าเนินงานของ สทอภ.จะเชื่อมโยงข้อมูลจาก
หน่วยงานต่างๆ ท่ีมีภารกิจติดตามหรือเก็บข้อมูลในพื้นที่
เป็นประจ�า รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบตรวจวัดข้อมูลชายฝั่ง
ระยะไกล ภาพถ่ายดาวเทียม และระบบสั่งการปฏิบัติการ
ภาคสนาม (ทางบก ทางอากาศ ทางทะเล) ของหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง เพือ่ให้การเกบ็ข้อมลูสถานการณ์มคีวามสอดคล้อง
กัน ตลอดจนพัฒนาระบบวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์
ในอดตี ปัจจบุนั และอนาคต โดยใช้หลกัการทางสมทุรศาสตร์
ของพ้ืนท่ี ซึ่งบูรณาการข้อมูลจากระบบตรวจวัดชายฝั ่ง
ระยะไกลท่ีให้ข้อมูลคลื่นและกระแสน�้าร่วมกับการใช้ข้อมูล
ดาวเทียมดวงต่างๆ ท�าให้สามารถคาดการณ์และติดตาม
สถานการณ์มลพิษชายฝั่งในพื้นที่ติดตั้งระบบ และสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่า
จะเป็นกองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ

ภาพแสดงพื้นที่ตรวจวัดด้วยระบบเรดาร์ชายฝั่ง
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โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สทอภ.ได้จ�าแนกข้อมูล
ประเภทป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินใน 6 พื้นที่โครงการ
ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้ 

1. พื้นที่เกษตรกรรม 
2. พื้นที่ชุมชน/เมือง
3. พื้นที่แหล่งน�้า
4. พื้นที่ป่าไม้ ประเภทป่าดิบเขา
5. พื้นที่ป่าไม้ ประเภทป่าดิบเขาผสมไผ่
6. พื้นที่ป่าไม้ ประเภทป่าดิบแล้ง
7. พื้นที่ป่าไม้ ประเภทป่าเบญจพรรณ
8. พื้นที่ป่าไม้ ประเภทป่าเบญจพรรณผสมไผ่
9. พื้นที่ป่าไม้ ประเภทป่าดิบสนเขา 

ท้ังนี้ข้อมูลดังกล่าว มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงสามารถน�ามาใช้
ในการก�าหนดพื้นที่วางแปลงตัวอย่างส�าหรับการเก็บข้อมูล
เพื่อการประเมินการกักเก็บคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการเตรียมความพร้อมต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและน�าไปสู่การจัดการป่า
อย่างยั่งยืนต่อไป

พ้ืนทีโ่ครงการ
ในจังหวัดเชียงราย

 » พื้นที่ดอยตุง
 » พื้นที่ปางมะหัน
 » พื้นที่ปูนะ 

พ้ืนทีโ่ครงการ
ในจังหวัดน่าน

 » พื้นที่ขุนน่าน
 » พื้นที่ท่าวังผา
 » พื้นที่สองแคว 

6 พื้นที่ในเขตพื้นที่โครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ร่วมใช้ GI วิเคราะห์ประเภทป่าไม้เพ่ือการค�านวณปริมาณคาร์บอน

นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ GI ที่ปรากฏทั่วไปใน
รายงานฉบับนี้ GI ยังมีความสามารถที่โดดเด่นและสร้าง
คุณค่าต่างออกไปจากเดิม จากการที่ สทอภ.ได้ร่วมส่งเสริม
การใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้โครงการลดก๊าซ
เรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER) 
ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการ
ดึงศักยภาพของภาพถ่ายดาวเทียมมาวิเคราะห์จ�าแนกข้อมูล
ประเภทป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินใน 6 พื้นที่โครงการ
ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ได้แก่ 
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“GISTDA Portal” 
ระบบบริการแผนที่ออนไลน์เพ่ือการพัฒนา 
เว็บแอปพลิเคชันอย่างง่าย

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆ 
สทอภ.จึงให้บริการระบบ GISTDA Portal ซึ่งเป็น Platform 
ที่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีอยู่ในระบบ
และน�ามาสร้างเป็นเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
โดยผู้ใช้งานไม่จ�าเป็นต้องมีระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์
เป็นของตนเอง และไม่ต้องมคีวามสามารถในด้านการพฒันา
ซอฟต์แวร์ในเชิงลึก 

GISTDA Portal ใช้งานด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัส
ข้อมูลท�าให้มีความปลอดภัยในการสื่อสารหรือส่งข้อมูลบน
เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ (Secure Sockets Layer : SSL) โดยผูใ้ช้ 
จะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนและผ่านขั้นตอนกลั่นกรอง 
ตรวจสอบเป็นล�าดับชั้นก่อนที่จะอนุมัติให้สามารถใช้งานได้

รูปแบบการใช้งาน GISTDA Portal 
1. ค้นหา (Search) สามารถค้นหาข้อมูลในรูปแบบ Web 

Map Services, Web Application และบริการต่างๆ หรือ
จะค้นหาด้วย Metadata ที่มีการอิงตามมาตรฐาน เช่น 
ISO19139/19115 (Data), ISO19139/19119 (Service) 
และ ISO 19139-2/19115-2  (Imagery and Gridded 
Data) ท�าให้การจัดเก็บหรือสืบค้นเป็นไปอย่างมีระบบ

2. สร้าง (Create) สามารถสร้าง Web Map, Web 
Application, Feature Layer, Metadata และบริการ
ต่างๆ ภายใต้ GISTDA Portal Platform เสมือนเป็น
ระบบบริการออนไลน์ของตนเองได้

3. แบ่งปัน (Share) สามารถแบ่งปัน Web Map, Web 
Application, Feature Layer และบริการต่างๆ ที่ได้สร้าง
ขึ้นให้ผู้ใช้อื่นๆ สามารถน�าไปใช้งานได้ ในทางกลับกัน
หากไม่ต้องการเผยแพร่ ผู้ใช้ก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้องแบ่งปัน
และเก็บ Web Map Project ที่สร้างขึ้นไว้ส�าหรับใช้งาน
ส่วนบุคคลได้

ในปีงบประมาณ 2560 มีจ�านวนเน้ือหาท่ีสร้างและ
แบ่งปันบนระบบ GISTDA Portal ทั้งสิ้น 4,562 เนื้อหา 
แบ่งเป็น  

1. ชั้นข้อมูล จ�านวน 2,270 ชั้นข้อมูล 
2. ไฟล์ข้อมูล จ�านวน 1,477 ไฟล์ 
3. แอปพลิเคชัน จ�านวน 417 แอปพลิเคชัน 
4. แผนที่ออนไลน์สองมิติ จ�านวน 390 แผนที่ 
5. แผนที่ออนไลน์สามมิติ จ�านวน 8 แผนที่
โดย สทอภ.มีการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศบนระบบ 

GISTDA Portal อีกหลายด้าน อาทิ 

ด้านสังคม
 » Information Zoning Awareness System - iZA 
(ไอซ่า) : ระบบการเฝ้าระวังการกระท�าผิดกฎหมายตาม
ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 22/2558 
(DEMO) 

 » Thai Fever Risk Map : พื้นที่เสี่ยงไข้เห็บ หมัด เหา 
และไรป่า

 » Rayong Portal : ระบบบริการข้อมูลชายฝั่งทะเลจังหวัด
ระยอง

 » NAN FOREST : ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า
จังหวัดน่าน

ด้านภัยพิบัติ
 » Thailand Drought Monitoring System : ระบบติดตาม
สถานการณ์ภัยแล้ง

 » Thailand Flood Monitoring System : ระบบติดตาม
สถานการณ์น�้าท่วม

 » Thailand Fire Monitoring System : ระบบติดตาม
สถานการณ์ไฟป่า

 » Rainfall Monitoring System : ระบบติดตามกลุ่มฝน
สถานการณ์ล่าสุดจากข้อมูลดาวเทียม COMS

 » Government Map Online Service (G-MOS) : ระบบ
ผลิตแผนที่กลางออนไลน์ 

ด้านการเกษตร
 » Field Server : ระบบตดิตามสภาพอากาศทางการเกษตร
และภัยพิบัติ

 » ระบบติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข ้าวของ
ประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม

 » Thapha-Model : ระบบสารสนเทศทางการเกษตร 
(GISagro)  
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ด้วยจุดประสงค์หลักในการติดตามและเฝ้าระวังพ้ืนท่ี
เสีย่งมลพษิและสิง่แวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ังด้านน�า้ทะเล
เปลีย่นส ีสทอภ.จงึได้เข้าร่วมศกึษาพืน้ทีแ่ละการใช้ประโยชน์
ที่ดินบริเวณพื้นที่อ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี ในช่ือ “โครงการ
ส�ารวจสภาพทางทะเลโดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อ
ประกอบมาตรการ EIA ของบริษัท ท็อป เอสพีพี จ�ากัด 

ในด้านการด�าเนินงาน สทอภ.ใช้เทคโนโลยีหลากหลาย
ด้านในการส�ารวจ เช่น เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่มีการ
พัฒนาส่วนแสดงผลหรือระบบการส�ารวจสภาพทางทะเลใน
การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลคุณภาพน�้าทะเลและ
ชายฝ่ังชัน้ผวิหน้าน�า้ทะเลแบบอตัโนมตัจิากภาพถ่ายดาวเทียม 
AQUA และ TERRA ระบบ MODIS อย่างต่อเนื่อง ทั้งยัง
น�าข้อมูลจากการส�ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งบนบกและ
ทะเลจากภาพถ่ายจากดาวเทียม ข้อมูลทิศทางและความเร็ว
ของกระแสน�้า ข้อมูลทิศทางและความเร็วของคลื่นจากระบบ
เรดาร์ชายฝั่งมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจุดเสี่ยงที่บริษัท ท็อป 
เอพีพี มี เช่น จุดเส่ียงจากน�้ามันร่ัวไหล จุดขนถ่ายน�้ามัน 
แนวท่อใต้น�้า และจุดเสี่ยงจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อมลพิษทางทะเลได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

น�้าทะเลเปลี่ยนสี...
ส�ารวจได้โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
ร่วมกับข้อมูลสภาพแวดล้อม

ราย 30 วัน 
(วันที่ 31 ม.ค. - 1 มี.ค. 2560)

ตัวอย่างผลการวิเคราะห์
ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ 
ผิวน�้าทะเล (CHL-a)

อุณหภูมิผิวน�้าทะเล (SST)
ปริมาณตะกอนผิวน�้าทะเล 

(TSM)

ตัวอย่างปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ผิวน�้าทะเลรายวัน 

ส�าหรับวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงการเกิดน�้าทะเลเปลี่ยนสีรายวัน 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ตัวอย่างผลการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลคุณภาพน�้าชายฝ่ัง 
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม AQUA และ TERRA ระบบ MODIS

ราย 1 วัน 
(วันที่ 11 ก.พ. 2560)

ราย 16 วัน 
(วันที่ 2-17 ก.พ. 2560)
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ส่งมอบคุณค่า : 

งานวิจัยเข้าตา
เพ่ืออนาคต

ด้วย สทอภ.เป็นองค์กรที่โดดเด่นด้านการ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้าง
คุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม จาก
การใช้ประโยชน์จากดาวเทียม สทอภ.จึง
มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัย
พัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรู้
ใหม่ คุณค่าใหม่ โดยในปี พ.ศ. 2560 มีงาน
วิจัยที่จุดประกายความรู้ทางทฤษฎีเพ่ือน�า
ไปสู่การต่อยอดและสามารถน�าไปประยุกต์
ใช้ได้จริงทั้งหมด 8 เรื่อง
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บทความนี้น�าเสนอการปรับปรุงการจ�าแนก
การใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์
แมชชนี (SVM) ร่วมกบัวธีิการหาค่าพารามเิตอร์
ที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับเทคนิค SVM โดยใช ้
วิธีการทางพนัธกุรรม (GA) เพือ่ให้ความถกูต้อง
ในการจ�าแนกข้อมูลที่สูงขึ้น โดยผลการศึกษา
จะน�ามาเปรียบเทียบกับวิธีการแบบกริดเสิร์ช 
(grid-search) ซึง่เป็นวธิีการดัง้เดมิในการหาค่า
พารามิเตอร์ที่เหมาะสมของ SVM

จากผลการศกึษาความถกูต้องในการจ�าแนก
ข้อมูลที่ได้จากดาวเทียม RADARSAT-2 (RS2) 
และไทยโชต (THEOS) พบว่า ผลที่ได้จากแบบ
จ�าลอง GA-SVM ให้ผลดีกว่าวิธีการแบบดั้งเดิม 
คือ สามารถให้ผลความถูกต้องในการจ�าแนก
ระดับสูง นั่นคือ มากกว่าร้อยละ 95 นอกจาก
นั้น ผลการศึกษายังแสดงถึงการปรับปรุงความ
ถูกต้องในการจ�าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยใช้โมเดล GA-SVM ซ่ึงสามารถให้ความ
ถูกต้องในการจ�าแนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และยังเป็นการเลือกใช้คุณลักษณะ (features) 
ทีเ่หมาะสมเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ อกีทัง้ประโยชน์
ของผลการศึกษานี้ เกษตรกรยังสามารถน�า
ข้อมูลที่ได้จากการจ�าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
มาใช้ในการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ท�ากินได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการรุกล�้าเขตป่า 
ตลอดจนช่วยให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้และ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

ชื่อภาษาอังกฤษ : Application of GA-SVM model for improving 
land cover classification using SAR and optical remote 
sensing data in Thailand

ผู้วิจัย : ดร.ฌานิกา สุขวัฒนวิจิตร
แหล่งตพิีมพ์ : วารสารสมาคมส�ารวจข้อมลูระยะไกลและสารสนเทศ

ภมูศิาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที ่8 ฉบบัพเิศษ. Geoscience and 
Remote Sensing Letters IEEE. Vol. 15, p. 459-463, 2018.  

(2) ผลการจ�าแนกจากดาวเทียม 

THEOS+RS2

แบบจ�าลอง GA-SVM 
ส�าหรับการจ�าแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินด้วยข้อมูล
จากดาวเทียมระบบ SAR 
และ Optical

รูปที่ (1) ผลการจ�าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้โมเดล GA-SVM

(1) ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS+RS2
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โดยแหล่งท่ีมาของวัตถุน้ีน่าจะมาจากฉนวน (multilayer 
insulation) ท่ีหลุดมาจากดาวเทียม ที่ผ่านมา นักวิจัย
ท�าการทดลองโดยตั้งสมมติฐานว่า วัตถุนี้เป็นวัตถุกลมแข็ง 
(cannonball) ส่งผลให้การคาดการณ์วงโคจรของวัตถุชนิดนี้ 
คลาดเคลื่อน เน่ืองจากไม่ตรงกับคุณสมบัติของวัตถุ ผู้วิจัย 
จงึพฒันาโมเดลแบบใหม่ทีส่ามารถเปลีย่นรปูร่างได้เพือ่ศกึษา
วงโคจร และเปรียบเทียบผลลัพธ์กับแบบจ�าลองที่เป็นวัตถุ
กลมแข็ง โดยพบว่า วงโคจรแตกต่างกันอย่างชัดเจน 

การทดลองเริ่มจากผู้วิจัยน�าฉนวนไปทดลองในกล่อง
สุญญากาศ เพื่อจ�าลองสภาวะสุญญากาศให้เหมือนใน
อวกาศและลดแรงเสียดทานจากอากาศ จากนั้นตรวจสอบ
ความถูกต้องด้วยการเปรียบเทียบผลการทดลองกับผลลัพธ์
ของแบบจ�าลองด้วยโปรแกรม MATLAB® และใช้วิธีไฟไนต์
เอเลเมนต์ด้วยโปรแกรม ANSYS® ทัง้นี ้การทดลองประกอบ
ด้วย 2 การทดลอง ได้แก่

การทดลองที่ 1 หาคุณสมบัติของวัตถุเพื่อน�ามาก�าหนด
ความยืดหยุ่นของแบบจ�าลองชนิดใหม่ จากนั้นวัดช่วงกว้างที่
เกิดจากการเคลื่อนไหว และหาค่าความถี่ตามธรรมชาติของ
แต่ละตัวอย่างที่น�ามาทดลอง 

การทดลองที่ 2 ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของแบบจ�าลอง 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Experimental validation of damping 
properties and solar pressure effects on flexible, 
high area-to-mass ratio debris model

ผู้วิจัย : ดร.สิทธิพร ชาญน�าสิน
แหล่งตีพิมพ์ : Acta Astronautica. Vol. 138 (2017) 

การทดลองตรวจสอบ
คุณสมบัติสัมประสิทธิ์
ความหน่วงและผลกระทบ 
จากลมสุริยะของแบบจ�าลอง
ขยะอวกาศที่มีอัตราส่วน
พ้ืนที่และมวลสูง

โดยการฉายสปอตไลต์ เสมือนเป็นแรงลมสุริยะท่ีมากระท�า
ต่อตัวอย่างทดลอง แล้วใช้เซนเซอร์ชนิดเลเซอร์ท่ีมีความ
แม่นย�าสูงมาวัดการเคลื่อนที่ ซึ่งตัวอย่างที่น�ามาทดลองนั้น 
เป็นฉนวนกันความร้อน 2 ประเภท ได้แก่ Polyethylene 
Terephthalate (PET) ขนาดความหนา 1 มิล และ 5 มิล 
และ Kapton ซึ่งมีความหนา 1 มิล 

ผูว้จิยักล่าวว่า การทดลองนีใ้ช้เวลาประมาณ 7 เดอืน โดย
ผลการทดลองที ่1 แสดงให้เหน็ว่า ความถีธ่รรมชาตแิละความ
กว้างของการแกว่งสอดคล้องกับผลการทดลองแบบจ�าลองที่
เปลี่ยนแปลงรูปร่างด้วยโปรแกรม MATLAB® และวิธีไฟไนต์
เอเลเมนต์ด้วยโปรแกรม ANSYS® ส่วนการทดลองที่ 2 นั้น 
ให้ผลใกล้เคยีงกบัผลของแบบจ�าลองทีเ่ปลีย่นแปลงรปูร่างและ
วิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ 

กล่าวได้ว่า วิธีไฟไนต์เอเลเมนต์เป็นแบบจ�าลองที่ให้ผล
ใกล้เคียงกับผลการทดลองที่ดีที่สุด เพราะสามารถแก้ปัญหา
เมือ่วตัถเุคลือ่นทีไ่ด้อย่างอสิระในมติทิีส่งู (higher degrees of 
freedom) ส่งผลให้มีความแม่นย�ามากขึ้น แต่ต้องใช้เวลาใน
การค�านวณสูงมาก ขณะที่แบบจ�าลองซึ่งเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ได้ให้ความละเอียดน้อยกว่าเพียงเล็กน้อย แต่ใช้เวลาในการ
ค�านวณน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด  

จากการค้นพบวัตถซุึง่ไม่ทราบท่ีมา (Unknown Object) โคจร
อยู่ในวงโคจรค้างฟ้า (Geostationary Earth Orbit : GEO) นัก
วิจัยหลายคนจึงศึกษาพฤติกรรมวงโคจรของวัตถุนี้ และสามารถ
สรุปคุณสมบัติของวัตถุอวกาศดังกล่าวไว้ 5 ประการ ได้แก่
• สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ 
• สะท้อนแสงได้ 
• หมุนได้อย่างรวดเร็ว 
• มีอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ต่อมวลสูง (เบามาก) 
• ไวต่อการเปลี่ยนแปลงวงโคจรโดยเฉพาะแรงรบกวนลมสุริยะ 

ภาพทิศทางการแกว่งของฉนวนชนิด PET ขนาด

ความหนา 5 มิล ของการทดลองที่ 1 และ 

จุดโฟกัสสีแดงที่ใช้เก็บค่าความถี่ของช่วงกว้าง

งานวิจัยเข้าตา
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การทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแบบจ�าลองเปลี่ยนรูปร่างนี้มีความแม่นย�าและ
เหมาะสมที่จะน�าใช้เพ่ือคาดการณ์ทิศทางหรือวงโคจรของขยะอวกาศชนิดใหม่น้ีให้
ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด และข้อมูลที่ได้ช่วยในการประเมินสถานการณ์ เฝ้าระวัง 
และติดตาม เพื่อป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยที่มีแนวโน้มการโคจรมาสู่ดาวเทียมหรือ
ยานอวกาศ

แบบร่างและการทดลองจริงของการ

ทดลองที่ 1 ในกล่องสุญญากาศ 

a) แบบร่างการทดลองในมุมด้านข้าง 

b) แบบร่างการทดลองในมุมด้านล่าง 

c) การติดตั้งอุปกรณ์ 

d) มุมด้านในกล่องสุญญากาศ

แบบร่างและการทดลองจริงของการ

ทดลองที่ 2 ในกล่องสุญญากาศ 

a) แบบร่างด้านข้าง 

b) โปรแกรมแสดงผลการวัดของ

เซนเซอร์เลเซอร์ 

c) มุมภายนอกของการทดลอง 

d) มุมภายในของกล่องสุญญากาศ

a

a

d

d

c

c

b

b
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ในแต่ละปีมีประชากรโลกหลายล้านคนเสียชีวิตด้วยโรค
มาลาเรีย ซึ่งในประเทศไทยก็เกิดการระบาดของโรคนี้เช่น
เดยีวกนั ยาทีไ่ด้รบัการยอมรบัส�าหรบัการรกัษาโรคมาลาเรยี
อย่างมีประสิทธิภาพคือ อาร์เทมิซินิน (Artemisinin) ทว่า
ในปัจจบุนัพบว่ามแีนวโน้มอย่างมากทีเ่ชือ้มาลาเรยีจะเกดิการ
ดื้อยาดังกล่าว

นักวจิยัจากศนูย์พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่ง
ชาต ิสวทช. จงึต้องการพฒันายาต้านโรคมาลาเรยีนอกเหนอื
จากอาร์เทมิซินิน โดยท�าการต่อยอดจากการวิจัยพัฒนาสาร
ต้านโรคมาลาเรีย P218 ด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างโปรตีน 
DHFR ในเชื้อมาลาเรีย ซึ่งนักวิจัยสามารถพัฒนายาที่ท�าให้
โปรตีนดังกล่าวหยุดการท�างานและท�าให้สามารถยับยั้งการ
เกดิโรคมาลาเรยีได้ ทว่ายงัมบีางส่วนของโปรตนีทีไ่ม่สามารถ
ท�าการวเิคราะห์ได้อย่างสมบรูณ์ซึง่เป็นส่วนส�าคญัทีอ่าจก่อให้
เกดิการดือ้ยาในอนาคตได้ ทัง้นีน้กัวจิยัได้เลง็เหน็ว่า “สภาวะ
แรงโน้มถ่วงต�่า” ท�าให้ผลึกโปรตีนที่ได้รับจากการสังเคราะห์
ในสภาวะดังกล่าวมีคุณภาพมากกว่าโปรตีนที่สังเคราะห์บน
โลก เนื่องจากในสภาวะแรงโน้มถ่วงต�่า โปรตีนจะสามารถ
ลอยอยู่และเกิดการต่อเติมผลึกโปรตีนได้จากทุกทิศทาง 
ดังนั้น การทดลองสร้างผลึกโปรตีนข้ึนในสถานีอวกาศอาจ
เป็นหนทางหนึ่งที่ท�าให้สามารถศึกษาโครงสร้างของโปรตีน
ได้ครบถ้วน

เนื่องจากกระบวนการผลิตยาต้านมาลาเรียต้องอาศัย
ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนและสารยับยั้งเชื้อ
มาลาเรียตัวอื่น หากมีกระบวนการสร้างคริสตัลโปรตีนที่
มีคุณภาพสูงจะท�าให้นักวิจัยสามารถวิเคราะห์และศึกษา
ความเป็นไปได้ของการพัฒนายาต้านโรคมาลาเรียอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ดังน้ัน การสร้างคริสตัลโปรตีนใน
สภาวะไร้แรงโน้มถ่วงจึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายาและ
เวชภณัฑ์ ท�าให้ได้โปรตนีครสิตลัทีม่คีณุภาพสงูกว่าการสร้าง
ขึ้นบนโลก และเป็นแนวทางในการศึกษาโปรตีนต้านโรค
มาลาเรียเพื่อยับยั้งการระบาดในอนาคต

งานวิจัยเข้าตาการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์
ของโปรตีน-สารยับยั้ง 
และโปรตีน-โปรตีน
ส�าหรับการพัฒนา
ยาต้านมาลาเรีย

ช่ือภาษาอังกฤษ : Analysis of protein-protein interaction for 
anti-malarial drug development

ผู้วิจัย : ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์, ดร.จารุณี วานิชธนันกูล,  
ดาณุ วิสุทปกรณ์, ธนญา แซ่ย่าง, ดร.สุมาลี ก�าจรวงศ์ไพศาล 

งานวิจัยเข้าตา ควรค่าแก่การขยายผล
ส�าหรับงานวิจัยเรื่องท่ี 3-6 เป็นหัวข้อวิจัยท่ีผ่านการ

คัดเลือกจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ โดยเป็นการจัด
ล�าดับการทดลองที่มีความเป็นไปได้จาก โครงการทดลอง
ในอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง (National Space 
Exploration : NSE) ซึง่ สทอภ.และ สวทช.ร่วมกนัจดัขึน้  
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อวกาศของประเทศ และเปิดโอกาสให้นักวิจัยและอาจารย์
ผูเ้ชีย่วชาญทกุสาขาวชิาจากมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ “คิด
นอกกรอบ” โดย สทอภ.และ สวทช.ร่วมด�าเนินการ 
ออกแบบและพัฒนาชุดทดลอง รวมถึงประสานความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ เพ่ือน�างานวิจัยไปขยายผล 
ต่อยอดสู่การผลิตชิ้นงาน เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ หรือสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ได้
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เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกสินค้าประเภท
อาหารแปรรูปและอาหารสดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และหนึ่ง
ในหมดุหมายในด้านอตุสาหกรรมอาหารของประเทศไทยคอืการ
เป็น ครวัของโลก งานวจิยันีจ้งึมจีดุประสงค์เพือ่พฒันาศกัยภาพ
อาหารไทยไปเป็น อาหารอวกาศ (space food) โดยวจิยัพฒันา
ทัง้ในด้านคณุค่าทางอาหาร การพฒันาหบีห่อส�าหรบับรรจ ุโดยที่
ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นอาหารไทย เพ่ือเป็นอาหารส�าหรับ
นักบินอวกาศในอนาคต

