


ทุ ่ งมะขามหย ่องตั้ งอยู ่ ท่ีต�าบลบ ้านใหม ่  อ�าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่ราบลุ่ม 

แม่น�้าเจ้าพระยา มีเนื้อที่ทั้งหมด 250 ไร่ ใช้เป็นอ่างเก็บน�้า 

(แก้มลิง) จ�านวน 180 ไร่ มีความจุน�้าได้ถึง 2.10 ล้านลูกบาศก์

เมตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้ทุ่งมะขามหย่องเป็นพื้นท่ีแก้มลิง แก้ไขปัญหาน�้าท่วมในฤดู 

น�้าหลาก และในฤดูแล้งจะน�าน�้าที่กักเก็บไว้ให้เกษตรกรได้ใช้ 

ในการเพาะปลูก

 ในเดือนตุลาคม 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานแนวทางแก้ปัญหาน�า้ท่วมกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 

โดยมีพระบรมราชานุญาตให้ผันน�้าเข้าไปในท่ีดินส่วนพระองค์ 

บริเวณทุ่งมะขามหย่องและทุ่งภูเขาทอง ซ่ึงท้ังสองทุ ่งเป็น 

พื้นที่แก้มลิงรองรับตามแนวพระราชด�าริด้วย นอกจากนี้  

ทุ ่ งมะขามหย ่องและทุ ่ งภู เขาทองยั ง เป ็นพื้ นที่ ส� าคัญ 

ทางประวัติศาสตร์โดยเป็นสมรภูมิรบในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย  

และอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ภาพจากดาวเทียม GeoEye-1 สีธรรมชาติ รายละเอียดภาพ 50 เซนติเมตร บันทึกภาพเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554  
บริเวณทุ่งมะขามหย่อง ต�าบลบ้านใหม่ และบริเวณทุ่งภูเขาทอง ต�าบลภูเขาทอง อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

GeoEye-1 natural color 0.5 meter acquire on November 22, 2011 over Thung Makham Yong, Ban Mai sub-district  
and Thung Phukaothong, Phra Nakhon Si Ayutthaya district, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.

Thung Makham Yong,  l i teral ly means  
tamarind field, is in Ban Mai sub-district, Phra Nakhon 
Si Ayutthaya district of Phra Nakhon Si Ayutthaya  
province. The field is on the east of the lower part of 
Chao Phraya river. This plain has a total area of 250 rais, 
180 rais of which is used as reservoir with a capacity  
of up to 2.10 million cubic meters. Thung Makham Yong,  
has also been assigned as “monkey’s cheek” under His 
Majesty’s initiative. The area will serve water-retention  
purpose during flood season and store water for the 
farmers for cultivation in dry season. This area is also 
historically significant as the Battle field of the Ayutthaya  
period. The monument of King Naresuan the great 
and the statue of Queen Suriyothai are located here. 

In October 2006, the King granted permission  
to the Royal Irrigation Department to drain the  
exceeding water to His Majesty’s land. Thung Makham 
Yong and Thung Phukaothong, (the golden hill field) 
to keep the overflown water.



ดาวเทียมไทยโชต นามพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ 

ดาวเทียมธีออส ดาวเทียมส�ารวจทรัพยากรดวงแรกของไทยว่า “ดาวเทียม 

ไทยโชต” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Thaichote” ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2554  

ซึง่มคีวามหมายว่า “ดาวเทยีมทีท่�าให้ประเทศไทยรุง่เรอืง” กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีคณะผูบ้รหิารส�านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ 

ตลอดจนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ล้วนปลาบปลื้มและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อย่างหาที่สุดมิได้

GISTDA under the supervision of the Minister of Science and 

Technology wishes to humbly express its gratitude to His Majesty 

the King for graciously naming the first Thai operational Earth  

Observation satellite: Thailand Earth Observation Satellite (THEOS) 

“Thaichote” signifying the glory of Thailand.



การปรับภาพลักษณ์องค์กร

ในปี 2554 ซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 ของส�านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) :  
สทอภ. คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหาร มีความ
ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะผลักดันองค์กรให้ขับเคลื่อนไปได้
อย่างราบร่ืนและมปีระสทิธภิาพเพือ่มผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์
ต่อสังคม เสริมสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและเป็นที่
ยอมรับของนานาชาติ ในฐานะหน่วยงานที่บริหารจัดการ
ดาวเทียมได้เอง สทอภ. พยายามอย่างเต็มความสามารถ
ที่จะพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
(Advancing upwards) ด้วยตระหนักดีว่า องค์กรจะอยู่ได้
อย่างยั่งยืนนั้น มิใช่แต่เป็นหน่วยงานกลางของประเทศที่ให้
บริการภาพจากดาวเทียมเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป

เพื่อให้มีความสอดรับกับทิศทางการด�าเนินงานของ
องค์กรในปัจจุบันที่เน้นการด�าเนินงานในเชิงรุกกอปรกับ
ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานฉบับเดิมจะสิ้นสุดในปี 2555  
สทอภ. จึงเตรียมการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่  
“แผนยทุธศาสตร์ สทอภ. 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560)” และได้ 
ปรบัปรงุวสิยัทศัน์ใหม่เป็น “น�าคุณค่าจากอวกาศเพือ่พฒันา
ประเทศชาติและสังคม” โดยวิสัยทัศน์ใหม่นี้จะเป็นตัว
ก�าหนดให้ สทอภ. พฒันาตนเองให้ก้าวทนัการเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง ก้าวเป็น
องค์กรชั้นน�าในการสร้างคุณค่า (Value Creation) เพื่อ
พัฒนางานที่ตอบสนองสังคมและประเทศชาติ ท้ังในด้าน
เศรษฐกจิ สังคม สิง่แวดล้อมและภยัพบิตั ินอกจากนีไ้ด้ปรบั
เปลี่ยนการด�าเนินงานในหลายๆ ด้าน เพื่อก่อให้เกิดการ
สร้างมลูค่า (Worth Creation) โดยเฉพาะมลูค่าทีไ่ด้รบัจาก
ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์เพิม่มลูค่า
และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลท่ี
หลากหลาย การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ โดยร่วมมือกับ
ภาคเอกชนหรอืหน่วยงานในต่างประเทศเพ่ือแสวงหาโอกาส
ทางการตลาด การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร กฎ 
ระเบียบต่างๆ ให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปอย่างราบรื่น

ชื่อ GISTDA สีน�้าเงินเข้ม

ตวัอกัษร G มเีส้นวงโคจรไล่ระดบัสเีขยีว - สนี�า้เงนิเข้ม 
ล้อมรอบ หมายถึง การโคจรของดาวเทียมส�ารวจโลก

รูปโลกเหนือตัวอักษร I คือการส�ารวจโลกซ่ึงเป็น
ภารกิจส�าคัญขององค์กร

ตัวอักษรที่มีเส ้นขอบไม่เรียบและไม่สม�่าเสมอ
สะท้อนให้เห็นความขรุขระของพื้นผิวโลกและความเป็น
ธรรมชาติ

ตัวอักษรท่ีเอียงแสดงถึงพลวัตของหน่วยงาน การ 
ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องขององค์กร รวมทั้งนวัตกรรม 
ที่รังสรรค์ขึ้นและส่งมอบต่อสังคม

สีในตราสัญลักษณ์ : น�้าเงินเข้มแทนทรัพยากรน�้า 
สีฟ้าของรูปโลกแทนสีของท้องฟ้าและอวกาศ

สเีขยีวแทนทรพัยากรบนพืน้ดนิ พชืพรรณและความ
ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบ ความหมายของตราสัญลักษณ์

G : Governance ส่งเสริมธรรมาภิบาลและความร่วมมือร่วมใจในการท�างาน ความมีจิตส�านึกในหน้าที่
และการมีจริยธรรมในวิชาชีพ

I : Integrity สร้างจิตส�านึกในความซื่อสัตย์ ให้ความส�าคัญกับผู้ใช้บริการ
S : Sustainability บริหารจัดการ โดยค�านึงถึงสมดุล 3 ด้านทั้งสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม
T : Tributary มุ่งเน้นการท�างานให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมทุกภาคส่วน
D : Determination ความตั้งใจมุ่งมั่นให้ภารกิจสู่ความส�าเร็จ
A : Affection การท�างานด้วยใจรักและมีความรักในงานที่ท�า อันเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรม

วัฒนธรรมองค์กร

ดงันัน้ ในปี 2554 นี ้สทอภ. จงึด�าเนนิการปรบัเปล่ียน
ภาพลกัษณ์ขององค์กร เนือ่งจากการปรบัเปลีย่นภาพลกัษณ์
ขององค์กรเป็นกระบวนการส�าคัญกระบวนการหนึ่งเพื่อ
สร้างความน่าเชือ่ถอืและทศันคตทิีด่ต่ีอองค์กร และ สทอภ. 
ได้ก�าหนดตราสัญลักษณ์ขององค์กรใหม่ รวมทั้งผลักดัน 
องค์กรเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008



เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 สทอภ. ได้ใบรับรองระบบ

บริหารงานคณุภาพ ตามมาตรฐาน มอก. 9001 - 2552 หรอื

มาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน 

ไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

ขอบข่ายของการพัฒนาระบบคุณภาพครอบคลุม

• การบ ริการข ้อมู ลจากดาว เที ยมและข ้อมู ล 

ภูมิสารสนเทศ

• การบริการให้ค�าปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ

• การบริ การถ ่ ายทอดเทคโนโลยี และข ้ อมู ล 

ภูมิสารสนเทศ

วัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001

 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท�างานไปสู่มาตรฐาน

สากลเพือ่ให้องค์กรสามารถส่งมอบบรกิารให้ผูร้บับรกิารได้

รับความพึงพอใจ และสามารถปรับปรุง/พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่อง

Quality Policy

GISTDA…We serve to meet 

customers’ satisfaction

ระบบบริหารคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ

สทอภ. มุ่งมั่นให้บริการ

ด้านเทคโนโลยีอวกาศ 

และภูมิสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 

เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ



บทสรุปผู้บริหาร

Executive Summary

ในปีงบประมาณ 2554 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ยังคง 
มุ่งด�าเนินภารกิจท้ังในด้านการสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ตอบสนองนโยบายของรัฐ แก้ปัญหาส�าคัญของชาติ 
และในด้านการสร้างมูลค่า มุ่งเน้นให้มีการท�างานที่มีเครือข่าย
พันธมิตรมากขึ้น เพื่อผลักดันให้ด�าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร

ดาวเทียมไทยโชต : หลังจากดาวเทียมไทยโชตขึ้นสู ่
วงโคจรเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 จนถึงปี 2554 ซึ่งเป็นระยะ
เวลากว่า 3 ปีแล้ว ดาวเทยีมไทยโชตยงัคงใช้งานได้ตามปกต ิเพือ่
ให้ตอบสนองต่อการด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ วตัถปุระสงค์ของ
องค์กร และนโยบายรัฐบาล สทอภ. ได้วางแผนการใช้ดาวเทียม
ไทยโชตให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด โดยก�าหนด 
การถ่ายภาพของดาวเทียมไทยโชตออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 
ถ่ายภาพตามความต้องการของผูร้บับรกิาร ถ่ายภาพพ้ืนทีท่ัว่โลก  
ถ่ายภาพภยัพิบตัทิัง้ในและต่างประเทศ และถ่ายภาพเพือ่สนบัสนนุ 
โครงการต่างๆ ทัง้ทางด้านความมัน่คง ทรพัยากรน�า้ การใช้ทีด่นิ 
การเกษตร ทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อมและภยัพบิตั ิเป็นต้น 
ทั้งนี้ ระหว่างปี 2552 - 2554 ได้น�าข้อมูลดาวเทียมไทยโชต 
ไปประยุกต์ใช้ด้านการเกษตรมากท่ีสุด นอกจากนี้ สทอภ.  
ให้ความส�าคัญกับความเสี่ยงของดาวเทียมท่ีอาจเกิดการชน
กันของดาวเทียมและวัตถุอวกาศ รวมทั้งการพัฒนาซอฟต์แวร์
ส�าหรับการปฏิบัติงานในภาคพื้นดิน ได้แก่ ระบบ SODAs  
(Satellite Operational Dynamic Assistant System) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันความผิดพลาดจากการท�างานของ
วิศวกร

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านภูมิสารสนเทศ : ใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ  
สทอภ. ได้จดัท�าแผนปฏบิตังิานในการขบัเคลือ่นโครงสร้างพืน้ฐาน 
ภูมิสารสนเทศของประเทศ (พ.ศ. 2554 - 2558) โดยคณะ 
กรรมการฯ มีมติเห็นชอบเมื่อ 23 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วย 
แผนงานหลกัทีส่�าคญั ได้แก่ การพฒันาข้อมลูภมูสิารสนเทศพืน้ฐาน  
การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ การพัฒนาระบบสืบค้น 
และบริการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ รวมถึงการสร้างความพร้อม
ด้านภูมิสารสนเทศ นอกจากน้ี สทอภ. ยังได้พัฒนาโครงการ
ดจิทิลัไทยแลนด์ระยะที ่2 โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทยีมไทยโชต 
เป็นภาพหลักในการแสดงผลร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
พื้นฐานของประเทศ โดยเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้ท่ัวไปที่เว็บไซต์  
http://digitalthailand.gistda.or.th 

In the 2011 fiscal year, Geo-informatics and Space 

Technology Development Agency, GISTDA, continued its 

mission to create economic, social and environmental 

values, to respond to national policy and agenda, and 

to expand its partner network in order to fulfill the 

objectives of the organization. 

Thaichote Satellite : It has been more than 3 

years after Thaichote satellite was put into the orbit 

on October 1, 2008. Thaichote satellite continues to  

operate and take images worldwide. In order to follow the 

strategies and objectives of GISTDA and the government 

policies, GISTDA planned to utilize Thaichote to its full 

benefit and efficiency.  The satellite image acquisitions 

are categorized into 4 types : customers’ order, global 

coverage, national and international disaster events and 

projects oriented coverage including national securities, 

water resources, land use, agriculture, natural resources, 

environment and disasters.   During the year 2009 - 2011,  

Thaichote data was mostly contributed to the field of 

agriculture. For satellite operation GISTDA has taken 

into account the satellite collision risk with included 

other satellites and space objects. Other activities  

development of software for ground operating systems, 

for instance Satellite Operational Dynamic Assistant 

System (SODAs) to minimize human errors.

Development of National Spatial Data  

Infrastructure (NSDI) : GISTDA, as the secretary of the 

Committee of the National Geographic Information 

System, developed the operating plan to drive the  

national geospatial infrastructure (year 2011 - 2015). On 23  

December 2010, the Committee approved main plans, 

including the development of basic geospatial database, 

the development of NSDI portal/Data clearinghouse and 

GIS capacity building.  Moreover, GISTDA developed 

Digital Thailand phase II, using mainly digital images of 

Thaichote for the display together with the fundamental 

geographic data of the country.  The data is open to 

the public at the site: http://digitalthailand.gistda.or.th.
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GISTDA and Its Services : GISTDA provided 

free-of-charge services for emergency issues and  

government’s policy, and also exchanged data with 

international agencies during disasters.  The special 

discount was made on the sales to the government 

agencies. In year 2011, the customers were mainly 

government agencies, accounted for 46 percent (140.23 

million Baht), followed by educational institutions for 28  

percent (7.29 million Baht), private agencies for 18 percent  

(10.22 million Baht) and international clients for 8  

percent (14.26 million Baht). With strong determination, 

GISTDA continuously enhances human capacity building 

for personnel at all level of expertise for both government  

and private sectors in all regions of Thailand to have 

self capability and competitive ability in utilization of  

remotely sensed data and geo-information for management  

of resources, environment and disasters. In order to 

increase opportunities for everyone to participate in  

activities of human capacity building, GISTDA did not only 

organize 40 training courses with 2,355 participants in 

total, but also organized 56 activities to raise awareness,  

which attracted 29,287 participants, including Youth 

Space Camps, Caravan of S&GI Delivery, and Geo-

informatics Community Park. Furthermore GISTDA has 

developed educational materials, which are easy to 

understand and convenient to access, such as E-learning 

entitled Thematic Maps and 9 episodes of animated 

cartoon.

Satellite Data Applications : The 2011 great 

flood caused severe damages to lives and properties 

of the people.  GISTDA played a major role in providing  

satellite imageries for daily processing and analysis 

for crisis tracking.  In addition, GISTDA provided a one 

stop data search on its website : www.gistda.or.th, so 

that the public could keep track on the environmental 

and disastrous changes and realize the usefulness of 

the satellite data. GIS service systems for the province 

development plans were also developed.