ส�าหรับหัวข้อวิจัยนี้ นักวิจัยจาก Zignature Marketing  
มีเป้าหมายในการท�าวิจัยอาหารไทยเพื่อไปอวกาศให้สัมฤทธิผล 
โดยเป็นความร่วมมือระหว่างคณะนักวิจัยท่ีมีความรู้ด้านการ
ส�ารวจอวกาศ ผูเ้ชีย่วชาญด้านวทิยาศาสตร์อาหารและบรรจภุณัฑ์  
และกลุม่บรษิทัแปรรปูอาหารไทย โดยมโีครงการน�าร่องการวจิยั 
ซึ่งเริ่มต้นท่ีการผลิตผลไม้อบกรอบ เช่น กล้วยจากจังหวัด
จนัทบรุ ีสบัปะรดจากจงัหวดัตราด มะพร้าวจากจงัหวดันครปฐม
และสุราษฎร์ธานี 

ในด้านคุณค่าของการวิจัยอาหารอวกาศ นอกจากเป็นการ
สนับสนุนสินค้าจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ของคนไทย ยังช่วยเพ่ิมมูลค่าสินค้า ท�าให้นานาชาติรับรู้ถึง
เอกลกัษณ์ด้านอาหารของประเทศไทย และยงัช่วยขยายขอบเขต
การด�ารงชีวิตและการส�ารวจอวกาศของมนุษยชาติให้ก้าวไกล
ออกไป

อาหารไทย
ไปอวกาศ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Thai food to space
ผู้วิจัย : กฤษณ์ คุนผลิน, รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล, พลกฤษณ์ 

สุขเฉลิม, พิรดา เตชะวิจิตร์, ผศ.ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ์, 
พนิต เตชะพงศ์ธาดา, ไอริณ ฤกษะสาร, วัธนกุล มังคลรังษี
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อีกหนึ่งงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารไทยที่จะไปอวกาศ คือ การ
ผลิตอาหารที่มีความจ�าเพาะต่อบุคคลในสภาวะแรงโน้มถ่วง 
ต�่า เนื่องจากนักส�ารวจอวกาศและทีมงานที่ด�ารงชีวิตอยู่ใน
สถานีอวกาศต้องมีการควบคุมปริมาณอาหารและคุณค่า
ทางโภชนาการเพื่อท�าให้สภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง แต่
ด้วยสภาวะแรงโน้มถ่วงต�่า คุณสมบัติต่างๆ ของอาหารจะ
เปลี่ยนสภาพไปทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี้กลไก
กระบวนการชีวภาพ (เมตาบอลิซึม) ของมนุษย์ท�างานแตกต่าง
จากสภาวะที่มีแรงโน้มถ่วงของโลก กระบวนการสร้างกล้ามเนื้อ 
กระดูกและอื่นๆ ในร่างกายอาจเกิดการเปล่ียนแปลงและได้รับ
ผลกระทบที่แตกต่างกันไป

นกัวจิยัจาก Space Zab จงึคดิค้นนวตักรรมการสร้างอาหาร
ด้วยกระบวนการพิมพ์สามมิติ (3D printing) ในอวกาศ ซึ่งเมื่อ
ได้อาหารที่มีความจ�าเพาะต่อตัวบุคคลแล้ว นวัตกรรมการพิมพ์
อาหารนีย้งัสามารถน�าไปศกึษาพฤตกิรรมการไหลของของเหลว
หลายความหนดื  การผสมเพือ่ให้เป็นเนือ้เดยีวกนั การประเมนิ
ความสามารถของชิน้ส่วนต่างๆ ของเครือ่งพมิพ์สามมติ ิและการ
พัฒนาระบบควบคุมที่แม่นย�า

คณะนักวิจัยแสดงความเห็นว่า นวัตกรรมน้ีจะเป็นแนวทาง
ในการพฒันาการผลติอาหารโดยใช้เครือ่งพมิพ์สามมติใินอนาคต 

งานวิจัยเข้าตา

เครื่องพิมพ์
สามมิติผลิต
อาหารในอวกาศ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Personalized food fabrication in space
ผู้วิจัย : วเรศ จันทร์เจริญ, โพธิวัฒน์ งามขจรวิวัฒน์,  

ธนเดช พิพัฒพลกาย, ว่าที่ร้อยตรีศิวพันธ์ ลักษณะแย้ม,  
ประพันธ์พงศ์ ด�าส่งแสง, พร้อม เสือพิม, ตะวัน  
ถิ่นถาวรกุล, พัทน์ ภัทรนุธาพร, รศ.ดร.วีระศักด์ิ  
สุระเรืองชัย
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เนื่องจากคาร์โบไฮเดรตเป็นธาตุอาหารหลักที่มีความ
ส�าคัญอย่างยิ่งกับร่างกายของมนุษย์ หากในอนาคตการ
ส�ารวจอวกาศหรือด�ารงชีวิตบนดาวเคราะห์อื่นมีสภาวะ
บรรยากาศแตกต่างไปจากโลก การสร้างอาหารประเภท
คาร์โบไฮเดรตจะเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งต่อการด�ารงชีวิต

งานวจิยันีม้จีดุประสงค์เพือ่ชกัน�าหวัของพชืสร้างหวั กลุม่
ที่เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรต รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน
ด้านการสะสมอาหารในรากของพืชหัวในสภาวะแรงโน้มถ่วง
ต�่า ซึ่งนักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ สวทช.มีเป้าหมายท่ีจะปลูกพืชสร้างหัวกลุ่มท่ีเป็น
แหล่งคาร์โบไฮเดรต เช่น มันส�าปะหลัง มันเทศ เนื่องจาก
มนัส�าปะหลงัจดัเป็นอาหารทีส่�าคญัส�าหรบัประเทศในเขตร้อน 
โดยเป็นพืชที่ปลูกง่าย ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ เจริญ
เติบโตได้ดีแม้ในพ้ืนดินท่ีไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์มากนัก 
จึงเป็นพืชที่เกษตรกรนิยมเพาะปลูก

และเนื่องจากประเทศไทยส่งออกมันส�าปะหลังเป็น
อันดับต้นๆ จึงสร้างรายได้เข้าประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก 
ดังนั้น โครงการน�าร่องการวิจัยท่ีคณะนักวิจัยศึกษาการ
ชักน�าหัวของพืช อย่างมันส�าปะหลัง มันเทศ ในสภาวะที่มี
แรงโน้มถ่วงของโลกในเงื่อนไขต่างๆ นั้นก็เพื่อเป็นแนวทาง
ส�าหรับการทดลองต่อไปในอนาคต

การชักน�าหัวของ
พืชสร้างหัวภายใต้
สภาวะไร้น�้าหนัก

ชื่อภาษาอังกฤษ : Micro-tuberization in tuber crop species 
under microgravity environments

ผูว้จิยั : ดร.สรุยินัต์ ฉะอุม่, รจุริา ทศิารมัย์, มาลนิ ีสขุแสงพนมรุง้, 
คัทรินทร์ ธีระวิทย์, ฐาปนีย์ สามพุ่มพวง

การทดลองปลูกพืชมีหัวบนโลกโดยควบคุมความเข้มข้น

ของ CO
2

การพัฒนาระบบการชักน�าหัวของมันฝรั่งและมันส�าปะหลัง

ในระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การชักน�าหัวของมันฝรั่งและมันส�าปะหลังในระบบการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชภายใต้สภาวะควบคุมแรงโน้มถ่วง

ของโลกด้วยเครื่อง clinostat
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เดมิ สทอภ.มโีครงการสร้างดาวเทยีมขนาดเลก็หรอื Nano 
Satellite น�้าหนักประมาณ 1-10 กิโลกรัม เพื่อให้สามารถส่ง
ดาวเทยีมขึน้ไปทดลองหรอืส�ารวจในอวกาศอย่างรวดเรว็ โดย
ดาวเทียมน้ีมลีกัษณะเป็นลกูบาศก์ขนาด 10 ตารางเซนตเิมตร 
1 ลูกบาศก์ เรียกว่า 1U (unit) เมื่อมีการพัฒนาต่อกันเป็น 
2 ชั้นก็จะเรียกว่า 2U

การพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กใช้เวลา 2 ปีเป็นอย่างน้อย 
ปี พ.ศ. 2560 สทอภ.จึงเปิดให้สถาบันการศึกษาหลายแห่ง
น�าโมเดลจาก สทอภ.ไปออกแบบและพัฒนาเป็นดาวเทียม 
3U ในลักษณะของ 3U CubeSat Conceptual Design 
Project ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเพิ่มความสามารถ
ของบุคลากร พัฒนางานวิจัย กระตุ้นให้เยาวชนไทยสนใจที่
จะพัฒนาดาวเทียม สามารถแข่งขันในระดับประเทศ ตลอด
จนเป็นการแสดงศักยภาพให้ทั่วโลกเห็นว่า ประเทศไทยมี
แผนพฒันาดาวเทยีมทัง้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็

ในด้านการออกแบบและพัฒนา 3U CubeSat นั้น มุ่งให้
ผู้วิจัยสามารถน�าระบบต่างๆ ใส่เข้าไปเพื่อให้ระบบครบถ้วน
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบรับ
สัญญาณ ระบบส่งพลังงาน on-board computer อุปกรณ์ 
Payload ตลอดจนอุปกรณ์ตรวจวัดค่าต่างๆ ซึ่งติดตั้งใน
โครงสร้างที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์และอะลูมิเนียม โดยมี
น�้าหนักรวมเพียง 4 กิโลกรัม

เมื่อดาวเทียมขนาดเล็กมีประสิทธิภาพมากข้ึนจะช่วยใน
การส�ารวจพื้นที่การเกษตร เก็บข้อมูลด้านภัยพิบัติ ก๊าซใน
ชั้นบรรยากาศ ปริมาณฝุ่นละอองได้ดีและเร็วย่ิงขึ้น พร้อม
ทั้งสามารถถ่ายภาพเก็บเป็นข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการ
บริหารจัดการต่อไป

นอกจากนีย้งัสามารถประยกุต์การออกแบบ 3U CubeSat 
ในลักษณะ Custom ได้อีกด้วย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่าใคร 
ต้องการข้อมูลอะไร และต้องใช้ระบบใด 

งานวิจัยเข้าตา

การพัฒนา
ดาวเทียมขนาดจิ๋ว
และออกแบบ
ดาวเทียม 
3U CubeSat

ชื่อภาษาอังกฤษ : 3U CubeSat
ผู้วิจัย : สทอภ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง

ส่วนประกอบภายในก่อนขึ้นรูปเป็นโมเดล 3U CubeSat 

โครงสร้างดาวเทียม 3U CubeSat และการแสดงผลการ

จ�าลองการทดสอบ Thermal Transfer  
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เพื่อการแสดงภาพที่ได้จากระบบภูมิสารสนเทศให้ดียิ่ง
ขึ้น รวดเร็วขึ้น ผู้วิจัยซึ่งมีความสนใจและเรียนปริญญาเอก 
ด้านการรังวัดด้วยภาพดิจิทัล (digital photogrammetry) 
มีแนวคิดที่จะน�าข้อมูลภาพถ่ายและข้อมูลสามมิติมาผนวก
รวมกัน โดยศึกษาการวางตัวของกล้องที่เก็บข้อมูลภาพถ่าย 
ทั้งการหมุน ต�าแหน่งที่กล้องล่ันชัตเตอร์ เพื่อน�ามาเป็น
ข้อมูลส�าหรับการหลอมรวม (fusion) เข้ากับ LiDAR (Light 
Detection and Ranging) หรอืเทคโนโลยกีารสร้างข้อมลูสาม
มติจิากความสงูของภมูปิระเทศ แต่แนวคดินีม้อีปุสรรคส�าคญั
อยูท่ีก่ารจบัคูร่ะหว่างจดุทีอ่ยูบ่นภาพถ่ายและจดุทีอ่ยูบ่นข้อมลู
สามมิติ เนื่องจากข้อมูลสองชนิดนี้มาจากตัวรับรู้ (sensor) 
ต่างชนดิกนั ท�าให้ลกัษณะของข้อมลูมคีวามแตกต่างกนั โดย 
ข้อมูลภาพถ่ายจะแสดงถึงค่าสี แต่ข้อมูลสามมิติจะแสดงถึง
ต�าแหน่ง ท�าให้การจับคู่ข้อมูลด้วยวิธีอัตโนมัตินั้นท�าได้ยาก 

และแม้ว่าสายตามนุษย์จะให้ผลการจับคู่ข้อมูลท่ีมีความ
ถูกต้องสูง แต่ก็มีขั้นตอนที่ต้องใช้มากและต้องอาศัยความ
เชี่ยวชาญของผู้ปฏิบัติการ ผู้วิจัยจึงพัฒนาฟังก์ชันเป้าหมาย
ส�าหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ขึ้นมาใหม่ โดยน�าภาพ
จากกล้องที่ได้ไปประมาณค่าการวางตัว แล้วปู (drape) บน
พื้นผิวสามมิติในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น การท�าแบบ
จ�าลองของตึก เพ่ือใช้งานด้านการสร้างสภาวะเสมือนจริง 
(Virtual Reality : VR) ซึ่งผลที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้ ท�าให้
ได้อัลกอริทึมที่สามารถสร้างแบบจ�าลองสามมิติที่เหมือนจริง 
(realistic) และยังช่วยลดเวลาการท�างานของผู้ปฏิบัติการ
ได้ถึงครึ่งหนึ่ง  

การหลอมรวม
ข้อมูลภาพถ่ายและ 
LiDAR โดยไม่ใช้
การจับคู่ข้อมูล

ชื่อภาษาอังกฤษ : Registration of images to LiDAR and 
GIS data without establishing explicit correspondences

ผู้วิจัย : ดร.ภานุ เศรษฐเสถียร

การประยุกต์สร้างแบบจ�าลองสามมิติที่ความเสมือนจริงจาก

ข้อมูลภาพถ่ายและข้อมูลสามมิติ นอกจากจะช่วยลดเวลา

การท�างานแล้ว ยังลดแรงงานคนได้อีกทางหนึ่ง

ผลงานวิจัยนี้รับรางวัล ESRI Award for Best Scientific 
Paper in Geographic Information Systems อันดับสาม ซึ่ง
ประกาศรางวลัในงานประชมุประจ�าปีของ American Society 
for Photogrammetry and Remote Sensing ทีจ่ดัขึน้ระหว่าง
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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“อวกาศ” เป็นเรือ่งสากลทีป่ระเทศผูน้�าด้านเทคโนโลยอีวกาศต่างพร้อมให้ความ
ร่วมมือกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านอวกาศในระดับนานาชาติ การน�านวัตกรรม
ด้านอวกาศท่ีพัฒนาขึ้นไปสร้างคุณค่าให้กับมนุษยชาติถือเป็นภารกิจด้านการ 
ต่างประเทศท่ี สทอภ.ให้ความส�าคัญ และในปี 2560 ท่ีผ่านมา สทอภ.ได้รับ
ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการด�าเนินงานด้านอวกาศให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพื่อก้าวขึ้นเป็นองค์กรที่มี
มาตรฐานในการใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศต่อไป 

ส่งมอบคุณค่า : 
เพ่ือการพัฒนากับ
ต่างประเทศ

1. ร่วมกับญี่ปุ่นพัฒนาการใช้ระบบดาวเทียมน�าทาง (GNSS) 
ด้วยเลง็เหน็ความส�าคญัและประโยชน์ของระบบดาวเทยีม

น�าทางที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความ
ปลอดภัยในความเป็นอยู่ของประชาชน สทอภ.ได้มีบทบาท
ส�าคัญในการผลักดันให้เกิดจุดเร่ิมของความร่วมมือท่ีเป็น 
รูปธรรมในการสร้างความพร้อมของประเทศไทยต่อการ
ใช้งานระบบดาวเทียมน�าทาง (Global Navigation Satellite 
System : GNSS) โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ร่วมมอืกบักระทรวงทีด่นิ โครงสร้างพืน้ฐาน การคมนาคม 
และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น จัดท�าบันทึกข้อตกลง “ความ

ร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีรับ
สัญญาณต่อเนื่องถาวรแบบบูรณาการ” ซึ่งน�ามาสู ่ความ
ร่วมมอืในการตดิตัง้โครงข่ายสถานค่ีาอ้างองิพกิดัแบบต่อเนือ่ง 
(CORS) แบบเบ็ดเสร็จ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสถานีค่าอ้างอิง
พิกัดแบบต่อเนื่องแบบเบ็ดเสร็จ การสนับสนุนทางเทคนิค
และการวิเคราะห์ข้อมูลการส�ารวจ และความร่วมมือเพื่อ
ส่งเสริมการใช้งานในภาคสาธารณะ พร้อมพัฒนานวัตกรรม
ต้นแบบจากการใช้งานระบบดาวเทยีมน�าทางให้เหมาะสมและ
ตอบโจทย์ Ecosystem ของไทย 

ผลงานด้านการต่างประเทศประจ�าปี 2560 



[ 60 ] จากอวกาศสู่ผืนดิน | สทอภ.

2. ผลักดันนวัตกรรมด้านอวกาศสู่เวทีระดับ
   นานาชาติ

ในปี 2560 สทอภ.ได้เสนอให้ “โครงการ Sentinel Asia”  
ซึ่งเป็นโครงการท่ีใช้เทคโนโลยีอวกาศจัดการภัยพิบัติต่างๆ 
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและมีสมาชิกอยู ่ทั่วภูมิภาคได้
น�าเครื่องมือวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพ  
(OPTEMIS) ซึ่งพัฒนาโดยวิศวกรของ สทอภ.ไปใช้งานและ
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากนี้ประเทศสมาชิกยัง
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการใช้งานให้สามารถตอบโจทย์
ได้มากยิ่งขึ้น  

4. จัดตั้งส�านักงานกิจการอวกาศส่วนนอก
   แห่งสหประชาชาติ

สทอภ.ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศผลักดันการเป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับส�านักงานกิจการอวกาศส่วนนอก
แห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Office of Outer Space 
Affair : UNOOSA) โดยร่วมกับ UNOOSA ท�างานเพื่อจัดตั้ง
ส�านักประสานงานแห่งแรกของ UNOOSA ณ ประเทศไทย 
การด�าเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 
และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในศักยภาพการเป็น 
ศนูย์ทีต่ัง้ขององค์การระหว่างประเทศในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก 
และศักยภาพการด�าเนินงานด้านอวกาศท่ีสามารถสนับสนุน
การท�างานของสหประชาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สร้างนักวิทยาศาสตร์และงานวิจัยสู่อวกาศ 
สทอภ.มุ่งส่งเสริมให้ประเทศไทยได้มีนักวิทยาศาสตร์และ

งานวิจัยขึ้นสู่อวกาศ ซ่ึงการท�างานดังกล่าวจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ต้องอาศัยความร่วมมือกับต่างประเทศที่มีการพัฒนาล่วงหน้า
ไปแล้ว ในปี 2560 สทอภ.จึงได้จับมือกับ
ประเทศผู้น�าด้านการส�ารวจอวกาศไม่ว่าจะ
เป็นจีน ญี่ปุ ่น รัสเซีย ซ่ึงเป็นประเทศที่มี
สถานวีจิยัในอวกาศของตนเองเพือ่หาโอกาสให้
ประเทศไทยสามารถส่งงานวิจัยขึ้นสู่อวกาศได้ 
ซึง่มทีัง้การจดักจิกรรมส่งเสรมิการคดิสร้างงาน
วิจัย การสร้างแรงบันดาลใจผ่านการถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์จากนักบินอวกาศ ซึ่งถือ
เป็นก้าวแรกท่ีส�าคญัทีจ่ะผลกัดนัการด�าเนนิงาน
ในปีต่อๆ ไป 
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ขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งคุณค่า 
พัฒนาบุคลากร

ภารกิจที่ สทอภ.ได้รับมอบหมายเป็นภารกิจส�าคัญระดับ
ประเทศ ทั้งเพ่ือสนับสนุนกิจการของรัฐบาลในด้านต่างๆ  
มีส่วนร่วมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาระดับท้องถิ่น ช่วย
ลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความย่ังยืนให้กับประเทศ ตาม
ปณิธานอันแน่วแน่ที่จะ “น�าคุณค่าจากอวกาศสู่ผืนดิน” ในปี 
2560 สทอภ.ได้รบัความไว้วางใจให้เป็นผูด้�าเนนิงานโครงการ
ดาวเทียมส�ารวจทรพัยากรธรรมชาตริะยะที ่2 หรอื THEOS-2 
ท�าให้บทบาทของ สทอภ.เป็นที่ยอมรับและมีความเข้มข้น
มากขึ้น ซึ่ง สทอภ.ตระหนัก รับรู้ และพร้อมที่จะรองรับ
ความท้าทายที่เกิดขึ้น จึงได้วางแผนพัฒนา 2 ด้าน คือ 1) 
ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาและสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 
และ 2) พัฒนาทักษะบุคลากร เพิ่มศักยภาพ 

ส่งมอบคุณค่า : 
เพ่ือการ
พัฒนาองค์กร

คณะกรรมการบริหาร

ตรวจสอบภายใน

สทอภ. (CEO)

THEOS-2 
Implementation Project

Value Creation and 
Strategic Management

CEO Team

Deliver GI&S 
Innovative Solution

Economic & Social
Innovation 

Actionable 
Intelligence Policy

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กร

สทอภ.ได้จัดท�า “ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กร” โดยก�าหนดให้มี “การขับเคลื่อน
สู่การเป็นองค์กรแห่งคุณค่า (Value Based Organization)” 
ที่ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการภารกิจแบบโครงการ 
(project based management) มากขึ้นในปี 2561 โดยมี
โครงสร้างภารกิจ 6 ด้านที่ส�าคัญ คือ

(1) THEOS-2 Implementation Project
(2) CEO Team
(3) Deliver GI&S Innovative Solution
(4) Actionable Intelligence Policy
(5) Economic & Social Innovation 
(6) Value Creation and Strategic Management   
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2. พัฒนาทักษะบุคลากร เพ่ิมศักยภาพ 
ด้านวัฒนธรรมองค์กร สทอภ.ปลูกฝังแนวคิด 3C Model เป็นเครื่องมือในการด�าเนินงาน คือ 

 » Cluster เป็นผู้ร่วมคิดในการพัฒนานวัตกรรมอันจะส่งคุณค่าของ สทอภ.สู่สังคมและประเทศชาติ
 » Connection ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางความคิดที่เอื้อต่อการสร้างงานร่วมกัน
 » Co-creation ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น�าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่และพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สทอภ.

ภาพกิจกรรมจากโครงการเสริมสร้างทักษะ

การถอดบทเรียนความรู้

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตบุคลากร สทอภ. 

(Happy Life - Happy Work)

โดยจัดฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ อาทิ 
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่และ

พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สทอภ. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
ร่วมกนัทัง้ภายนอกและภายใน สทอภ. เสรมิสร้างทกัษะส�าคญัด้าน
การบริหารคนและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยหลัก 3C

2. การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในและ
ให้ความส�าคัญด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ มากขึ้น โดย
หาเครื่องมือหรือเทคนิควิธีการเข้ามาช่วยพัฒนา เช่น จากการจัด
ท�าแผนพัฒนาบุคลากร IDP ส�าหรับผลักดันให้บุคลากร สทอภ. 
มีการพัฒนาองค์ความรู้ (knowledge) ทักษะการท�างาน (skill) 
ร่วมกับการส่งเสริมการจัดการความรู้ ท�าอย่างไรให้องค์ความรู้ยัง
คงอยู่ใน สทอภ. 