Cooperation between GISTDA and Alliances :  

GISTDA has developed a network of business 

and academic partnerships at both domestic and  

international levels.  The first type of business partnership  

สทอภ. กับ การบริการ : สทอภ. มีการให้บริการทั้ง

แบบคิดมูลค่าและไม่คิดมูลค่า โดยให้บริการแบบไม่คิดมูลค่า

ในภาวะฉกุเฉนิ หรอืเป็นการด�าเนนิงานตามนโยบายของรฐับาล 

และมีนโยบายแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานระหว่างประเทศ

เมือ่เกดิภยัพบิตัต่ิางๆ ส่วนการบรกิารแบบคดิมลูค่า จะลดราคา

พิเศษส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ในปี 2554 การบริการโดย

ไม่คดิมลูค่าและการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์และการบรกิารมสีดัส่วน

ใกล้เคียง โดยผู้รับบริการส่วนใหญ่ยังเป็นหน่วยงานของรัฐ  

คดิเป็นร้อยละ 46 มลูค่าการบรกิาร 140.23 ล้านบาท รองลงมา 

คอื สถาบนัการศกึษาร้อยละ 28 มลูค่าการบรกิาร 7.29 ล้านบาท  

หน่วยงานเอกชนร้อยละ 18 มูลค่าการบริการ 10.22 ล้านบาท 

และหน่วยงานต่างประเทศร้อยละ 8 มูลค่าการบริการ 14.26 

ล้านบาท นอกจากน้ี สทอภ. ยังมุ่งม่ันให้ความรู ้ ส่งเสริม 

และเพิ่มศักยภาพบุคลากรทุกระดับท้ังภาครัฐและเอกชนให้ม ี

ความรู ้ความสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลจากดาวเทียมและ 

ภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม  

รวมทัง้ภยัพบิตั ิให้แพร่หลายและทัว่ถงึทกุภมูภิาคเพือ่ให้บคุลากร 

สามารถพึ่งตนเองและสามารถแข่งขันได้ โดยผ่านการฝึกอบรม

หลากหลายหลักสูตร รวม 40 หลักสูตร จ�านวน 2,355 คน  

อีกทั้งสร้างและเพิ่มความตระหนักสู่ชุมชนในหลายรูปแบบรวม 

56 กิจกรรม จ�านวน 29,287 คน เช่น ค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ 

คาราวานยานยนต์แห่งการเรียนรู้ภูมิสารสนเทศสาธารณะเพื่อ

เผยแพร่และขยายโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม รู้และใช้ประโยชน์

เทคโนโลยดีงักล่าว ในการรกัษาและฟ้ืนฟทู้องถิน่ ตลอดจนสร้าง

และพัฒนาสือ่การเรียนรูภ้มูสิารสนเทศทีใ่ช้ง่ายและเข้าถงึสะดวก 

ตัวอย่างสื่อ อาทิ บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การท�าแผนท่ีเฉพาะ

เรื่องและการ์ตูนแอนิเมชั่น 9 ตอน 

การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม : ในปี 2554 เกิด 

มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศ ส่งผลให้เกิดความเสียหาย

อย่างหนกัต่อชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน สทอภ. ได้เข้าไปมี 

บทบาทในการใช้ภาพจากดาวเทียมที่สามารถบันทึกภาพ 

ต่อเนื่องทุกวันในการวิเคราะห์และประมวลผล นอกจากนี้ 

เพื่อการบริการครบวงจร รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจ

ถึงประโยชน์ของข้อมูลจากดาวเทียม สทอภ. ได้ด�าเนินการ

ประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศในการติดตาม 

การเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมและการเกดิภยัพบิตัอิย่างต่อเนือ่ง 

และเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.gistda.or.th รวมท้ังได้จัดท�า

ระบบบรกิารภมูสิารสนเทศเพือ่การจดัท�าแผนพฒันาจงัหวดัด้วย

ความร่วมมือระหว่าง สทอภ. กับเครือข่ายพันธมิตร :  

สทอภ. ด�าเนินการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรด้านธุรกิจและ

พันธมิตรด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดยการพัฒนา

ด้านธุรกิจได้จ�าแนกออกเป็น 2 ส่วน 1) พันธมิตรทางธุรกิจ 
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(Strategic Alliance) ได้แก่ บริษัทพาสโค (ประเทศไทย) 

จ�ากัด ส�านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ 

เพือ่นบ้าน (องค์การมหาชน) สถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การค้า

และการพัฒนา (องค์การมหาชน) The Emirates Institution 

for Advanced Science and Technology และสมาคมประกนั

วนิาศภยั 2) ธุรกจิแสวงหาผูแ้ทนตั้งสถานรีบัสญัญาณและ/หรือ

ผู้แทนจ�าหน่ายดาวเทียมไทยโชต (Business Partner) โดยม ี

ผู้แทนตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ได้แก่ Center for 

Earth Observation and Digital Earth สาธารณรัฐประชาชน

จีน และมีผู้แทนจ�าหน่ายจ�านวน 5 ราย ส�าหรับพันธมิตรด้าน

วิชาการ สทอภ. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ

หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชน ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ นอกจากนี ้ได้ด�าเนนิความร่วมมอืกบัหน่วยงาน

ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมือด้านธุรกิจและด้านวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลาง

ของภูมิภาคอาเซียนด้านการส�ารวจทรัพยากรด้วยดาวเทียม

ส�ารวจโลก รวมทัง้เป็นการขยายการบรกิารข้อมลูจากดาวเทยีม

ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

การขับเคลื่อนองค์กร : สทอภ. มุ่งม่ันพัฒนาองค์กร

และทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ของโลกปัจจบุนั โดยจดักจิกรรมการฝึกอบรม ดงูาน ให้ทัง้ระดบั

ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี โดยมีการฝึกอบรม/ดูงานทั้งภายใน

และนอกส�านักงาน รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อปลูกฝัง

จิตส�านึกที่ดีให้กับบุคลากร เช่น การปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า การ

ปลูกป่าชายเลน การจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม 

เป็นต้น นอกจากนี้ สทอภ. ได้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ด้าน ICT ขององค์กรเพือ่สนบัสนนุการให้บรกิารข้อมลูดาวเทยีม

แก่ผู้ใช้ด้วย

ตัง้แต่ก่อตัง้ สทอภ. ในปี 2543 จนถงึปัจจบุนั หน่วยงาน

ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา ได้ให้การสนบัสนนุการ

ด�าเนินงานของ สทอภ. อย่างต่อเนื่อง ท�าให้ สทอภ. มีผลงาน

เป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ และเพื่อ

ให้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ประเทศชาติ สทอภ. ยังคงมุ่งมั่นพัฒนางานในภารกิจ ส่งเสริม

การใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในทุกระดับเพื่อการ

พฒันาเศรษฐกจิ บรหิารจดัการทรพัยากร สิง่แวดล้อม และความ

มั่นคงของประเทศต่อไป

is Strategic Alliance: including PASCO (Thailand)  

Co.,Ltd., Neighboring Countries Economic Development  

Cooperation Agency (Public Organization), The  

International Institute for Trade and Development  

(Public Organization), The Emirates Institution for 

Advanced Science and Technology and The General 

Insurance Association.  The second type of business 

partnership is Business Partner, including ground  

receiving station representatives (The Center for 

Earth Observation and Digital Earth in China) and data  

distributors (5 agencies).  GISTDA has moved forward 

to build academic network with government agencies, 

educational institutions and private sector, both locally 

and abroad.  The network of business and academic 

partnerships with foreign entities and international 

organizations will assist in the promotion for Thailand 

to become a regional center of earth observation and 

geo-informatics in ASEAN in the expansion of satellite 

services to neighboring countries.

Organization Administration and Management :  

GISTDA has strong intention to enforce Its organizational 

and human resource development to cope with the 

rapidly changing world.  GISTDA organized training 

activities and visits within and outside the office for 

both executive and staff levels.  Social activities were 

conducted to cultivate good attitude. This included 

returning aquatic lives back to the nature, planting 

mangrove forest, and flood victim aids.  GISTDA also 

developed its own ICT infrastructure to assist the data 

service process.

Since the establishment of GISTDA in 2000, 

government agencies, academic institutions and private  

sector have been continuously supporting GISTDA  

operations resulting in GISTDA’s national and international  

recognition.  GISTDA will commit to its mission in the 

promotion of space technology and GIS at all levels to 

maximize national benefits in economic development, 

management of environment, and natural resources 

and national securities.
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ผา่นพน้ทศวรรษ สทอภ. ยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะใหบ้ริการขอ้มลูจากดาวเทยีม รวมไปถงึการประยกุต์ใชข้อ้มูล

ดาวเทียมเพื่อการจัดการทั้งด้านภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ โดยในปี 2554  

สทอภ. ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ส�าหรับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สทอภ. (พ.ศ. 2556 - 2560) “สทอภ. น�าคุณค่าจากอวกาศ 

เพือ่พฒันาประเทศชาตแิละสงัคม” อกีทัง้ไดท้�ากจิกรรมต่างๆ เพ่ือรองรับการทีป่ระเทศไทยจะเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 

ในอนาคตอันใกล้นี้ 

นอกจากนี้ในปี 2553 ต่อเนื่องปี 2554 สทอภ. ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการน�าข้อมูลภาพจากดาวเทียม 

มาบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของประเทศด้วย

ในนามของ สทอภ. กระผมขอขอบคุณทุกท่านและทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการด�าเนินงาน

ของ สทอภ. อย่างดียิ่งเสมอมา และขอบคุณกรรมการบริหาร ผู้บริหาร อีกทั้งเจ้าหน้าที่ สทอภ. ในการสร้างคุณค่า

สู่ประเทศชาติและสังคมไทย

 (รศ. ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์)

 ประธานกรรมการบริหาร

 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สาร

รศ. ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์

ประธานกรรมการบริหาร สทอภ.
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(รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์)

ประธานกรรมการบริหาร

ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สาร

ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้อำานวยการ สทอภ.

เริ่มทศวรรษที่ 2 ของการด�าเนินงาน สทอภ. เร่งปรับเปลี่ยนการ

บริหารจัดการองค์กรทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีการท�างานเชิงรุกและ 

มผีลงานท่ีเปน็ประโยชน ์ตอบสนองต่อสังคมท่ีเปน็รูปธรรมเพ่ิมมากข้ึน รวมทัง้ 

มกีารพฒันาพันธมติรทางธรุกจิเพ่ือใหม้รีายได้มาพัฒนาองคก์รนอกเหนอืจาก

ที่ภาครัฐสนับสนุน โดยเฉพาะการด�าเนินธุรกิจกับหน่วยงานต่างประเทศ

ในปี 2554 สทอภ. ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ในด้าน

สงัคม เศรษฐกจิ ความมัน่คง เชน่ การใชข้อ้มลูจากดาวเทียมในการประเมนิความเสียหายจากอทุกภยัป ี2553 - 2554 

การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศมาตราส่วนใหญ่ (1:25,000) เพ่ือติดตามและประเมินพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก

ของประเทศไทยปี 2554 การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การกัดเซาะชายฝ่ังในประเทศไทยโดยใช้ภาพถ่าย

ดาวเทียม การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการติดตามการเปลี่ยนแปลงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อย่างต่อเน่ือง การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัด  

รวมทัง้สนับสนนุขอ้มลูใหห้นว่ยงานความมัน่คงภาครฐัน�าไปใชป้ระโยชนแ์ละปรบัปรงุระบบบรกิารเพือ่ใหต้อบสนอง

ทันต่อความต้องการ เป็นต้น และเพื่อให้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมีการพัฒนาอย่าง 

ตอ่เนือ่งและมกีารเผยแพรเ่ป็นทีรู่จ้กัอยา่งกวา้งขวาง สทอภ. จงึจดัฝกึอบรมดา้นวชิาการใหห้นว่ยงานทัง้ภาครฐัและ

เอกชนทั้งที่เป็นหลักสูตรประจ�าปี หลักสูตรเฉพาะทาง และหลักสูตรนานาชาติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดกิจกรรม

เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับเยาวชน ประชาชนทั่วไป เช่น จัดนิทรรศการ จัดค่ายเยาวชน จัดประกวดแข่งขันโครงงาน  

จดักจิกรรมคาราวานยานยนตแ์ห่งการเรยีนรูภ้มูสิารสนเทศสูช่มุชนรว่มกบัเครอืขา่ยศนูยภ์มูภิาคฯ 5 แหง่ และด�าเนนิ

โครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่ชุมชน นอกจากนี้ ยังพัฒนาความร่วมมือ

กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ หรือด้านธุรกิจ

การด�าเนนิงานเพือ่ตอบสนองตอ่สงัคมและประเทศชาตจิ�าเปน็ทีจ่ะตอ้งมกีารพฒันาความรู ้เทคโนโลย ี

ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ ให้น�าไปสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุดท้ังกับภาครัฐและเอกชน ดังนั้น  

ในปีงบประมาณ 2555 จึงได้เตรียมด�าเนินโครงการระบบติดตามเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยด้วย

ดาวเทียม ระยะที่ 2 และโครงการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ โดยโครงการนี้จะพัฒนาต่อยอดเพื่อน�าไป

สูก่ารสนับสนนุการผลติในภาคอตุสาหกรรมและภาคธรุกจิ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการขนาดกลางถงึขนาดเลก็ (SME) 

ซึ่งการด�าเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่จะรองรับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ท้ายนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สทอภ. รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

สถาบันการศึกษา และหน่วยงานระหว่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา สนับสนุน และสร้างความเจริญเติบโต

ให้ สทอภ. มีการด�าเนินงานที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 11 ปี

  

     (ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)

   ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
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ข้อมูล สทอภ.

GISTDA’s Profile

Geo-Informatics and Space Technology 
Development Agency (GISTDA) was officially  
established in 2000 as a public organization 
under the supervision of the Minister of Science 
and Technology. GISTDA is administered by the 
GISTDA Executive Board. The mission is to provide  
satellite data and geospatial information  
both within and outside the country and to 
promote the applications of satellite data in 
various fields, technology transfer and human 
resource development.

Vision of the organization : “Development 
and use of GIS and remote sensing technology  
for the national benefits”. The mission is to  
conduct activities relating to space technology  
including data acquisition, data processing, data 
services, consultancies, network development  
in academic, research and business areas,  
development of spatial data infrastructure, and 
personnel development in the field of space 
technology and geo-informatics.

GISTDA, having 322 employees, was  
divided into 6 groups, 4 offices, 4 centers and 1 
institute as the following; Internal Audit Group, 
Executive Support Group, Executive board  
Secretariat, Strategic Alliance Development 
Group, Research and Development Group, Office  
of Administration, Office of Strategy and  
International Relations, Office of Information and 
Communication Technology, Office of Services 
and Business Development, THEOS Operation  
Center, Earth Observation Center, Product 
Development Center, Geo-Informatics Center 
and Institute of Geo-Informatics Knowledge  
Development.

สทอภ. เป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์การ

มหาชน ก่อตั้งในปี 2543 ภายใต้การก�ากับดูแลของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มีคณะกรรมการบริหารก�าหนดนโยบายและควบคุมดูแล

การบริหารการด�าเนินการของส�านักงาน มีภารกิจหลัก

ในการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูล

ดาวเทียมในสาขาต่างๆ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี

และพัฒนาบุคลากร

วสิัยทศัน์ขององค์กร “มุ่งพฒันาและใช้เทคโนโลยี

ดาวเทียมส�ารวจทรัพยากรและภูมิสารสนเทศเพ่ือ

ประโยชน์ต่อประเทศชาติิ” โดยมีพันธกิจการด�าเนินงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีอวกาศตั้งแต่การผลิต  

จดัหา ให้บรกิารข้อมลู ให้ค�าปรกึษา การพฒันาเครอืข่าย 

ความร ่วมมือ งานวิจัย พัฒนาโครงสร ้างพ้ืนฐาน 

ด้านเทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ รวมทัง้การพฒันาบคุลากร

ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศด้วย

สทอภ. แบ่งส่วนงานออกเป็น 6 กลุ่ม 9 ส�านัก/

ศนูย์/สถาบนั ได้แก่ กลุม่ตรวจสอบภายใน กลุม่สนบัสนนุ

ผู้บริหารระดับสูง กลุ่มช่วยอ�านวยการคณะกรรมการ

บรหิาร กลุม่พัฒนาเครอืข่ายพนัธมติรธรุกิจ กลุม่วจิยัและ

พัฒนา กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของ

ประเทศ ส�านักบรหิาร ส�านกัยทุธศาสตร์และความร่วมมอื

ต่างประเทศ ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส�านักบริการและพัฒนาธุรกิจ ศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียม

ธีออส ศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน ศูนย์พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ข้อมูลดาวเทียม ศูนย์พัฒนาภูมิสารสนเทศ 

และสถาบันพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี

ภูมิสารสนเทศ ในปี 2554 สทอภ. มีบุคลากรปฏิบัติงาน

จ�านวน 322 คน 
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คณะกรรมการบริหาร 

สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 1.  รศ. ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์  ประธานกรรมการบริหาร 
   Assoc.Prof.Dr. Somchet Thinaphong Chairman of GISTDA Executive Board

 2.  ดร. พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   Dr. Pornchai Rujiprapa Permanent Secretary, Ministry of Science and Technology

 3.  นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
   Ms. Walairat Sriarun Director, Bureau of the Budget

 4.  พลโท อมรเทพ โรจนสโรช  เจ้ากรมแผนที่ทหาร (ด�ารงต�าแหน่งถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554) 
   Lt.Gen. Amornthep Rochanasaroj Director, Royal Thai Survey Department 
    (1 September 2010 - 31 March 2011) 

 5.  พลโท นพดล โชติศิริ เจ้ากรมแผนที่ทหาร (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554)
   Lt.Gen. Nopphadon Chotisiri Director, Royal Thai Survey Department (1 April 2011) 

 6.  ดร. สุพัทธ์ พู่ผกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   Dr. Supat Poopaka Member

 7.  รศ. ดร. นิพันธ์ จิตะสมบัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   Assoc.Prof.Dr. Nipant Chitasombat Member

 8.  ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   Dr. Buntoon Srethasirote Member

 9.  พลต�ารวจโท ทวีศักดิ์ ตู้จินดา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   Pol.Lt.Gen. Thaweesak Tuchinda Member

 10.  พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   Lt.Gen. Nuntadach Makeswat Member