3. การสร้างทศันคต ิ(attitude) โดยจดักจิกรรม Happy Life - Happy 
Work ส�าหรับเป็นตัวช่วยในการสร้างความสุขภายในองค์กร ซึ่ง
สามารถพัฒนาศักยภาพ ปรับทัศนคติของบุคลากรภายใน สทอภ. 
ให้ช่วยกันขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคน
ท�างานให้ดีขึ้น
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เมื่อแผนยุทธศาสตร์ในระดับประเทศมุ่งส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมอวกาศ แต่การวิจัยพัฒนาและสร้าง
องค์ความรูใ้หม่ในด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมจะอาศยัเพยีง
วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักภูมิสารสนเทศ และผู้ที่อยู่ใน
สายงานท่ีเกีย่วข้องนัน้...ไม่เพยีงพอทีจ่ะผลกัดนัอตุสาหกรรม
อวกาศให้เติบโตได้ดีและยั่งยืนในระยะยาว สทอภ.จึงด�าเนิน
การเสริมรากฐานความรู้ความสนใจให้ประชาชนคนไทยใน
ทุกระดับ 

ตัง้แต่การสร้างแหล่งเรยีนรูด้้านอวกาศท่ีเข้าถงึง่าย เข้าใจ
ง่าย และมีปฏิสัมพันธ์ได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าชมตั้งแต่เยาว์วัย
สามารถซมึซบัความรูไ้ด้อย่างง่ายดาย สนกุสนาน และกลาย
เป็นภาพจ�าด้านอวกาศ ทัง้ยงัจดัอบรมสมัมนา แบ่งปันความรู้ 
และการใช้เทคโนโลยีด้านอวกาศเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่
เกษตรกร ตลอดจนเป็นที่ปรึกษา พัฒนา หรือร่วมพัฒนา
ระบบต่างๆ ให้แก่ผูป้ระกอบการทีส่นใจ นอกจากนีย้งัจดัการ
แข่งขนัด้านสตาร์ทอพัในระดบัอดุมศกึษา และยงัจดัโครงการ
ประกวดอีกหลายเวที 

ส่งมอบคุณค่า : 

สู่การเป็นผู้รู้
และมืออาชีพ

Space Inspirium มุ่งเน้นการจัดสรรพ้ืนท่ีแหล่งเรียนรู้
แบบ Interactive ด้วยการน�าเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้ง
ความรู้จากในโลกสู่นอกโลกและเรียนรู้เรื่องนอกโลกว่าเป็น
เรือ่งใกล้ตวัมากกว่าท่ีคดิ ช่วยให้เยาวชนเข้าถงึ เข้าใจเรือ่งราว
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอวกาศได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งยังสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศให้ครบวงจรได้อีกด้วย โดยในปี 2560 มี 
6 โซนเด่นมาแนะน�าให้ทุกท่านได้รู้จัก ดังนี้

6 
โซนเด่นโดนใจ 
Space
Inspirium
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โซน 1 MARS Walk และนิทรรศการกล้อง 
Exo Kelper

น�าเสนอการด�ารงชีวิตบนดาวอังคารผ่านการจ�าลอง
นทิรรศการทีส่ร้างขึน้เพือ่ให้เราได้ทราบว่าบนดาวเคราะห์นัน้
มคีวามแตกต่างกนัในเรือ่งของแรงโน้มถ่วงและมบีรรยากาศท่ี
เบาบางอย่างไร 

โซน 3 GNSS Innovation Center
ความร่วมมือกับประเทศชั้นน�าในด้านเทคโนโลยี GNSS มีความจ�าเป็นที่จะต้องผลักดันการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในภาค

อุตสาหกรรมอวกาศอย่างรอบด้าน สทอภ.ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติได้ด�าเนินกิจกรรมด้าน
ระบบดาวเทยีมเพือ่การน�าทางมาอย่างต่อเนือ่ง ตระหนกัถงึความส�าคญัของการเตบิโตด้านเทคโนโลยอีวกาศและการเปลีย่น
ฐานะของประเทศไทยจากผูใ้ช้บรกิารมาเป็นผูผ้ลติเทคโนโลย ีGNSS ใช้เองได้ในอนาคต จงึสร้างพืน้ทีส่่วนนีเ้พือ่บอกเล่าความ
ร่วมมือร่วมกับการแสดงนวัตกรรมและงานบริการในอุตสาหกรรมที่หลากหลายจากประเทศญี่ปุ่น 

โซน 2 EEC 
การพัฒนาพ้ืนท่ีตามโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาค

ตะวันออกในอนาคตจะท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไร 
อย่างไร ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีต่างๆ  
โซนนี้มีค�าตอบ 
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โซน 4 ศาสตร์พระราชา
เป็นพ้ืนท่ีท่ีสร้างขึ้นเพ่ือให้ทุกคนร่วมกันน้อมร�าลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจต่างๆ ของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

โซน 5 VR Sphere
จ�าลองการเคล่ือนที่ในโลกเสมือนจริงแบบ 360 องศา 

และน�าเสนอเน้ือหาเก่ียวกับโลกในอนาคตของพื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ตามยุทธศาสตร์การลงทุน
ที่ทันสมัย 

โซน 6 Future City 
พ้ืนท่ีส�าหรับการท�ากิจกรรมในรูปแบบ Interactive ที่

เด็กๆ สามารถสร้างสรรค์เมืองเล็กๆ ที่มีรูปแบบการวาง
ผังเมือง มีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ สร้างสรรค์จินตนาการ
แห่งอนาคตได้เป็นอย่างดี

สนใจติดต่อเข้าเยี่ยมชม Space Inspirium โทร. 033-005835-36
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เกษตรกรรมนัน้มคีวามส�าคญัเพราะเป็นแหล่งอาหารของ
โลก แต่หลายทศวรรษที่ผ่านมา เกษตรกรไทยกลับประสบ
ปัญหาด้านการผลิต คือขาดความพร้อมในเร่ืองของอุปกรณ์
ที่ทันสมัย ขาดข้อมูลที่ดีเพื่อวางแผนการท�าเกษตรอย่างเป็น
ระบบ อีกทั้งคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานมักไม่สานต่ออาชีพ
เกษตรกรรม ตามเรือกสวนไร่นาจึงมีแต่ผู้สูงอายุในชุมชนท่ี
เพาะปลูกผลผลิตแบบเดิม  

เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยให้ก้าวสู่เกษตรอัจฉริยะ 
สทอภ.จึงน�า “ระบบดาวเทียมเพื่อการน�าทาง” (Global Na-
vigation Satellite System : GNSS) แบบพิกัดแม่นย�าสูง
มาประยกุต์กบัเทคโนโลยกีารเกษตรอย่างต่อเนือ่งโดยมคีวาม
ร่วมมอืท้ังในและนอกประเทศ ซึง่การทีร่ฐับาลประยกุต์ใช้งาน 
GNSS กเ็พือ่ยกระดบัมาตรฐานของประเทศในด้านการขนส่ง 
การจดัท�าแผนทีม่คีวามถกูต้อง การวางผงัเมอืงเขตเศรษฐกจิ 

สทอภ.ยังมุ่งส่งเสริมอาชีพเกษตรกรให้มีเสถียรภาพด้าน
เศรษฐกจิและมคีวามมัน่คง โดยดงึลกูหลานเกษตรกรกลบัมา
ประกอบอาชพีในถิน่ฐานเดมิ ผ่านการจดักจิกรรม “โครงการ
อาชวีะสร้างชาติเกษตรอจัฉรยิะ (Smart-Precision Farming)”  
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู ้ความเข้าใจในระบบการ
เชื่อมต่อ GNSS แบบพิกัดแม่นย�าสูง เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้
ในด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 » รางวัลที่ 1 : ทีมโสเจ๊ง (วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น) 
ผลงาน : โดรนพ่นยาอเนกประสงค์ทางการเกษตร

 » รางวัลที่ 2 : ทีม NAKA-BOT (วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย) 
ผลงาน : รถเกี่ยวข้าวไฟฟ้า

 » รางวัลที่ 3 : ทีมสี่สหายสายช่าง (วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี)
ผลงาน : รถฉีดปุ๋ยอัตโนมัติ

 » รางวัลชมเชย 1 : ทีมกล้วยน�้าว้า (วิทยาลัยเทคนิคก�าแพงเพชร) 
ผลงาน : รถฉีดยาอเนกประสงค์ทางการเกษตร

 » รางวัลชมเชย 2 : ทีม THAI-AUS (วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ)
ผลงาน : รถฉีดพ่นอเนกประสงค์ (ATV) 

อาชีวะสร้างชาติ 
เกษตรอัจฉริยะ 

กิจกรรมนี้เป็นการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
การเกษตรโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาในการรับสมัครนักเรียนใน
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศเข้ามาเรียนรู้
และด�าเนนิงานต่อเนือ่งมาถงึปี 2561 คอื จดัแข่งขนัรอบชงิชนะเลศิในงาน
มหกรรมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi Fair @SKP) 
ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม
อวกาศ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และมอบรางวัลให้แก่ 5 ทีมที่สร้าง 
5 ผลงาน ประกอบด้วย 
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โครงการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics Applications Contest :  
G-CON) เป็นเวทีส�าหรับนักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่จะได้ 
ออกแบบการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์มาพัฒนาเป็น
แอปพลิเคชันเพื่อน�าไปใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 สทอภ.จัดการแข่งขันในหัวข้อ 
“การน�าภมูสิารสนเทศมาแก้ไขปัญหาทรพัยากรและสิง่แวดล้อม
อย่างยั่งยืน” โดยใช้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ศึกษาและจัดการ
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศในการประชุมวิชาการ GEOINFOTECH 
2017 โดยทีมชนะที่สามารถน�าผลงานมาต่อยอดทางนวัตกรรม
ได้มี 3 แอปพลิเคชัน คือ 

G-CON แข่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ด้วยโปรแกรมประยุกต์ 

1. PointzNet (ด้านภัยพิบัติ) จังหวัดเชียงใหม่ แอปพลิเคชัน
ท่ีจะติดตาม แจ้งเตือน และให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับคุณภาพ
อากาศรอบตัว

2. AutoBuddy (ด้านการท่องเท่ียว) จังหวัดมหาสารคาม 
แอปพลิเคชันเพื่อค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว บอกพิกัดสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมและสถานที่ท่องเที่ยวตามฤดูกาลได้

3. DetectiveGo (ด้านสังคม) จังหวัดสระบุรี แอปพลิเคชัน 
แจ้งปัญหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคมเพือ่ให้ทัง้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและแก้ปัญหานั้นๆ ต่อไป 
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อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) หรือ
ท่ีเราคุ้นเคยกันดีในชื่อของโดรน แต่เดิมนั้นไม่ได้ใช้เพ่ือการถ่ายภาพ
สวยงามหรือเพื่อความสนุกสนาน แต่ใช้ในทางทหารเพื่อส�ารวจและ
เก็บข้อมูลในมุมสูง ต่อมาได้แพร่หลายสู่งานด้านต่างๆ รวมถึงงานด้าน
การเกษตรด้วย 

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีการประยุกต์และพัฒนาอากาศยาน 
เพ่ือการเกษตรไม่มากนกั เพ่ือจดุประกายให้มกีารน�าอากาศยานไร้คนขบั 
ไปใช้ในภาคการเกษตรมากขึ้น สทอภ.จึงร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) จดั “โครงการประกวดธรุกจินวตักรรมด้านอากาศยานไร้คนขับ 
UAV Application” เพื่อค้นหาไอเดียธุรกิจใหม่มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานและภาคอุตสาหกรรมได้ โดยยึด
แนวทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน 3 ด้าน ได้แก่

1. UAV เพื่อการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)
2. UAV เพื่อการส�ารวจ (Survey)
3. UAV เพื่องานติดตามและตรวจสอบ (Monitoring) 

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทซอฟต์แวร์ (Soft-
ware) เงินรางวัลรวมท้ังสิ้น 1,200,000 บาท และประเภทฮาร์ดแวร์ 
(Hardware) เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน
จ�านวน 84 ทีม ซึ่งผ่านการคัดเลือกในรอบประกวดแนวคิดจ�านวน 27 
ทีม และได้เข้ากิจกรรมอบรมการเขียนโมเดลธุรกิจ (Business Model 
Canvas) ฝึกทักษะการน�าเสนอผลงาน (Technical Coaching) อบรม
เรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับในการบิน UAV เป็นต้น 

ท้ายที่สุด ผู้ชนะเลิศการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้านอากาศยาน 
ไร้คนขับ UAV Startup 2017 ด้านซอฟต์แวร์ คือ “ทีมระบบตรวจจับ
และแจ้งเตอืนการเกดิไฟป่าด้วยอากาศยานไร้คนขบั” จากศนูย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ส่วนผู้ชนะด้าน
ฮาร์ดแวร์ คือ “ทีม Coconut Garden Care” โดรนพ่นยาก�าจัดศัตรูพืช  
จากสถาบันวิทยาการหุ ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

เฟ้นหาธุรกิจนวัตกรรม
ผ่านโครงการ UAV Startup 2017 
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ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
Development : EEC) ประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
ได้รับการพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน�าของอาเซียนเพ่ือส่งเสริม 10 
อตุสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขบัเคลือ่นเศรษฐกจิเพือ่อนาคต (New 
Engine of Growth) ของประเทศไทย

สทอภ.ขานรับนโยบายรัฐบาล และเพื่อการพัฒนาเยาวชนให้มี
ความรู้ที่ทันสมัยตามวิสัยทัศน์ของศตวรรษที่ 21 จึงร่วมมือกับองค์การ
สหประชาชาติประจ�าประเทศไทยและหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรม 
“แข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชนชิงโล่
เกียรติยศนายกรัฐมนตรี” (EEC Junior City Planner) โดยรับสมัคร
เยาวชนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (อายุระหว่าง 16-17 ปี) จากจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งเป็นจังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) มาแข่งขันวางแผนพัฒนาเมืองยุคใหม่ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

ผู้ผ่านเข้ารอบจ�านวน 15 ทีม (จังหวัดละ 5 ทีม/ทีมละ 2 คน) ได้เข้า
มาศกึษาเรยีนรูใ้นค่าย “แข่งขนันกัวางแผนและพฒันาจงัหวดั EEC ระดบั
เยาวชน” (EEC Junior City Planner) ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม
อวกาศ อ�าเภอศรรีาชา จงัหวัดชลบรุ ีซึง่ภายในค่ายมกีารแข่งขนัสร้างเมอืง
ด้วยเทคโนโลยแีละการเรยีนรู้ทางวิชาการ ซึง่ทีมทีม่ผีลงานชนะเลศิจะได้
ไปศึกษาดูงาน “ด้านการวางแผนเมืองยุคใหม่” ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
โดยกจิกรรมนีจ้ะท�าให้เยาวชนมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัโครงการพฒันา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก การน�าเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศไป
ใช้ประโยชน์ในการวางแผนเมืองยุคใหม่ ซึ่งเป็นกลไกลส�าคัญในการน�า
ความรู้ไปใช้พัฒนาพื้นที่ต่อไป 

ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่
 » รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนก�าเนิดวิทย์ 
ได้รับโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี

 » รางวัลชนะเลิศสูงสุดจังหวัดฉะเชิงเทรา : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
ได้รับโล่เกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

 » รางวัลชนะเลิศสูงสุดจังหวัดชลบุรี : โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” 
ได้รับโล่เกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

 » รางวัลชนะเลิศสูงสุดจังหวัดระยอง : โรงเรียนก�าเนิดวิทย์ 
ได้รับโล่เกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ค่ายนักวางแผน 
พัฒนาจังหวัด EEC ชิงโล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรี
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ส่งมอบคุณค่า : 
ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ
สนับสนุนการด�าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ

1 ปีที่ผ่านมา สทอภ.ร่วมกับส�านักสารสนเทศ มูลนิธิ
ชัยพัฒนา และศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ�าเภอ
ส�าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศผ่าน 
GMIS ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ มูลนิธิชัยพัฒนา ใช้ภาพจาก
ดาวเทียมรายละเอียดสูงหลายช่วงเวลาติดตาม “สระน�้า
พระราชทาน” ในสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กมุาร ีเพือ่ช่วยเหลอืราษฎรทีป่ระสบปัญหาภยัแล้ง เป็นแหล่ง
น�า้ส�าหรบัใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร เพาะเลีย้งปลานลิ และ
ใช้ประโยชน์ที่ดินขอบสระและแปลงเพาะปลูก สร้างรายได้
และเป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับสมาชิก

นอกจากนัน้ได้ตัง้กลุม่ “เพือ่นช่วยเพือ่น” ทีบ้่านเกาะแก้ว 
ต�าบลเกาะแก้ว อ�าเภอส�าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพื้นที่
ต้นแบบที่ สทอภ.สนับสนุนข้อมูลภาพดาวเทียมรายละเอียด
สูง ภาพจาก UAV และข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆ รวมทั้ง
พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ สมาชิกกลุ่ม 
สามารถรายงานผลการเพาะปลูก ค่าใช้จ่าย และใช้เป็น
ฐานข้อมูลส�าหรับการวิเคราะห์และวางแผนการเพาะปลูกได้
ในอนาคต และจะเริ่มใช้รายงานผลได้ในฤดูกาลเพาะปลูก 
2561 เป็นต้นไป

โดยในปี 2560 ได้ด�าเนินการจัดท�าฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร แผนที่รายแปลง และบัญชีรายรับรายจ่ายของ
กลุ่ม ในปีการเพาะปลูก 2559 ของสมาชิกท้ัง 62 ราย 
แล้วเสร็จ ได้ผลสรุปว่า กลุ่มมีรายรับจ�านวน 2,084,605.50 
บาท รายจ่ายจ�านวน 1,338,830 บาท และเมื่อหักลบแล้ว 
กลุ่มมีรายได้สุทธิจ�านวน 745,775.50 บาท 

GMIS เพิ่มศักยภาพกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน 

สทอภ.และมูลนิธิชัยพัฒนาลงพื้นที่โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์

ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน จังหวัดสุรินทร์ 
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กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน  
4 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. กลุ่มบ้านหนองไผ่ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ มีฐาน

ข้อมลูสมาชกิ 61 ราย ได้รบัพระราชทานสระน�า้ 93 สระ
2. กลุ่มบ้านกุง ต.ส�าโรงทาบ อ.ส�าโรงทาบ จ.สุรินทร์ มีฐาน

ข้อมูลสมาชิก 19 ราย ได้รับพระราชทานสระน�้า 18 สระ 
บ่อบาดาล 1 บ่อ

3. กลุ่มบ้านขอนแก่น ต.หนองฮะ อ.ส�าโรงทาบ จ.สุรินทร์ 
มีฐานข้อมูลสมาชิก 33 ราย ได้รับพระราชทานสระน�้า 
26 สระ

4. กลุ่มบ้านเกาะแก้ว ต.เกาะแก้ว อ.ส�าโรงทาบ จ.สุรินทร์ 
มีฐานข้อมูลสมาชิก 62 ราย ได้รับพระราชทานสระน�้า  
53 สระ 

สทอภ.ถวายรายงานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม-

ราชกุมารี เรื่องการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการติดตาม

สภาพการฟื้นฟูของป่าไม้ในเขตโครงการชาน�้ามัน

สทอภ.ลงนามบันทึกความเข้าใจกับมูลนิธิชัยพัฒนา 

ร่วมพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในโครงการอัน 

เนื่องมาจากพระราชด�าริ

จากพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมกว่า 30,919 ไร่ สมเด็จพระเทพ- 
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงสานต่อแนวพระราช- 
ด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 เรื่องการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม และการเพิ่ม
พ้ืนท่ีป่าไม้ด้วยวิธีการท่ีเรียบง่ายและประหยัดด้วยหลักการ 
“ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก” ปลายปี 2547 ทรงริเริ่มโครงการ
ศกึษาและพฒันาการปลกูชาน�า้มนั โดยน�าตวัอย่างเมลด็พนัธุ์
และต้นอ่อนของชาน�้ามันจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมา
ศกึษาทดลอง โดยให้มลูนธิิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชปูถมัภ์
ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาด�าเนินโครงการ

สทอภ.ได้ใช้เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศในการตดิตามสภาพ
การฟ้ืนฟขูองป่าไม้ในเขตโครงการชาน�า้มนั ในพืน้ทีโ่ครงการ
พิเศษและพัฒนาการปลูกชาน�้ามัน บ้านปางมะหัน-ปูนะ 
ต�าบลเทอดไทย อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวัดเชยีงราย ใช้ข้อมลู
ดาวเทียมรายละเอยีดสงู IKONOS (ไอโคนอส) และดาวเทยีม
ไทยโชต ส�ารวจตดิตามสภาพการฟ้ืนฟปู่า ตัง้แต่ พ.ศ. 2550 
จนถงึ พ.ศ. 2559 ร่วมกบัข้อมลูภมูสิารสนเทศอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
และข้อมูลภาพ UAV ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรม-
ราชูปถัมภ์ พบว่า ปี 2550-2552 มีพื้นที่ป่าผลัดใบสมบูรณ์
และป่าผลัดใบเสื่อมโทรมรอสภาพฟื้นฟู จ�านวน 30,919 ไร่ 
และปัจจุบันมีพ้ืนท่ีป่า 35,019 ไร่ เพ่ิมขึ้นกว่า 4,100 ไร่ 
โดยมีการพ้ืนฟูตัวเองเป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์เพ่ิมขึ้นถึงเกือบ 
2,000 ไร่ ท้ังไม่พบการบุกรุกป่าและป่าเสื่อมโทรมที่เหลือ
ก�าลังฟื้นตัวเองเพื่อกลายเป็นป่าสมบูรณ์ในอนาคต

อกีท้ังยงัมกีารก�าหนดเขตพ้ืนท่ีท�ากนิของราษฎร ส่งเสรมิ
อาชพีทีห่ลากหลายเพือ่สร้างรายได้ทีม่ัน่คงให้แก่ประชาชนใน
พืน้ทีโ่ครงการ พร้อมทัง้ให้ราษฎรเข้ามามส่ีวนร่วมในการดูแล
รักษาป่าและด�าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

สทอภ.ถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกมุาร ีในเรือ่งการจดัการเชงิพืน้ทีก่ลุม่ผลติ

เมลด็พนัธุข้์าวหอมมะล ิ105 พระราชทาน ด้วยเทคโนโลยี

ภูมิสารสนเทศ

ฟื้นฟูป่า-พัฒนา
การปลูกชาน�้ามัน 
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ส่งมอบคุณค่า : 
ประยุกต์ระบบ
ภูมิสารสนเทศ
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ทางธุรกิจ

นอกจาก สทอภ.จะน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่ม “คุณค่า” 
สรรค์สร้างประโยชน์ต่อคนไทย ประเทศไทยแล้ว ยังด�าเนินการ
ต่อยอดองค์ความรู้ ทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม นวัตกรรม สู่ 
การสร้าง “มูลค่า(เพิ่ม)” ในหลากหลายหนทาง ด้วยเชื่อมั่นว่าจะน�า
ไปสูร่ายได้ทีเ่พิม่ขึน้ คณุภาพชวีติและสิง่แวดล้อมทีด่ขีึน้ และโอกาสทาง
ธรุกจิทีจ่ะขยบัขยายออกไปท�าให้เกษตรกร ผูป้ระกอบการ องค์กรธรุกจิ 
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

บุกรุกป่าเมื่อไร “พิทักษ์ไพร” บอกได้

ทรพัยากรป่าไม้เป็นหนึง่ในทรพัยากรธรรมชาติ
ที่ส�าคัญของประเทศ มีประโยชน์ในการช่วยลด
มลพษิทางอากาศ ช่วยบรรเทาการเกดิภยัธรรมชาติ 
ช่วยในการอนุรักษ์ดินและน�้า เป็นแหล่งวัตถุดิบ
ของปัจจัยสี่ และช่วยรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม 
จากปัญหาการบุกรกุท�าลายป่าทีม่มีาอย่างต่อเนือ่ง 
เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ไปท�าเกษตรกรรม โดยเฉพาะการ
ปลกูพชืเชงิเดีย่ว การสร้างรสีอร์ทจากกลุม่นายทนุ 
การลักลอบตัดไม้เศรษฐกิจ และภัยธรรมชาติ  
กรมป่าไม้ได้ร่วมกบั สทอภ.พฒันาระบบปฏบิตักิาร 
ค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ “ระบบพิทักษ์ไพร” ซึ่งเป็นการ 
น�าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมเข้ามาช่วยสนับสนุน 
การท�างานของเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการติดตามเฝ้าระวัง 
การบุกรุกท�าลายป่าของประเทศแบบบูรณาการในทุกมิติ 

“ระบบพิทักษ์ไพร” 

บนคอมพิวเตอร์

“ระบบพิทักษ์ไพร” บนโทรศัพท์มือถือ

ระบบพิทักษ์ไพร เป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น
ให้ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์
มือถือ ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS 
ท่ีมีความสามารถในการชี้เป้าและแจ้งเตือน
พื้นที่บุกรุกป่าผ่าน SMS ได้อย่างแม่นย�า จาก
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมในช่วงเวลาก่อนและหลังการบุกรุกป่า 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีป่าได้ต้ังแต่ 1 ไร ่
ขึ้นไป โดยจะมีการอัปเดตข้อมูลทุกสัปดาห์ 
ตามช่วงเวลาการถ่ายภาพของดาวเทียม 
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เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ประจ�าอยู่ตามหน่วยป้องกันรักษาป่า
จ�านวน 395 หน่วยทัว่ประเทศ สามารถใช้ระบบน�าทางเข้าไป
ยงัพืน้ทีเ่ป้าหมายได้อย่างรวดเรว็ เพือ่ส�ารวจ ตรวจสอบ และ
รายงานสภาพของพื้นที่ปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วย
ยับยั้งไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ป่าให้ขยายเพิ่มมาก
ขึ้น นอกจากน้ัน ระบบพิทักษ์ไพรยังใช้ในการสร้างความ
รับรู้และความเข้าใจเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจาก
ภาคประชาชนท่ีสามารถช่วยแจ้งเหตุการณ์บุกรุกท�าลายป่า
ในพื้นท่ีให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและช่วยรักษาทรัพยากร
ป่าไม้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

1. การเข้าตรวจสอบพื้นที่ของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ 

2. ข้อมูลสถิติของจุดบุกรุกป่า 

3. การจัดท�าแผนที่จุดบุกรุกป่าเพื่อใช้ในการบริหาร

จัดการในเชิงพื้นที่บนระบบพิทักษ์ไพร

ระบบพิทักษ์ไพรอยู่ภายใต้การด�าเนิน
งานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.
พป.) ซึ่ งสามารถช ่วยสนับสนุนการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีบุกรุกป่าผ่านเครือข่าย
อนิเทอร์เนต็และอปุกรณ์เคลือ่นที ่โดยการ
มส่ีวนร่วมของทุกหน่วยงานแบบบรูณาการ 
ช่วยประหยัดเวลา งบประมาณ และก�าลัง
พลของเจ้าหน้าที่ในการเข้าลาดตระเวน
ในพื้นท่ี สามารถใช้ในการติดตามเฝ้า
ระวังและรักษาพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศได้
อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ได้
เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม ระบบพิทักษ์ไพรยังสามารถให้เจ้าหน้าที่  
ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารมีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็นใน 
พ้ืนท่ีเป้าหมาย รวมถึงติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อ
ใช้ประกอบในการวางแผนและตัดสินใจจากการแสดงข้อมูล
สถติขิองจดุบกุรกุและสถานะการด�าเนนิงานของหน่วยป้องกนั
ในพื้นที่ ตลอดจนการจัดพิมพ์แผนที่และรายงานพื้นที่บุกรุก
ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1.