11.  ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนผู้อ�านวยการ ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2553 - 22 มกราคม 2555  
    ผู้อ�านวยการ ตั้งแต่ 23 มกราคม 2555
   Dr. Anond Snidvongs Member, GISTDA Executive Board and Acting Executive Director, GISTDA 
    between 6 October 2010 - 22 January 2012
    Executive Director, GISTDA 23 January 2012
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คณะผู้บริหาร

สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 6. นางเปรมจิตต์ ปัทมจิตร ผู้อ�านวยการ ส�านักบริหาร

  Mrs. Premjit Padmachitra  Director, Office of Administration

 7. นางถนอมศรี รังสิกรรพุม ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์และความร่วมมือต่างประเทศ

  Mrs. Thanomsri Rangsikanbhum Director, Office of Strategy and International Relations

 8. นางสาวสมศรี เจริญวรโภคากุล  ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  Ms. Somsri Chareonvorpokakul Director, Office of Information and Communication Technology

 9. นางนิรมล ศรีภูมินทร์ ผู้อ�านวยการส�านักบริการและพัฒนาธุรกิจ

  Mrs. Niramon Sripumin Director, Office of Services and Business Development 

10.  นางสาวนวนิตย์ อภิชลติ  ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมธีออส

  Ms. Navanit Aphicholati Director, THEOS Operation Center 

11.  นายชัยยันต์ เมาลานนท์  ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน

  Mr. Chaiyan Maolanont Director, Earth Observation Center

12.  นางร�าพึง สิมกิ่ง ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้อมูลดาวเทียม

  Mrs. Ramphing Simking Director, Product Development Center

 13. ดร. เชาวลิต ศิลปทอง ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาภูมิสารสนเทศ

  Dr. Chaowalit Silapathong Director, Geo-informatics Center

14.  นางสาวสุภาพิศ ผลงาม  ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

  Ms. Supapis Polngam Director, Institute of Geo-Informatics Knowledge Development

 2. นายชาญชัย เพียรวิจารณ์พงศ์  รองผู้อ�านวยการ

  Mr. Chanchai Peanvijarnpong  Deputy Executive Director

 3. ดร. สุรชัย รัตนเสริมพงศ์  รองผู้อ�านวยการ

  Dr. Surachai Ratanasermpong  Deputy Executive Director

 4. นางปราณีต ดิษริยะกุล  รองผู้อ�านวยการ

  Mrs. Praneet Ditsariyakul Deputy Executive Director

 5. นายสามารถ ดวงวิจิตรกุล รองผู้อ�านวยการ

  Mr. Samard Doungwichitrkul  Deputy Executive Director

 1. ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการ

  Dr. Anond Snidvongs Executive Director
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ส� า นั ก ง า น พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี อ ว ก า ศ แ ล ะ 

ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ก่อตั้ง 

ขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 โดยมีภารกิจหลัก 

ในการให้บริการข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริม 

การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมในสาขาต่างๆ รวมถึงการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากร

วิสัยทัศน์

มุ ่ งพัฒนาและใช ้ เทคโนโลยีดาวเทียมส�ารวจ

ทรพัยากรและภมูสิารสนเทศเพือ่ประโยชน์ต่อประเทศชาติิ

พันธกิจ

1. ผลิต จัดหา รวบรวม วิเคราะห์ และจัดท�าคลัง

ข้อมูลจากดาวเทียมส�ารวจทรัพยากรและภูมิสารสนเทศ 

เพื่อการพัฒนาประเทศ

2. ให้บรกิารข้อมลูและให้ค�าปรกึษาด้านเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการให้บริการ

ด้านเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ ทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ

4. พัฒนาขีดความสามารถในการให ้บริการ  

การสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่ม และ 

หารายได้โดยไม่แสวงหาก�าไรจากการบรกิารทัง้ด้านวชิาการ 

และข้อมูล

5. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ

6. วิ จั ย และพัฒนา เทค โน โลยี อ วก าศและ 

ภูมิสารสนเทศ และระบบดาวเทียมส�ารวจทรัพยากร

7. พัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานด ้านเทคโนโลย ี

ภูมิสารสนเทศ

Geo-Informatics and Space Technology  
Development Agency (Public Organization) - GISTDA 
was established on November 3, 2000 with a 
mission to provide satellite data and geospatial 
information both within and outside the country 
and to promote the applications of satellite data 
in various fields, technology transfer and human 
resource development.

GISTDA’s Vision

Development and use of GIS and remote 
sensing technology for the national benefits

GISTDA’s Mission

1. To process, procure, collect, and analyze  
data from earth observation satellites and  
develop the archives of satellite data for national  
development.

2. To provide services for satellite data and 
consultation in geo-informatics both within and 
outside the country.

3. To develop networks of cooperation 
and services related to space technology and  
geo-information at national and international 
levels. 

4. To build up capacities in services, related 
industries, creation of value-added products, and 
generation of incomes on a non-profit basis from 
business related to technical and geo-informatics 
services.

5. To develop space technology and  
geo-informatics personnel at national and  
international levels.

6. To perform research and development 
in space technology, geo-informatics and remote 
sensing satellite system.

7. To develop National Spatial Data  
Infrastructure : NSDI

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Vision and Mission
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โครงสร้างการบริหาร

GISTDA Organizational Structure

ศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมธีออส 
THEOS Operation Center

ศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน 
Earth Observation Center

ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้อมูลดาวเทียม 
Product Development Center

กลุ่มช่วยอ�านวยการคณะกรรมการบริหาร 
Executive Board Secretariat

กลุ่มพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ 
Strategic Alliance Development Group

กลุ่มวิจัยและพัฒนา 
Research and Development Group

กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ภูมิสารสนเทศของประเทศ (NSDI)

National Spatial Data Infrastructure Group

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
Minister of Science and Technology

คณะรัฐมนตรี 
Cabinet

คณะกรรมการบริหาร 
Executive Board

คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
National Committee on Geo-Information

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
Internal Audit Group

ผู้อ�านวยการ 
Executive Director

รองผู้อ�านวยการ 
Deputy Executive Director

กลุ่มสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง
Executive Support Group

ส�านักบริหาร 
Office of Administration

ส�านักยุทธศาสตร์และความร่วมมือต่างประเทศ 
Office of Strategy and International Relations

ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Office of Information and Communication Technology

ส�านักบริการและพัฒนาธุรกิจ 
Office of Services and Business Development

ศูนย์พัฒนาภูมิสารสนเทศ 
Geo-Informatics Center

สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
Institute of Geo-Informatics Knowledge Development
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สทอภ. เป็นหน่วยงานของรัฐในก�ากับของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีคีณะกรรมการ
บรหิาร ซึง่ได้รบัการแต่งต้ังโดยคณะรฐัมนตร ีท�าหน้าทีก่�ากบั
การบริหารองค์กรมีคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
ท�าหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานนโยบายการพัฒนา
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตาม
นโยบายของรัฐบาล สทอภ. แบ่งส่วนงานตามภารกิจ ดังนี้ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.)

กตส. อยู่ภายใต้ก�ากับของคณะกรรมการบริหาร 
มหีน้าทีร่บัผดิชอบตรวจสอบและด�าเนินงานด้านการควบคมุ
ภายใน การงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ  
รวมทัง้ตรวจหลกัฐานเอกสารต่างๆ ของ สทอภ. ให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่ง และมติคณะกรรมการ
บริหาร ตลอดจนให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และ
นโยบายของ สทอภ. รวมทั้งเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการ
ในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สทอภ.  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงาน 
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้กีย่วข้อง

ส่วนกลาง

• กลุ่มสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง (กสส.)

สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของผู้บริหารระดับสูง  
การด�าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย  
ตัวชี้วัดของ สทอภ. ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานที่ต้องใช้ 
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในเชิง
เทคนิคหรอืวชิาการ ปฏบิตัหิน้าทีฝ่่ายเลขานกุารของผูบ้รหิาร 
ระดบัสงู ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนับสนุนการปฏบิติังานของ
ส�านัก/ศูนย์อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

• กลุ่มช่วยอ�านวยการคณะกรรมการบริหาร (กชก.)

ปฏบิตัหิน้าท่ีฝ่ายเลขานุการและประสานการประชุม 
คณะกรรมการบริหาร สทอภ. และการสัมมนาร่วมระหว่าง
คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการ
ประชมุผูบ้รหิารและการประชมุอืน่ของ สทอภ. ตามทีไ่ด้รบั
มอบหมาย และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• กลุ่มพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ (กพพ.)

สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศ และวิเคราะห์พันธมิตรทั้งใน

ด้านจดุแข็ง จดุอ่อน วฒันธรรมองค์กร ตลอดจนรปูแบบการ
ท�างานในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัความร่วมมอื รวมทัง้การบรหิาร
จดัการโครงการ (Project Management) ท่ี สทอภ. ร่วมกบั 
พนัธมติรให้สามารถด�าเนนิการจนแล้วเสรจ็ แล้วรายงานผล
ต่อผู้บริหารต่อไป

• กลุ่มวิจัยและพัฒนา (กวพ.)

ด�าเนินการจัดท�าวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้ง 
การศึกษา ส�ารวจ ติดตาม วิเคราะห์ และก�าหนดแผนงาน  
ติดตามความก ้าวหน ้าด ้านงานวิจัยและพัฒนาด ้าน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของ สทอภ. รวมทั้ง
น�าผลงานวิจัยไปสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญา และขยาย
ผลสูภ่าคธรุกจิและอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้แสวงหา 
ประสาน และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังในและต่าง
ประเทศ

• กลุ ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของ
ประเทศ (กคภ.) 

รับผิดชอบในการศึกษา ส�ารวจ วิเคราะห์ จัดท�า
แผน ติดตามและประเมิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ภูมิสารสนเทศของประเทศ (National Spatial Data  
Infrastructure: NSDI) รวมทั้งการบริหาร/จัดการ/ด�าเนิน
งานด้านระบบสืบค้นและแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
(Geo-spatial Clearing House) ภายใต้กรอบ NSDI 
และสนับสนุน ส่งเสริม และถ่ายทอดการใช้งานมาตรฐาน 
ภูมิสารสนเทศและความรู้ความเข้าใจด้าน NSDI ไปสู่ผู ้
ใช้งานในทุกระดับ นอกจากนี้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ และอ�านวยการ
การจัดประชุม ประสานงาน ของคณะอนุกรรมการต่างๆ  
ภายใต้คณะกรรมการฯ

ส�านักบริหาร (สบห.)

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของ สทอภ. 
งานการคลัง งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
การพฒันาองค์กร การจดัระบบงาน การปรบัปรงุโครงสร้าง 
ก�าหนดกรอบภารกิจ และกรอบอัตราก�าลัง งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานนิติกรรมและการบริหารสัญญา  
ตลอดจนงานที่ไม่ได้ก�าหนดเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด 
โดยเฉพาะ 
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ส�านักยุทธศาสตร์และความร่วมมือต่างประเทศ 
(สยต.)

รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท�าแผนแม่บทและแผน
ยุทธศาสตร์ของ สทอภ. การจัดท�าแผนงาน/โครงการ  
แผนงบประมาณ แผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการ
ตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงานของส�านกั/ศนูย์/สถาบัน/
กลุ่ม และภาพรวมขององค์กร รวมทั้งการด�าเนินงานด้าน
ความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สสส.)

รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการและพัฒนา
ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัด
ท�าแผนแม่บทและแผนปฏบิติัการเทคโนโลยสีารสนเทศของ  
สทอภ. รวมถึงการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ส�านักบริการและพัฒนาธุรกิจ (สบพ.)

รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการข้อมูลจากดาวเทียม 
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ข้อมูลสมุทรศาสตร์ และผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบการบริการข้อมูลที่มี
ประสทิธภิาพแบบครบวงจร เพือ่ให้เข้าถงึผูใ้ช้ข้อมลูทุกระดบั
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ศึกษา วเิคราะห์ และวางแผน
เพือ่พฒันาธรุกจิ การตลาด รวมทัง้การประชาสมัพนัธ์องค์กร 

ศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมธีออส (ศธอ.)

รบัผดิชอบเกีย่วกบัการบรหิารจดัการดาวเทยีมไทยโชต  
ในการปฏิบัติการควบคุม สั่งการ วางแผนการถ่ายภาพ 
วิเคราะห์ค�านวณต�าแหน่งและวงโคจรดาวเทียมไทยโชต 
รวมทั้งปฏิบัติการรับสัญญาณและผลิตข้อมูลดาวเทียม 
ไทยโชต ตรวจสอบคุณภาพและปรับเทียบข้อมูลให ้
ได้มาตรฐานสากล ท�าการศึกษา วิจัยและพัฒนางาน
ด้านวิศวกรรมดาวเทียมและการพัฒนาดาวเทียมส�ารวจ
ทรัพยากรดวงต่อไปของประเทศไทย ตลอดจนการพัฒนา
ความร่วมมือภายใต้การด�าเนินการดาวเทียมไทยโชตกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

ศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (ศดพ.)

รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับสัญญาณจากดาวเทียม
ดวงอื่น การผลิตข้อมูลจากดาวเทียมต้นฉบับ และการจัด 

การคลงัข้อมลูจากดาวเทยีม เพือ่การจดัเกบ็และบ�ารงุรกัษา
ข้อมลูจากดาวเทยีม ตลอดจนการตรวจสอบศกึษา วจิยั และ
พัฒนา ทั้งในด้านการผลิต การรับสัญญาณ การบริหารคลัง
ข้อมูล และระบบเครือข่าย

ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้อมูลดาวเทียม (ศพท.)

รั บ ผิ ด ชอบ เ ก่ี ย ว กั บก า รพัฒนา ฐ านข ้ อ มู ล 
ภมูสิารสนเทศระดบัประเทศ การพฒันาระบบเครอืข่ายเพือ่
การบรกิารฐานข้อมลู การพฒันารปูแบบการใช้ประโยชน์ฐาน
ข้อมลูเพือ่การบรกิาร และด�าเนนิการพฒันาข้อมลูดาวเทยีม 
เพิ่มค่าต่างๆ โดยพัฒนาข้อมูลดาวเทียมแบบออร์โท ข้อมูล 
ภมูสิารสนเทศพืน้ฐาน (FGDS) การผลติแผนที ่รวมทัง้พฒันา
คณุภาพและมาตรฐานข้อมลูดาวเทยีม การพฒันาผลติภณัฑ์
และนวัตกรรมสร้างสรรค์ และงานวิจัย การพัฒนารูปแบบ
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ศูนย์พัฒนาภูมิสารสนเทศ (ศภส.)

รับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ 
พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการ
บรหิารจดัการทรพัยากร สมทุรศาสตร์ สิง่แวดล้อม ภยัพบิตัิ
และความมั่นคง รวมถึงจัดท�าแผนท่ีเฉพาะเรื่องในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์จากข้อมูลจากดาวเทียม การพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ เพื่อ
บรูณาการข้อมลูภมูสิารสนเทศพืน้ฐาน ให้บรกิารค�าแนะน�า
ปรึกษาทางวิชาการ ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศแบบบูรณาการและพร้อมใช้ รวมท้ังพัฒนา
ซอฟต์แวร์ด้านภูมิสารสนเทศ 

สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ (สพอ.)

รบัผดิชอบเกีย่วกบัการส่งเสรมิ สนบัสนนุ และเร่งรดั
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ของประเทศ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยการจัด
ฝึกอบรมหลกัสตูรท่ัวไปและหลกัสตูรเฉพาะด้าน ตัง้แต่ระดบั
พื้นฐานจนถึงระดับสูงให้กับหน่วยงานต่างๆ การจัดประชุม
วชิาการ การประชุมเชิงปฏบัิตกิาร สมัมนา และการบรรยาย
พิเศษ ท้ังระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังศึกษา ค้นคว้า 
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู ้ด ้านเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ รวมถึงพัฒนาหลักสูตร ต�ารา และสื่อการ
เรียนการสอนที่ได้มาตรฐานทุกระดับ
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2550 2551 2552 2553 2554

         ผู้บริหาร (หัวหน้าฝ่ายขึ้นไป) 35 33 35 40 45

         วิศวกร 26 22 42 43 42

         นักภูมิสารสนเทศ 53 56 69 52 67

         นักคอมพิวเตอร์/นักวิชาการ/นักวิจัย 12 29 21 24 23

         เจ้าหน้าที่สนับสนุนภารกิจด้านต่างๆ  

         ของ สทอภ.

106 123 124 137 145

     

2550 2551 2552 2553 2554

         ต�่ากว่าปริญญาตรี 10 18 23 24 26

         ปริญญาตรี 130 143 150 146 163

         ปริญญาโท 85 95 110 119 128

         ปริญญาเอก 7 7 8 7 5
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รายงานสถานะทางการเงิน

 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

 รายงานแสดงฐานะทางการเงิน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 30 กันยายน 2553 

หน่วย : บาท

2554 2553 เพิ่ม (ลด) %

 สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  876,219,558.59  1,544,520,908.97 (668,301,350.38)  (43.27)

เงินลงทุนชั่วคราว  1,024,929,582.82  503,610,259.40 521,319,323.42  103.52

ลูกหนี้ภาพถ่ายดาวเทียม  16,081,545.89  22,497,066.42 (6,415,520.53) (28.52)

สินค้าคงเหลือ  1,585,000.04  573,354.33 1,011,645.71 176.44 

วัสดุคงเหลือ  2,149,882.67  1,548,893.25 600,989.42 38.80 

รายได้ค้างรับ  8,459,137.83  4,777,971.11 3,681,166.72 77.04 

ลูกหนี้กรมศุลกากร  207,380.00  207,380.00 0.00 0.00 

ลูกหนี้กรมสรรพากร  14,800,321.61  - 14,800,321.61 0.00 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  4,228,838.54  2,580,287.69 1,648,550.85 63.89 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,948,661,247.99  2,080,316,121.17 (131,654,873.18) (6.33)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ  4,289,675,745.55  5,573,177,796.06 (1,283,502,050.51) (23.03)

สินทรัพย์ระหว่างท�า  120,648,037.92  8,835,615.89 111,812,422.03 1,265.47 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  9,730,404.92  13,696,797.70 (3,966,392.78) (28.96)

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,420,054,188.39  5,595,710,209.65 (1,175,656,021.26) (21.01)

  

 รวมสินทรัพย์  6,368,715,436.38  7,676,026,330.82 (1,307,310,894.44) (17.03)

หมายเหตุ: งบการเงินอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี 
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 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

 งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 30 กันยายน 2553 

หน่วย : บาท

2554 2553 เพิ่ม (ลด) %

 หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน : 

เจ้าหนี้  52,753,086.87  25,908,688.88 26,844,397.99 103.61 

เจ้าหนี้กรมสรรพากร  28,920,993.13  51,109,170.62 (22,188,177.49) (43.41)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  7,818,379.18  2,856,788.52 4,961,590.66 173.68 

ภาษีเงินได้ หัก ที่จ่ายค้างจ่าย  658,472.39  550,959.85 107,512.54 19.51 

เงินสนับสนุนวิจัยโครงการร่วมมือ 

 ผลิตนักวิจัยวิทยาศาสตร์

 900,000.00  100,000.00 800,000.00 800.00

รายได้รับล่วงหน้า  4,287,051.58  4,691,995.26 (404,943.68) (8.63)

รายได้จ�าหน่ายหนังสือธรณีฯ 

 รอทูลเกล้าฯ

 691.35  691.35 0.00 0.00

รายได้จ�าหน่ายแผนที่ภาพดาวเทียม 

 รอน�าส่งกรมแผนที่ทหาร 

 105,676.68  105,676.68 0.00 0.00 

เงินมัดจ�ารับและเงินค�้าประกันสัญญา  10,132,769.21  5,547,815.25 4,584,953.96 82.64

 รวมหนี้สินหมุนเวียน  105,577,120.39  90,871,786.41 14,705,333.98 16.18 

 รวมหนี้สิน  105,577,120.39  90,871,786.41 14,705,333.98 16.18 

สินทรัพย์สุทธิ  6,263,138,315.99  7,585,154,544.41 (1,322,016,228.42) (17.43)

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  

ทุน  252,201,883.79  252,201,883.79 0.00 0.00 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม  6,010,936,432.20  7,332,952,660.62 (1,322,016,228.42) 18.03 

 รวมสินทรัพย์สุทธิ  6,263,138,315.99  7,585,154,544.41 (1,322,016,228.42) (18.03)

หมายเหตุ: งบการเงินอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี 
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ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

 งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน 

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 30 กันยายน 2553 

หน่วย : บาท

2554 2553 เพิ่ม (ลด) %

รายได้จากการด�าเนินงาน:

  รายได้จากรัฐบาล :

  รายได้จากงบประมาณ 284,550,700.00 218,681,800.00 65,868,900.00 30.12 

  รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล-งบกลาง 26,960,000.00 23,700,000.00 3,260,000.00 13.76 

  รายได้เงนิอดุหนนุจากรฐับาล-งบกนัเหลือ่มปี 54,450,000.00 134,080,000.00 (79,630,000.00) (59.39) 

  รวมรายได้จากรัฐบาล 365,960,700.00 376,461,800.00 (10,501,100.00) (2.79)

รายได้จากแหล่งอื่น :  

  รายได้จากการขายข้อมูลดาวเทียม 65,927,289.83 64,481,010.31 1,446,279.52 2.24 

  รายได้ค่าฝึกอบรม/ถ่ายทอด 5,634,955.70 4,706,485.84 928,469.86 19.73 

  รายได้จากการจ�าหน่ายหนังสือ 3,481.87 29,223.00 (25,741.13) (88.09)

  รายได้บริการให้ค�าปรึกษา 4,618,920.57 11,734,378.00 (7,115,457.43) (60.64)

  รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 47,809,362.39 25,237,403.79 22,571,958.60 89.44 

  รายได้อื่น 5,298,163.92 5,351,049.72 (52,885.80) (0.99)

   รวมรายได้จากแหล่งอื่น 129,292,174.28 111,539,550.66 17,752,623.62 15.92 

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 495,252,874.28 488,001,350.66 7,251,523.62 1.49 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน    

  ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 155,351,877.95 125,348,854.29 30,003,023.66 23.94 

  ค่าสาธารณูปโภค 19,847,037.84 20,615,153.00 (768,115.16) (3.73)

  ค่าข้อมูลดาวเทียม 55,356,553.59 51,988,827.55 3,367,726.04 6.48 

  ค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียม 24,114,469.77 29,423,510.90 (5,309,041.13) (18.04)

  ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น 161,406,611.69 201,290,222.06 (39,883,610.37) (19.81)

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 1,403,258,488.05 1,416,852,629.26 (13,594,141.21) (0.96)

รวมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 1,819,335,038.89 1,845,519,197.06 (26,184,158.17) (1.42)

รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการด�าเนนิงาน (1,324,082,164.61) (1,357,517,846.40) 33,435,681.79 2.46 

รายได้ที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากการแปลงค่าเงินตรา

ต่างประเทศสุทธิ 2,559,442.19 17,552,461.61 (14,993,019.42) (85.42)

รวมรายได้ที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน 2,559,442.19 17,552,461.61 (14,993,019.42) (85.42)

รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (1,321,522,722.42) (1,339,965,384.79) 18,442,662.37 1.38 

หมายเหตุ: งบการเงินอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี
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ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 30 กันยายน 2553 

 หน่วย : บาท
2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (1,321,522,722.42) (1,339,965,384.79)
รายการปรับกระทบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
จากกิจกรรมด�าเนินงาน
 ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ�าหน่าย 1,403,258,488.05 1,416,852,629.26 
 รายการปรับปรุงกับรายได้สูง /(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (493,506.00) (263,468.38)
รายได้สุงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ 81,242,259.63 76,623,776.09 
และหนี้สินด�าเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
 ลูกหนี้ค่าภาพถ่ายดาวเทียม 6,415,520.53 10,021,294.47 
 สินค้าคงเหลือ (1,011,645.71) 131,000.18 
 วัสดุคงเหลือ (600,989.42) (379,527.07)
 รายได้ค้างรับ (3,681,166.72) (763,198.44)
 ลูกหนี้กรมศุลกากร 0.00 4,870,476.00 
 ลูกหนี้กรมสรรพากร (14,800,321.61)
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1,648,550.85) (1,695,393.17)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
 เจ้าหนี้ 26,844,397.99 (170,716,876.09)
 เจ้าหนี้กรมสรรพากร (22,188,177.49) 51,109,170.62 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4,961,590.66 (3,596,700.61)
 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 107,512.54 16,886.10 
 เงินสนับสนุนวิจัยโครงการฯ 800,000.00 (900,000.00)
 รายได้รับล่วงหน้า (404,943.68) (558,561.58)
 รายได้จ�าหน่ายหนังสือห้วงอวกาศฯ รอทูลเกล้า 0.00 (130,510.00)
 เงินมัดจ�ารับและเงินค�้าประกันสัญญา 4,584,953.96 2,142,496.85 
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน 80,620,439.83  (33,825,666.65)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
 เงินสดรับจากเงินลงทุน (521,319,323.42) 431,849,607.96 
 เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ (227,602,466.79) (158,528,001.78)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (748,921,790.21) 273,321,606.18 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (668,301,350.38) 239,495,939.53 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 1,544,520,908.97 1,305,024,969.44 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 876,219,558.59 1,544,520,908.97 
 
หมายเหตุ: งบการเงินอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี
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ดาวเทียมไทยโชต

Thaichote Satellite

Thaichote satellite, launched into the 
orbit on October 1, 2008, has started providing  
services since June 2009.   The satellite  
systems, the ground control systems and 
the ground receiving systems continued 
to operate successfully, only 36% of the 
satellite fuel has been used for orbit  
adjustments to maintain the orbital plane 
and for maneuvering around the space  
objects 7 times.  The satellite imaging plans 
were improved for the Thaichote Satellite  
ground receiving stations abroad to achieve 
the data production efficiency. The  
development of satellite tracking status,  
Satellite Operational Dynamic Assistant System  
(SODAs), provided the correct status  
assessment resulting in the optional use of 
the satellite.

Thaichote satellite products consist of a 
single-band product (PAN) and multispectral  
product (MS) in level 0, 1A, 2A and  
Pansharpened.  The image archives contain  
in area of 343,849 images dated from October 
17, 2008 to September 30, 2011.  The images  
provided to the users were used national  
security, water resource, land use, agriculture,  
natural resources, environment and disaster,  
city planning and mapping, forestry, academic,  
etc.  

ดาวเทียมไทยโชตขึ้นสู่วงโคจร วันที่ 1 ตุลาคม 

2551 และเริ่มให้บริการข้อมูลดาวเทียมในเดือน

มิถุนายน 2552 ซึ่งระบบต่างๆ ของดาวเทียมยังคง

ท�างานปกติ ส�าหรับเชือ้เพลงิของดาวเทยีมใชไ้ปเพยีง 

36% มกีารปรบัวงโคจรเพือ่รกัษาระดบัระนาบวงโคจร

และหลบหลีกวัตถุอวกาศรวม 7 คร้ัง ส�าหรับระบบ

ควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมภาคพ้ืนดินยังคงมี

สภาพการด�าเนนิงานปกตเิชน่กนั ทัง้นีไ้ดม้กีารปรบัปรงุ

ระบบการวางแผนการถ่ายภาพให้รองรับกับสถานี

รับสัญญาณดาวเทียมไทยโชตในต่างประเทศ เพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบผลิตข้อมูลดาวเทียม เพ่ือให้เกิด

การใช้ประโยชน์จากดาวเทียมไทยโชตให้คุ้มค่าที่สุด

ดาวเทียมไทยโชตผลิตข้อมูลประกอบด้วย

ผลิตภัณฑ์แบบช่วงคลื่นเดียว (PAN) และผลิตภัณฑ์

หลายช่วงคลื่น (MS) ในระดับ Level 0, 1A, 

2A และผลิตภัณฑ์ Pan-sharpened ตั้งแต่ 17 

ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2554 มีภาพในคลัง

ข้อมูลจ�านวน 343,849 ภาพ ทั้งนี้ ผู้ขอรับบริการ

ข้อมูลดาวเทียมไทยโชตน�าไปใช้ประโยชน์หลายด้าน 

ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการเกษตร การใช้ที่ดิน 

ทรัพยากร ผังเมืองและการท�าแผนที่ ป่าไม้ ภัยพิบัติ 

สนับสนุนด้านการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ ปี 2554 มีการ

ใช้ข้อมูลดาวเทียมไทยโชตในด้านความมั่นคงสูงสุด
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สถานะระบบต่างๆ ของดาวเทียมไทยโชต

ระบบ สถานะ

ระบบควบคุมการเอียงตัวและวงโคจร การท�างานปกติ

ระบบอุปกรณ์กล้อง (PAN และ MS) การท�างานปกติ

ระบบพลังงานไฟฟ้า การท�างานปกติ

ระบบควบคุมความร้อน การท�างานปกติ

ระบบการจัดการค�าสั่ง - ข้อมูล การท�างานปกติ

ระบบซอฟต์แวร์ การท�างานปกติ

ปริมาณเชื้อเพลิงคงเหลือ 50 กิโลกรัม

นับจากที่ดาวเทียมไทยโชตขึ้นสู่วงโคจร เมื่อวันที่ 1 

ตุลาคม 2551 เป็นเวลากว่า 3 ปีแล้วที่ดาวเทียมไทยโชต

ปฏิบัติหน้าที่เปรียบเสมือนดวงตาของประเทศอย่างเต็ม

สมรรถนะ โดยระบบหลักบนดาวเทียม ประกอบด้วยระบบ

กล้อง ระบบการจัดการข้อมูล ระบบ Flight Software 

ระบบจัดการพลังงาน ระบบควบคุมอุณหภูมิและระบบ

ควบคุมการทรงตัว มีสถานภาพการท�างานปกติอยู ่บน

อุปกรณ์หลักทั้งหมดตามที่ออกแบบไว้ ยังไม่มีการสลับไป

ใช้อุปกรณ์ส�ารองแต่อย่างใด ดาวเทยีมยงัคงปฏบิติัภารกจิได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับช่วงของการเริ่มต้นใช้งาน 

ปัจจัยหลักที่ก�าหนดอายุการใช้งานของดาวเทียม

คือ ปริมาณเชื้อเพลิงคงเหลือและการเสื่อมของแบตเตอรี่ 

โดยปัจจุบันแบตเตอรี่มีสภาวะการท�างานปกติ ในส่วนของ

ปริมาณเชื้อเพลิงนั้น เมื่อดาวเทียมปฏิบัติหน้าที่ไประยะ

หนึง่ ระดบัความสงูของวงโคจรจะลดต�า่ลง ซึง่เป็นผลมาจาก 

แรงดึงดูดของโลกและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการ 

โคจรของดาวเทียมอาจมีวัตถุอวกาศพุ่งเข้าชนได้ จึงต้องมี

การปรบัวงโคจรดาวเทยีมเป็นระยะ อย่างน้อยปีละ 1 - 2 ครัง้  

สถานภาพดาวเทียมไทยโชต

เพื่อรักษาระดับความสูงของดาวเทียมให้เป็นไปตามท่ี

ก�าหนดและรักษาระนาบวงโคจรของดาวเทียมให้เป็นปกติ  

รวมทั้งการหลบหลีกวัตถุอวกาศที่อาจพุ ่งเข ้าชนด้วย  

ซึ่งการปรับวงโคจรในแต่ละครั้งดาวเทียมจะใช้เชื้อเพลิง 

โดยเฉลี่ย 200 - 300 กรัม 

ท่ีผ่านมาดาวเทียมไทยโชตมีการปรับวงโคจรรวม

ทั้งสิ้น 7 ครั้ง ปัจจุบันดาวเทียมไทยโชตคงเหลือเชื้อเพลิง

จ�านวน 50 กิโลกรัม เทียบกับปริมาณเริ่มต้น 78 กิโลกรัม 

(คิดเป็น 64%) เมื่อค�านวณจากปริมาณเชื้อเพลิงที่ต้อง

ส�ารองไว้ใช้ในการปรับวงโคจรช่วงที่ดาวเทียมหมดอายุ

จ�านวน 30 กิโลกรัม จะยังมีเชื้อเพลิงคงเหลือในการปรับ 

วงโคจรปกติ 20 กิโลกรัม ซึ่งเพียงพอกับการใช้งานได้อีก  

15 ปี (ใช้ปรมิาณโดยเฉลีย่ 0.75 กโิลกรมัต่อปี) ทัง้นี ้ช่วงที่ 

มกีารปรบัวงโคจรและบ�ารงุรกัษาดาวเทยีมนัน้ระยะเวลา 

ดังกล่าว ไม่สามารถสั่งดาวเทียมถ่ายภาพได้ 

ในปี 2554 ดาวเทยีมไทยโชตปฏบิตัภิารกจิถ่ายภาพ

จ�านวนรวมทัง้สิน้ 352 วนั คดิเป็นค่าเฉลีย่ 96.4% ของระยะ

เวลาที่ดาวเทียมสามารถถ่ายภาพได้ต่อปี

Thaichote Satellite System Status

Discription Status

Attitude Determination and 

Control System

Normal/Operational

Payload (PAN & MS) System Normal/Operational

Electrical Power System Normal/Operational

Thermal Control System Normal/Operational

Command and Data Handling 

System

Normal/Operational

Flight Software System Normal/Operational

Fuel remaining 50 kilograms
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ตารางสรุปการปรับวงโคจรของดาวเทียมไทยโชต

ครั้งที่ วันที่ ประเภทการปรับวงโคจร ผลการปรับวงโคจร

1 10 
กุมภาพันธ์ 
2553

การปรับวงโคจรเพื่อบ�ารุงรักษาวงโคจรให้
อยู ่ในระดับความสูงท่ีก�าหนด (In-plane 
Manoeuvre Maintenance)

รักษาระดับความสูงของดาวเทียมไทยโชต 
ให้เป็นปกติ ด้วยการปรับแก้ความสูงของ 
วงโคจรแบบ Ground Track Error  
Maintenance โดยการปรบัวงโคจรในครัง้นี้  
เป็นการปรับลดความสูงของดาวเทียมลง 
40 เมตร

2 23 
พฤศจิกายน 
2553

การปรับวงโคจรเพื่อบ�ารุงรักษาวงโคจรให้
อยู่ในแนวระนาบที่ก�าหนด (Out of plane 
Manoeuvre Maintenance)

รักษาระนาบวงโคจรของดาวเทียมไทยโชต 
ให้เป็นปกติ ด้วยการปรับแก้ระนาบวงโคจร
แบบ Local Solar Time Error Maintenance  
โดยการปรับวงโคจรในครั้งนี้ เป็นการปรับ
เพิ่มองศาการเอียงของระนาบดาวเทียม 
0.0895 องศา

3 15 
ธันวาคม 
2553

การปรับวงโคจรเพื่อหลบวัตถุอวกาศ ตาม
การแจ้งเตือนของหน่วยงานอวกาศ Joint 
Space Operations Center (JSpOC)