2

3
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เมื่อผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวและเกษตรกร
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “จองรถเกี่ยว” และ 
ติดตั้งบนสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้ว มีข้ันตอนการ
ใช้งานง่ายๆ คือ 
• ลงทะเบียนสมัครเข้าใช้งาน 
• กรอกข้อมูล : เกษตรกรระบุขนาดและต�าแหน่ง

แปลงนา ผู้ประกอบการรถเก่ียวข้าวระบุข้อมูล
รถเกี่ยว

• การใช้งาน : เกษตรกรค้นหารถเกี่ยวข้าวที่ให้
บริการในพื้นที่ กดเลือกรถเกี่ยวข้าวที่เหมาะสม
กับขนาดแปลง ระบุวันที่ต้องการเก็บเกี่ยว

• ผู ้ประกอบการรถเก่ียวข้าวน�ารถเก่ียวมาให้
บริการตามวันที่ตกลง

ข้าวเป็นอาหารหลักของไทยและเป็นสินค้าเกษตร 
ส่งออก การเพาะปลูก การดูแล ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวจึงมี
ความส�าคัญ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรไทยจ�านวนไม่น้อยมีความ
ก้าวหน้า เปิดรับการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือท�าเกษตรแบบ 
“เกษตรอัจฉริยะ” (Smart Agriculture) คือน�านวัตกรรม 
เครื่องจักรกลหรือเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาช่วยเพ่ิมผลผลิตที่
มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิตและแรงงาน และช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

รถเกี่ยวข้าวเป็นหนึ่งในเครื่องทุ่นแรงที่ชาวนาไทยน�ามา
เสริมประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งปกติแล้วรถเกี่ยวนวดข้าว 1 
คัน จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 40-50 ไร่ต่อวัน แต่
ปริมาณรถเก่ียวนวดข้าวท่ีกระจุกตัวอยู่ในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่ง
ท�าให้เกษตรกรได้รับบริการไม่ทั่วถึง คณะกรรมการนโยบาย
บรหิารจดัการข้าว (นบข.) ในการประชมุครัง้ที ่5/2560 เมือ่
วันที่ 1 กันยายน 2560 จึงเห็นชอบให้ สทอภ.ร่วมกับกรม
การค้าภายใน กระทรวงพาณชิย์ พฒันาแอปพลเิคชนั “จองรถ
เกี่ยว” ที่ใช้งานบนสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ ซึ่งสามารถ
จองรถเกี่ยวล่วงหน้า ระบุวันที่เก็บเกี่ยว และพื้นที่เก็บเกี่ยว 
โดยประชาสัมพันธ์และน�าร่องใช้งานในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและภาคกลางในปี 2560 และจะขยายผลการ 
ใช้งานทั่วประเทศในปี 2561 

นอกจากพัฒนาแอปพลิเคชันแล้ว สทอภ.ยังจัดท�าส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ คูม่อืการใช้งานและถ่ายทอดความรูก้ารใช้งาน
ให้แก่ผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน
ชมุชน ซึง่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการรถเกีย่ว
ข้าวและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรถเกี่ยวข้าวในพื้นที่ต่อไป

“จองรถเกี่ยว” 
แอปพลิเคชันเพื่อ
เกษตรกรยุคดิจิทัล
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G-Rice Thungkula เป็นนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการข้าวพื้นที่ทุ่งกุลา ตั้งแต่การจัดการแปลงเพาะปลูก 
กิจกรรมการเพาะปลูก และผลผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการ
ของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา เพื่อตอบโจทย์ของชุมชน กลุ่ม
ท�านา วิสาหกิจชุมชนที่ต ้องการจะนวัตกรรมเพ่ือการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพไปเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอม
มะลิตลอดห่วงโซ่คุณค่า อันจะน�าไปสู่การเพิ่มรายได้ ลด
รายจ่าย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ระบบ G-Rice Thungkula 
พัฒนาขึ้นจากโครงการพัฒนาระบบเพื่อการจัดการข้าวเชิง
พื้นที่ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาข้าว
หอมมะลทิุง่กลุาด้วยวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม” 
ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจังหวัด
ร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร 
จังหวัดมหาสารคาม ระยะเวลา 5 ปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
2560-2564 โดยในปี 2560 เริ่มด�าเนินการในพ้ืนท่ี 5 
อ�าเภอของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ อ�าเภอเกษตรวิสัย อ�าเภอ
สุวรรณภูมิ อ�าเภอปทุมรัตต์ อ�าเภอหนองฮี และอ�าเภอ
โพนทราย ครอบคลุมพื้นที่ 986,807 ไร่

G-Rice Thungkula ในระยะที่ 1 เป็นการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการข้าวในลักษณะ Area Based ในรูป Web 
Application ให้บริการผ่านแผนที่ออนไลน์ (Web Map 
Service) สามารถน�าเข้า ค้นหา แก้ไข ข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร แปลงเพาะปลูกผลผลิต กิจกรรมการเพาะปลูก
ข้าวรายแปลงผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงระบบและฐานข้อมูล
โครงการ ให้บริการผ่านระบบ Cloud Server ของส�านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การจัดท�าฐานข้อมูลแปลงเพาะปลูก
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาของจังหวัดร้อยเอ็ดได้ด�าเนินการแล้ว
จ�านวน 136,095 แปลง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส�าคัญ
ส�าหรับระบบฯ 

การจดัท�าฐานข้อมลูพืน้ฐานทีส่�าคญัส�าหรบัระบบ G-Rice 
Thungkula มีผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ประกอบด้วย 
ส�านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัร้อยเอด็ ส�านกังานทีด่นิ
อ�าเภอเกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ โพนทราย ปทุมรัตต์ และ
หนองฮี ส�านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 
ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดส�านักงานเกษตรจังหวัด
ร้อยเอ็ด ส�านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ส�านักงาน

G-Rice Thungkula นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชุมชน
เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร ้อยเอ็ด 
ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัร้อยเอด็ และเชญิหน่วยงานภาค
เอกชน ได้แก่ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จงัหวดัร้อยเอด็ (ธกส.) และสหกรณ์การเกษตร ทัง้ 5 อ�าเภอ 
เข้าร่วมเป็นคณะท�างาน โดยได้ด�าเนินการ
1. จัดท�าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ข้าวรายแปลง และข้อมูล

ภูมิสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ข้อมลูแปลงปลกูข้าว (นส.4 จ. และ สปก 4-01 จ�านวน
ประมาณ 150,000 แปลง)

• ข้อมลูทะเบยีนเกษตรกรของกลุม่ท�านา วิสาหกจิชมุชน 
กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่

• ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 
ลงทะเบียนผ่านระบบ Farmis และ GisAgro

• ข้อมูลผลผลิตข้าวรายปีของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
ทั้ง 5 อ�าเภอ

• ข้อมูลปัจจัยการผลิตและรายได้ของเกษตรกร
• ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. การติดตั้งสถานีตรวจอากาศเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่บ้าน
ดอนดู่ ต�าบลเหล่าหลวง อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด

3. แผนการด�าเนนิงานในปีงบประมาณ 2561 ในการพฒันา
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่
ทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดร้อยเอ็ด และให้ครอบคลุมอีก 4 
จงัหวดัในพืน้ทีทุ่ง่กลุา ประกอบด้วย มหาสารคาม สรุนิทร์ 
ศรสีะเกษ และยโสธร ครอบคลมุพืน้ที ่1,120,884 ไร่ เมือ่
รวมพืน้ทีใ่นจงัหวดัร้อยเอด็แล้วมพีืน้ทีร่วม 2,107,691 ไร่

ทัง้นี ้สทอภ. ยงัได้น�าระบบตรวจสอบ ตดิตามกระบวนการ
ผลิตสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์การเกษตร สิ่งบ่งช้ีทาง
ภมูศิาสตร์ (GI) ด้วยเทคโนโลยคีวิอาร์โค้ด มาใช้งานร่วมกบั 
G-Rice Thungkula เพื่อติดที่ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ให้กบัชมุชน กลุม่ท�านา วิสาหกจิชมุชนต่างๆ เพ่ือให้ผู้บรโิภค
สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแปลงปลูกข้าวและขั้นตอน
การเพาะปลูก ซึ่งจะช่วยเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ข้าวหอม
มะลิของทุ่งกุลา น�ามาซึ่งรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
เกษตรกรในพืน้ทีทุ่ง่กลุาร้องไห้แหล่งผลติข้าวทีส่�าคญัของโลก
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สทอภ.ร่วมกบั ททท.พฒันาและฝึกอบรมการใช้งานระบบ

ภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวออนไลน์

สทอภ.ร่วมกับ ททท. ได้น�าระบบภูมิสารสนเทศโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ “ตามรอยพระบาทยาตรามหา-
ราชาบรมราชินีนาถรักษ์แผ่นดิน” http://royalprojects.
gistda.or.th และระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเท่ียว
ประเทศไทย http://tourism.gistda.or.th จัดท�าฐานข้อมูล 
ภมูสิารสนเทศและบรกิารด้านการท่องเทีย่วทีส่ามารถสบืค้น
ผ่านแผนที่ออนไลน์ และเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ 
วางแผน และพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้
เหมาะสมกบันักท่องเทีย่วตลาดต่างๆ เพือ่ให้ ททท. ส�านกังาน
ในประเทศและส�านกังานสาขาต่างประเทศใช้เป็นเครือ่งมอืใน
การสืบค้นสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวส�าหรับนักท่องเที่ยว 

อีกทั้งได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กองส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยว ททท. เพื่อให้เรียนรู้การค้นหาต�าแหน่งพิกัด
ทีต่ัง้ของข้อมลูแหล่งท่องเทีย่ว ทีพ่กั ร้านอาหาร ผูป้ระกอบการ 
ด้านการท่องเท่ียว และกิจกรรมการท่องเท่ียวจากระบบ 
รวมท้ังการน�าเข้าข้อมูลพิกัดท่ีตั้งรายละเอียดและข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ ในรูปของเอกสาร รูปถ่ายของข้อมูลด้าน
การท่องเทีย่วผ่านระบบออนไลน์ทีท่นัสมยั ง่ายต่อการใช้งาน 
โดยระบบภมูสิารสนเทศเพือ่การท่องเทีย่วทีท่ัง้สองหน่วยงาน
พฒันาขึน้นี ้จะเป็นนวตักรรมทางด้านภมูสิารสนเทศทีส่�าคญั
และเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะน�าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อการท่องเที่ยวออนไลน์ กับ ททท. 

สทอภ.จัดนิทรรศการร่วมกับ ททท. ในงานสัมมนาการ

ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน ครั้งที่ 2 



GISTDA | Annual Report 2017 [ 77 ]

รายงานการบริการข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ ประจ�าปีงบประมาณ 2560
การบริการข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลสารสนเทศแบ่งตามประเภทหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ จ�าหน่าย 
(ภาพ)

ไม่คิดมูลค่า 
(ภาพ)

รวมจ�านวนภาพ จ�าหน่าย
(บาท)

ไม่คิดมูลค่า 
(บาท)

รวมจ�านวนมูลค่า 
(บาท)

ปี 2560 2,135 17,364 19,499 40,929,919.82 85,789,356.40 126,719,276.22

การบริการข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลสารสนเทศ แบ่งตามประเภทหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2560

ประเภทหน่วยงาน จ�าหน่าย (ภาพ) ไม่คิดมูลค่า (ภาพ) จ�าหน่าย (บาท) ไม่คิดมูลค่า (บาท)

หน่วยงานรัฐ 991 11,977 32,871,612.63 73,941,538.40

สถาบันการศึกษา 816 206 3,484,180.23 1,171,462.00

เอกชน, บุคคลทั่วไป 327 4,366 4,447,203.56 2,592,941.00

หน่วยงานต่างประเทศ 1 815 126,923.40 8,083,415.00

รวม 2,135 17,364 40,929,919.82 85,789,356.40

การบริการข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลสารสนเทศ ตามประเภทหน่วยงาน (จ�านวนภาพ)
ประจ�าปีงบประมาณ 2560

การบริการข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลสารสนเทศ ตามประเภทหน่วยงาน (จ�านวนเงิน)
ประจ�าปีงบประมาณ 2560

206 (1%)

4,366 (26%)

815 (5%)

327 (15%)

816 (38%)

11,977 (69%)

991 (47%)

วงกลมใน - จ�าหน่าย | วงกลมนอก - ไม่คิดมูลค่า

หน่วยงานรัฐ
สถาบันการศึกษา
เอกชน, บุคคลทั่วไป
หน่วยงานต่างประเทศ

2,592,941.00 (3%)

1,171,462.00 (1%)

8,083,415.00 (10%) 

4,447,203.56 (11%)
3,484,180.23 (9%)

32,871,612.63 (80%)

73,941,538.40 (86%)
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คุณค่างาน คุณค่าข่าว 
ด้วยความมุง่มัน่ในการน�าระบบภมูสิารสนเทศและเทคโนโลยอีวกาศไปสร้างคณุค่าและแก้ไขปัญหาในงานด้านต่างๆ ของ

ประเทศอย่างต่อเนื่อง โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ สทอภ.จึงได้รับความสนใจจากประชาชนและองค์กรในทุกระดับ ซึ่ง
สือ่มวลชนทกุแขนงทัง้วทิยโุทรทศัน์ สิง่พมิพ์ อนิเทอร์เนต็ นบัเป็นพนัธมติรส�าคญัในการช่วยประชาสมัพนัธ์เผยแพร่งานของ 
สทอภ.ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากขึ้น
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ก.	งบการเงิน	บทวิเคราะห์	และหมายเหตุ
ข.	อัตราก�าลัง	หน้าที่ความรับผิดชอบ	
โครงสร้างองค์กร	คณะกรรมการบริหาร	
และผู้บริหาร	สทอภ.

ค.	ข้อมูลคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ภาค
ผนวก
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 153,746,344.28 164,269,760.16 

ลูกหนี้ระยะสั้น 6 92,327,708.66 98,151,602.20 

เงินลงทุนระยะสั้น 7 738,421,372.46 797,903,201.03 

สินค้าและวัสดุคงเหลือ 8 3,144,981.67 3,020,397.83 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9 21,825,984.51 24,365,851.89 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,009,466,391.58 1,087,710,813.11

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารและอุปกรณ์ 10 1,136,613,360.16 1,262,706,099.82

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 11 3,783,512.96 6,877,929.81 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12 73,110,639.20 173,768,283.41 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,213,507,512.32 1,443,352,313.04

รวมสินทรัพย์ 2,222,973,903.90 2,531,063,126.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 13 41,192,932.03  68,646,763.62 

เงินรับฝากระยะสั้น 14 23,770,959.98 22,765,535.35 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 15 7,251,574.31 6,065,275.15 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 72,215,466.32 97,477,574.12 

รวมหนี้สิน 72,215,466.32 97,477,574.12 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 2,150,758,437.58 2,433,585,552.03 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทุน 252,201,883.79 252,201,883.79 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 1,898,556,553.79 2,181,383,668.24 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 2,150,758,437.58 2,433,585,552.03 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	30	กันยายน	2560

ภาคผนวก	ก.	งบการเงิน	บทวิเคราะห์	และหมายเหตุ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559

รายได้

รายได้จากงบประมาณ 16 698,828,667.87 611,159,919.41 

รายได้จากการขายข้อมูลดาวเทียม 41,388,692.93 31,600,977.69 

รายได้ค่าฝึกอบรมและถ่ายทอด 26,725,884.34 22,740,904.75 

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 17 99,267.97 1,295.56 

รายได้ดอกเบี้ย 17,287,848.35 23,015,333.53 

รายได้อื่นๆ 28,595,134.79 12,179,922.36 

รวมรายได้ 812,925,496.25 700,698,353.30 

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 18 210,410,098.44 222,845,525.52 

ค่าตอบแทน 2,943,200.00 2,399,170.00 

ค่าใช้สอย 19 251,819,438.10 197,401,433.53 

ค่าวัสดุ 20 17,383,352.05 18,961,442.98 

ค่าสาธารณูปโภค 21 37,015,332.71 35,405,406.14 

ค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียม 22 71,744,385.47 86,066,943.50 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 23 495,221,688.13 518,565,159.83 

เงินบริจาคและเงินสนับสนุน 9,215,115.80 17,690,672.15 

รวมค่าใช้จ่าย 1,095,752,610.70 1,099,335,753.65 

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (282,827,114.45) (398,637,400.35)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2560

งบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2560

หน่วย : บาท 

2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (282,827,114.45) (398,637,400.35)

ปรับกระทบรายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด�าเนินงาน

หนี้สงสัยจะสูญ 0

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  255,511,651.75  518,565,159.83 

รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน  0 0

รายได้จากการรับบริจาค  407,435.03  (1,295.56)

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นจริง  (898,564.75)  (317,391.94)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น  44,418.93  0

ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์  (1,225,165.42)  (724,295.06)

ดอกเบี้ยรับ  (17,287,848.35)  (23,015,333.53)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน  (46,275,187.26)  95,869,443.39 
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2560 2559

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้ระยะสั้น  87,308.39 (30,490,776.71)

รายได้ค้างรับ  45,217.36 0

สินค้าและวัสดุคงเหลือ  (124,583.84)  499,412.94 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  2,539,867.38  (358,255.02)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้ระยะสั้น (26,494,146.42) 1,472,854.83

เงินรับฝาก 1,005,424.63 9,393,050.30

รายได้รับล่วงหน้า 752,924.12 1,403,918.20

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 25,940.01 6,671.10

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน (68,437,235.63)  77,796,319.03 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนระยะสั้น  59,481,828.57  (120,381,063.32)

เงินลงทุนระยะยาว  334,407,133.96

เงินสดรับจากดอกเบี้ย  22,873,676.79  26,681,179.96 

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์  1,225,165.42  724,299.06 

เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์  (24,773,067.93)  (321,934,232.04)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (893,783.10)  (6,987,968.62)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 57,913,819.75  (87,490,651.00)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ  (10,523,415.88)  (9,694,331.97)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด  164,269,760.16  173,964,092.13 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด  153,746,344.28  164,269,760.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1. สนิทรพัย์รวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�านวน 2,222.974 
ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�านวน 
308.089 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.17 โดยเป็นสัดส่วน
ลดลงของ 
1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจ�านวน 10.523 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.41 เน่ืองจากเป็นการจ่าย
ช�าระเจ้าหนี้เพิ่มขึ้น

1.2 เงนิลงทนุชัว่คราวลดลงจ�านวน 59.482 ล้านบาท คดิเป็น
ร้อยละ 7.45 เนื่องจากเป็นการจ่ายช�าระเจ้าหนี้เพิ่มขึ้น

1.3 ลูกหนี้ระยะสั้นลดลงจ�านวน 6.895 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 35.18 เน่ืองจากลูกหน้ีการค้า-บุคคลภายนอก 
มีการช�าระหนี้มากขึ้น

1.4 รายได้ค้างรับลดลงจ�านวน 5.606 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 73.75 เนื่องจากเงินลงทุนชั่วคราวน้อยลง ท�าให้
ดอกเบี้ยค้างรับน้อยลง 

1.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจ�านวน 2,540 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 10.42 เน่ืองจากค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
ตัดเป็นค่าใช้จ่ายแล้ว

1.6 อาคารและอุปกรณ์สุทธิลดลงจ�านวน 129.187 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 10.18 เนื่องจากจัดซื้ออุปกรณ์น้อยลง

1.7 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนลดลงจ�านวน 100.658 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 57.93 เนื่องจากจัดซื้อลดลง

1.8 ลูกหนี้กรมสรรพากรเพิ่มขึ้นจ�านวน 6.677 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 9.41 เนื่องจากมียอดภาษีซื้อมากกว่า
ภาษีขาย

1.9 สนิค้าและวสัดคุงเหลอืเพิม่ขึน้จ�านวน 0.125 ล้านบาท คดิ
เป็นร้อยละ 4.12 เนือ่งจากมกีารซือ้วสัดสุ�านกังานเพิม่ขึน้

2. สนิทรพัย์รวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�านวน 2,222.974 
ล้านบาท มีรายได้จากแหล่งอื่น 113.422 ล้านบาท คิดเป็น 
0.05 เท่า (ค�านวณจากรายได้/สินทรัพย์รวม) ซึ่งสะท้อน 
ให้เห็นว่าการบริหารสินทรัพย์ทุก 100 บาท ท�าให้เกิดรายได้  
5 บาท 

3. สนิทรพัย์สทุธใินปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�านวน 2,150.758 
ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�านวน 
282.827 ล้านบาท ซึ่งมีผลจากผลการด�าเนินงานที่มีรายได้
ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม คิดเป็นร้อยละ 11.62

การวิเคราะห์รายงานแสดงฐานะการเงิน
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1. รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�านวน 
282.827 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จ�านวน 115.810 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.05 เนื่องจาก
การที่ สทอภ.มี 
1.1 รายได้จากรัฐบาลเพิ่มขึ้นจ�านวน 87.669 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 14.34 รายได้จากการขายสินค้าและ
บริการเพิ่มขึ้น 13.773 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.34 
รายได้ดอกเบี้ยลดลงจ�านวน 5.727 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 24.89 รายได้จากการด�าเนินงานอ่ืนเพิ่มขึ้น
จ�านวน 17.217 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 159.39 

1.2 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอ่ืนลดลงจ�านวน 3.583 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.33 ค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลง
จ�านวน 12.435 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.58 ค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจ�าหน่ายลดลงจ�านวน 23.343 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 4.50 และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่น
เพิ่มขึ้นจ�านวน 32.196 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9

1.3 รายได้ที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน ก�าไรสุทธิจากการ
แปลงค่าเงนิตราต่างประเทศลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 จ�านวน 0.525 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.07

การวิเคราะห์รายงานแสดงผลการด�าเนินงาน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2560	(หน่วย : บาท ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องค ์การมหาชน) (สทอภ.) ตั้ งอยู ่ที่ศูนย ์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 
หมู่ที่ 3 อาคารรวมหน่วยงานราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 
และชัน้ 7 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง กรงุเทพมหานคร  
จัด ต้ั งตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุม เมื่ อวันที่  
27 มิถนุายน พ.ศ. 2543 โดยอาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 
221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา 5  
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ได้ม ี
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 ซึ่งมีผล 
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ตามประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 117 ตอนที่ 98ก. 
วนัท่ี 2 พฤศจกิายน พ.ศ. 2543 และ สทอภ.ได้เริม่ด�าเนนิงาน
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 โดยรับโอนทรัพย์สิน
หนี้สินและทุนบางส่วนมาจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติและส�านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
1.1 พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็น

ความรู้ที่ไร้พรมแดนและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
1.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและเป็น

ศูนย์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติจากข้อมูลดาวเทียม
1.3 ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.4 ให้บริการให้ค�าปรึกษาและพัฒนาบุคลากรในด้าน

ส�ารวจข้อมูลจากระยะไกลด้วยดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ
1.5 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และด�าเนินการอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับเทคโนโลยีอวกาศซึ่งรวมทั้งการ
พัฒนาและสร้างดาวเทียมส�ารวจทรัพยากรธรรมชาติขนาด
เล็กเองได้

1.6 เป็นหน่วยงานหลักก�าหนดมาตรฐานกลางส�าหรับ
ระบบส�ารวจข้อมูลระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศที่
เหมาะสม

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน
งบการเงินนีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานและนโยบายการบญัชี

ภาครฐัทีก่ระทรวงการคลงัประกาศใช้ ซึง่รวมถงึหลกัการและ
นโยบายการบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการ
บญัชภีาครฐั และนโยบายการบญัชภีาครฐั และแสดงรายการ
ในงบการเงนิตามแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีเรือ่ง การน�าเสนอ
งบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.2/ว 237 
ลงวันที่ 8 กันยายน 2557

งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิ เว้นแต่จะ
ได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ดังนี้

มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชท่ีีเริม่ในหรอืหลงั
วันที่ 1 ตุลาคม 2559
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หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึงเงินสด
ในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงิน
ลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือน 
นับจากวันที่ได้มา
4.2 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญจะตั้งขึ้นส�าหรับลูกหนี้ส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียก
เก็บเงินได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับ
จ�านวนลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ ข้อมูลประวัติการช�าระหนี้ และ
หลักฐานการติดตามลูกหนี้แต่ละราย รวมกับการวิเคราะห์
อายุลูกหนี้
4.3 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

สนิค้าคงเหลอืแสดงตามราคาทนุและตรีาคาสนิค้าคงเหลอื
โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน 

วัสดุคงเหลือแสดงตามราคาทุนและค�านวณมูลค่าโดยวิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก 
4.4 อาคารและอุปกรณ์

อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือ 
ได้มาหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

ส�าหรบัอปุกรณ์ทีม่รีาคารวมหน่วยละไม่เกนิ 5,000 บาท 
จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวนและจัดท�าทะเบียนคุมแยกไว้
ต่างหาก

ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ค�านวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละ
ประเภท การค�านวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์จะเริ่มค�านวณ
ค่าเสือ่มราคาเมือ่สนิทรพัย์พร้อมใช้งานโดยใช้วนัทีท่ีก่รรมการ
ตรวจรบั ยกเว้นดาวเทยีม THEOS และส่วนควบคมุภาคพืน้ดนิ 
ดาวเทียม THEOS จะค�านวณค่าเสื่อมราคาโดยใช้วันที่ที่จัด
ประชุมผู้ใช้ข้อมูลเป็นวันที่พร้อมใช้งานในการบริการลูกค้า

ประเภทของสินทรัพย์ อายุการให้ประโยชน์ (ปี)

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 30

อุปกรณ์ส�านักงาน-คงทน 5, 10

อุปกรณ์ส�านักงาน-ไม่คงทน 3

อุปกรณ์ไฟฟ้า 5

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3

ยานพาหนะ 5

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 5, 10

ดาวเทียม THEOS 5

ส่วนควบคุมภาคพื้นดินดาวเทียม THEOS 10

อุปกรณ์ส�ารวจ 8

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 5

4.5 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
- รายได้จากงบประมาณจะรับรู ้เมื่อได้รับจัดสรรและ

อนุมัติฎีกาเบิกเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง
- รายได้จากการขายสินค้าและบริการจะรับรู ้เม่ือได ้

ส่งมอบสินค้าหรือให้บริการกับลูกค้าแล้ว
- รายได้ดอกเบี้ยรับจะรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วน

ของเวลาโดยค�านงึถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ท้จรงิของสนิทรพัย์
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.6 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
ส�านักงานได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่  

15 มกราคม 2545 อยู่ภายใต้กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เค 
มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งบริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด เจ้าหน้าที่ของส�านักงาน 
สามารถสมคัรเข้าเป็นสมาชกิกองทนุได้นบัแต่วนัแรกทีไ่ด้รับ
การบรรจุเป็นเจ้าหน้าท่ีตามความสมัครใจ สมาชิกสามารถ
เลือกจ่ายเงินสะสมได้ในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 2-15 ของ 
เงินเดือน โดยส�านักงานจะจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนใน
อัตราร้อยละ 7 ถึง 9 ของเงินเดือนตามอายุงาน และจะ
รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบญัชี
ที่เกิดรายการ 

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2560
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฝ่ายบรหิารเชือ่ว่ามาตรฐานการบญัชภีาครฐัฉบบัใหม่ข้างต้น จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิในงวด

ที่น�ามาถือปฏิบัติ



GISTDA | Annual Report 2017 [ 85 ]

หม
าย

เห
ตุ 

5 
เง

ินส
ดแ

ละ
รา

ยก
าร

เท
ียบ

เท
่าเง

ินส
ด 

ปร
ะก

อบ
ด้ว

ย
25

60
25

59

เง
ินส

ด
15

0,
00

0.
00

15
0,
00

0.
00

เง
ินย

ืมท
ดร

อง
จ่า

ย
90

0,
00

0.
00

90
0,
00

0.
00

เง
ินฝ

าก
ธน

าค
าร

- 
เง
ินฝ

าก
กร

ะแ
สร

าย
วัน

2,
93

4,
90

6.
84

10
,0
54

,19
2.
05

- 
เง
ินฝ

าก
ออ

มท
รัพ

ย์
14

9,
76

1,4
37

.4
4

15
3,
16

5,
56

8.
11

รว
ม

15
3,
74

6,
34

4.
28

16
4,
26

9,
76

0.
16

หม
าย

เห
ตุ 

6 
ลูก

หน
ี้ระ

ยะ
สั้น

 ป
ระ

กอ
บด

้วย
25

60
25

59

ลูก
หน

ี้เง
ินย

ืม
5,
30

7,
01

7.
65

5,
21

4,
61

8.
12

ลูก
หน

ี้กร
มส

รร
พ
าก

ร
77

,6
26

,5
58

.4
7

70
,9
49

,18
7.
97

รา
ยไ

ด้ค
้าง

รับ
1,9

95
,5
60

.0
6

7,
60

1,6
05

.8
6

เง
ินป

ระ
กัน

ค้า
งร

ับ
-

25
,0
00

.0
0

ลูก
หน

ี้กา
รค

้า
6,
58

6,
41

1.
01

13
,5
49

,0
28

.7
8

ลูก
หน

ี้อื่น
92

9,
97

1.
53

92
9,
97

1.
53

รว
ม

92
,4
45

,5
18

.7
2

98
,2
69

,4
12

.2
6

(ห
ัก)