ปรบัลดความสงูของวงโคจรลง 80 เมตร เพือ่
หลบวัตถุอวกาศท่ีอาจเข้าชนและสร้างความ
เสียหายให้ดาวเทียมไทยโชต โดยเป็นการ
ปรับวงโคจรแบบรักษาจุดเยื้องศูนย์กลาง 
Eccentricity แบบ 1 impulse

4 19 
เมษายน 
2554

การปรับวงโคจรเพื่อบ�ารุงรักษาวงโคจรให้
อยู ่ในระดับความสูงท่ีก�าหนด (In-plane 
Manoeuvre Maintenance)

รักษาระดับความสูงของดาวเทียมไทย
โชตให้เป็นปกติ ด้วยการปรับแก้ความสูง
ของวงโคจรแบบ Ground Track Error  
Maintenance โดยการปรบัวงโคจรในครัง้นี้  
เป็นการปรับเพิ่มความสูงของดาวเทียมขึ้น 
101 เมตร

5 7 
พฤษภาคม 
2554

การปรับวงโคจรเพื่อหลบวัตถุอวกาศ ตาม
การแจ้งเตือนของหน่วยงานอวกาศ Joint 
Space Operations Center (JSpOC)

ปรับลดความสูงของวงโคจรลง 105 เมตร 
เพื่อหลบวัตถุอวกาศท่ีอาจเข้าชนและสร้าง
ความเสียหายให้ดาวเทียมไทยโชต โดยการ
ปรับวงโคจรแบบรักษาจุดเยื้องศูนย์กลาง 
Eccentricity แบบ 1 impulse 

6 10 
พฤษภาคม 
2554

เพ่ือบ�ารุงรักษาวงโคจรหลังจากการปรับ
วงโคจรเพื่อหลบวัตถุอวกาศในวันที่  7 
พฤษภาคม 2554 (Re-initialized In-plane 
Manoeuvre Maintenance)

รกัษาระดบัความสงูของดาวเทยีมไทยโชตให้
เป็นปกต ิด้วยการปรบัแก้ความสงูของวงโคจร
แบบ Ground Track Error Maintenance  
โดยการปรับวงโคจรในครั้งนี้ เป็นการปรับ
เพิ่มความสูงของดาวเทียมขึ้น 111 เมตร
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ครั้งที่ วันที่ ประเภทการปรับวงโคจร ผลการปรับวงโคจร

7 3 
เมษายน 
2554

การปรับวงโคจรเพื่อบ�ารุงรักษาวงโคจรให้
อยู ่ในระดับความสูงที่ก�าหนด (In-plane 
Manoeuvre Maintenance)

รักษาระดับความสูงของดาวเทียมไทย
โชตให้เป็นปกติ ด้วยการปรับแก้ความสูง
ของวงโคจรแบบ Ground Track Error  
Maintenance โดยการปรบัวงโคจรในครัง้นี้ 
เป็นการปรับเพิ่มความสูงของดาวเทียมข้ึน 
108 เมตร

สทอภ. เริ่มรับสัญญาณข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชตอย่างเต็มรูปแบบภายหลังจากที่ดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรในระดับ 

822 กิโลเมตร และเปิดให้บริการข้อมูลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 โดยตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2551 ถึง 

30 กันยายน 2554 สรุปผลการรับสัญญาณรวม 3,516 ครั้ง

ตารางสรุปผลการรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต

การรับสัญญาณข้อมูล จ�านวนครั้ง
จ�านวนภาพในคลังข้อมูล

PAN MS

17 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552  1,185  29,785  27,361

1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553  1,169  89,691  28,348

1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554  1,162  92,298  30,382

รวมทั้งสิ้น  3,516
 257,309  86,540

343,849

ผลิตภัณฑ์ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต มีให้เลือกหลายแบบ โดยแต่ละแบบจะใช้การผสมช่วงคลื่นที่แตกต่างกัน  

ท�าให้รายละเอียดจุดภาพของผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์แบบช่วงคลื่นเดียว (Panchromatic: PAN) 

และผลิตภัณฑ์ภาพสีเชิงคลื่น (Multispectral: MS) โดยผลิตภัณฑ์จากข้อมูลดาวเทียมไทยโชตมีการปรับแก้ 2 ระดับ  

(Level 1A, 2A) และผลิตภัณฑ์ Pan-sharpened ซึ่งสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้ข้อมูลดาวเทียมไทยโชตได้ที่เว็บไซต์ 

http://www.gistda.or.th/ ในหัวข้อผลิตภัณฑ์และการบริการ ท้ังนี้ ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากฝ่ายรับสัญญาณและผลิตภาพ  

ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2554 รวมทั้งสิ้น 11,999 ภาพ

สรุปผลการผลิตข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต

วันที่
ประเภทผลิตภัณฑ์ (ภาพ)

รวม
PAN 1A MS 1A PAN 2A MS 2A PS

17 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552 220 691 1,302 1,219 213 3,645

1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553  1,007 404 1,181 1,561 204 4,357

1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554 761 409 1,582 918 327 3,997

รวมทั้งสิ้น  1,988 1,504 4,065 3,698 744 11,999

ในคลงัข้อมลูดาวเทยีมไทยโชตมภีาพถ่ายในพืน้ทีต่่างๆ ทีส่�าคญัแถบภมูภิาคอาเซยีนและทัว่โลก ซึง่บนัทกึภาพระหว่าง

เดอืนกรกฎาคม ปี 2552 - กนัยายน 2554 ทัง้นี ้ประเทศทีม่ภีาพถ่ายจากดาวเทยีมไทยโชตครอบคลมุทัว่ประเทศแล้ว ได้แก่ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ภูฏาน อินเดีย ไอร์แลนด์ ลิทัวเนีย สโลวัก ปาปัวนิวกินี นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร โปแลนด์
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ระบบควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมภาคพื้นดิน

ระบบควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมภาคพื้นดิน 

มีสภาวะการด�าเนินงานปกติ นอกเหนือจากการใช้งาน

ปกติแล้ว ได้มีการปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ท�างานให้มีศักยภาพมากขึ้น ได้แก่

การปรับปรุงระบบวางแผนการถ่ายภาพให้รองรับกับ 

สถานีรับสัญญาณในต่างประเทศ จากเดิมที่ก�าหนดให้

ดาวเทียมไทยโชตส่งข ้อมูลภาพลงมายังสถานีหลักที่

ประเทศไทย ได้มีการวางแผนพัฒนาให้ดาวเทียมไทยโชต

สามารถส่งข้อมูลไปยังสถานีลูกค้าในต่างประเทศอีก 16 

สถานีได้ รวมทั้งการน�าข้อมูลพยากรณ์อากาศ ผนวกรวม

เข้าไปในขั้นตอนการวางแผนการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตข้อมูลดาวเทียม เพื่อให้

สามารถผลิตข้อมูลได้เพิ่มข้ึนเพื่อรองรับกับความต้องการ

ข้อมูลจากผู้ใช้ในแต่ละวัน

การท�าสัญญากับสถานีที่ขั้ วโลกเหนือ ( เมืองคิ รูน ่า 

ประเทศสวีเดน) เพื่อใช้รับส่งสัญญาณควบคุมดาวเทียม 

ในกรณีท่ีต้องการเพิ่มจ�านวนครั้งในการติดต่อหรือส่งค�าสั่ง

ภารกิจเร่งด่วนและรับสัญญาณภาพเพิ่มจากสถานีปกติที่

ประเทศไทย เพื่อให้สามารถถ่ายภาพได้เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน

อย่างไรก็ตาม สทอภ. ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิธีการ

ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมไทยโชตให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด

ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไม่หยุดยั้งต่อไป

สถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การแสดงผลวงโคจรดาวเทียมไทยโชต ผ่านโปรแกรม Google earth
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การวางแผนถ่ายภาพและรับสัญญาณ

ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต ประจำาปี 2554

สทอภ. ได้วางแผนให้ดาวเทียมไทยโชตถ่ายภาพในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้การใช้งานของ

ดาวเทยีมไทยโชตเกดิประโยชน์และมปีระสทิธภิาพสงูสดุ โดยการถ่ายภาพแบ่งเป็น 4 ลกัษณะหลกัๆ  

คือ

รูปแสดงปริมาณข้อมูลภาพถ่ายทั่วโลกที่มีปริมาณเมฆน้อยกว่าร้อยละ 25 ในคลังข้อมูลดาวเทียมไทยโชต
(แบ่งตามรายประเทศ)

ถ่ายภาพตามความต้องการของลูกค้า (User based 

Collection) 

ถ่ายภาพพ้ืนที่ทั่วโลก (World Collection) โดย

พิจารณาจากพื้นที่ที่ดาวเทียมไทยโชตจะโคจรผ่านในแต่ละ

วัน และมีปริมาณเมฆน้อยกว่าร้อยละ 10 ซึ่งเหมาะสม 

แก่การถ่ายภาพ โดยพื้นที่ดังกล่าวจะต้องไม่กระทบกับ 

การถ่ายภาพในภารกิจอื่นๆ ของดาวเทียมไทยโชต จากการ

วางแผนถ่ายภาพดาวเทียมไทยโชตทั่วโลก พบว่ามีความ

ส�าเร็จในการถ่ายภาพประมาณร้อยละ 61 โดยข้อจ�ากัด

หลักในการถ่ายภาพมาจากปริมาณเมฆในแต่ละภูมิภาค 

โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีปริมาณเมฆมาก

เกือบทั้งปี 

ถ่ายภาพภัยพิบัติ ทั้งในและต่างประเทศ (Event Based 

Collection) โดยประสานกับหน่วยงานทั้งในและต่าง

ประเทศ ในการแจ้งข่าวสารภัยพิบัติเพื่อด�าเนินการสั่งให้

ดาวเทียมไทยโชตถ่ายภาพในพื้นที่ภัยพิบัติต่างๆ 

ถ่ายภาพสนับสนุนโครงการต่างๆ (Project Based 

Collection) สทอภ. ก�าหนดแผนให้ดาวเทียมไทยโชต 

ถ่ายภาพตามโครงการที่หน่วยงานภายในและภายนอก  

สทอภ. มีความร่วมมือ เช่น โครงการ Digital Thailand 

ซึ่งต้องการข้อมูลไทยโชตทั่วประเทศ ดังนั้นจึงจัดท�าเป็น

โครงการ All Thailand โดยวางแผนถ่ายภาพทัว่ประเทศใน

ช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม เนื่องจาก

ช่วงนี้จะเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมกับการถ่ายภาพใน

ประเทศซ่ึงอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร ท้ังนี้ จะมีภาพถ่าย

จากดาวเทียมไทยโชต ท้ังแบบสีและขาวด�า ครอบคลุมทั้ง

ประเทศ เพือ่ให้บรกิารลกูค้าได้ (เริม่ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 

2552)
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ผลการถ่ายภาพดาวเทียมไทยโชตในโครงการ All Thailand

กุมภาพันธ์ 2554
พฤศจิกายน 2554

ตารางสรุปการถ่ายภาพของดาวเทียมไทยโชต

ปี 2554 บริการลูกค้า1 พื้นที่

ทั่วโลก

สนับสนุน

โครงการต่างๆ

ภัยพิบัติในและ

ต่างประเทศ
อื่นๆ2 CEODE3

มกราคม 42 452 32 48 134 0

กุมภาพันธ์ 15 442 42 62 192 0

มีนาคม 36 792 20 115 152 0

เมษายน 83 686 0 70 154 0

พฤษภาคม 52 732 0 40 168 0

มิถุนายน 195 734 0 32 165 0

กรกฎาคม 370 754 0 20 161 0

สิงหาคม 344 742 10 64 128 0

กันยายน 137 534 4 48 88 0

ตุลาคม 84 770 10 98 281 0

พฤศจิกายน 38 948 28 108 92 6

ธันวาคม 208 1,158 48 70 212 40

รวม 1,604 8,744 194 775 1,927 46

หมายเหตุ  1 ถ่ายภาพเพื่อบริการลูกค้า หมายถึง ภาพถ่ายจากสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชตโดย สทอภ. 
 2 อื่นๆ หมายถึง ภาพที่ถ่ายเพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบคุณภาพ (Calibration/Validation) และภาพที่ถ่ายเพื่อการ

ทดสอบ เช่น การทดสอบสถานีรับในต่างประเทศ เป็นต้น
 3 สถานีรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชตในประเทศจีน โดย Center for Earth Observation and Digital Earth (Ceode)
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การใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียมไทยโชต

สทอภ. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สทอภ. ซึ่งประกอบด้วย ผู้ใช้

ข้อมูลภาครัฐ เอกชน และ สถาบันการศึกษา ตลอดจนรวบรวมจากรายงานการศึกษา/ประเมิน

การใช้ประโยชน์ต่างๆ ที่ สทอภ. ด�าเนินการเองและจ้างด�าเนินการ ระหว่างปี 2552 ถึง 2554  

โดยจัดประเภทการใช้ข้อมูลดาวเทียมไทยโชตออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้

การใช้ประโยชน์ รายละเอียด

ด้านความมั่นคง -  วางแผนปฏิบัติการ
-  การฝึกซ้อม
-  พื้นที่ชายแดน

ด้านทรัพยากรน�้า -  การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า/การระบายน�้า
-  ติดตามพื้นที่แหล่งน�้า

ด้านการใช้ที่ดิน - วางแผนพัฒนาการใช้ที่ดิน
- ส�ารวจการใช้ที่ดิน
-  ปรับปรุงและจัดท�าแผนที่ฐาน

ด้านการเกษตร -  การจ�าแนกพื้นที่เหมาะสม
-  การตอบสนองภารกจิของรฐับาล กรณ ีการประเมนิพืน้ทีป่ลกูข้าวนาปรงั 

ปี 2554

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และภัยพิบัติ

-  การบริหารจัดการด้านทรัพยากรดิน/ด้านการประมง/ด้านทะเลและ
ชายฝั่ง

-  การติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมภาคพื้นดิน ทะเล และชายฝั่ง
-  การวางแผน การบริหารจัดการ และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
-  การตอบสนองภารกิจของรัฐบาล กรณีภัยพิบัติ เช่น น�้าท่วม ภัยแล้ง  

ไฟป่า เป็นต้น
-  การประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติ
-  การติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ

ด้านผังเมืองและการท�าแผนที่ -  ปรับปรุงแผนท่ีฐาน เช่น แผนท่ีป่าไม้ แหล่งน�้า ทรัพยากรทางบกและ
ทะเล แผนที่ท่องเที่ยว เป็นต้น

-  การบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค
-  การบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด

ด้านป่าไม้ -  ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
-  บริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้
-  ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า
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การใช้ประโยชน์ รายละเอียด

ด้านการศึกษา การท�าวิจัยและพัฒนา -  การพัฒนาเทคนิคและกระบวนการวิเคราะห์/จ�าแนกข้อมูล (image 
processing/classification/enhancement)

-  การพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS database)
-  การศึกษา land use/Land cover
-  การจัดท�าแผนที่ประเภทต่างๆ 
-  การจัดท�าแบบจ�าลอง
-  การตดิตามผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เช่น ภัยแล้ง 

น�้าท่วม ไฟป่า ปะการังฟอกขาว และการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นต้น
-  การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
-  การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม/คุณภาพน�้า
-  การจัดท�า Spectral library
-  การประเมินความเสียหายของพื้นที่ประสบภัย
-  การศึกษาพืชเศรษฐกิจต่างๆ และการเกษตร 
-  การพัฒนาระบบให้บริการแผนที่ออนไลน์ (Web Map Service)

ด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี

-  จัดท�าโปสเตอร์/นิทรรศการ
-  เอกสาร หนังสือ ประชาสัมพันธ์
-  การจัดอบรม/สัมมนา/การประชุมเชิงปฏิบัติการ
-  การจัดค่ายเผยแพร่ความรู้
-  จัดท�าสื่อการเรียนรู้ต่างๆ

ด้านอื่นๆ -  งานราชพิธี
-  งานสาธารณสุข
-  งานติดตามการใช้งบประมาณ
-  งานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
-  งานพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของกระทรวงฯ
-  การประชุมคณะกรรมาธิการฯ/ประชุมอื่นๆ

ทั้งนี้หากพิจารณาในสัดส่วนของประเภทการใช้

ประโยชน์ข้อมลู กลุม่ผูใ้ช้ข้อมลู และ มลูค่าการใช้ประโยชน์

ข้อมลู สามารถสรุปการใช้ประโยชน์ข้อมลูภาพจากดาวเทยีม

ไทยโชต ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2554 ได้ดังนี้ 

กลุ่มผูใ้ช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมไทยโชต ระหว่าง

ปี 2552 - 2554 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้ภายใน

ประเทศ: หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และกลุ่ม 

ผู้ใช้ต่างประเทศ 

ปี 2552 ให้บริการข้อมูลภาพจากดาวเทียมไทยโชต

ภายในประเทศรวม 353 ภาพ และต่างประเทศ 1 ภาพ

ปี 2553 ให้บริการข้อมูลภาพจากดาวเทียมไทยโชต

ภายในประเทศรวม 2,857 ภาพ และต่างประเทศ 80 ภาพ

ปี 2554 ให้บริการข้อมูลภาพจากดาวเทียมไทยโชต

ภายในประเทศรวม 3,673 ภาพ และต่างประเทศ 49 ภาพ

ท้ังนี้ ระหว่างปี 2552 - 2554 หน่วยงานราชการ 

ใช้ข้อมูลมากที่สุด
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ตารางสรุปประมาณการมูลค่ากรณีการจ่ายเงินส่วนต่างจากราคาประกัน

รายละเอียด ส�านักงาน

เศรษฐกิจ

การเกษตร (สศก.)