 ค
่าเ
ผื่อ

หน
ี้สง

สัย
จะ

สูญ
 –

 ล
ูกห

นี้ก
าร

ค้า
 

ต่า
งป

ระ
เท

ศ
(1
17

,8
10

.0
6)

(1
17

,8
10

.0
6)

รว
ม

92
,3
27

,7
08

.6
6

98
,1
51

,6
02

.2
0

ลูก
หน

ี้เง
ินย

ืมใ
นง

บป
ระ

กอ
บด

้วย
25

60
25

59

ลูก
หน

ี้เง
ินย

ืม
5,
25

9,
60

1.
85

5,
07

5,
53

5.
16

ลูก
หน

ี้ ส
ทอ

ภ.
ค้า

งร
ับ

47
,4
15

.8
0

13
9,
08

2.
96

รว
ม

5,
30

7,
01

7.
65

5,
21

4,
61

8.
12

ลูก
หน
ี้ เง
ินย
ืมแ
ละ
ลูก
หน
ี้ กา
รค
้า	
ณ
	ว
ันส
ิ ้นปี
แย
กต
าม
อา
ยุห
นี้ 	
ดัง
นี้

ลูก
ห
น
ี้เง
ิน
ยืม

ยัง
ไม

่ถึง
ก�า

ห
น
ดช

�าร
ะ 

แล
ะก

าร
ส่ง

ใช
้ใบ

ส�า
คัญ

เก
ิน
ก�า

ห
น
ดช

�าร
ะ 

แล
ะก

าร
ส่ง

ใช
้ใบ

ส�า
คัญ

รว
ม

25
60

3,
85

5,
93

6.
17

1,4
03

,6
65

.6
8

5,
25

9,
60

1.
85

25
59

3,
14

7,
76

5.
16

1,9
27

,7
70

.0
0

5,
07

5,
53

5.
16

ลูก
ห
น
ี้กา

รค
้า

ยัง
ไม

่ถึง
ก�า

ห
น
ดช

�าร
ะ 

เก
ิน
ก�า

ห
น
ดช

�าร
ะ 

รว
ม

25
60

2,
22

3,
12

6.
23

4,
36

3,
28

4.
78

6,
58

6,
41

1.
01

25
59

9,
00

1,3
99

.4
3

4,
54

7,
62

9.
35

13
,5
49

,0
28

.7
8

หม
าย

เห
ตุ 

7 
เง

ินล
งท

ุนร
ะย

ะส
ั้น 

ปร
ะก

อบ
ด้ว

ย
25

60
25

59

เง
ินฝ

าก
ปร

ะจ
�าไ
ม่เ

กิน
 1
 ป

ี
73

8,
42

1,3
72

.4
6

79
7,
90

3,
20

1.
03

รว
ม

73
8,
42

1,
37

2.
46

79
7,
90

3,
20

1.
03

หม
าย

เห
ตุ 

8 
สิน

ค้า
แล

ะว
ัสด

ุ ป
ระ

กอ
บด

้วย
 

25
60

25
59

สิน
ค้า

ส�า
เร
็จร

ูป
85

6,
78

3.
71

61
8,
46

3.
81

วัส
ดุค

งค
ลัง

2,
28

8,
19

7.
96

2,
40

1,9
34

.0
2

รว
ม

3,
14

4,
98

1.
67

3,
02

0,
39

7.
83

หม
าย

เห
ตุ 

9 
สิน

ทร
ัพย

์หม
ุนเ

วีย
นอ

ื่น 
 ป

ระ
กอ

บด
้วย

25
60

25
59

ค่า
เบ

ี้ยป
ระ

กัน
ภัย

จ่า
ยล

่วง
หน

้า
43

0,
14

4.
71

64
,3
46

.8
6

ค่า
เช

่าจ
่าย

ล่ว
งห

น้า
29

1,6
18

.6
6

28
9,
79

0.
24

เง
ินจ

่าย
ล่ว

งห
น้า

13
,5
67

,3
45

.2
5

17
,8
45

,7
64

.3
5

ค่า
ธร

รม
เน

ียม
รับ

สัญ
ญ
าณ

จ่า
ยล

่วง
หน

้า
4,
15

2,
71

7.
39

4,
20

6,
65

2.
17

ค่า
ใช

้จ่า
ยอ

ื่นจ
่าย

ล่ว
งห

น้า
3,
04

5,
12

1.
21

1,7
13

,6
86

.4
0

ภา
ษีซ

ื้อย
ังไ
ม่ถ

ึงก
�าห

นด
33

9,
03

7.
29

24
5,
61

1.
87

รว
ม

21
,8
25

,9
84

.5
1

24
,3
65

,8
51

.8
9

 



[ 86 ] จากอวกาศสู่ผืนดิน | สทอภ.

หมายเหตุ 10  อาคารและอุปกรณ์  ประกอบด้วย
2560 2559

อาคารและส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ ดาวเทียม THEOS งานระหว่างท�า รวม รวม

ราคาทุน

ณ วันต้นงวด 631,852,625.41 3,098,585,426.68 6,274,618,737.83 69,940,871.17 10,074,997,661.09 9,843,732,891.03

ซื้อ 63,600.00 31,132,696.03 - 232,860,567.35 264,056,863.38 321,934,232.04

รับโอน 68,800,050.70 116,553,024.52 - - 185,353,075.22 310,397,726.14

โอนออก - (206,794,835.22) (206,794,835.22) (397,367,903.12)

รับโอนจากหน่วย

งานอื่น

506,703.00 - 506,703.00

จ�าหน่าย (995,000.00) (238,795,498.45) - - (239,790,498.45) (3,699,285.00)

ณ วันปลายงวด 699,721,276.11 3,007,982,351.78 6,274,618,737.83 96,006,603.30 10,078,328,969.02 10,074,997,661.09

ในปี 2560 โอนงานระหว่างท�าที่แล้วเสร็จ จ�านวน 206,794,835.22 บาท ไปเป็นอาคารและส่วนปรับปรุง จ�านวน 68,800,050.70 
บาท อุปกรณ์ จ�านวน 116,553,024.52 บาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ�านวน 21,441,760 บาท 

หมายเหตุ 10  อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) ประกอบด้วย
2560 2559

อาคารและส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ ดาวเทียม THEOS งานระหว่างท�า รวม รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันต้นงวด 233,565,335.91 2,536,560,391.29 6,042,165,834.07 - 8,812,291,561.27 8,436,832,426.38

ค่าเสื่อมราคา 34,917,181.89 247,008,153.16 87,199,700.85 - 369,125,035.90 379,158,415.89

รบัโอนจากหน่วยงานอืน่ (89,389.93) - (89,389.93)

จ�าหน่าย (994,999.00) (238,616,599.38) (239,611,598.38) (3,699,281.00)

ณ วันปลายงวด 267,487,518.80 2,544,862,555.14 6,129,365,534.92 - 8,941,715,608.86 8,812,291,561.27

ราคาตามบัญชี

ณ วันที่ 30 ก.ย. 60 432,233,757.31 463,119,796.64 145,253,202.91 96,006,603.30 1,136,613,360.16

ณ วันที่ 30 ก.ย. 59 398,287,289.50 562,025,035.39 232,452,903.76 69,940,871.17 - 1,262,706,099.82

หมายเหตุ 11  สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย
2560 2559

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

เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด - -

ซื้อ - -
ณ วันปลายงวด 33,774,940.50 33,774,940.50

ค่าเสื่อมราคาสะสม 
ณ วันต้นงวด 26,897,010.69 23,757,770.50
เพิ่มขึ้นในงวด 3,094,416.85 3,139,240.19
ณ วันปลายงวด 29,991,427.54 26,897,010.69
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 ก.ย. 3,783,512.96 6,877,929.81
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ต�าแหน่ง 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ผู้บริหาร (หัวหน้าฝ่ายขึ้นไป) 43 43 83 82 96 97

วิศวกร 49 40 45 34 28 30

นักภูมิสารสนเทศ 57 48 51 51 44 48

นักวิจัย/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม/นักวิชาการเผยแพร่ 30 24 25 36 39 34

บริการ/บริหารทั่วไป 102 124 106 106 105 105

เจ้าหน้าที่สนับสนุน 18 24 16 15 14 13

รวม 299 303 326 324 326 327

ปริญญาเอก 6 9 17 20 26 21

ปริญญาโท 130 109 112 106 112 137

ปริญญาตรี 140 163 181 182 173 155

ต�่ากว่าปริญญาตรี 23 22 16 16 15 14

รวม 299 303 326 324 326 327

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ส�านักตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบการปฏบิตังิานเกีย่วกบัประสทิธภิาพการบรหิาร การ
เงิน งบประมาณ การบริหารทรัพย์สินอื่นๆ ของ สทอภ. ให้ค�า
ปรกึษาแก่ผูบ้รหิารของหน่วยงานและหน่วยรบัตรวจ เพือ่แก้ไขและ
ปรบัปรงุให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั ค�าสัง่ 
มตคิณะกรรมการบรหิารและมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้ 
การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายกฎหมายและสัญญา
จัดท�า ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ค�าสั่งและ

ประกาศต่างๆ ของ สทอภ. ให้ค�าปรึกษา แนะน�าตีความ ให้ความ
เห็นและตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมาย งานด้าน
นิติกรรม สัญญาแก่หน่วยงานภายใน การระงับข้อพิพาทระหว่าง 
สทอภ.กับหน่วยงานภายนอก งานด้านวินัย อุทธรณ์ร้องทุกข์ 
ภายในองค์กร

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
จัดท�าเอกสารวาระการประชุม มติและรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร ประสาน ติดตาม และด�าเนินงานตาม
นโยบายคณะกรรมการบริหารร่วมกับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารในการขับเคลื่อน และ
ก�ากับดูแลกิจการขององค์กรและการพัฒนาตนเอง รวมทั้งการ
ประเมินตนเอง และการเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ

ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ
ของประเทศ

จัดท�าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด ้านระบบข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ ประสาน รวบรวม ติดตามการจัดท�าชั้นข้อมูล

พื้นฐานสารสนเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ
ของประเทศ (National Spatial Data Infrastructure : NSDI) 
การบริการ การด�าเนินงานด้านระบบสืบค้นและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geo-spatial clearing house) ภายใต้
กรอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ 
รวมท้ังประสานงาน การเชื่อมโยงเครือข่ายการบริการข้อมูล
ภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและ
พัฒนา จัดท�ามาตรฐานกลางของข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศ 
ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริมและถ่ายทอดการใช้งานมาตรฐาน 
ภมูสิารสนเทศและความรูค้วามเข้าใจด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ภูมิสารสนเทศของประเทศสู่ผู้ใช้งานในทุกระดับ

ภารกิจนวัตกรรมอวกาศ
บริหารและจัดการทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานด้าน

เทคโนโลยีอวกาศและการส�ารวจจากระยะไกล อุทยานรังสรรค์
นวัตกรรมอวกาศ และพัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมนวัตกรรมด้าน
อวกาศและการส�ารวจระยะไกล เพื่อการพัฒนาธุรกิจและบริการ
ตลอดจนอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนและ
บูรณาการเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านอวกาศและ
การส�ารวจระยะไกล บริหารจัดการระบบดาวเทียม การควบคุม
และการรับสัญญาณ เพื่อผลิตข้อมูลมาตรฐานตามนโยบายของ 
สทอภ. และตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง

ส�านักปฏิบัติการดาวเทียม
ควบคุมการปฏิบัติการของดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียม

ส�ารวจโลกของประเทศไทยในอนาคต รับสัญญาณดาวเทียมดวง
อืน่ๆ เพือ่ผลติข้อมลูภาพถ่ายดาวเทยีมให้ได้มาตรฐาน ตรวจสอบ 
ติดตาม วางแผนถ่ายภาพตามนโยบายของ สทอภ. และความ

อัตราก�าลัง จ�านวน : คน

ภาคผนวก	ข.	อัตราก�าลัง	หน้าที่ความรับผิดชอบ	โครงสร้างองค์กร	คณะกรรมการ
บริหาร	และผู้บริหาร	สทอภ.
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ต้องการของผูร้บับรกิาร รวมทัง้จดัท�าคลงัข้อมลูจากดาวเทยีม บ�ารงุ
รักษา โครงสร้างพื้นฐานระบบปฏิบัติการภาคพื้นดินต่างๆ เพื่อให้
ภารกิจสามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

ส�านักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
ส่งเสรมิและขบัเคลือ่นการพฒันานวตักรรมด้านอวกาศและการ

ส�ารวจจากระยะไกล บรหิารจดัการพืน้ทีเ่พือ่รองรบัการด�าเนนิธรุกจิ
และอตุสาหกรรม การบรกิารเชงิพาณชิย์และบ่มเพาะในการพฒันา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่างหน่วยงานภายนอก/
ผู้รับบริการกับ สทอภ.ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ
จัดหา ผลิต และให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศจากดาวเทียม

และจากแหล่งอืน่ๆ สร้างมลูค่าและคณุค่าของผลติภณัฑ์และบรกิาร 
บริหารจัดการ ระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานกลาง 
(FGDS) ของประเทศ และบ�ารุงรักษาระบบส�ารวจภาคพื้นดินเพื่อ
ให้บรกิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้พฒันาความร่วมมอื ธรุกจิ
กับพันธมิตรและเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

ส�านักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ
ส�ารวจ รวบรวม จัดหา และผลิตข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูล

ภูมิสารสนเทศ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้พร้อมใช้งาน บริหารจัดการ
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน พัฒนาเครือข่าย
และเชื่อมโยงระบบการบริการข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ส�านักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ
จัดหา พฒันา เผยแพร่ และให้บรกิารข้อมลูจากดาวเทยีม ข้อมลู

ภูมิสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน เครื่องมือ ระบบอุปกรณ์ เทคนิควิธี 
การให้ค�าปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการดูแลรักษาและปรับปรุง 
ฐานข้อมลู เพ่ือการใช้ประโยชน์ในเชงิสาธารณะและเชงิธรุกจิ รวมถงึ 
พฒันาและให้บรกิารต้นแบบและแบบจ�าลอง การใช้ประโยชน์ข้อมลู
จากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศในด้านต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ เศรษฐกิจ 
สังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
และผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลในการพัฒนาประเทศ

ส�านักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร
ศึกษา ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ และพัฒนาธุรกิจท่ี

เกีย่วข้อง รวมทัง้ก�าหนดบทบาทขององค์กรในการด�าเนนิงานร่วมกบั 
พันธมิตรและเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ด�าเนินการด้านการ
ตลาด เพื่อผลักดันให้การบริการข้อมูลและผลิตภัณฑ์อย่างทั่วถึง 
และแสวงหาพันธมิตรเพื่อด�าเนินการทั้งเชิงสาธารณประโยชน์และ
เชิงธุรกิจ

สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ผลิตบุคลากรด้านวิชาการเพ่ือการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม

และถ่ายทอดความรู ้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
ด�าเนินการโครงการวิจัยเพื่อสร้างฐานความรู้ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต บริการให้ค�าปรึกษาด้านองค์ความรู้และส่ือการเรียนการ
สอนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแก่กลุ่มเป้าหมายใน
ทุกระดับตามความต้องการของหน่วยงานและผู้รับบริการ

กลุ่มวิชาการ
ด�าเนินโครงการ วิจัย พัฒนาโครงการศึกษาต่างๆ ในฐานะ

ที่ปรึกษาตามกรอบโครงการที่ก�าหนด จัดหา พัฒนาเครื่องมือ 
อปุกรณ์ บคุลากร สร้างเครอืข่ายและประสานแหล่งทนุทางวชิาการ 
เพื่อการด�าเนินโครงการ จัดท�ารายงานผลการวิจัย รวบรวม สร้าง
กลุ่มนักวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ ในลักษณะโครงการ 
(project based) ตามวาระ (agenda) ที่ส�าคัญในปัจจุบันและ
อนาคต ตามความต้องการทัง้ภายในและภายนอกส�านกังานพฒันา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการ

กับสถาบันการศึกษา ก�าหนดและออกแบบหลักสูตรตามความ
ต้องการ เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถบคุลากรให้พร้อมใช้งานด้าน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ บริการจัดฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ สร้างความตระหนักและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์อย่างแพร่หลายและต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาและบริหาร
แหล่งเรยีนรูภ้มูสิารสนเทศสาธารณะ เช่น ห้องสมดุ ศนูย์การเรยีนรู้  
พิพิธภัณฑ์และยานยนต์แห่งการเรียนรู้

ภารกิจขับเคลื่อนองค์กร
วางแผน สนับสนุนและบูรณาการพันธกิจองค์กร ขับเคลื่อน

องค์กรตามนโยบายและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ อ�านวยการให้องค์กรมี
การด�าเนินการที่คล่องตัว มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวให้เข้า
กับปัจจัยเงื่อนไขและสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอก บริหาร
จดัการและพฒันาองค์กร ทรพัยากรบคุคล งบประมาณ พสัด ุระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและทรัพย์สินองค์กร ตลอดจนก�าหนด ติดตาม 
และทบทวนกิจกรรมการด�าเนินงานของทุกภารกิจของ สทอภ.ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับกิจการภายนอก รวมทั้งจัดการให้องค์กรมีจุดยืน
และภาพลักษณ์ที่สมดุลระหว่างการเป็นองค์กรเพื่อประโยชน์ทาง
สังคมและทางธุรกิจ

ส�านักบริหารกลาง
ให้บรกิารงานโครงสร้างพืน้ฐานขององค์กร ได้แก่ งานสารบรรณ 

บรหิารงานทัว่ไป พสัด ุอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ การเงนิ การ
คลงั รวมถงึส่งเสรมิสนบัสนนุการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารขององค์กร ตลอดจนการบริหารจัดการการบริหาร
งานบุคคล เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ส�านักยุทธศาสตร์
จัดท�าและทบทวนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และจัดท�า 

งบประมาณเพื่อการด�าเนินงานในทุกภารกิจ วิเคราะห์ทิศทางการ
ด�าเนินงานทั้งปัจจุบันและอนาคต ติดตาม ประเมินผล บริหาร 
ผลการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ ภายใน สทอภ.ให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพเพื่อ
การขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งสร้างและส่งเสริม
ภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีความโดดเด่น สอดคล้องกับบทบาท
หน้าที่และยุทธศาสตร์ของ สทอภ. เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

Minister of Science and Technology

คณะกรรมการบริหาร 
Board of Directors

ผู้อํานวยการ 
Executive Director

ฝ่ายกฎหมายและสัญญา 
Legal and Contract Division

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
Executive Board Secretary Division

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
Assistant Executive Director

ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ภูมิสารสนเทศของประเทศ 

National Spatial Data Infrastructure Division

รองผู้อํานวยการ
Deputy Executive Director

รองผู้อํานวยการ 
Deputy Executive Director

สํานักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ
Geo-informatic Products Office

สํานักพัฒนาธุรกิจและ
เครือข่ายพันธมิตร 
Business and Alliance 
Development Office

สํานักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ
Geo-informatic Applications and 
Service Office

สํานักปฏิบัติการดาวเทียม 
Satellite Operation Office

สํานักพัฒนาอุทยานรังสรรค์
นวัตกรรมอวกาศ

Space Krenovation Park

ภารกิจบริหารจัดการ 
Space Inspirium

อธิการสถาบัน 
Rector of GIST DA Academy รองผู้อํานวยการ

Deputy Executive Director

ฝ่ายบริหารวิชาการ
Academic Division

กลุ่มวิชาการ
Academic Section

สํานักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความร้ ู
Knowledge Development 

and Outreach Office

สํานักบริหารกลาง
Administrative Office

สํานักยุทธศาสตร์
Corporate Strategy Office

สํานักตรวจสอบภายใน 
Internal Audit Office
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นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ 

กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง

รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ 
ประธำนกรรมกำร

รศ.สรนิต ศิลธรรม 
ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง

พลโทกฤษฎิ์ ยิ้มสู้ 
เจ้ำกรมแผนที่ทหำร 

กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง



GISTDA | Annual Report 2017 [ 93 ]

กรรมการผู้ทรงคุณ
วุฒ

ิ

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
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รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

นางภูวษา สินธุวงศ์ 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
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ผู้บริหาร

จากซ้าย 

นายพีร์ ชูศรี 
รองผู้อ�ำนวยกำร สทอภ.

นางเวียรเธียร คชบุตรธาดา
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร สทอภ.

นางสาวสุภาพิศ ผลงาม 
รองผู้อ�ำนวยกำร สทอภ.

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 
ผู้อ�ำนวยกำร สทอภ.

ดร.เชาวลิต ศิลปทอง 
รองผู้อ�ำนวยกำร สทอภ.



GISTDA | Annual Report 2017 [ 95 ]

ผู้บริหาร

จากซ้าย 

นายตติยะ ชื่นตระกูล 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสำรสนเทศ

นางนิรมล ศรีภูมินทร์ 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกลำง

นายอนุสรณ์ รังสิพานิช
รักษำกำรอธิกำรสถำบันวิทยำกำรอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

นางสาวดวงรัตน์ ภัทรธัญญา 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจสอบภำยใน

นายบุญชุบ บุ้งทอง
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักปฏิบัติกำรดำวเทียม
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ผู้บริหาร

จากซ้าย 

นายดํารงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำอุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ

นางศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล 
รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักประยุกต์และบริกำรภูมิสำรสนเทศ

นายคทา เกียรติมานโรจน์ 
รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักโครงกำรธีออส 2*

นางกานดาศรี ลิมปาคม 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำธุรกิจและเครือข่ำยพันธมิตร

นางสาวปราณปริยา วงค์ษา 
รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้

นางสาวระวีวรรณ นุชประมูล
รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักยุทธศำสตร์

*หมายเหตุ : ส�านักโครงการธีออส 2 อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้าง
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1. รายชื่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 4

1.1 คณะกรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2556)

องค์ประกอบ
1. นำยสมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร
2. รศ.สรนิต ศิลธรรม  กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง 

ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
3. นำยสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง 

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ
4. พลโทกฤษฎิ์ ยิ้มสู้ กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง 

เจ้ำกรมแผนที่ทหำร
5. นำยชนินทร์ ทินนโชติ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นำยไพบูลย์ ศิริภำณุเสถียร กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นำงภูวษำ สินธุวงศ์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นำยศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นำยสมบัติ อยู่เมือง กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นำยอำนนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน)

อ�านาจหน้าที่
1. ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำน และให้ควำมเห็นชอบแผนกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำน
2. อนุมัติแผนกำรลงทุน แผนกำรเงิน และงบประมำณของปีถัดไปของส�ำนักงำน
3. ควบคุมดูแลกำรด�ำเนินงำนและกำรบริหำรงำนทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือข้อก�ำหนด 

เกี่ยวกับส�ำนักงำนในเรื่องดังต่อไปนี้
3.1 กำรบริหำรงำนทั่วไปของส�ำนักงำน กำรจัดแบ่งส่วนงำนของส�ำนักงำนและขอบเขตหน้ำที่ของส่วนงำนดังกล่ำว
3.2 กำรก�ำหนดต�ำแหน่ง คุณสมบัติเฉพำะต�ำแหน่ง อัตรำเงินเดือน ค่ำจ้ำง และเงินอื่นของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง
3.3 กำรคดัเลอืก กำรบรรจ ุกำรแต่งตัง้ กำรถอดถอน วนิยัและกำรลงโทษทำงวนิยั กำรออกจำกต�ำแหน่ง กำรร้องทกุข์ 

และกำรอุทธรณ์ กำรลงโทษของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง รวมถึงวิธีกำรและเงื่อนไขในกำรจ้ำงลูกจ้ำง
3.4 กำรบริหำรและจัดกำรกำรเงิน กำรพัสดุ และทรัพย์สินของส�ำนักงำน รวมทั้งกำรบัญชี และกำรจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน

จำกบัญชีเป็นหนี้สูญ
3.5 กำรจัดสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง
3.6 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบภำยใน
3.7 กำรให้บริกำรข้อมูล กำรเผยแพร่ หรือกำรน�ำข้อมูลไปใช้

4. กำรกระท�ำกำรอื่นใดที่จ�ำเป็นหรือต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส�ำนักงำน

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบ
1. นำยศุภิชัย ตั้งใจตรง ประธำนกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
2. นำยชนินทร์ ทินนโชติ กรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
3. นำงภูวษำ สินธุวงศ์ กรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
4. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจสอบภำยใน หรือนักตรวจสอบภำยใน เลขำนุกำร

ข้อมูลคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการภาคผนวก ค.

ภาคผนวก
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อ�านาจหน้าที่
1. ก�ำกับ ดูแล เกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน รวมทั้งเสนอมำตรกำรกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ
2. อนุมัติแนวทำงกำรตรวจสอบ ขอบเขตและแผนกำรตรวจสอบ รวมทั้งสอบทำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบของ 

ผู้ตรวจสอบภำยใน
3. ประเมินผลกำรตรวจสอบภำยในและเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพของกำรตรวจสอบภำยใน
4. รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริหำร สทอภ. ทุก 2 เดือน นับแต่วันที่ค�ำส่ังนี ้

มีผลใช้บังคับ
5. แต่งตั้งคณะท�ำงำนหรือบุคคลเพื่อท�ำกำรอื่นใดอันอยู ่ในอ�ำนำจและหน้ำที่ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยใน 

ของ สทอภ.
6. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำร สทอภ.มอบหมำย

1.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล

องค์ประกอบ
1. นำยสมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธำนอนุกรรมกำร 

ประธำนกรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
2. พลเอกวิชิต สำทรำนนท์ อนุกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
3. นำยไพบูลย์ ศิริภำณุเสถียร อนุกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
4. นำยสมบัติ อยู่เมือง อนุกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
5. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ อนุกรรมกำร
6. รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ อนุกรรมกำร 

ที่รับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
7. นำยกัมปนำท บ�ำรุงกิจ อนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
8. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกลำง อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
9. ผู้แทนเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ อนุกรรมกำร 

ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้ง จ�ำนวน 1 คน
10. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักยุทธศำสตร์ อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
11. นำงสุนทรี ศรีสุวรรณ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
12. นำงสำวสุกันยำ อินทร์สวำท ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
13. นำงสำวเพ็ญวนำ ปรำนสุจริต ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

อ�านาจหน้าที่
1. ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกำศ ข้อก�ำหนด และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกร และบริหำรงำนบุคคล 

ตลอดจนสวัสดิกำรของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง
2. จัดท�ำแผนแม่บทในกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกร และบริหำรงำนบุคคล
3. พจิำรณำโครงสร้ำงบคุลำกร แผนอตัรำก�ำลงัเจ้ำหน้ำที ่กำรก�ำหนดต�ำแหน่ง อตัรำเงนิเดอืน และโครงสร้ำงองค์กรให้สอดคล้อง

กับภำรกิจของส�ำนักงำน
4. จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรในกำรด�ำเนินกำรตำมแผนแม่บทในกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกร และบริหำรงำนบุคคล
5. จัดท�ำแผนพัฒนำบุคลำกรเพื่อพัฒนำศักยภำพในกำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง
6. ตคีวำมและวนิจิฉยัปัญหำทีเ่กดิขึน้จำกกำรใช้ระเบยีบส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

ว่ำด้วยกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกร และบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2556
7. เสนอแนะให้ค�ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ เกี่ยวกับกำรพัฒนำ

องค์กรและบุคลำกร และบริหำรงำนบุคคล
8. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ ทุก 2 เดือน  

นับตั้งแต่วันที่ค�ำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
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9. แต่งตั้งคณะท�ำงำนหรือบุคคล เพื่อท�ำกำรใดอันอยู่ในอ�ำนำจและหน้ำที่
10. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

1.4 คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และร้องเรียน

องค์ประกอบ
1. นำยสมบัติ อยู่เมือง ประธำนอนุกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 
ที่คณะกรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศมอบหมำย

2. นำยไพโรจน์ คงฤทธิ์ อนุกรรมกำร 
ผู้แทนส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด

3. นำยพงษ์อำจ ตรีกิจวัฒนำกุล อนุกรรมกำร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ

4. นำยพีร์ ชูศรี อนุกรรมกำร 
เจ้ำหน้ำที่กลุ่มอ�ำนวยกำรที่ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศมอบหมำย 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

5. นำงสำวิตรี อบแพทย์ อนุกรรมกำร 
ผู้แทนเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศที่มำจำกกำรเลือกตั้ง

6. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกฎหมำยและบริหำรสัญญำ เลขำนุกำร

อ�านาจหน้าที่
1. พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ค�ำส่ังลงโทษปลดออก ลดเงินเดือน ตัดเงินเดือน งดบ�ำเหน็จควำมชอบ ภำคทัณฑ์ของเจ้ำหน้ำที่ 

ลกูจ้ำง และลกูจ้ำงโครงกำรของ สทอภ. ตำมระเบยีบส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 
ว่ำด้วยกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกร และบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. พจิำรณำเรือ่งร้องทกุข์ตำมระเบยีบส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) ว่ำด้วยกำรพฒันำ
องค์กรและบุคลำกร และบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. พิจำรณำเรื่องร้องเรียนตำมระเบียบส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) ว่ำด้วยกำร
พัฒนำองค์กรและบุคลำกร และบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ ทุก 2 เดือน  
นับแต่วันที่ค�ำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ

5. แต่งตั้งคณะท�ำงำนหรือบุคคล เพื่อท�ำกำรใดๆ อันอยู่ในอ�ำนำจหน้ำที่
6. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

1.5 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบ
1. นำยศุภิชัย ตั้งใจตรง ประธำนอนุกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
2. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ อนุกรรมกำร
3. รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ อนุกรรมกำร 

ที่รับผิดชอบด้ำนยุทธศำสตร์
4. นำงจิรพร สุเมธีประสิทธิ์ อนุกรรมกำร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกลำง อนุกรรมกำร
6. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำธุรกิจและเครือข่ำยพันธมิตร อนุกรรมกำร
7. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักปฏิบัติกำรดำวเทียม อนุกรรมกำร
8. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักยุทธศำสตร์ อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
9. เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักยุทธศำสตร์ อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

อ�านาจหน้าที่
1. ก�ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วกบักำรใช้จ่ำยเงนิบรหิำรควำมเสีย่งให้สอดคล้องกบัภำรกจิและวตัถปุระสงค์ของ สทอภ.
2. จัดสรรเงินบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อรองรับกิจกรรมหรือแผนงำนต่ำงๆ ในระบบบริหำรควำมเสี่ยงให้มีควำมเหมำะสม

ภาคผนวก
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3. ก�ำกับดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินบริหำรควำมเสี่ยงและกำรด�ำเนินงำนในระบบบริหำรควำมเสี่ยงให้เป็นไป
ตำมแผนงำนที่ก�ำหนดไว้

4. วิเครำะห์และประเมินควำมเส่ียงทั้งจำกภำยในและภำยนอก ตลอดจนก�ำหนดกิจกรรมหรือแผนงำนเพื่อจัดท�ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงประจ�ำปีของ สทอภ.

5. พิจำรณำอนุมัติกำรใช้เงินบริหำรควำมเสี่ยงและบริหำรเงินบริหำรควำมเสี่ยงของ สทอภ.ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริหำร สทอภ. ทุก 2 เดือน และรำยงำนผล

กำรด�ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ส�ำนักงำน ก.พ.ร.) ตำม
ระยะเวลำที่ก�ำหนด

7. ทบทวนควำมเหมำะสมของแผนบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบำยและสภำวกำรณ์ที่เปล่ียนไปทั้งในประเทศและ 
ต่ำงประเทศ

8. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบริหำร สทอภ.มอบหมำย

1.6 คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

องค์ประกอบ
1. นำยสมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธำนอนุกรรมกำร 

ประธำนกรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
2. นำยสรนิต ศิลธรรม อนุกรรมกำร 

ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศโดยต�ำแหน่ง

3. นำยชนินทร์ ทินนโชติ อนุกรรมกำร 
กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

4. นำยไพบูลย์ ศิริภำณุเสถียร อนุกรรมกำร 
กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

5. นำงภูวษำ สินธุวงศ์ อนุกรรมกำร 
กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

6. พลเอกวิชิต สำทรำนนท์ อนุกรรมกำร 
กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

7. นำยสมบัติ อยู่เมือง อนุกรรมกำร 
กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

8. นำยศุภิชัย ตั้งใจตรง  อนุกรรมกำร 
กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

9. พลโทดุษฎี รำมสมภพ อนุกรรมกำร
10. ผู้ว่ำกำรกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมกำร
11. อธิบดีกรมกำรบินพลเรือน หรือผู้แทน อนุกรรมกำร 

ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนอุตสำหกรรมกำรบิน
12. ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร อนุกรรมกำร 

ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกิจกำรอวกำศและ/หรือด้ำนภูมิสำรสนเทศ
13. ผู้แทนส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน อนุกรรมกำร 

ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ/หรือด้ำนสิทธิประโยชน์และ/หรือด้ำนเทคโนโลยี
14. ผู้แทนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมกำร 

ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
15. ผู้แทนผู้ประกอบกำรจำกอุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ อนุกรรมกำร
16. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
17. รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ ผู้ช่วยเลขำนุกำร คนที่ 1 

ที่ก�ำกับดูแลด้ำนอุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ
18. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำอุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ ผู้ช่วยเลขำนุกำร คนที่ 2
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อ�านาจหน้าที่
1. พิจำรณำนโยบำยกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรอุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลและ

ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ของส�ำนักงำน รวมทั้งพิจำรณำปรับปรุงแนวนโยบำยกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรอุทยำน
รังสรรค์นวัตกรรมอวกำศให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงที่อำจเกิดขึ้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ

2. พิจำรณำ ปรับปรุง แก้ไข และเร่งรัดกำรจัดท�ำแผนแม่บท (Master Plan) แผนปฏิบัติกำรร่วม (Joint Action Plan) และ
แผนที่กำรสร้ำงคุณค่ำ (Value Creation Map) ในกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรอุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศทั้งภำยใน
และภำยนอกเขตพืน้ทีอ่ทุยำนรงัสรรค์นวตักรรมอวกำศ เพือ่ให้ประสำนงำนกนัอย่ำงเป็นระบบและมปีระสทิธภิำพ เพือ่เสนอ
ต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

3. พิจำรณำก�ำหนดวิธีด�ำเนินกำรของหน่วยปฏิบัติเพื่อให้กำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรอุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศเป็นไป
โดยเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ

4. พิจำรณำกำรลงทุนและ/หรือกำรเข้ำร่วมทุน รวมทั้งสร้ำงรูปแบบกำรร่วมทุน (Business Model) เกี่ยวกับกำรพัฒนำและ
บริหำรจัดกำรอุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

5. พิจำรณำด�ำเนินกำรใดๆ ที่คณะอนุกรรมกำรมีอ�ำนำจและหน้ำที่ตำมที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบส�ำนักงำนเกี่ยวกับเงินเพื่อกำร
พัฒนำนวัตกรรมอวกำศ

6. พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรในกำรจัดให้มีหรือปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และค�ำสั่งของส�ำนักงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรอุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ

7. ก�ำกบั ตรวจสอบ ตดิตำม และประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน ตลอดจนแก้ไขปัญหำอปุสรรค เพือ่ให้กำรด�ำเนนิกำรตำมแผนแม่บท 
(Master Plan) แผนปฏบิตักิำรร่วม (Joint Action Plan) และแผนทีก่ำรสร้ำงคณุค่ำ (Value Creation Map) แผนกำรพฒันำ
และบริหำรจัดกำรอุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศและแผนงำนหรือโครงกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด

8. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร สทอภ. ทุก 2 เดือน นับแต่วันที่ค�ำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
9. แต่งตั้งคณะท�ำงำนได้ตำมควำมเหมำะสม
10. ปฏบัิตกิำรอืน่ใดเพือ่ให้เป็นไปตำมระเบยีบส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) ว่ำด้วยกำร

พัฒนำและบริหำรจัดกำรอุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ พ.ศ. 2556 หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริหำร สทอภ.มอบหมำย

1.7 คณะอนุกรรมการด�าเนินงานสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้

องค์ประกอบ
1. เจ้ำกรมแผนที่ทหำร ประธำนอนุกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 
ที่คณะกรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศมอบหมำย

2. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ อนุกรรมกำร
3. อธิกำรสถำบันวิทยำกำรอวกำศและภูมิสำรสนเทศ อนุกรรมกำร
4. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักประยุกต์และบริกำรภูมิสำรสนเทศ อนุกรรมกำร
5. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสำรสนเทศ อนุกรรมกำร
6. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักยุทธศำสตร์ อนุกรรมกำร
7. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
8. หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรแหล่งเรียนรู้ภูมิสำรสนเทศ อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

อ�านาจหน้าที่
1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ แนวทำง แผนงำนหรือกิจกรรมเพื่อด�ำเนินงำนสนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้และแผนกำรใช้จ่ำย

เงินประจ�ำปี
2. พิจำรณำคัดเลือกหน่วยงำนเพื่อจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ จัดท�ำงบประมำณกำรด�ำเนินงำนในแต่ละปี และเสนอคณะกรรมกำร

บริหำร สทอภ.เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
3. ประสำนงำนและร่วมมือกับหน่วยงำนในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
4. จัดระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของศูนย์กำรเรียนรู้
5. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร สทอภ. 

ภาคผนวก
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1.8 คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์

องค์ประกอบ
1. นำยธำนินทร์ อังสุวรังสี ที่ปรึกษำ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นำยไพบูลย์ ศิริภำณุเสถียร ประธำนอนุกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
3. นำยชนินทร์ ทินนโชติ อนุกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
4. นำงภูวษำ สินธุวงศ์ อนุกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
5. นำยสมบัติ อยู่เมือง อนุกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
6. พลเอกวิชิต สำทรำนนท์ อนุกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
7. นำยศุภิชัย ตั้งใจตรง อนุกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
8. นำยสุธรรม อยู่ในธรรม อนุกรรมกำร 

คณบดีคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
9. นำยโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง อนุกรรมกำร 

อัยกำรผู้เชี่ยวชำญ ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด
10. นำยไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ อนุกรรมกำร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นำยวีระพงษ์ แพสุวรรณ อนุกรรมกำร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นำยวรรณธรรม กำญจนสุวรรณ อนุกรรมกำร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นำยศิวะศักย์ แนวจันทร์ อนุกรรมกำร
14. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ อนุกรรมกำร
15. รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ อนุกรรมกำร 

ที่ก�ำกับดูแลอุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ
16. รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ อนุกรรมกำร 

ที่ก�ำกับดูแลด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจ
17. รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ อนุกรรมกำร 

ที่ก�ำกับดูแลภำรกิจกำรขับเคลื่อนองค์กร
18. อธิกำรสถำบันวิทยำกำรอวกำศและภูมิสำรสนเทศ อนุกรรมกำร
19. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกลำง อนุกรรมกำร
20. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำอุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ อนุกรรมกำร
21. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักยุทธศำสตร์ อนุกรรมกำร
22. ผู้อ�ำนวยส�ำนักประยุกต์และบริกำรภูมิสำรสนเทศ อนุกรรมกำร
23. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสำรสนเทศ อนุกรรมกำร
24. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำธุรกิจและเครือข่ำยพันธมิตร อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
25. เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักพัฒนำธุรกิจและเครือข่ำยพันธมิตรที่ผู้อ�ำนวยกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ส�ำนักพัฒนำธุรกิจและเครือข่ำยพันธมิตรมอบหมำย

อ�านาจหน้าที่
1. พิจำรณำก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำธุรกิจของ สทอภ. ทั้งในและต่ำงประเทศ
2. ก�ำหนดแนวทำงคัดเลือกผู้แทนจ�ำหน่ำยข้อมูลจำกดำวเทียมไทยโชตและเครือข่ำยรับสัญญำณดำวเทียมไทยโชตทั้งในและ

ต่ำงประเทศ
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3. วำงแผนกำรพัฒนำธุรกิจให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรด�ำเนินงำนของอุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ  
(Space Krenovation Park)

4. ศึกษำและวิเครำะห์แผนกำรประชำสัมพันธ์และภำพลักษณ์ของ สทอภ.ในปัจจุบัน
5. วำงแผนกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของ สทอภ. (branding) เพื่อให้เป็นที่รู้จักต่อสำธำรณชนอย่ำงกว้ำงขวำง
6. วำงแผนและก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของ สทอภ.
7. ติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจและประชำสัมพันธ์ของ สทอภ.
8. แต่งตั้งคณะท�ำงำนเพื่อช่วยปฏิบัติงำนตำมควำมจ�ำเป็น
9. รำยงำนผลกำรปฏบิตัติำมหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบรหิำร สทอภ. ทกุ 2 เดอืน นบัแต่วนัทีค่�ำสัง่นีม้ผีลใช้บงัคบั
10. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

1.9   คณะอนุกรรมการก�าหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศและ
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งชาติ

องค์ประกอบ
1. เลขำธิกำรส�ำนักงำนคณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ ที่ปรึกษำ
2. นำยแก้ว นวลฉวี ที่ปรึกษำ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นำยวิชำ จิวำลัย ที่ปรึกษำ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นำยชนินทร์ ทินนโชติ ประธำนอนุกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
5. นำยสมบัติ อยู่เมือง รองประธำนอนุกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
6. นำยไพบูลย์ ศิริภำณุเสถียร อนุกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
7. นำยศุภิชัย ตั้งใจตรง อนุกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
8. ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร อนุกรรมกำร
9. ผู้แทนกรมแผนที่ทหำร อนุกรรมกำร
10. นำยเกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข อนุกรรมกำร 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
11. นำยณรงค์ศักดิ์ โอสถธนำกร อนุกรรมกำร 

กรมที่ดิน
12. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวนไม่เกิน 3 คน (หำกมี) อนุกรรมกำร
13. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ  อนุกรรมกำร
14. นำยเชำวลิต ศิลปทอง อนุกรรมกำร 

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
15. นำงร�ำพึง สิมกิ่ง อนุกรรมกำร 

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
16. นำยตติยะ ชื่นตระกูล อนุกรรมกำร 

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
17. นำยรุ่งอนันต์ ศิรินิยมชัย อนุกรรมกำร 

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
18. นำยอนุสรณ์ รังสิพำนิช อนุกรรมกำร 

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
19. นำงเวียรเธียร คชบุตรธำดำ อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

ภาคผนวก
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อ�านาจหน้าที่
1. ศกึษำ วเิครำะห์ และก�ำหนดแนวทำงกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนภมูสิำรสนเทศของประเทศ (NSDI) และกำรพฒันำระบบ

สำรสนเทศภูมิศำสตร์แห่งชำติ (National GIS)
2. วเิครำะห์ จดัท�ำแผนปฏบิตักิำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนภมูสิำรสนเทศของประเทศ (NSDI) และกำรพฒันำระบบสำรสนเทศ

ภูมิศำสตร์แห่งชำติ (National GIS) โดยกำรบูรณำกำรร่วมกับแผนปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลอย่ำงเป็น
รูปธรรม

3. ก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินงำนของ สทอภ.ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ภูมิสำรสนเทศของประเทศ (NSDI) และระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์แห่งชำติ (National GIS) โดยหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำค
รัฐและเอกชน รวมถึงประชำชนทั่วไปในวงกว้ำง

4. ก�ำหนดแนวทำงของ สทอภ.ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงภูมิสำรสนเทศที่จะสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำ และกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศอย่ำงเต็มศักยภำพโดยทุกภำคส่วน

5. ติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินกำรพัฒนำและกำรใช้ประโยชน์จำกระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนภูมิสำรสนเทศของประเทศ 
(NSDI) และระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์แห่งชำติ (National GIS)

6. พิจำรณำเสนอชือ่ผูท้รงคณุวฒุต่ิอคณะกรรมกำรบรหิำร สทอภ.เพือ่เข้ำเป็นองค์ประกอบของคณะอนกุรรมกำรก�ำหนดนโยบำย 
และแนวทำงกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนภมูสิำรสนเทศของประเทศ และระบบสำรสนเทศภมูศิำสตร์แห่งชำตติำมควำมจ�ำเป็น

7. แต่งตั้งคณะท�ำงำนเพื่อช่วยปฏิบัติงำนตำมควำมจ�ำเป็น
8. รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริหำร สทอภ. ทุก 2 เดือน นับแต่วันที่ค�ำสั่งนี้มีผล 

ใช้บังคับ
9. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

1.10 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ.

องค์ประกอบ
1. นำยไพบูลย์ ศิริภำณุเสถียร ประธำนอนุกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ผู้แทนผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ  อนุกรรมกำร
3. นำยชนินทร์ ทินนโชติ อนุกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นำงภูวษำ สินธุวงศ์ อนุกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นำยศุภิชัย ตั้งใจตรง อนุกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นำยสมบัติ อยู่เมือง อนุกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นำยโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง อนุกรรมกำร 

อัยกำรผู้เชี่ยวชำญ ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด
8. นำยวีระพงษ์ แพสุวรรณ อนุกรรมกำร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นำยวรรณธรรม กำญจนสุวรรณ อนุกรรมกำร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

อ�านาจหน้าที่
1. พจิำรณำและกลัน่กรองรำยละเอยีดของแผนปฏบิตังิำนประจ�ำปีของ สทอภ.ในแต่ละปีงบประมำณทีไ่ด้จดัท�ำขึน้ และแผนงำน/

โครงกำร/กิจกรรมระหว่ำงกำลในปีงบประมำณที่ได้จัดท�ำขึ้นก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร สทอภ.พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ

2. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงำนประจ�ำปี แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมระหว่ำงกำลในปีงบประมำณ ตำมข้อ 1. ให้สัมฤทธิผลโดยใช้
หลักกำร Deliver value เป้ำหมำยขององค์กรให้เป็นรูปธรรม

3. ให้ก�ำหนด Strategic Action Plan ที่มีกรอบเวลำที่ชัดเจนในแต่ละเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
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4. ให้ก�ำหนดรูปแบบและวิธีกำรในกำรประเมินเชิงปริมำณ (Quantitative Evaluation Model) ผลกำรขับเคลื่อนและแนวทำง
ที่ใช้ในกำรขับเคลื่อน

5. ติดตำม ก�ำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ สอดส่องและเร่งรัดกำรด�ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนประจ�ำปี และแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรมระหว่ำงกำลในปีงบประมำณให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแผนกำรด�ำเนินงำนที่ก�ำหนดไว้

6. แต่งตั้งคณะท�ำงำนเพื่อท�ำกำรอื่นใดอันอยู่ในอ�ำนำจและหน้ำที่
7. รำยงำนผลกำรปฏบิตัติำมหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบรหิำร สทอภ. ทกุ 2 เดอืน นบัแต่วนัทีค่�ำสัง่นีม้ผีลใช้บงัคบั
8. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริหำร สทอภ.มอบหมำย

1.11 คณะอนุกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
 อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ

องค์ประกอบ
1. นำยสมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธำนอนุกรรมกำร 

ประธำนอนุกรรมกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกร และบริหำรงำนบุคคล
2. พลเอกวิชิต สำทรำนนท์ อนุกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นำยไพบูลย์ ศิริภำณุเสถียร อนุกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นำยไพโรจน์ คงฤทธิ์ อนุกรรมกำร 

ผู้แทนส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด
5. นำยอำนนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

อ�านาจหน้าที่
1. ก�ำหนดแนวทำงในกำรสรรหำ คณุสมบตั ิและหลกัเกณฑ์ในกำรพจิำรณำคดัเลอืกรองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยี

อวกำศและภมูสิำรสนเทศด้ำนภำรกจินวตักรรมอวกำศ รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศ
ด้ำนภำรกิจกำรขับเคลื่อนองค์กร และอธิกำรสถำบันวิทยำกำรอวกำศและภูมิสำรสนเทศ ตำมหลักเกณฑ์กำรสรรหำผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งรองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและอธกิำรสถำบนัวทิยำกำรอวกำศและภมูสิำรสนเทศ พ.ศ. 2556

2. ด�ำเนินกำรคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยกำร 
ส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศด้ำนภำรกจินวตักรรมอวกำศ ต�ำแหน่งรองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพฒันำ
เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศด้ำนภำรกิจกำรขับเคล่ือนองค์กร และต�ำแหน่งอธิกำรสถำบันวิทยำกำรอวกำศและ 
ภูมิสำรสนเทศ และเสนอชื่อพร้อมรำยละเอียดคุณสมบัติให้คณะกรรมกำรบริหำร สทอภ.พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

3. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่มอบหมำย

1.12 คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
 และภูมิสารสนเทศ

องค์ประกอบ
1. นำยวีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธำนอนุกรรมกำร
2. นำยศุภิชัย ตั้งใจตรง อนุกรรมกำร
3. นำยชนินทร์ ทินนโชติ อนุกรรมกำร
4. นำยไพบูลย์ ศิริภำณุเสถียร อนุกรรมกำร
5. นำงสำวสุนทรี สุภำสงวน อนุกรรมกำร
6. นำงเปรมจิตต์ ปัทมจิตร เลขำนุกำร

อ�านาจหน้าที่
1. พิจำรณำก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและ 

ภูมิสำรสนเทศและน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศให้ควำมเห็นชอบ
2. ด�ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศตำมหลักเกณฑ์

และวธิกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศ และสรปุผลกำร
ประเมินเสนอคณะกรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศพิจำรณำ

ภาคผนวก
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3. พิจำรณำค่ำตอบแทนรำยเดือนและค่ำตอบแทนผลกำรบริหำรของผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและ 
ภูมิสำรสนเทศ โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำนและจำกเกณฑ์ที่ก�ำหนด และน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรส�ำนักงำน
พัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศพิจำรณำ

4. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วข้อง หรอืตำมทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศมอบหมำย

1.13 คณะกรรมการก�ากับดูแลโครงการระบบดาวเทียมส�ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) 
 (THEOS-2 Project Steering Committee)

องค์ประกอบ
1. รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธำนกรรมกำร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. พลเอกภัสสร อิศรำงกูร ณ อยุธยำ กรรมกำร 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม
3. ดร.ดำรำศรี ดำวเรือง กรรมกำร 

ที่ปรึกษำส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
4. Dr.Nitin Kumar Tripathi กรรมกำร
5. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ กรรมกำรและเลขำนุกำร
6. เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ที่ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศมอบหมำย

อ�านาจหน้าที่
1. ก�ำกบัดแูล ประสำน ตดิตำม และเร่งรดักำรปฏบิตังิำนของคณะทีป่รกึษำในด้ำนต่ำงๆ ของโครงกำร เช่น ด้ำนระบบดำวเทยีม 

ด้ำนระบบประยุกต์ ด้ำนสัญญำและบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) ให้โครงกำร มีประสิทธิภำพสูงสุด
2. พจิำรณำก�ำหนดแผนกลยทุธ์ในกำรปฏบิตังิำนโครงกำร (Strategic Action Plan) ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ�ำกดัเฉพำะโครงสร้ำงกำร

จัดแบ่งงำน (Work Breakdown Structure) ของโครงกำร ที่มีกรอบเวลำในแต่ละเป้ำหมำยให้ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน
3. ก�ำกับดูแลและติดตำมกำรด�ำเนินงำนและกำรบริหำรกิจกรรมต่ำงๆ ภำยใต้โครงกำรร่วมกับหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ

เพื่อให้เป็นไปตำมสัญญำ และตำมบันทึกควำมเข้ำใจ (Memorandum of Understanding) ตลอดจนให้เป็นไปตำมกฎหมำย
และหลักเกณฑ์สำกลในกำรบริหำรโครงกำรขนำดใหญ่

4. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในประเทศและต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ของโครงกำร
5. รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริหำร สทอภ.เป็นระยะๆ
6. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริหำร สทอภ.มอบหมำยและตำมที่ระเบียบ สทอภ.ก�ำหนด

1.14 คณะอนุกรรมการเจรจาส�าหรับโครงการระบบดาวเทียมส�ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)

องค์ประกอบ
1. นำยชนินทร์ ทินนโชติ ที่ปรึกษำ 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นำยไพบูลย์ ศิริภำณุเสถียร ที่ปรึกษำ 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นำยสมบัติ อยู่เมือง ที่ปรึกษำ 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นำยอำนนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ ประธำนอนุกรรมกำร 

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
5. นำยเชำวลิต ศิลปทอง อนุกรรมกำร 

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
6. Mr.Andrew William Witts อนุกรรมกำร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นำยคทำ เกียรติมำนะโรจน์ อนุกรรมกำร 