สทอภ. กรมส่งเสริม

การเกษตร (กสก.)

ประมาณการมูลค่า

ผลประโยชน์

(ล้านบาท)

พื้นที่ปลูกข้าว (ล้านไร่) 12.08 14.87 16.72 1.85
1 ปริมาณผลผลิต (ล้านตัน) 8.30 10.22 11.49 1.27

ประมาณการมูลค่าในกรณีการจ่ายเงิน

ส่วนต่างจากราคาประกัน (ล้านบาท)

• 1,000 บาท/ตัน 8,300 10,220 11,490 1,290.32

• 1,500 บาท/ตัน 12,450 15,330 17,235 1,935.48

• 2,000 บาท/ตัน 16,000 20,440 22,980 2,580.64

1 ปริมาณผลผลิตค�านวณจาก 687 กิโลกรัมต่อไร่ (ตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตจากส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีเพาะปลูก 2552/53)
การค�านวณ  ประมาณการมูลค่าผลประโยชน์ (ล้านบาท)
 = ส่วนต่างการจ่ายเงิน (กสก. - สทอภ.) x 0.8 (100- error factor 20%) x ส่วนต่างปริมาณผลผลิต

มูลค่าการใช้ประโยชน์ข้อมูลภาพจากดาวเทียมไทยโชต

ระหว่างปี 2552 - 2554

มูลค่าการใช้ประโยชน์ข้อมูลในด้านต่างๆ มีทั้งส่วน

ที่ประเมินมูลค่าได้และไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ อย่างไร

ก็ตามหากประเมนิจากการทีป่ระเทศไทยต้องจ่ายเงินเพือ่น�า

เข้าข้อมลูดาวเทยีมจากต่างประเทศระหว่างปี 2552 - 2554 

การที่ประเทศไทยมีดาวเทียมไทยโชตเพื่อให้บริการภายใน

ประเทศน้ัน สามารถทดแทนการน�าเข้าข้อมลูดาวเทยีมจาก

ต่างประเทศได้ถึง 561 ล้านบาท สรุปได้ตามตาราง

ปีงบประมาณ

ทดแทนการน�าเข้า

ข้อมูลดาวเทียมจากต่างประเทศ

จ�านวนภาพ จ�านวนเงิน (บาท)

2552 354 28,320,000

2553 2,937 234,960,000

2554 3,722 297,760,000

รวม 7,013 561,040,000

ตัวอย่างการน�าข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้

ประโยชน์ เช่น การประเมินผลผลิตข้าวนาปรังภายใต้

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2552/53  

รอบที่ 2 และการวิเคราะห์พื้นที่ประสบอุทกภัยภายใต้

โครงการการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในการประเมินความ 

เสียหายจากอุทกภัยปี 2553 

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2552/53 

รอบที่ 2

ประมาณการมลูค่าผลประโยชน์จากโครงการประกนั

รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 รอบที่ 2 คิดจาก

ประมาณการส่วนต่างการจ่ายเงินการประกันราคาผลผลิต 

เช่น กรณีราคาประกันอยู่ที่ 1,000 บาท/ตัน ถ้ารัฐบาลจ่าย

ตามการวเิคราะห์ของ สทอภ. รฐัต้องจ่าย 10,220 ล้านบาท  

แต่ถ้าจ่ายตามการวิเคราะห์ของกรมส่งเสริมการเกษตร  

รัฐต้องจ่าย 11,490 ล้านบาท ท้ังนี้มีส่วนต่างของมูลค่า 

ผลประโยชน์อยู่ที่ 1,290.32 ล้านบาท เป็นต้น
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โครงการการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในการประเมิน

ความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2553

การประเมนิมลูค่าความเสยีหายจากอทุกภยั ปี 2553 

คดิจากส่วนต่างของการวเิคราะห์ความเสยีหายต่อครวัเรอืน 

และต่อพ้ืนที่การเกษตรที่เกิดจากอุทกภัย ปี 2553 ท่ี 

วิเคราะห์โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ  

สทอภ. โดยคิดเป็นส่วนต่างที่สามารถประหยัดงบประมาณ

ในการจ่ายชดเชยความเสียหายของครัวเรือนได้เป็นมูลค่า 

4,028.05 ล้านบาท และส่วนต่างในการจ่ายชดเชยพื้นที่

ทางการเกษตรเป็นจ�านวน 4,552.19 ล้านบาท เป็นต้น

ตารางสรุปจ�านวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2553

รายละเอียด

จ�านวนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2553

คิดเป็นเงินช่วยเหลือมติคณะ
รัฐมนตรี 1

กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

สทอภ.

1.  จ�านวนครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากการ
ส�ารวจ (ข้อมลู ณ วนัที ่15 พฤศจกิายน 2553)

1,975,350  9,876,750,000 (1)

2.  การส�ารวจแจงนับหลังคาเรือนโดยใช้ข้อมูลจาก
ดาวเทียมรายละเอียดสูง 

1,169,740  5,848,700,000 (2)

3.  การขอรับความช่วยเหลือ 5,000 บาท 1,005,470 642,652 2  3,213,260,000

• ภาคกลาง ภาคเหนอื และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
(ครม. อนุมัติ 26 ตุลาคม และ 25 พฤศจิกายน 2553)

632,288 455,821  2,279,105,000

• ภาคใต้ (ครม. อนุมัติ 16 พฤศจิกายน 2553) 373,182 186,831  934,155,000

คิดเป็นส่วนต่างที่ประหยัดงบประมาณ (1) - (2)  4,028,050,000 3

หมายเหตุ:  ล�าดับที่ 1 เป็นตัวเลขจากการส�ารวจความเสียหายในเบื้องต้น และล�าดับที่ 3 เป็นจ�านวนครัวเรือนที่ขอรับเงินช่วยเหลือจริง
 1 ครม. อนุมัติกรอบจ�านวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจ�านวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง 
 2 ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2553  
 3 กรณีนี้ท�าให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณในการชดเชยประมาณ 4,028 ล้านบาท 

ตารางสรุปพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2553

 ประเภท
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

เนื้อที่น�้าท่วมขัง 
1 - 7 วนั (หน่วย:ไร่) 1 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กษ.) 2 

คิดเป็นเงินช่วยเหลือทางด้านการเกษตร 3 ผลต่างของมูลค่า 4

สทอภ. (1) กษ. (2) (1) - (2)

นาข้าว 7,886,720 7,860,565 16,475,358,080 16,420,720,285 54,637,795

พืชไร่ 253,996 1,839,324 741,922,316 5,372,665,404 -4,630,743,088

พืชสวนและไม้ยืนต้น 532,069 527,096 2,558,719,821 2,534,804,664 23,915,157

รวมเนื้อที่ 11,637,581 10,226,985 19,776,000,217 24,328,190,353 -4,552,190,136

1  เนื้อที่น�้าท่วมขังวิเคราะห์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 
2  ข้อมูลจากศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 
3  การชดเชยพื้นที่เกษตร: ข้าว 2,089 บาท/ไร่ พืชไร่ 2,921 บาท/ไร่ พืชสวนและไม้ยืนต้น 4,809 บาท/ไร่ 
4  กรณทีีใ่ช้ตวัเลขของ สทอภ. ทีไ่ด้จากข้อมลูดาวเทยีมจะประหยดังบประมาณกว่า 4,552 ล้านบาท (หรอืถ้าคดิค่าความคลาดเคลือ่นร้อยละ 20  

จะสามารถประหยัดได้กว่า 3,641 ล้านบาท) 

หมายเหตุ: ทั้งนี้กรณีการวิเคราะห์พื้นที่เสียหายจากอุทกภัย สทอภ. ใช้ดาวเทียมเรดาร์เป็นหลัก ส�าหรับดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียมอื่นๆ 
ใช้เป็นข้อมูลเสริมเท่านั้น
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สทอภ. มส่ีวนปฏบิตักิารดาวเทยีมภาคพืน้ดนิ 2 แห่ง ได้แก่ สถานรีบัสญัญาณดาวเทยีมส�ารวจ

ทรัพยากร ตั้งอยู่ที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ และสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต ตั้งอยู่ที่อ�าเภอ

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยแต่ละส่วนมีการปฏิบัติงานในปี 2554 ดังนี้

สถานีรับสัญญาณดาวเทียมส�ารวจทรัพยากร (ลาดกระบัง)

สถานีรับสัญญาณดาวเทียมส�ารวจทรัพยากร (ลาดกระบัง) เป็นสถานีรับสัญญาณจากดาวเทียมดวงต่างๆ ซึ่งใน

ปีงบประมาณ 2554 รับสัญญาณจากดาวเทียมโดยมีจ�านวนแนวโคจรที่รับได้ และจ�านวนภาพแคตตาล็อกที่ได้จากการ 

รับสัญญาณดาวเทียม สรุปดังนี้

ที่ ชื่อดาวเทียม ประเทศ/องค์กรเจ้าของดาวเทียม แนวโคจร

(path)

จ�านวนภาพ

(ภาพ)

หมายเหตุ

1 ALOS ญี่ปุ่น / JAXA 166 8,188 หยุดส่งสัญญาณ 23 เม.ย. 54

2 Aqua-1 สหรัฐอเมริกา / National Aeronautics and 

Space Administration (NASA)

948 15,802 ยังใช้งานอยู่

3 FY1-D จีน / The National Satellite  

Meteorological Center (NSMC)

626 5,050 หยุดรับสัญญาณ ก.ค. 54

4 Landsat-5 สหรัฐอเมริกา / U.S. Geological Survey 

(USGS)

580 8,667 หยุดรับสัญญาณ พ.ย. 54

5 Metop-2 European Organization for the  

Exploitation of Meteorological  

Satellites (EUMETSAT)

565 16 ยังใช้งานอยู่

6 MTSAT ญี่ปุ่น / Japan Meteorological Agency 16,289 5,899 ยังใช้งานอยู่

7 NOAA15 สหรัฐอเมริกา / National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA)

117 432 ข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ 

พ.ย. 53

8 NOAA16 สหรัฐอเมริกา / National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA)

891 3,824 NASA ให้บริการข้อมูลนี้แทน 

NOAA15 เริ่ม พ.ย. 53

9 NOAA17 สหรัฐอเมริกา / National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA)

142 792 ข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ 

พ.ย. 53

10 NOAA18 สหรัฐอเมริกา / National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA)

641 4,264 ยังใช้งานอยู่

11 NOAA19 สหรัฐอเมริกา / National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA)

692 4,246 ยังใช้งานอยู่

12 Radarsat-1 แคนาดา / Canadian Space Agency (CSA) 67 218 ยังใช้งานอยู่

13 Radarsat-2 แคนาดา MacDonald Dettwiler and  

Associates (MDA)

137 562 ยังใช้งานอยู่

14 Terra-1 สหรัฐอเมริกา / (NASA) 956 15,274 ยังใช้งานอยู่

ส่วนปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน
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สถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต (ศรีราชา)

สถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชตเป็นสถานีควบคุม

และรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี 2551 

เป็นต้นมา โดยในปี 2554 มีผลการด�าเนินงานสรุปได้ดังนี้

• ถ่ายภาพดาวเทียมไทยโชต ตามประเภทการ 

ใช้งานต่างๆ ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 รวม 

13,244 ภาพ และมีการผลิตข้อมูลตามประเภทผลิตภัณฑ์ 

ได้แก่ PAN 1A MS 1A PAN 2A MS 2A และ PS รวม  

3,997 ภาพ โดยรายละเอียดได้กล่าวไว้ในเรื่องสถานภาพ

ดาวเทียมไทยโชตก่อนหน้านี้แล้ว

• ด�าเนินการปรับวงโคจรของดาวเทียมไทยโชต

เพ่ือรักษาวงโคจรให้อยู่ในแนวระนาบที่ก�าหนด หรือหลบ

วัตถุอวกาศระหว่าง ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 รวม

จ�านวน 7 ครั้ง ทั้งนี้การจะปรับวงโคจรนั้น มีขั้นตอนส�าคัญ 

ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงลึกข้อมูลแจ้งเตือนการชนกันของ

ดาวเทียม ปฏิบัติตามกลยุทธ์การหลีกเลี่ยงการชนกันของ

ดาวเทียม การทดสอบแผนการปรับวงโคจรและท�าการ 

จัดส่งแผนให้กับองค์กร Joint Space Operations  

Center (JSpOC) และ Center for Space Standards 

& Innovation (CSSI) ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีดูแลและตรวจตรา 

ทางอวกาศ จะมหีน้าทีส่่งข้อมลูแจ้งเตอืนการชนกนัระหว่าง

ดาวเทียมและวัตถุอวกาศ และขั้นตอนสุดท้าย ด�าเนินการ

ปรับปรุงการตั้งค่าและตรวจสอบสถานะของดาวเทียม

แผนผังวิธีการหลีกเลี่ยงการชนกันของดาวเทียม
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• ด�าเนินการพัฒนาระบบ SODAs (Satellite 

Operational Dynamic Assistant System) โดยมจีดุประสงค์ 

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ป้องกนัความผดิพลาดจากการท�างาน

ของวศิวกร และเป็นเคร่ืองมอืช่วยในการวเิคราะห์สถานภาพ

ของดาวเทยีม หรอืแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ให้ทนัต่อเหตกุารณ์

ที่เป็นวิกฤตต่อดาวเทียมไทยโชต แทนที่การจดบันทึกเป็น

เอกสาร โดยพฒันาโปรแกรมในรปูแบบ Web Application 

และ Windows Application ซึ่งสามารถเตรียมค�าสั่งและ

จดบันทึกค่าพารามิเตอร์ต่างๆ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ค�านวณ

ระยะเวลาปลอดภัยในการส่งค�าสั่ง สร้างรายงานสถิติการ

ท�างาน และง่ายต่อการใช้งานของวศิวกรเพือ่ลดข้อผดิพลาด

ให้เกดิขึน้น้อยทีส่ดุ โดยจัดเกบ็ข้อมลูทัง้หมดลงในระบบฐาน

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสืบค้นข้อมูลได้อย่างแม่นย�าและ

รวดเร็ว ระบบ SODAs จึงเป็นระบบที่ออกแบบเพื่อป้องกัน

ความผิดพลาดในการควบคุมดาวเทียมไทยโชตโดยเฉพาะ

และยังสามารถพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อรองรับดาวเทียม

ดวงต่อไปได้ โดยเริม่ด�าเนนิการพฒันา SODAs Version 1.0 

ตั้งแต่ธันวาคม 2552 ในปี 2554 นี้ ได้เริ่มพัฒนา SODAs 

Version 3.0 โดยในเวอร์ชั่นนี้จะออกแบบให้โปรแกรมมี

ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ในการควบคุมดาวเทียม โดยวิเคราะห์สถานภาพดาวเทียม 

จากภารกิจของดาวเทียมไทยโชต ในแต่ละวันท่ีได้รับจาก 

Mission Plan ซึ่งโปรแกรมจะสามารถจ�าลองการถ่ายภาพ

ดาวเทียมไทยโชต ตามที่ได้มีการวางแผนการถ่ายภาพไว้ใน

รปูแบบจ�าลอง 3 มติ ิเช่น การควบคมุดาวเทียมหนัซ้าย-ขวา, 

การถ่ายภาพ และดาวน์โหลดข้อมูลท่ีอยู่บนหน่วยความจ�า 

นอกจากนี้ ยังได้วางแผนให้การพัฒนาโปรแกรม SODAs 

Version 3 เป็นพื้นฐานในพัฒนาระบบควบคุมดาวเทียม

ส�าหรับโครงการพัฒนาระบบดาวเทียมส�ารวจโลกดวงท่ี 2 

ของประเทศไทยต่อไปด้วย

SODAs ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ SODAs Program,  

Database Server และ Website

• SODAs Program เป็นโปรแกรมที่ใช้บันทึก

ข้อมูลสถานะของดาวเทียมในช่วงที่ดาวเทียมผ่านเข้าสู ่ 

Visibility Area (ขอบเขตที่ดาวเทียมสามารถติดต่อกับจาน

รับ - ส่งสัญญาณดาวเทียมภาคพื้นดินได้) ทั้งนี้ข้อมูลจะถูก

เก็บเข้าสู่ฐานข้อมูลต่อไป โดย SODAs Program

ภาพรวมของระบบ SODAs

• Database Server ใช้ในการเก็บข้อมูลการ

ควบคุมดาวเทียม และเป็น server ให้กับเว็บไซต์ อีกทั้งยัง

ท�าหน้าทีใ่นการประมวลผลข้อมลูเพือ่ปรบัปรงุในฐานข้อมลู 

เช่น การดงึข้อมลู TLE (Two-Line Element) เพือ่ปรบัปรงุ 

เวลา AOS (Availability of signal) และ LOS (Loss of 

Signal) ของแต่ละ Visibility

• Website เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเรยีกดรูายงาน

สถานะของดาวเทียม สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่โดยจ�ากัด

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลโดยระบบพิสูจน์ตัวตน เพื่อความ

ปลอดภัยของข้อมูลเว็บไซต์

ตัวอย่างการจ�าลองการเคลื่อนที่ของดาวเทียม
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านภูมิสารสนเทศ

Development of National Spatial Data 

Infrastructure (NSDI )

Geo-Informatics and Space Technology 
Development Agency (GISTDA) has established 
National Spatial Data Infrastructure (NSDI) since 
the year 2000. This leaded to the appointment 
of the National Committee on Geo-Information in 
2003. The Committee’s responsibilities are to set up 
policies and guidelines for operating and managing 
spatial data, surveying and mapping, functioning 
remote sensing, as well as integrating geo-spatial 
data and other related information. Moreover, the 
committee is expected to be a coordinator between 
government and private sectors to integrate the 
data, in order to control data redundancy problem 
due to the fact that the data is supposed to be  
standardized, accurated, and convenient for  
utilization. Additionally, the Committee’s roles are 
also to provide advice and to analyze the status 
of spatial data with the respect to shape format 
and regulation of spatial data for being precise,  
unambiguous, and up-to-date, as well as being 
consistent.