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
8. นำยพีร์ ชูศรี อนุกรรมกำร 

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
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9. นำยด�ำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

อ�านาจหน้าที่
1. เจรจำกับ Successful Bidder ซึ่งเป็นผู้เสนอรำคำที่มีคะแนน overall score สูงสุดล�ำดับ ranking ส�ำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

ระบบดำวเทียมส�ำรวจพร้อมระบบภำคพื้นดิน และระบบแอปพลิเคชันภูมิสำรสนเทศส�ำหรับโครงกำรระบบดำวเทียมส�ำรวจ
เพื่อกำรพัฒนำ (THEOS-2) และด�ำเนินกำรตำมมติคณะกรรมกำรบริหำร สทอภ.เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว โดยเริ่มเจรจำจำก 
Design “Core Deliverables” ตำมที่ก�ำหนดไว้ใน Instructions to Bidders

2. สรปุผลกำรเจรจำอนัเป็นส่วนของเนือ้หำแห่งสญัญำจดัซือ้จดัจ้ำง (Contractual Content) ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ�ำกดัเฉพำะสญัญำ 
Statement of Works, Price, Technical Substance และ Deliverables สัมพันธ์กับ Milestones of work breakdown, 
Payment Schedules, Deliverables และ Activities

3. เจรจำบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) โดยมีหน่วยงำนของรัฐในประเทศ Successful Bidder เป็นผู้รับรู้และให้ควำมร่วมมือ
สนับสนุน

4. เจรจำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ควำมร่วมมือป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐกับ  
Successful Bidder

5. ให้ด�ำเนนิกำรตำมค�ำสัง่นีใ้ห้เป็นไปตำมมตคิณะกรรมกำรบรหิำร สทอภ. Instructions to Bidders กฎและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง
6. เชิญบุคลำกรของ สทอภ.และ/หรือหน่วยงำนภำยนอกเข้ำชี้แจงเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริหำร สทอภ.มอบหมำย
8. ให้ค�ำสัง่นีส้ิน้ผลเมือ่มกีำรลงนำมในสญัญำจดัซือ้จดัจ้ำงระบบดำวเทยีมส�ำรวจพร้อมระบบภำคพืน้ดนิและระบบแอปพลเิคชนั 

ภูมิสำรสนเทศ ส�ำหรับโครงกำรระบบดำวเทียมส�ำรวจเพื่อกำรพัฒนำ (THEOS-2)

1.15  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding)
  ส�าหรับโครงการระบบดาวเทียมส�ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ขั้นสุดท้ายก่อนท�าการลงนาม

องค์ประกอบ
1. นำยศุภิชัย ตั้งใจตรง ประธำนอนุกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นำยชำตรี อรรจนำนันท์ อนุกรรมกำร 

รองอธิบดีกรมสนธิสัญญำและกฎหมำย
3. นำงสำวนำรี ตัณฑเสถียร อนุกรรมกำร 

อัยกำรพิเศษฝ่ำย ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด
4. ผู้แทนกรมบัญชีกลำง อนุกรรมกำร
5. นำยพีร์ ชูศรี อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

อ�านาจหน้าที่
1. พิจำรณำกลั่นกรองร่ำงบันทึกควำมเข้ำใจ (Memorandum of Understanding) ส�ำหรับโครงกำรระบบดำวเทียมส�ำรวจเพื่อ

กำรพัฒนำ (THEOS-2) ขั้นสุดท้ำยก่อนท�ำกำรลงนำมให้มีควำมถูกต้องเหมำะสมสอดคล้องกับกำรด�ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
เพื่อเสนอผู้อ�ำนวยกำร สทอภ.พิจำรณำลงนำมต่อไป

2. เชิญบุคลำกรของ สทอภ.และ/หรือหน่วยงำนภำยนอกเข้ำชี้แจงเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริหำร สทอภ.มอบหมำย

1.16 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างสัญญาจัดซื้อจัดจ้างระบบดาวเทียมส�ารวจพร้อมระบบภาคพื้นดิน
 และระบบแอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศ ส�าหรับโครงการระบบดาวเทียมส�ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) 
 ขั้นสุดท้ายก่อนท�าการลงนาม

องค์ประกอบ
1. นำยศุภิชัย ตั้งใจตรง ประธำนอนุกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นำยประกำศ คงเอียด อนุกรรมกำร 

รองปลัดกระทรวงกำรคลัง

ภาคผนวก
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3. นำยเข็มชัย ชุติวงศ์ อนุกรรมกำร 
รองอัยกำรสูงสุด

4. นำงสำวนำรี ตัณฑเสถียร อนุกรรมกำร 
อัยกำรพิเศษฝ่ำย ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด

5. ผู้แทนกรมบัญชีกลำง อนุกรรมกำร
6. นำงมำลิน บุญเรือง อนุกรรมกำร 

หัวหน้ำฝ่ำยพัสดุ อำคำร สถำนที่และยำนพำหนะ
7. นำงพนิดำ อุ่นค�ำ อนุกรรมกำร 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรคลัง
8. นำยพีร์ ชูศรี อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

อ�านาจหน้าที่
1. พจิำรณำกลัน่กรองร่ำงสญัญำจดัซือ้จดัจ้ำงระบบดำวเทยีมส�ำรวจพร้อมระบบภำคพืน้ดนิและระบบแอปพลเิคชนัภมูสิำรสนเทศ 

ส�ำหรบัโครงกำรระบบดำวเทยีมส�ำรวจเพือ่กำรพฒันำ (THEOS-2) ขัน้สดุท้ำยก่อนท�ำกำรลงนำมให้มคีวำมถกูต้องเหมำะสม
สอดคล้องกับกำรด�ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

2. พิจำรณำกลั่นกรองเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่คณะอนุกรรมกำรตำมค�ำสั่งนี้เห็นสมควร
3. เมื่อด�ำเนินกำรตำมข้อ 1 และข้อ 2 แห่งค�ำสั่งนี้แล้วเสร็จให้ส่งร่ำงสัญญำดังกล่ำวไปให้ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุดพิจำรณำตรวจ

ร่ำงเพื่อเสนอผู้อ�ำนวยกำร สทอภ.พิจำรณำลงนำมต่อไป
4. เชิญบุคลำกรของ สทอภ.และ/หรือหน่วยงำนภำยนอกเข้ำชี้แจงเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริหำร สทอภ.มอบหมำย

1.17 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างสัญญาโครงการระบบดาวเทียมส�ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) 
 และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศ (MOU)

องค์ประกอบ
1. นำยศุภิชัย ตั้งใจตรง ประธำนอนุกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นำยเข็มชัย ชุติวงศ์ อนุกรรมกำร 

รองอัยกำรสูงสุด
3. นำงสำวนำรี ตัณฑเสถียร อนุกรรมกำร 

ที่ปรึกษำส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
4. ผู้แทนส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อนุกรรมกำร
5. ผู้แทนกรมบัญชีกลำง อนุกรรมกำร
6. นำงมำลิน บุญเรือง อนุกรรมกำร
7. นำยพีร์ ชูศรี อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

อ�านาจหน้าที่
1. พิจำรณำกลั่นกรองร่ำงสัญญำกำรพัฒนำโครงกำรระบบดำวเทียมส�ำรวจเพื่อกำรพัฒนำ (THEOS-2) ภำยในวันที่ 29 

กรกฎำคม 2559
2. พิจำรณำกลั่นกรองร่ำงบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) ระหว่ำงกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงำนของรัฐต่ำง

ประเทศที่ยินดีอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรด�ำเนินโครงกำร ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2559
3. เชิญเจ้ำหน้ำที่หรือที่ปรึกษำ สทอภ.เข้ำชี้แจงให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. แต่งตั้งคณะท�ำงำนตำมควำมจ�ำเป็น
5. ให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะท�ำงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ สทอภ.ในกำรจัดท�ำร่ำงสัญญำกำรพัฒนำโครงกำรระบบดำวเทียมส�ำรวจเพื่อกำร

พัฒนำ (THEOS-2)
6. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริหำร สทอภ.มอบหมำย 
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1.18 คณะอนุกรรมการด�าเนินโครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

องค์ประกอบ
1. รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธำนอนุกรรมกำร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง รองประธำนอนุกรรมกำร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ดร.อำนนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ อนุกรรมกำร 

ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
4. รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์ อนุกรรมกำร 

เลขำนุกำรบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย
5. ดร.ลักขณำ สท้ำนไตรภพ อนุกรรมกำร 

ผู้อ�ำนวยกำรส่วนจัดท�ำงบประมำณกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2 
ส�ำนักงบประมำณ

6. นำงสำวสุภำพิศ ผลงำม อนุกรรมกำร 
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

7. นำงร�ำพึง สิมกิ่ง อนุกรรมกำร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ

8. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักประยุกต์และบริกำรภูมิสำรสนเทศ อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

9. นำงสำวปิยวรรณ จำรุภุมมิก ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

อ�านาจหน้าที่
1. พิจำรณำและกลั่นกรองรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรภูมิอำรยธรรมสุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยีอวกำศและ 

ภูมิสำรสนเทศ ตำมที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเสนอเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์โครงกำร
2. ให้ค�ำแนะน�ำและให้แนวทำงในกำรด�ำเนินโครงกำรแก้ไขปัญหำและให้ค�ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรให้เป็นไปตำม

วัตถุประสงค์ และติดตำมกำรด�ำเนินโครงกำรให้เป็นไปตำมแผนงำนที่ก�ำหนดไว้
3. ด�ำเนินกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์โครงกำรต่อสำธำรณชน
4. แต่งตั้งคณะท�ำงำนเพื่อท�ำกำรอื่นใดอันอยู่ในอ�ำนำจและหน้ำที่
5. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
อนึ่ง หำกหลักเกณฑ์และค�ำสั่งใดของ สทอภ.ที่ขัดหรือแย้งกับค�ำสั่งนี้ ให้ค�ำสั่งนี้มีผลใช้บังคับเหนือหลักเกณฑ์และค�ำสั่งดังกล่ำว

ภาคผนวก
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1. ประวัติคณะกรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
คณะกรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ ชุดที่ 4 
ระยะเวลำด�ำรงต�ำแหน่ง 18 มิถุนำยน 2556 – ปัจจุบัน

รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ : ประธานกรรมการบริหาร
อำยุ 68 ปี

วุฒิการศึกษา
•	 Doctor of Engineering (D. Eng.) Asian Institute of Technology (AIT), King’s Scholarship (Thailand)
•	 Master of Engineering (M. Eng.) Asian Institute of Technology (AIT), British Government Scholarship
•	 Bachelor of Engineering (B. Eng.) University of Tasmania (Australia), Colombo Plan Scholarship
•	 อตุสำหกรรมศำสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์(สำขำกำรจดักำรผลติทำงอตุสำหกรรม) คณะครศุำสตร์อตุสำหกรรม มหำวทิยำลยั

เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

ประวัติการท�างาน
•	 ผู้ช่วยอธิกำรบดี/รักษำกำรรองอธิกำรบดี (ฝ่ำยพัฒนำ) มหำวิทยำลัยขอนแก่น
•	 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชนต่ำงๆ (รวมประมำณ 12 แห่ง)
•	 ผู้ว่ำกำรกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
•	 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ท่ำอำกำศยำนสำกลกรุงเทพแห่งใหม่ จ�ำกัด (สนำมบินสุวรรณภูมิ)

ต�าแหน่งอื่นๆ ที่ส�าคัญ
•	 ประธำนกรรมกำร ส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ
•	 ประธำนกรรมกำร บริษัท บีซีเซอร์วิส จ�ำกัด
•	 ประธำนกรรมกำร Monarch Ville Development (MVD)
•	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ
•	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ
•	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
•	 กรรมกำรผู้จัดกำร Dawei Development Company Limited
•	 กรรมกำรบริหำร บริษัท ปรีชำกรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
•	 กรรมกำรบริหำร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
•	 กรรมกำร บริษัท ไทย แอ๊กโกร เอ็กซเชนจ์ จ�ำกัด

รศ.สรนิต ศิลธรรม : กรรมการโดยต�าแหน่ง (ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
อำยุ 57 ปี

วุฒิการศึกษา
•	 หลักสูตรวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51
•	 Jaycee Burn Center, Department of Surgery, University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina, USA 

Certificate in Research Fellow in Burn and Trauma

ข้อมูลคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
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•	 Department of Surgery, State University of New York at Syracuse, New York, USA Certificate in Clinical Fellow 
in Surgical Nutrition

•	 ปริญญำบัตร วิทยำศำสตร์บัณฑิต คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล
•	 ปริญญำบัตร แพทยศำสตร์บัณฑิต คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล
•	 วุฒิบัตรศัลยศำสตร์ทั่วไป คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล

ประวัติการท�างาน
•	 รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (8 มิถุนำยน 2558 – 30 กันยำยน 2559)
•	 รองคณบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล (22 มกรำคม 2558 – 7 มิถุนำยน 2558)
•	 รองอธิกำรบดีฝ่ำยนโยบำยและแผน มหำวิทยำลัยมหิดล (9 ธันวำคม 2550 – 21 ธันวำคม 2557)
•	 ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก มหำวิทยำลัยมหิดล (11 ธันวำคม 2550 – ธันวำคม 2557)
•	 รองคณบดีฝ่ำยนโยบำยและสำรสนเทศ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล (ตุลำคม 2547 – ธันวำคม 2550)
•	 รองคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำก่อนปริญญำ (ตุลำคม 2549 – ธันวำคม 2550)
•	 รองคณบดีฝ่ำยบริหำร คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล (ตุลำคม 2545 – กันยำยน 2547)
•	 รองคณบดีฝ่ำยนโยบำยและแผน คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล (ตุลำคม 2543 – กันยำยน 2545)

ต�าแหน่งอื่นๆ ที่ส�าคัญ
•	 ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
•	 อำจำรย์ประจ�ำสำขำวิชำศัลยศำสตร์อุบัติเหตุ ภำควิชำศัลยศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
•	 อำจำรย์ประจ�ำ Burn Unit โรงพยำบำลศิริรำช
•	 อำจำรย์ประจ�ำงำนโภชนำศำสตร์คลินิก โรงพยำบำลศิริรำช
•	 อำจำรย์ประจ�ำ Facial fracture clinic โรงพยำบำลศิริรำช
•	 ที่ปรึกษำคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนำ
•	 Director of PENSA center (Parenteral and Enteral Society of Asia) (2011-present)
•	 นำยกสมำคมผูใ้ห้อำหำรทำงหลอดเลอืดด�ำและทำงเดนิอำหำรแห่งประเทศไทย (Society of Parenteral and Enteral Nutrition 

of Thailand : SPENT)
•	 กรรมกำรกำรแพทย์และกรรมกำรบริหำร คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนำ

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ : กรรมการโดยต�าแหน่ง (ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ)
อำยุ 60 ปี

วุฒิการศึกษา
•	 ปริญญำโท พัฒนบริหำรศำสตรมหำบัณฑิต (รัฐประศำสนศำสตร์) สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
•	 ปริญญำตรี ศิลปศำสตรบัณฑิต (รัฐศำสตร์) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
•	 ปริญญำบัตร หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร
•	 ประกำศนยีบตัร หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่113 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD)
•	 ประกำศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 33 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างาน
•	 เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์งบประมำณ 8
•	 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนยุทธศำสตร์กำรงบประมำณ (เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์งบประมำณ 9 ชช.)
•	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักจัดท�ำงบประมำณด้ำนเศรษฐกิจ 4
•	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักจัดท�ำงบประมำณด้ำนสังคม 1
•	 ที่ปรึกษำส�ำนักงบประมำณ
•	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ

ต�าแหน่งอื่นๆ ที่ส�าคัญ
•	 กรรมกำรในคณะกรรมกำรกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
•	 กรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษัท สำยกำรบินนกแอร์ (จ�ำกัด) มหำชน
•	 เลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
•	 เลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557

ภาคผนวก
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พลโทกฤษฏิ์ ยิ้มสู้ : กรรมการโดยต�าแหน่ง (เจ้ากรมแผนที่ทหาร)
อำยุ 59 ปี

วุฒิการศึกษา
•	 ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมแผนที่

ต�าแหน่งอื่นๆ ที่ส�าคัญ
•	 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ำยทำงอำกำศ
•	 ประธำนอนุกรรมกำรเทคนิคร่วมในกำรส�ำรวจจัดท�ำหลักเขตแดนร่วมระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน
•	 รำชองครักษ์เวร
•	 ตุลำกำรศำลทหำรกรุงเทพ
•	 ตุลำกำรศำลทหำรกลำง

ประวัติการท�างาน
•	 ผู้อ�ำนวยกำรกองแผนและโครงกำร ส�ำนักงำนทหำรพัฒนำ หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ
•	 รองผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ฝึกศึกษำ ส�ำนักงำนทหำรพัฒนำ หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ
•	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำภำค 1 หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ
•	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำภำค 5 หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ
•	 รองเสนำธิกำร หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ
•	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสนับสนุน หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ
•	 ที่ปรึกษำกองบัญชำกำรกองทัพไทย

รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อำยุ 55 ปี

วุฒิการศึกษา
•	 ปริญญำเอก วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต (Remote Sensing & GIS) Asian Institute of Technology (AIT)
•	 ปริญญำโท วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (GIS) International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) 

ประเทศเนเธอร์แลนด์
•	 ประกำศนียบัตรขั้นสูง (Cartography) International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) ประเทศ

เนเธอร์แลนด์
•	 ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมส�ำรวจ) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประวัติการท�างาน
•	 วิศวกร บริษัท แฟสแปค คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
•	 วิศวกรส�ำรวจ บริษัท ซีบี กำรส�ำรวจ จ�ำกัด
•	 อำจำรย์ประจ�ำภำควิชำวิศวกรรมส�ำรวจ คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 รองศำสตรำจำรย์ประจ�ำภำควิชำวิศวกรรมส�ำรวจ คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ต�าแหน่งอื่นๆ ที่ส�าคัญ
•	 กรรมกำร กำรประปำนครหลวง
•	 กรรมกำร บริษัท จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน�้ำภำคตะวันออก จ�ำกัด (มหำชน)
•	 กรรมกำรบริหำร สมำคมกำรส�ำรวจและกำรแผนที่แห่งประเทศไทย
•	 อนุกรรมกำรพิจำรณำร่ำงและติดตำมกำรใช้งำนมำตรฐำนภูมิสำรสนเทศ ภำยใต้คณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ
•	 คณะกรรมกำรวิชำกำร กว.904 (มำตรฐำนระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์) ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
•	 กรรมกำรบริหำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (พ.ศ. 2551-2553)

นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อำยุ 54 ปี

วุฒิการศึกษา
•	 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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•	 รัฐศำสตรมหำบัณฑิต (กำรเมืองกำรปกครอง) มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
•	 ประกำศนียบัตร สถำบันจิตวิทยำควำมมั่นคง หลักสูตรกำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ ฝ่ำยอ�ำนวยกำร รุ่นที่ 87
•	 ประกำศนียบัตรชั้นสูง สถำบันพระปกเกล้ำ หลักสูตรกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน รุ่นที่ 1
•	 ประกำศนียบัตรชั้นสูง สถำบันพระปกเกล้ำ หลักสูตรกำรบริหำรเศรษฐกิจสำธำรณะส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 1
•	 ประกำศนยีบตัรชัน้สงู สถำบนัพระปกเกล้ำ หลกัสตูรกำรเมอืงกำรปกครองในระบอบประชำธปิไตยส�ำหรบันกับรหิำรระดบัสงู  

รุ่นที่ 7
•	 ประกำศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน รุ่นที่ 3
•	 ประกำศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program สถำบันกรรมกำรบริษัทออสเตรเลีย (AICD) และสถำบัน

กรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างาน
•	 ผู้ช�ำนำญกำร คณะกรรมำธิกำรติดตำมกำรบริหำรงบประมำณ สภำผู้แทนรำษฎร
•	 กรรมกำร บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหำชน)
•	 กรรมกำร เมโทรสตำร์พร้อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)
•	 กรรมกำร บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ จ�ำกัด (มหำชน)
•	 กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ทรีนิตี้พลัส จ�ำกัด

ต�าแหน่งอื่นๆ ที่ส�าคัญ
•	 กรรมกำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
•	 กรรมกำร บริษัท จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน�้ำภำคตะวันออก จ�ำกัด (มหำชน)
•	 อนุกรรมกำรบริหำร ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม กระทรวงอุตสำหกรรม

นางภูวษา สินธุวงศ์ : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อำยุ 49 ปี

วุฒิการศึกษา
•	 ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์

ประวัติการท�างาน
•	 ที่ปรึกษำคณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำงบประมำณด้ำนกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ กำรวิจัยและ

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงดูงำนต่ำงประเทศของส่วนรำชกำรในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำ ร่ำง
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2549

•	 คณะกรรมกำรจัดตั้งวิทยำลัยชุมชนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรจังหวัดแพร่
•	 คณะท�ำงำนปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรไม้อย่ำงยั่งยืน
•	 คณะกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ข้ำวจังหวัดแพร่
•	 คณะท�ำงำนโครงกำรอนุรักษ์ป่ำไม้ธรรมชำติโดยกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรเพิ่มมูลค่ำไม้สักป่ำปลูกแบบครบวงจร
•	 คณะกรรมกำรท่องเที่ยวจังหวัดแพร่
•	 คณะท�ำงำนบริหำรงำนหมู่บ้ำนหัตถกรรม OTOP และโรงงำนต้นแบบเพื่อผลิตสุรำชุมชนจังหวัดแพร่
•	 คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนวิทยำลัยชุมชนแพร่
•	 คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรศูนย์อำรยธรรมล้ำนนำเพื่อกำรศึกษำและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมภำคเหนือวัดสะแล่ง
•	 คณะท�ำงำนโครงกำรพัฒนำกำรศึกษำที่มีเป้ำหมำยสัมพันธ์กับกำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจของประเทศ
•	 ที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม
•	 ที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
•	 ที่ปรึกษำคณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำงบประมำณด้ำนกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ กำรวิจัยและ

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงดูงำนต่ำงประเทศของส่วนรำชกำร ปี พ.ศ. 2555
•	 อนุกรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรสนับสนุนกำรถ่ำยโอนภำรกิจด้ำนกำรศึกษำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
•	 คณะอนุกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
•	 คณะอนุกรรมกำรสนับสนุนกำรถ่ำยโอนภำรกิจด้ำนกำรศึกษำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
•	 ที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
•	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรพัฒนำสตรีจังหวัดแพร่

ภาคผนวก
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ต�าแหน่งอื่นๆ ที่ส�าคัญ
•	 คณะกรรมกำรสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์
•	 คณะกรรมกำรสถำบันกำรอำชีวะภำคเหนือตอนบน 2

ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อำยุ 59 ปี

วุฒิการศึกษา
•	 Ph.D. สำขำ Geographic Science, Australian National University, Australia
•	 M.Eng.Sc. สำขำ System Engineering, James Cook University, Australia
•	 ปริญญำโท วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำฟิสิกส์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 ปริญญำตรี วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำฟิสิกส์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประวัติการท�างาน
•	 ที่ปรึกษำประธำนกรรมกำรก�ำกับกิจกำรพลังงำน
•	 กรรมกำรก�ำกับกิจกำรพลังงำน ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับกิจกำรพลังงำน
•	 รองผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยสภำวะแวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 หัวหน้ำภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 รองคณบดีฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ต�าแหน่งอื่นๆ ที่ส�าคัญ
•	 รองผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยสภำวะแวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 คณะกรรมกำรผู้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนโครงกำรส�ำรวจและหรือผลิตปิโตรเลียม 

(พ.ศ. 2549-2551)
•	 คณะกรรมำธิกำรกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำเศรษฐกิจด้ำนเทคโนโลยีและกำรค้ำ 

ต่ำงประเทศ สภำผู้แทนรำษฎร (พ.ศ. 2544-2549)
•	 หัวหน้ำภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (พ.ศ. 2543-2547)
•	 รองคณบดี (บริหำรงำนด้ำนสำรสนเทศ) คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (พ.ศ. 2540-2543)
•	 กำรศกึษำวจิยัและประกอบภำรกจิด้ำนสิง่แวดล้อม ได้แก่ หวัหน้ำโครงกำรศกึษำประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมอนัเกดิจำกกำร

พัฒนำเขื่อนน�้ำเงี้ยบ ประเทศลำว และคณะท�ำงำนศึกษำประเมินผลกระทบเขื่อนฮัตจี ประเทศพม่ำ

ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อำยุ 60 ปี

วุฒิการศึกษา
•	 ปริญญำเอก วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต (สำขำธรณีวิทยำ) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 ปริญญำโท วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (สำขำธรณีวิทยำ) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 ปริญญำตรี วิทยำศำสตรบัณฑิต (สำขำธรณีวิทยำ) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประวัติการท�างาน
•	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรนโยบำยกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ
•	 กรรมกำรก�ำกับและประสำนควำมร่วมมือโครงกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหำนคร
•	 หวัหน้ำศนูย์วจิยัภมูสิำรสนเทศเพือ่ประเทศไทย จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั (Geo-Informatics Research Center for Thailand :  

GISTHAI)
•	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ระดับ A4 คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วิจัยภูมิสำรสนเทศเพื่อประเทศไทย (www.gisthai.org)
•	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของรัฐวิสำหกิจ
•	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์เพื่อวำงระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ (กยน.) แต่งตั้งโดยนำยก

รัฐมนตรี
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ต�าแหน่งอื่นๆ ที่ส�าคัญ
•	 กรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ แต่งตั้งโดยนำยกรัฐมนตรี
•	 กรรมกำรสภำวิจัยแห่งชำติ สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนิเทศศำสตร์ (สภำวิจัยแห่งชำติ) แต่งตั้งโดยนำยกรัฐมนตรี
•	 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) ของกระทรวงมหำดไทยและจังหวัด
•	 รองผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยสภำวะแวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 รองผู้อ�ำนวยกำรศูนย์บริหำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกีฬำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา : กรรมการและเลขานุการ (ผู้อ�านวยการ สทอภ.)
อำยุ 57 ปี

วุฒิการศึกษา
•	 ปริญญำเอก (สมุทรศำสตร์) มหำวิทยำลัยฮำวำย (ทุน East-West Center)
•	 ปริญญำโท (Zoology) มหำวิทยำลัยฮำวำย สหรัฐอเมริกำ
•	 ปริญญำตรี วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิทยำศำสตร์ทำงทะเล) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 หลักสูตรป้องกันรำชอำณำจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 25 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร

ประวัติการท�างาน
•	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 ที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
•	 ที่ปรึกษำผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

ต�าแหน่งอื่นๆ ที่ส�าคัญ
•	 กรรมกำรคณะกรรมกำรทรัพยำกรน�้ำแห่งชำติ
•	 กรรมกำรคณะกรรมกำรอุทยำนแห่งชำติ
•	 คณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมต้องกำรใช้น�้ำ
•	 กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต
•	 อนุกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำย สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน)
•	 คณะอนุกรรมกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้ำนวิชำกำร ภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเปล่ียนแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศแห่งชำติ
•	 คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ภำยใต้คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
•	 กรรมกำรคณะกรรมกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรกำรผังเมืองมหำบัณฑิต
•	 คณะอนุกรรมำธิกำรกิจกำรอวกำศ
•	 คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำกำรตั้งถิ่นฐำน กำรผังเมืองและกำรพัฒนำเมือง
•	 คณะอนุกรรมำธิกำรวิสำมัญก�ำหนดแผนงำน
•	 คณะท�ำงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ เพื่อควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
•	 คณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำเทคโนโลยีดำวเทียมเพื่อควำมมั่นคง
•	 Vice President, Asia GIS Association Executive Committee
•	 สมำคมส�ำรวจข้อมูลระยะไกลและสำรสนเทศภูมิศำสตร์แห่งประเทศไทย
•	 ประธำนคณะท�ำงำนด้ำนสมุทรศำสตร์ ดำวเทียมและภูมิสำรสนเทศในกำรจัดกำรทำงทะเล
•	 กรรมกำรในคณะกรรมกำรขององค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้
•	 กรรมกำรในคณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก
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2. โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมกำรบริหำร สทอภ. ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง จ�ำนวน 3 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ และเจ้ำกรมแผนที่ทหำร และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวนไม่เกิน 6 
คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้ซึ่งมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และควำมจัดเจนเป็นที่ประจักษ์ในทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีอวกำศ
ภูมิสำรสนเทศ หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจกำรของส�ำนักงำน ซึ่งจะต้องเป็นสำขำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีอวกำศ  
หรอืภมูสิำรสนเทศไม่น้อยกว่ำสำมคน และต้องเป็นบคุคลซึง่มใิช่ข้ำรำชกำรหรอืผูป้ฏบิตังิำนในหน่วยงำนของรฐัอย่ำงน้อยสองคน โดย
มีผู้อ�ำนวยกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรโดยต�ำแหน่ง ทั้งนี้ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 14 แห่งพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง สทอภ. พ.ศ. 2543

คณะกรรมกำรบริหำรได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรตำมระเบียบ/ข้อบังคับ 6 คณะ และคณะอนุกรรมกำรอื่นๆ 
เพื่อช่วยศึกษำและกลั่นกรองงำน จ�ำนวน 17 คณะ (รำยละเอียดองค์ประกอบและอ�ำนำจหน้ำที่คณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร 
ตำมภำคผนวก ข) ดังนี้

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมระเบียบ สทอภ. ว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยใน พ.ศ. 2560
2. คณะอนุกรรมกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรและบริหำรงำนบุคคล ตำมระเบียบ สทอภ. ว่ำด้วยกำรพัฒนำองค์กรและ

บุคลำกรและบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2556
3. คณะอนุกรรมกำรอุทธรณ์ ร้องทุกข์และร้องเรียน ตำมระเบียบ สทอภ. ว่ำด้วยกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรและ 

บริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2556
4. คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตำมระเบียบ สทอภ. ว่ำด้วยกำรใช้จ่ำยเงินบริหำรควำมเสี่ยง พ.ศ. 2554
5. คณะอนุกรรมกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรอุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมด้ำนอวกำศ ตำมระเบียบ สทอภ. ว่ำด้วยกำรพัฒนำ

และบริหำรจัดกำรอุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ พ.ศ. 2556
6. คณะอนุกรรมกำรด�ำเนินงำนสนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ ตำมระเบียบ สทอภ. ว่ำด้วยกำรด�ำเนินงำนสนับสนุนกำร

จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2)
7. คณะอนุกรรมกำรพัฒนำธุรกิจและประชำสัมพันธ์
8. คณะอนุกรรรมกำรก�ำหนดแนวทำงพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนภูมิสำรสนเทศของประเทศและระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์แห่ง

ชำติ
9. คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร์ของ สทอภ.
10. คณะอนุกรรมกำรสรรหำผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและอธิกำรสถำบันวิทยำกำร

อวกำศและภูมิสำรสนเทศ
11. คณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
12. คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลโครงกำรระบบดำวเทียมส�ำรวจเพื่อกำรพัฒนำ (THEOS-2) (THEOS-2 Project Steering 

Committee)
13. คณะอนุกรรมกำรเจรจำส�ำหรับโครงกำรระบบดำวเทียมส�ำรวจเพื่อกำรพัฒนำ (THEOS-2)
14. คณะอนกุรรมกำรกลัน่กรองร่ำงสญัญำโครงกำรระบบดำวเทยีมส�ำรวจเพือ่กำรพฒันำ (THEOS-2) และร่ำงบนัทกึควำมเข้ำใจ

ระหว่ำงประเทศ (MOU)
15. คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองร่ำงบันทึกควำมเข้ำใจ (Memorandum of Understanding) ส�ำหรับโครงกำรระบบดำวเทียม

ส�ำรวจเพื่อกำรพัฒนำ (THEOS-2) ขั้นสุดท้ำยก่อนท�ำกำรลงนำม
16. คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองร่ำงข้อก�ำหนดขอบเขตของงำน (TOR) ของโครงกำรระบบดำวเทียมส�ำรวจเพื่อกำรพัฒนำ 

(THEOS-2)
17. คณะอนุกรรมกำรด�ำเนินโครงกำรอำรยธรรมสุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

3. การก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2547 ได้มีมติเห็นชอบกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรก�ำหนดอัตรำเงินเดือนและ

ประโยชน์ตอบแทนอืน่ของผูอ้�ำนวยกำรองค์กำรมหำชน และหลกัเกณฑ์กำรก�ำหนดเบีย้ประชมุและประโยชน์ตอบแทนอืน่ของประธำน
กรรมกำร กรรมกำร ที่ปรึกษำ และอนุกรรมกำรองค์กำรมหำชน ตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรเสนอ โดยก�ำหนดอัตรำ
ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรตำมกำรจัดกลุ่มองค์กำรมหำชน ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 พัฒนำและด�ำเนินกำรตำมนโยบำยส�ำคัญ
ของรัฐเฉพำะด้ำน กลุ่มที่ 2 บริกำรที่ใช้เทคนิควิชำกำรเฉพำะด้ำน หรือสหวิทยำกำร และกลุ่มที่ 3 บริกำรสำธำรณะทั่วไป ซึ่ง สทอภ. 
จัดอยู่ในองค์กำรมหำชนกลุ่มที่ 2 (เดือนละ 6,000-16,000 บำท) โดยประธำนกรรมกำรให้ได้รับสูงกว่ำคณะกรรมกำร 25% และ
ให้เหมำจ่ำยเป็นรำยเดือนเฉพำะเดือนที่มีกำรประชุมและบุคคลนั้นได้เข้ำร่วมประชุมด้วย 
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ปัจจุบัน คณะกรรมกำรบรหิำรได้รบัค่ำตอบแทนเป็นค่ำเบีย้ประชมุตำมหลกัเกณฑ์ของมตคิณะรฐัมนตรดีงักล่ำว และตำมทีร่ฐัมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยไีด้ให้ควำมเหน็ชอบในกำรก�ำหนดค่ำเบีย้ประชมุในอตัรำคนละ 16,000 บำทต่อเดอืน โดย
ประธำนกรรมกำรให้ได้รับสูงกว่ำคณะกรรมกำร 25%

4. การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรจะมีกำรก�ำหนดขึ้นล่วงหน้ำในกำรประชุมแต่ละครั้ง และแจ้งให้กรรมกำรทรำบเพื่อให้สำมำรถ 

จดัเวลำเข้ำร่วมประชมุได้ โดยเฉลีย่จะมกีำรประชมุประมำณ 1 ครัง้ต่อเดอืน และมคีณะท�ำงำนพจิำรณำกลัน่กรองวำระกำรประชมุคณะ
กรรมกำรบริหำร ประกอบด้วย ผู้อ�ำนวยกำร สทอภ. รองผู้อ�ำนวยกำร สทอภ. อธิกำรสถำบัน ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร 
สทอภ. และฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร ท�ำหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองประเด็นและรำยละเอียดของเรื่องต่ำงๆ ก่อนน�ำเสนอ
เข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง 30 กันยำยน 2560 คณะกรรมกำรบริหำรได้มีกำรประชุมรวมทั้งสิ้น 
15 ครั้ง มีค่ำเบี้ยประชุมเหมำจ่ำยทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำประชุมและกำรจ่ำยเบี้ยประชุม ดังนี้

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
จ�ำนวนครั้งที่
เข้ำร่วมประชุม

จ�ำนวนเบี้ยประชุม
ที่ได้รับ (บำท)

1 รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธำนกรรมกำร 15 240,000

2. รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 7 96,000

นำยสมชำย เทียมบุญประเสริฐ1 รองปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1 16,000

นำยปฐม สวรรค์ปัญญำเลิศ2 รองปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1 16,000

3. นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ 9 144,000

4. พลโทกฤษฎิ์ ยิ้มสู้ เจ้ำกรมแผนที่ทหำร 1 16,000

พลตรีกฤษณ์ บัณฑิต3 รองเจ้ำกรมแผนที่ทหำร 13 160,000

พลตรีศุภฤกษ์ ชัยชนะ4 รองเจ้ำกรมแผนที่ทหำร 1 16,000

5. พลเอก ดร.วิชิต สำทรำนนท์5 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 32,000

6. รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 15 192,000

7. นำยไพบูลย์ ศิริภำณุเสถียร กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 14 192,000

8. นำงภูวษำ สินธุวงศ์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 14 192,000

9. ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 15 192,000

10. ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 15 192,000

11. ดร.อำนนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ ผู้อ�ำนวยกำร สทอภ. กรรมกำรและเลขำนุกำร 14 -

12. ดร.เชำวลิต ศิลปทอง รองผู้อ�ำนวยกำร สทอภ. 
ปฏิบัติงำนแทนผู้อ�ำนวยกำร สทอภ.

1 -

หมายเหตุ  : 
1
 และ 

2
 เข้าร่วมประชุมแทนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการโดยต�าแหน่ง  

3
 และ 

4
 เข้าร่วมประชุม

แทนเจ้ากรมแผนที่ทหาร กรรมการโดยต�าแหน่ง 
5 
พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากวาระเนื่องจากอายุ

ครบ 70 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 

5. สรุปผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญของคณะกรรมการบริหาร สทอภ.
ส�ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมกำรบริหำรได้ก�ำกับดูแลให้ สทอภ.ด�ำเนินภำรกิจได้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และ

นโยบำย โดยมีสรุปกำรบริหำรงำนในแต่ละด้ำนที่ส�ำคัญ ดังนี้ 

1. ด้านเทคโนโลยีอวกาศ
•	 ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรด�ำเนินโครงกำรระบบดำวเทียมส�ำรวจเพื่อกำรพัฒนำ (THEOS-2) เช่น

- วธิกีำรให้คะแนนข้อเสนอด้ำนรำคำ ส�ำหรบักำรจดัหำระบบดำวเทยีมส�ำรวจเพือ่กำรพฒันำ (THEOS-2) และให้เตรยีมศกึษำ

ภาคผนวก
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กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันไว้ด้วย
- ให้น�ำกำรจดัจ้ำงโครงกำรระบบดำวเทยีมส�ำรวจพร้อมระบบภำคพืน้ดนิและระบบแอปพลเิคชนัภมูสิำรสนเทศเข้ำร่วมโครงกำร
จัดท�ำข้อตกลงคุณธรรม

- ในกำรจัดท�ำร่ำงสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำงของโครงกำร ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรท�ำ Contract Work Breakdown Structure 
โดย concept ของสัญญำควรประกอบด้วยเรื่อง Responsibility, Liability, Indemnity, Penalty ซึ่งแต่ละเรื่องอำจถูกบังคับ
ไว้ด้วยกฎ กติกำของรำชกำรหรือเงื่อนไขของข้อกฎหมำยแต่ละประเทศ

•	 ให้ข้อคิดเห็นต่อกำรด�ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำดำวเทียมขนำดจิ๋วและออกแบบดำวเทียม 3U CubeSat ว่ำควรพิจำรณำเริ่ม
ด�ำเนินงำนในจุด on top ของหน่วยงำนต่ำงประเทศ โดยอำจใช้กำรด�ำเนินงำนในรูปแบบ Strategic Alliance กับหน่วยงำนอื่น 
ที่มีศักยภำพ

2. ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
•	 ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรศึกษำประมวลผลข้อมูลไลดำร์ เพื่อจัดท�ำข้อมูลค่ำระดับควำมสูง

ภูมิประเทศรำยละเอียดสูงด้วยไลดำร์และแบบจ�ำลอง 3 มิต ิเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
โดยให้ศึกษำและออกแบบแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มด้ำน Flood และกำรท�ำ 3D City Model ที่เหมำะสม ครอบคลุมพื้นที่ 
EEC โดยเน้นกำรใช้ข้อมูลไลดำร์ที่ สทอภ.มีอยู่เป็นหลัก

•	 ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำระบบแจ้งเตือนน�้ำป่ำไหลหลำก (Flash Flood Warning System) และคำดกำรณ์
พื้นที่น�้ำท่วมของประเทศไทย โดยควรน�ำภำพดำวเทียมมำใช้เป็น Intelligent Eyes และควรออกแบบให้เช่ือมต่อกับระบบ 
เตือนภัยของหน่วยงำนอื่น รวมทั้งควรก�ำหนดรูปแบบและกลไกในกำรเตือนภัยให้ชัดเจน 

•	 มอบนโยบำยให้น�ำศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศมำใช้ในกำรซักซ้อมวำงแผนกำรจัดกำรแหล่งกักเก็บน�้ำใน
พืน้ที ่SKP (Space Krenovation Park) เพือ่ใช้เป็นพืน้ทีท่ดลองหำวธิกีำรบรหิำรจดักำรแหล่งกกัเกบ็น�ำ้ โดยใช้ Flood Modeling 

3. ด้านการบริการข้อมูล
•	 ให้ข้อคดิเหน็ต่อกำรส�ำรวจควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำรส�ำหรบัผลติภณัฑ์และบรกิำรของ สทอภ. ว่ำส�ำหรบักลุม่ผูร้บับรกิำรที่

ไม่พึงพอใจในกำรบริกำรของ สทอภ.ในประเด็นต่ำงๆ อำจเกิดจำกควำมไม่เข้ำใจในกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์ สทอภ.จึงควรมีกำร
ให้ควำมรู้ด้ำนกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์ภูมิสำรสนเทศแก่ผู้รับบริกำรให้มำกขึ้น

4. ด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ
•	 อนมุตักิำรลงนำมในบนัทกึควำมเข้ำใจด้ำนกำรร่วมมอืกนัเพือ่ส่งเสรมิอตุสำหกรรมกำรบนิและอวกำศ (Aerospace Industry) 

และกำรรับรองมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง ระหว่ำงกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม กับ สทอภ.
•	 อนุมัติกำรลงนำมในบันทึกควำมร่วมมือว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ ระหว่ำง สทอภ.กับ 

กระทรวงกลำโหม โดยกรมเทคโนโลยีสำรสนเทศกลำโหม
•	 อนุมัติกำรลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi) ระหว่ำง สทอภ.กบัส�ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ
•	 อนุมัติกำรลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำระเบียงนวัตกรรมศรีรำชำ (Sriracha Innovation Corridor) 
•	 อนมุตักิำรลงนำมในบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอืด้ำนนวตักรรมอตุสำหกรรมอำกำศยำนไร้คนขบั (Unmanned Aerial Vehicle 

: UAV) ระหว่ำง สทอภ.กับส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
•	 อนุมัติกำรลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือโครงกำร Impact Analysis and Simulation Platform for Southern 

Economic Corridor : SEC (inclusive of Eastern Economic Corridor : EEC) ระหว่ำงส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ 
(องค์กำรมหำชน) กับ สทอภ.

•	 อนมุตักิำรลงนำมในบนัทกึข้อตกลงควำมเข้ำใจว่ำด้วยกำรกระชบัควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงหน่วยงำนเพือ่สร้ำงควำมร่วมมอืด้ำนกำร
พัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ ในโครงกำรระบบติดตำมเตือนภัยมลพิษและภัยพิบัติทำงทะเล ระหว่ำง สทอภ.
กับกรมประมง

•	 อนมุตักิำรลงนำมในบนัทกึข้อตกลงควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมอืในกำรใช้เทคโนโลยภีมูสิำรสนเทศเพือ่กำรพฒันำชมุชนและ
ลดควำมเหลื่อมล�้ำเชิงพื้นที่ระหว่ำง สทอภ.กับกรมกำรพัฒนำชุมชน

•	 อนุมัติกำรลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย กับ สทอภ.
•	 อนุมัติกำรลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจแห่ง 

ผู้ประกอบกำร
•	 อนุมัติกำรลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือกำรบริหำรจัดกำรเกษตรเชิงพื้นที่โดยใช้เทคโนโลย ี

ภูมิสำรสนเทศระหว่ำง สทอภ.กับกรมชลประทำน กรมพัฒนำที่ดิน กรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส�ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร และกรมกำรข้ำว
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•	 อนุมัติกำรลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือว่ำด้วยกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนภูมิสำรสนเทศ ระหว่ำง สทอภ.กับบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด

•	 อนมุตักิำรลงนำมในบนัทกึข้อตกลงควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรด้ำนเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศ ระหว่ำง 
สทอภ.กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

•	 อนมุตักิำรลงนำมในบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอืว่ำด้วยควำมร่วมมอืด้ำนกำรพฒันำระบบภมูสิำรสนเทศในโครงกำรกำรประเมนิ
ศักยภำพเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนชีวมวลของ กฟผ. บริเวณจังหวัดเลยและพื้นที่ใกล้เคียง 
ด้วยภำพถ่ำยดำวเทียม ระหว่ำง สทอภ.กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

•	 อนุมัติกำรลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรว่ำด้วยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ ณ 
อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ระหว่ำง สทอภ.กับสถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน)

5. ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
•	 อนุมัติกำรลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือว่ำด้วยกำรจัดท�ำหลักสูตร SCGI Master Program ระหว่ำงมหำวิทยำลัย 

อู่ฮั่น สำธำรณรัฐประชำชนจีน มหำวิทยำลัยบูรพำ และ สทอภ.
•	 อนุมัติกำรลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำน IDE-Geographical Simulation Model Visualization System 

Development and Joint Studies by Utilizing IDE-Geographical Simulation Model Toward the Eastern Economic 
Corridor Development ระหว่ำง สทอภ.กับส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) และ The Japan External 
Trade Organization

6. ด้านการก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารงาน
•	 ให้นโยบำยในกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนปฏบิตังิำนประจ�ำปี 2560 โดยให้แต่ละโครงกำรจดัท�ำรำยละเอยีดโครงกำรตำมรปูแบบ

กำรบริหำรโครงกำร Project Based Management เพื่อให้สำมำรถบริหำรโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งก�ำหนดให้
ทุกโครงกำรที่เสนอขออนุมัติงบประมำณจะต้องก�ำหนด value ของกำรด�ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม

•	 ให้ข้อคิดเห็นต่อกำรจัดท�ำ Strategy Map ส�ำหรับกรอบระยะเวลำด�ำเนินงำน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) โดยให้ก�ำหนด
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ของ สทอภ.ให้รองรับภำรกิจส�ำคัญและโครงกำรส�ำคัญต่อเนื่อง ให้มีควำมสอดคล้องและเชื่อมโยงไปสู่
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 และสำมำรถ integrated เข้ำกับ 
แผนบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ ประจ�ำปี 2561 ตำมที่รัฐบำลได้ก�ำหนดไว้

•	 ให้พิจำรณำจัดเตรียมแผนงำน/โครงกำร เพื่อพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันต่อกำรรองรับภำรกิจโครงกำร
ระบบดำวเทียมส�ำรวจเพื่อกำรพัฒนำ (THEOS-2)

•	 ให้นโยบำยในกำรตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรส�ำหรับหน่วยตรวจสอบภำยใน โดยเน้นกำรท�ำ Pre-Auditing ในเชิง 
management เพื่อให้สำมำรถติดตำมตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนของแต่ละโครงกำรให้เกิดผลลัพธ์และคุณค่ำตำมที่เสนอไว้ใน
รำยละเอียดโครงกำร

•	 เห็นชอบให้ออกระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ส�ำคัญ เพื่อด�ำเนินกิจกำรต่ำงๆ ดังนี้
 » ระเบียบ สทอภ. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริหำร สทอภ. 

พ.ศ. 2560
 » ระเบียบ สทอภ. ว่ำด้วยผู้ปฏิบัติภำรกิจพิเศษ พ.ศ. 2560
 » ระเบียบ สทอภ. ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณจำกทุกแหล่งเงิน พ.ศ. 2560
 » ระเบียบ สทอภ. ว่ำด้วยกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกร และบริหำรงำนบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
 » ระเบียบ สทอภ. ว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยใน พ.ศ. 2560
 » ระเบียบ สทอภ. ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยภำยในส�ำนักงำน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559
 » ระเบียบ สทอภ. ว่ำด้วยเงินเพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรมอวกำศและกำรพัฒนำระบบภูมิสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่อง

กับนวัตกรรมอวกำศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
 » ระเบียบ สทอภ. ว่ำด้วยกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรอุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
 » หลักเกณฑ์ว่ำด้วยสวัสดิกำรเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลของเจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำง และบุคคลในครอบครัวของเจ้ำหน้ำที่ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ภาคผนวก
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องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย
ผลการ

ด�าเนินงาน
สรุปผล
ประเมิน	

หมายเหตุ	
(ผลประเมิน

รายองค์ประกอบ)

1.	Function	Base

1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย

1.1.1 มูลค่ำผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจำกกำรน�ำผลงำนวิจัยและ
พัฒนำไปใช้ประโยชน์

480 
ล้ำนบำท

577
ล้ำนบำท

1.1.2 จ�ำนวนบริษัทที่เข้ำมำใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่พิเศษ/เศรษฐกิจ 10 รำย 10 รำย

1.1.3 จ�ำนวนผู้ประกอบกำรใหม่และผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อมที่ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

1 รำย 2 รำย

1.1.4 จ�ำนวนผู้เข้ำรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม

7,000 คน 8,850 คน

1.1.5 ร้อยละของผลงำนวิจัยและพัฒนำที่ผู้ประกอบกำรหรือชุมชนน�ำไปใช้
ประโยชน์

ร้อยละ 24 ร้อยละ 24

1.1.6 จ�ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติและ
นำนำชำติ

15 
บทควำม

15 
บทควำม

1.1.7 จ�ำนวนกำรบริกำรวิเครำะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริกำรข้อมูลทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

18,000 
รำยกำร

18,884 
รำยกำร

1.1.8 จ�ำนวนนโยบำย มำตรกำร และกฎหมำยที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์

1 เรื่อง 2 เรื่อง

1.1.9 ร้อยละของผลงำนวิจัยและพัฒนำที่ผู้ประกอบกำรหรือชุมชนน�ำไปใช้
ประโยชน์ ได้รับกำรค�ำนวณมูลค่ำเพิ่มที่มีให้แก่เศรษฐกิจ

ร้อยละ 60 ร้อยละ 100

1.2 จ�ำนวนหน่วยงำนภำครัฐที่น�ำข้อมูลที่ได้มำตรฐำนจำกระบบกลำงของประเทศ
ไปประยุกต์ใช้งำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน

12 
หน่วยงำน

15 
หน่วยงำน

1.3 ควำมส�ำเร็จของกำรสร้ำงดำวเทียมขนำดจิ๋ว (CubeSat)
Detail design 

ดำวเทียม
ขนำด 3U

Detail design 
ดำวเทียม
ขนำด 3U

2.	Agenda	Base

2.1 ร้อยละกำรด�ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน ร้อยละ 100 ร้อยละ 179
เป็นไป

ตำมเป้ำหมำย
2.2 ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นข่ำวที่ทันต่อสถำนกำรณ์ ร้อยละ 100 ไม่มีประเด็นชี้แจง

2.3 กำรจัดท�ำข้อมูลแสดงแนวเขตที่ดิน 3 รำยกำร 0 รำยกำร

3.	Area	Base ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้

4.	Innovation	Base

4.1 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจและพัฒนำกำรให้บริกำร ร้อยละ 80 ร้อยละ 87

สูงกว่ำเป้ำหมำย
4.2 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงิน ร้อยละ 96 ร้อยละ 98.07

4.3 ระดับกำรพัฒนำด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
4.0000 
คะแนน

4.8750 
คะแนน

4.4 จ�ำนวน Solution/Application ที่เพิ่มขึ้น 50 คะแนน 70 คะแนน

5.	Potential		Base 5.1 กำรจัดท�ำและด�ำเนินกำรตำมแผนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 สูงกว่ำเป้ำหมำย

ผลประเมิน รายองค์ประกอบ  หมำยถึง ผลด�ำเนินงำนสูงกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินสูงกว่ำร้อยละ 67 )
  หมำยถึง ผลด�ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินอยู่ระหว่ำงร้อยละ 50-67)
  หมำยถึง ผลด�ำเนินงำนต�่ำกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินต�่ำกว่ำร้อยละ 50)

ข้อมูลประกอบแบบประเมินองค์การมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
รอบการประเมิน วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

Function Base Agenda Base Area Base Innovation Base Potential Base
สรุปผลประเมิน

(ภำพรวม)
คะแนน ITA

89.37 คะแนน

สรุปผลประเมิน  หมำยถึง ระดับคุณภำพ เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
ภาพรวม  หมำยถึง ระดับมำตรฐำน เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำยไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
  หนึ่งได้รับกำรประเมินในระดับต�่ำกว่ำเป้ำหมำย
  หมำยถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับต�่ำกว่ำเป้ำหมำยในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง 
  (แม้ว่ำจะได้รับกำรประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย) ประเด็นกำรปรับปรุง ได้แก่ องค์กำรมหำชน A มีผลด�ำเนินงำนต�่ำกว่ำ
  เป้ำหมำยในองค์ประกอบ Agenda Base
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