Currently, there are 13 layers of national 
fundamental geographic data set (FGDS) specified  
by the Committee including aerial images,  
satellite images, geodetic monument , Digital  
Elevation Model (DEM), administrative boundary, 
transportation, hydrology, urban and town, forest,  
land use, topographic map, cadastral, and  
naval hydrographic. The Thai Industrial Standards  
Institute announced a standard of spatial data in 
data definition (TIS. 19115-2548) and 10 topics are 
being processed. In the mean time, the National 
Spatial Data Infrastructure Committee, in 2011, has 
pursued to announce 7 standards to promote and 
publicize geo-spatial data of Thailand. GISTDA was 
the key entity of developing guidelines and drafting 
the standards based on international standard (ISO/
TC211). GISTDA also developed Geo-Spatial data 
Clearinghouse; a so called ThaiSDI, and extend its 
services to meet related entities’utilization. The 
ThaiSDI provides geo-spatial data searching service 
via http://thaisdi.gistda.or.th. Additionally, GISTDA 
organized essential site visit, workshops, and 12 
trainings on spatial data infrastructure for Thai 
staff nationwide.

ประเทศไทยได้เริ่มมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา  
โดยส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) ซึ่งน�าไปสู ่การจัดตั้งคณะกรรมการ 
ภูมิสารสนเทศแห่งชาติขึ้น ในปี พ.ศ. 2546 เพ่ือท�าหน้าที่
ก�าหนดนโยบายและแนวทางการด�าเนินงานจัดท�าข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ การส�ารวจรังวัดและท�าแผนที่ การส�ารวจ
ข้อมูลระยะไกล การบูรณาการข ้อมูล และเรื่องอื่นๆ  
ที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  
ท่ี เกี่ ยวข ้องทั้ งภาครั ฐและเอกชนในการบู รณาการ 
ภูมิสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความซ�้าซ้อน มีความเป็น
มาตรฐานกลาง ความถูกต้อง และอุปสรรคในการใช้ข้อมูล
ร่วมกันของหน่วยงาน และเพื่อบริหารจัดการข้อมูลทาง 
ภูมิสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาล 
นอกจากนี้ยังท�าหน้าท่ีในการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพของ
ภูมิสารสนเทศเพ่ือก�าหนดรูปแบบและแนวทางในการด�าเนิน
การเกี่ยวกับทางภูมิสารสนเทศให้มีความถูกต้อง ชัดเจน  
ทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากล

ปัจจุบันได้ก�าหนดชั้นข้อมูลพื้นฐานภูมิสารสนเทศ
โดยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ รวม 13 ชั้นข้อมูล 
ประกอบด้วย ภาพถ่ายทางอากาศออร์โท ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมออร์โท หมุดหลักฐานแผนท่ี ความสูงภูมิประเทศ
เชิงเลข (DEM) เขตปกครอง เส้นทางคมนาคม แม่น�้าล�าธาร
แหล่งน�้า เขตชุมชนและผังเมือง เขตป่าไม้ การใช้ที่ดิน แผนที่
ภมูปิระเทศ แปลงทีด่นิ และอทุกศาสตร์ทางทะเล ในส่วนของ
มาตรฐานภูมิสารสนเทศได้ประกาศมาตรฐานแห่งชาติด้าน 
ภมูสิารสนเทศโดยส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
1 เรื่อง ได้แก่ มาตรฐานด้านค�าอธิบายข้อมูล (มอก.19115-
2548) และอยูร่ะหว่างกระบวนการประกาศ 10 เรือ่ง ในขณะ
เดียวกันคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติได้ผลักดันและ
ด�าเนนิการการประกาศมาตรฐานเพือ่การส่งเสรมิและเผยแพร่ 
ภูมิสารสนเทศของประเทศในปี 2554 รวม 7 เรื่อง โดยมี  
สทอภ. เป็นผู้ด�าเนินการศึกษาจัดท�าคู่มือ และร่างมาตรฐาน
จากมาตรฐานสากล (ISO/TC211) ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้ข้อมูล
เป็นที่แพร่หลายและสะดวกต่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
สทอภ. ได้พฒันาระบบสบืค้นและบรกิารข้อมลูสารสนเทศผ่าน
เครอืข่าย (Geo-spatial Clearinghouse) เรยีกว่า ThaiSDI 
เพื่อแลกเปลี่ยนให้บริการสืบค้นภูมิสารสนเทศโดยสามารถ 
ดูได้จากเว็บไซต์ http://thaisdi.gistda.or.th นอกจากนี้ 
ในปี 2554 ได้จัดการศึกษาดูงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติงาน
และฝึกอบรมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของ
ประเทศรวม 12 ครั้ง



รายงานประจำาปี 2554 สทอภ.38

การศึกษาดูงานด้าน NSDI 

 - ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2554 ณ 
หน่วยงาน Portal Rasmi Jabatan Ukur Dan Pemetaan 
Malaysia (JUPEM), Kualalumpur และ หน่วยงาน  
Malaysian Centre for Geospatial Data Infrastructure 

ความก้าวหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ

(MaCGDI), Putrajaya ณ สหพนัธรฐัมาเลเซยี โดยมผีูเ้ข้าร่วม
ศึกษาดูงาน 11 คน ประกอบด้วยผู้แทนจาก 7 หน่วยงาน 
ได้แก่ สทอภ. กรมแผนที่ทหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
คมนาคม กรมพัฒนาที่ดิน กรมที่ดิน

กรอบการพัฒนาและขับเคลื่อน NSDI

Thailand’s NSDI Development and Implementation Framework 

สทอภ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้ด�าเนินการตามที่ กภช.  
มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 โดยให้ สทอภ. เป็นหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีระบบ 
เครือข่ายให้บริการข้อมูล (Geo-Portal หรือ Clearinghouse) ของประเทศ และในการประชุมครั้งท่ี 3/2553  
วันที่ 23 ธันวาคม 2553 มีมติเห็นชอบกับแผนปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ  
(พ.ศ. 2554 - 2558) ซึง่ภายใต้แผนปฏบิตังิาน ประกอบไปด้วยแผนงานหลกัท่ีส�าคญั ได้แก่ การพฒันาข้อมลูภมูสิารสนเทศพืน้ฐาน  
(Fundamental Geographic Data Set: FGDS) การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ การพัฒนาระบบสืบค้นและบริการ
ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ รวมถึงการสร้างความพร้อมดา้นภูมิสารสนเทศ รวมทั้งเห็นชอบให้ สทอภ. เพิ่มการจัดฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะระดับผู้บริหารในส่วนภูมิภาคเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) และการน�าไปใช้ประโยชน์ 
รวมถึงการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต และให้ สทอภ. เร่งรัดด�าเนินการขับเคลื่อน NSDI ให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรม

ดงัน้ัน ในปี 2554 นี ้สทอภ. ได้จดัการศกึษาดูงานด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานภมูสิารสนเทศของประเทศ (NSDI) 
จ�านวน 1 ครั้ง และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสารสนเทศของประเทศรวม 6 ครั้ง 
โดยเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้บริหาร 4 ครั้ง และการฝึกอบรมส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน 2 ครั้ง และปรับปรุงระบบ 
ThaiSDI และจัดท�าโครงการน�าร่อง FGDS รายละเอียดดังนี้
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การประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรม

 - การประชุมเชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้บริหาร 
ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเดอะ 
กรีนปาร์ค จังหวัดยโสธร โดยมีผู้เข้าร่วม 104 คน จาก  
90 หน่วยงาน

 - การประชุมเชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้บริหาร 
ระหว่างวนัที ่3 - 4 สงิหาคม 2554 ณ โรงแรมไดม่อนพลาซ่า 
จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วม 82 คน จาก 65 หน่วยงาน

 - การประชุมเชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้บริหาร 
ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเทา-ทอง 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วม 74 คน 
จาก 55 หน่วยงาน

 - การประชุมเชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้บริหาร 
ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเมธาวลัย 
จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วม 60 คน จาก 50 หน่วยงาน

 - การฝึกอบรมส�าหรับหน่วยงานในท้องถ่ิน 
ในระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2554 ณ 
โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซต์ จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วม 
69 คน จาก 47 หน่วยงาน

 - การฝึกอบรมส�าหรับหน่วยงานในท้องถ่ิน 
ในระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2554 ณ 
โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม 70 คน จาก  
56 หน่วยงาน

การพัฒนาระบบสืบค้นและบริการข้อมูลสารสนเทศ
ผ่านเครือข่าย (ThaiSDI)

โดยด�าเนินการ Upgrade Geonetwork จาก v2.4 
เป็น v2.6.3 สร้าง plugin Thai Language เพื่อให้เว็บไซต์
รองรบัภาษาไทย Migrate Database เดิมกบั Geonetwork 
เวอร์ชั่นใหม่ จัดท�า Metadata และให้บริการผ่านเว็บไซต์ 
http://thaisdi.gistda.or.th

การจดัท�าโครงการศกึษาน�าร่องการพฒันาและใช้งาน
ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ 

โดยพื้นที่น�าร่องใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี 
และจังหวัดยโสธร 

นอกจากนี้  สทอภ. ยังด�าเนินกิจกรรมภายใต้
กรอบการด�าเนินการของ NSDI ได้แก่ การจัดประชุม 
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ และอนุกรรมการ/ 
คณะท�างานที่เกี่ยวข้อง รวม 17 คร้ัง ทั้งนี้ได้พัฒนา

มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ซึ่งได้เสนอให้คณะกรรมการ
ภูมิสารสนเทศแห่งชาติประกาศเป็นมาตรฐานกลางด้าน 
ภมูสิารสนเทศ รวม 7 เรือ่ง ประกอบด้วย

• กภช. 19105: 2555 มาตรฐานภมูสิารสนเทศ การได้ 
มาตรฐานและการทดสอบ (Geographic Information - 
Conformance and testing)

• กภช. 19113: 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ  
หลกัการคณุภาพข้อมลู (Geographic Information - Quality  
Principles)

• กภช. 19114: 2555 มาตรฐานภมูสิารสนเทศ การ
ประเมนิคณุภาพข้อมลู (Geographic Information - Quality 
Evaluation Procedures)

• กภช. 19121: 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
ข้อมูลภาพและข้อมูลกริด (Geographic Information -  
Imagery and Gridded data)

• กภช. 19122: 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ  
ข้อก�าหนดคณุสมบตัแิละการรบัรองคณุสมบตัขิองบคุลากร
ด้านภมูสิารสนเทศ (Geographic Information/Geomatics 
- Qualification and certification of personnel)

• กภช. 19126: 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
แนวคดิเกีย่วกบัพจนานกุรมข้อมลูฟีเจอร์และการลงทะเบยีน 
(Geographic Information - Profile-FACC Data Dictionary)

• กภช. 19128: 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของเครื่องแม่ข่ายให้บริการแผนที่ทาง
อนิเทอร์เนต็ (Geographic Information - Web Map Server 
Interface)
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ในปี พ.ศ. 2551 สทอภ. ร่วมกับกรมแผนที่ทหารและศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ศกึษาแนวทางในการพฒันาซอฟต์แวร์รหัสเปิด หรอืดิจทัิลไทยแลนด์ระยะท่ีหน่ึง เพือ่

เป็นสือ่การเรยีนการสอนเทคโนโลยด้ีานภมูสิารสนเทศ โดยได้เผยแพร่สูป่ระชาชน สถาบนัการศกึษา 

ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แสดงผลผ่านเว็บไซต์ใน

รูปแบบลูกโลก 3 มิติ ให้บริการข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-5 และ SPOT-5 แสดง

สถานที่ส�าคัญของประเทศไทย ได้แก่ ที่ตั้งโรงเรียน โรงแรม สนามบิน และเขื่อน โดยระบบพัฒนา

จากซอฟต์แวร์ NASA World Wind ซึ่งพัฒนามาจากภาษา C# ที่ค่อนข้างมีขีดจ�ากัดการใช้งาน 

คือ สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น

โครงการดิจิทัลไทยแลนด์ระยะที่ 2 

โดยที่ สทอภ. มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการ 

ผลักดันและพัฒนาโครงการดิจิทัลไทยแลนด์ให้มีความ

ทันสมัย มีความถูกต้องของข้อมูลและง่ายต่อการใช้งาน 

รวมทั้งมีข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต ซึ่งเป็น

ดาวเทียมส�ารวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทยและ

เป็นภาพถ่ายจากดาวเทยีมหลกัในการแสดงผลร่วมกบัข้อมลู

โปรแกรมดิจิทัลไทยแลนด์ ที่แสดงผลข้อมูลในรูปแบบลูกโลกสามมิติ

ภมูสิารสนเทศพืน้ฐาน (Fundamental Geographic Data 

Set : FGDS) ของประเทศไทย จึงได้ด�าเนินการโครงการ

ดิจิทัลไทยแลนด์ระยะท่ี 2 ข้ึน โดยใช้ซอฟต์แวร์ NASA 

World Wind ที่ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนามาเป็น

ภาษา JAVA ท�าให้การใช้งานระบบมีประสิทธิภาพมาก 

ยิ่งข้ึน ท้ังในด้านความเร็วและความเข้ากันได้กับทุกระบบ 
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ปฏบิตักิาร อย่างไรกต็าม การท�างานผ่านคอมพวิเตอร์พกพา 

หรอืโทรศพัท์มอืถอืยงัคงต้องใช้เวลาในการพฒันาต่อไป ทัง้นี้

สามารถทดลองใช้งานการแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์พกพา 

หรือโทรศัพท์มือถือ ในรูปแบบ 2 มิติผ่านทางเว็บไซต์

โครงการที่ http://digitalthailand.gistda.or.th

จุดเด่นของโครงการดิจิทัลไทยแลนด์ ระยะที่ 2 

ข้อมลูภมูสิารสนเทศพืน้ฐานทีใ่ห้บรกิารในโปรแกรม

ดิจิทัลไทยแลนด์ระยะที่ 2 เป็นลักษณะข้อมูลเชิงพื้นที่ ทั้ง 

ข้อมลูราสเตอร์ (Raster Data) (แสดงข้อมลูลกัษณะเป็นกรดิ)  

และข้อมูลเวกเตอร์ (Vector Data) (แสดงข้อมูลทิศทาง

ต่างๆ โดยใช้จุด หรือเส้นและพื้นที่) โดยผู้ใช้บริการสามารถ

ใช้ในการติดตามการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน

ด้วยฐานข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ สทอภ. ได้ด�าเนิน

การรวบรวมไว้ได้ ทั้งนี้ โปรแกรมสามารถท�างานในรูปแบบ

ออนไลน์และออฟไลน์ท�าให้ไร้ข้อจ�ากดัในการใช้อนิเทอร์เนต็

เพื่อปฏิบัติงาน 

ข้อมูลท่ี สทอภ. รวบรวมไว้ในโปรแกรมดิจิทัล 

ไทยแลนด์ ประกอบด้วยข้อมูลราสเตอร์และข้อมูลเวกเตอร์

ข้อมูลราสเตอร์ 

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมไทยโชต รายละเอียด  

15 เมตร และ 2 เมตร บนัทกึในช่วงระหว่างปี 2551 - 2555 

ครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ที่มีรายละเอียดสูง

สามารถเห็นรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ได้ชัดเจน

ข้อมูลภาพจากดาวเทียม SPOT-5 รายละเอียด 

2.5 เมตร บันทึกภาพระหว่างปี 2549 - 2551 ครอบคลุม

ทั้งประเทศ

ข้อมลูภาพจากดาวเทยีม LANDSAT-5 รายละเอยีด  

30 เมตร บันทึกภาพย้อนหลัง 20 ปี ตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปี 

2554 ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ 

ภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต ในมุมมองสามมิติ บริเวณอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
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ข้อมูลเวกเตอร์ 

ข้อมูลที่ใช้ในโครงการเป็นช้ันข้อมูลพื้นฐานของ

ประเทศไทย (FGDS) รวบรวมจากหน่วยงานที่มีภารกิจ 

รับผิดชอบโดยตรง เช่น ข้อมูลขอบเขตการปกครอง (ระดับ

จังหวัด อ�าเภอ ต�าบล) จากกรมการปกครอง ข้อมูลเส้นทาง 

คมนาคมจากกระทรวงคมนาคม และในอนาคตอันใกล้  

ชั้นข้อมูลพื้นฐานของประเทศทั้ง 13 ชั้นข้อมูลจะสามารถ

น�ามาใช้ได้บนโปรแกรมดิจิทัลไทยแลนด์ เพื่อส่งเสริมการ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

ข้อมูลพื้นที่เกิดอุทกภัยปี 2554 (สีฟ้า) หนึ่งในชั้นข้อมูลในโปรแกรมดิจิทัลไทยแลนด์ระยะที่ 2 
ที่ผู้ใช้สามารถแสดงบนลูกโลกสามมิติ

ข้อมูลจุดต�าแหน่งสถานท่ีส�าคัญ อาทิ สถานที่

ราชการ โรงเรยีน ศาสนสถาน สนามบนิ และโรงแรม เพือ่ให้

สามารถสืบค้นข้อมูล หรือใช้อ้างอิงบริเวณต�าแหน่งที่แสดง

ผลอยู่ ณ ขณะนั้น

ข้อมลูเหตกุารณ์ส�าคญั เช่น ข้อมลูพืน้ทีเ่กดิอทุกภยั

ท่ี สทอภ. ได้ด�าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล

จากดาวเทียมในช่วงปี 2554 ท้ังประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูล

ท่ีประชาชนและผู้สนใจสามารถน�ามาซ้อนทับกับข้อมูล 

ภูมิสารสนเทศอื่นๆ ที่มี
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สทอภ. กับการบริการ 

GISTDA and Its Services

จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักใน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับนัก
วชิาการ โดยกจิกรรมทีจ่ดัประกอบด้วย การประชมุ สมัมนา 
การบรรยายพเิศษ เป็นต้น และระดบัเยาวชนและประชาชน
ทั่วไป ประกอบด้วยกิจกรรม เช่น การจัดค่ายเยาวชน การ
แข่งขันโครงงาน การจัดคาราวานยานยนต์แห่งการเรียนรู้
ภูมิสารสนเทศสู่ชุมชน รวมทั้งด�าเนินโครงการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสู่ชุมชน

สทอภ. ได ้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มค ่า เช ่น แผนที่

ภาพถ ่ ายดาวเทียม แผนที่ ท ่ อง เที่ ยว  แผนที่ แสดง
ลุ ่มน�้า และยังคิดค้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได ้
ผลิตภัณฑ ์ที่ตรงตามความต ้องการของผู ้ รับบริการ 
และในป ี  2554 นี้  สทอภ. ได ้ เริ่ มการบริการใน 
รปูแบบ Total Solution อย่างเป็นรปูธรรม โดยให้บรกิาร
เพือ่สงัคม และในเชิงธุรกิจ โดยการบริการในรูปแบบ Total 
Solution น้ีรวมบรกิารให้ค�าปรกึษา บรกิารวเิคราะห์ข้อมลู
เชงิพ้ืนที ่บริการฝึกอบรม ซึง่นอกจากหลกัสตูรการฝึกอบรม
ทางด้านเทคโนโลยกีารส�ารวจระยะไกล และภมูสิารสนเทศ 
ที่ สทอภ. จัดท�าขึ้นในแต่ละปีแล้ว สทอภ. ยังสามารถจัด
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของหน่วยงานเป็นการเฉพาะตามความต้องการของหน่วย
งานนั้นๆ ด้วย

ข้อมูลดาวเทียมที่ให้บริการนั้น นอกจากให้บริการ
หน่วยงานภายนอกแล้ว สทอภ. ยังน�ามาประยุกต์ใช้เพื่อ 
ด�าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบาย
รัฐ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่าง
ต่อเน่ือง อาทิ การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
การกัดเซาะชายฝั ่งในประเทศไทย, การใช้ภาพถ่าย
ดาวเทียมในการติดตามการเปลี่ยนแปลงผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศมาตราส่วนใหญ่ (1:25,000) เพื่อติดตาม
และประเมินพื้นที่ เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศไทยปี 2554 การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและ 
ภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์
จังหวัด รวมทั้งโครงการการติดตามอุทกภัยปี 2553 - 2554 
นอกจากนี้ สทอภ. ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานในศูนย์ปฏิบัติ
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) โดย สทอภ. เป็น
หน่วยงานให้ข้อมูลขอบเขตน�้าท่วมรายวันจากภาพถ่าย
ดาวเทียม ซึ่งได้จัดบุคลากรไปประจ�าที่ ศปภ. เพื่อวิเคราะห์
ภาพถ่ายจากดาวเทียมด้วย

นอกจากการบริการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อให้
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมีการพัฒนาความรู้
ระหว่างนักวิชาการอย่างต่อเน่ือง และให้เยาวชนรวมถึง
ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงเทคโนโลยีด้านนี้ สทอภ. ได้
จัดท�าและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และ

GISTDA has developed many value-added  
products such as satellite maps, tourist maps,  
watershed maps, and has continued to develop  
products that meet the needs of the clients.  In year 
2011, GISTDA initiated a ‘Total Solution’ services,  
consisting of consulting, spatial data analysis, and 
training.  GISTDA organized not only the annual training 
courses in remote sensing technology and  
geo-informatics, but also the special courses designed  
to meet the needs of the clients as well.

Besides providing satellite data to users, GISTDA 
also utilized the data for the projects/activities in  
response to the government policies and social  
benefits, for example, the analysis and assessment of 
coastal erosion, the climate change impact assessment, 
the monitoring and assessment of agricultural areas of 
major economic crops in 2011, the development of 
provincial strategic plans, the major flood monitoring 
in year 2010-2011.  GISTDA had an opportunity to  
participate in the Flood Relief Operation Center (FROC), 
by providing daily flood areas derived from satellite 
images and assigning staff to work at the center.

In addition to the services mentioned,  
GISTDA developed teaching materials and organized  
awareness-raising activities in the academic level 
(conferences, seminars, special lectures) and general 
public level (Space youth camps, project competitions,  
Geo-informatics caravans and Geo-Informatics Learning 
Center) to help promote the knowledge in the field 
of remote sensing and geo-informatics.
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สทอภ. มผีลติภณัฑ์และการบรกิาร ได้แก่ การบรกิารข้อมูลภมิูสารสนเทศ โดยให้บรกิารข้อมลู

ดาวเทียม ภาพถ่ายจากดาวเทียม ผลิตภัณฑ์เพิ่มค่าต่างๆ เช่น แผนที่ท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ 

ยังมีการบริการฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเปิดให้

หน่วยงานต่างๆ ศึกษาดูงานที่ สทอภ. ได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์และการบริการ

สัดส่วนผู้รับบริการ

การบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ

สทอภ. เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่ให้

บริการภูมิสารสนเทศแบบครบวงจร เริ่มจากข้อมูลต้นน�้า 

โดยมีคลังข้อมูลดาวเทียมที่หลากหลายตั้งแต่ดาวเทียม 

รายละเอียดต�่า เช่น ดาวเทียม NOAA ดาวเทียม TERRA 

ระบบ MODIS และดาวเทียม AQUA ระบบ MODIS 

ดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง เช่น ดาวเทียม LANDSAT 

ดาวเทียมรายละเอียดสูง เช่น ดาวเทียมไทยโชตไปจนถึง

ดาวเทยีมรายละเอยีดสงูมาก ซึง่ สทอภ. เป็นผูแ้ทนจ�าหน่าย

ดาวเทยีมรายละเอยีดสงูมากทกุดวงทีม่ใีห้บรกิารเชงิพาณชิย์

อยู่ในปัจจุบัน และยังเป็นผู้แทนจ�าหน่ายดาวเทียมในระบบ

เรดาร์ ได้แก่ ดาวเทียม RADARSAT-1 และ RADARSAT-2

จากข้อมูลต้นน�้า สทอภ. ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มค่า 

เช่น แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่แสดง

ลุม่น�า้ และยงัคดิค้นพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพือ่ให้ได้ผลติภณัฑ์

ที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ และในปี 2554 นี้  

สทอภ. ได้เริ่มการบริการในรูปแบบ Total Solution 

อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้บริการเพื่อสังคมและในเชิงธุรกิจ  

ซึ่งการบริการในรูปแบบ Total Solution นี้รวมบริการให้

ค�าปรึกษา บริการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และบริการฝึก

อบรม นอกจากหลักสูตรการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยี

การส�ารวจระยะไกลและภูมิสารสนเทศที่ สทอภ. จัดท�าขึ้น 

ในแต่ละปีแล้ว สทอภ. ยังจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อ 

ช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานเป็นการเฉพาะ 

ตามความต้องการของหน่วยงานนั้นๆ ด้วย

ส�าหรับปี 2554 การบริการโดยไม่คิดมูลค่า และ 

การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของ สทอภ. มีสัดส่วน 

ใกล้เคียงกัน โดยรายได้หลักมาจากการให้บริการข้อมูล 

ดาวเทียมรายละเอียดสูงมาก ดาวเทียมรายละเอียด 

การบริการแบบครบวงจร

หน่วยงาน
เอกชน 18% หน่วยงาน

ของรัฐ 46%

สถาบันการศึกษา 
28%

ปานกลาง ดาวเทียมไทยโชต และการให้บริการในรูปแบบ  

Total Solution โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ยังเป็นหน่วยงาน 

ของรัฐคิดเป็นร้อยละ 46 มูลค่าการบริการ 140.23 

ล ้านบาท รองลงมาคือสถาบันการศึกษาร ้อยละ 28  

มูลค ่าการบริการ 7.29 ล ้านบาท หน่วยงานเอกชน

ร้อยละ 18 มูลค่าการบริการ 10.22 ล้านบาท และ 

หน ่วยงานต ่างประเทศร ้อยละ 8 มูลค ่าการบริการ  

14.26 ล้านบาท ตามล�าดบั ทัง้นี ้ขัน้ตอนในการขอรบับรกิาร 

ข ้อมูลในภาวะปกติ  และภาวะวิกฤตมีรายละเอียด 

ตามผังขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลในภาวะปกติ และ 

ผังขั้นตอนการบริการข้อมูลในภาวะวิกฤต

หน่วยงานต่างประเทศ
8%
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จ�าหน่าย
58.63 ลบ.

ไม่คิดมูลค่า
81.60 ลบ.

หมายเหตุ: จ�านวนเงินเป็นตัวเลขอ้างอิงจากใบเสร็จรับเงินที่ออกในปีงบประมาณ 2554

หมายเหตุ: จ�านวนเงินเป็นตัวเลขอ้างอิงจากใบเสร็จรับเงินที่ออกในปีงบประมาณ 2554

มูลค่าการให้บริการข้อมูลดาวเทียมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประจ�าปีงบประมาณ 2554

การขอรับบริการข้อมูลในภาวะปกติ

สืบค้น
ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นว่าข้อมูลที่

ต้องการมีอยู่ในคลังข้อมูลของ สทอภ. 
หรือไม่จากแคตตาล็อกบนเว็บไซต์ของ 

สทอภ. กรณีที่ข้อมูลไม่มีอยู่ในคลัง
ข้อมูลส�าหรับดาวเทียมไทยโชตและ

ดาวเทียมรายละเอียดสูงมาก  
ผู้ใช้บริการสามารถสั่งให้ดาวเทียม 

ถ่ายภาพได้

ติดต่อเรา
ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเพื่อขอรับ
บริการข้อมูลได้ที่ฝ่ายบริการข้อมูล 

ส�านักบริการและพัฒนาธุรกิจ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
ชั้น 6 อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ 

หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2141-4564-69 หรือ E-mail: 

userservice@gistda.or.th

รับข้อมูล
เมื่อข้อมูลผลิตเสร็จผู้ใช้บริการ

สามารถเลือกมารับข้อมูลด้วยตนเอง
ที่ฝ่ายบริการข้อมูล ส�านักบริการและ
พัฒนาธุรกิจหรือให้ สทอภ. จัดส่ง
ข้อมูลไปให้ทางไปรษณีย์ หรือด้วย
การโอนข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

(FTP)

การให้บริการข้อมูลดาวเทียมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประจ�าปีงบประมาณ 2554

จ�าแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์

เอกชน 10.22 ลบ.

ต่างประเทศ 14.26 ลบ.

สถาบันการศึกษา 7.29 ลบ.
หน่วยงานของรัฐ

140.23 ลบ.
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กรอกแบบฟอร์มใบสั่ง สั่งถ่ายภาพจากดาวเทียมต่างๆ

มีข้อมูล

ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลส่งข้อมูลที่

วิเคราะห์ขึ้นระบบ Thailand 

Monitoring System (TMS)

จัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายบริการลูกค้าพร้อมประสานฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลด้านภัยพิบัติต่างๆ เช่น น�้าท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น

ฝ่ายบริการลูกค้าแจ้งให้ผู้ใช้รับข้อมูล

ทั้งในรูปดิจิทัลและภาพพิมพ์
ฝ่ายบริการลูกค้าน�าข้อมูลที่วิเคราะห์

มอบฝ่าย IT น�าขึ้นเว็บไซต์

สทอภ. เพื่อการประชาสัมพันธ์

ฝ่ายบริการลูกค้าบันทึก/ท�ารายงาน

สรุปการให้บริการ

ผังขั้นตอนการบริการข้อมูลในภาวะวิกฤต

เฝ้าระวังและติดตามแหล่งข้อมูลภัยพิบัติต่างๆ 

น�้าท่วม ภัยแล้ง ไฟป่า แผ่นดินไหว

ดาวเทียมรายละเอียดสูงRADARSAT

ส่งฝ่ายผลิตข้อมูล

สทอภ.

ตรวจสอบข้อมูลในคลังข้อมูล

ไทยโชต

ไม่มีข้อมูล

กรอกแบบฟอร์มใบสั่ง ➔ วางแผนรับสัญญาณ

➔

หน่วยงานอื่นๆ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ กรมอุตุฯ

ผู้ใช้ข้อมูล (ลูกค้า)
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การบริการด้านการฝึกอบรม

สทอภ. ให้บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยี 

ภมูสิารสนเทศแก่บคุลากรทัง้ภาครฐัและเอกชนทีส่นใจ โดย

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ประจ�าปี 2554 ที่มีเนื้อหาครอบคลุม การใช้ประโยชน์

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในหลายๆ ด้านส�าหรับบุคลากร

ทุกระดับ จ�านวน 12 หลักสูตร ทุกหลักสูตรด�าเนินการ

สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมได้รับความรู้และเข้าใจประโยชน์ของเทคโนโลย ี

ภูมิสารสนเทศ ตลอดจนสามารถน�ามาประยุกต์ใช้งานได้

อย่างสูงสุด  

ในปี 2554 หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบัน 

การศกึษา ให้ความสนใจส่งบคุลากรเข้ารบัการพฒันาความรู้ 

ด้านเทคโนโลยภีมูสิารสนเทศกบั สทอภ. รวมท้ังสิน้ 368 คน  

จาก 223 หน่วยงาน 

นอกจากด�าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรประจ�าปี 

ยังมีบริการทางด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

เฉพาะด้านเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานเทคโนโลยี

ภูมิสารสนเทศที่ตรงกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานอีกด้วย 

ปี 2554 สทอภ. ได้รับความไว้วางใจจากกรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ให้ด�าเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “การ

จัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นท่ีและการเผยแพร่ข้อมูลระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบเครือข่ายกรณีศึกษาข้อมูล

แนวปะการัง” เพื่อพัฒนาบุคลากรจากกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง จ�านวน 17 คน ให้สามารถปฏิบัติงาน

ท่ีรับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศได้จริงและมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ด้วยเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการถ่ายทอดความรู้ 

ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับครูและ

อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา จึงได้มีการการจัดฝึกอบรม 

หลกัสูตร “เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศเพือ่การเรยีนการสอน” 

ครั้งที่ 15 และครั้งที่ 16 รวม 2 ครั้ง เพื่อสนับสนุนให้ครู 

และอาจารย์ระดบัมธัยมศึกษามคีวามรูค้วามเข้าใจประโยชน์

ของเทคโนโลยฯี สามารถสร้างสือ่การเรยีนการสอนอย่างง่าย  

รวมถึงเสริมกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้  

เช่น การใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ โดยมีครู

และอาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมจ�านวน 596 คน จาก 337 

โรงเรียน ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน 

และพะเยา และกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ได้แก่ 

จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ�านาจเจริญ

ปี 2554 สทอภ. จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยี 

ภูมิสารสนเทศภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ 

หน่วยงานชั้นน�าด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ระดับนานาชาติ อาทิ Japan Aerospace Exploration 

Agency : JAXA ประเทศญี่ปุ ่น LIESMARS Wuhan  

University สาธารณรัฐประชาชนจีน MDA Geospatial  

Services ประเทศแคนาดา Settlement and Land  

Records Department : SLRD ซึ่งอยู่ภายใต้ Ministry 

of Agriculture and Irrigation : MOAI สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ และ National Remote Sensing  

Centre of Vietnam : NRSC สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวยีดนาม เพือ่พฒันาบคุลากรในระดบัภมูภิาคให้มทีกัษะการ

ใช้งานเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศท่ีมปีระสทิธภิาพ

ยิ่งข้ึน รวม 13 หลักสูตร โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก

ประเทศไทยและจากต่างประเทศ รวม 259 คน จาก 69 

หน่วยงาน 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 16

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 15
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การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ในปี 2554 สทอภ. ได้พัฒนาและจัดท�าสื่อการ

เรียนการสอนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ ท้ังสื่อ

ออนไลน์ ออฟไลน์ และสือ่สิง่พมิพ์ ทีเ่ข้าใจง่าย และสามารถ

เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย

บทเรยีน e-learning ในรปูแบบออนไลน์และออฟไลน์

สทอภ. ได้จัดท�าบทเรียน (e-learning) เรื่องการ

ท�าแผนที่เฉพาะเรื่อง ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถ

เข้าเรียนได้ที่ http://elearning.gistda.or.th สทอภ.  

เล็งเห็นความส�าคัญของนักเรียน นักศึกษา และบุคคล

ทั่วไปที่สนใจเทคโนโลยีดังกล่าว แต่ไม่สามารถใช้งานผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ตได้ จึงได้จัดท�าสื่อการเรียนการสอน  

e-learning ในรูปแบบซีดีที่ได้มาตรฐาน จ�านวน 2 เรื่อง คือ

เรือ่งการท�าแผนท่ีเฉพาะเรือ่ง และเรือ่งการประยกุต์ใช้ข้อมลู 

ภมูสิารสนเทศ เพือ่การบรหิารจดัการทรพัยากรสิง่แวดล้อม

และภยัพบัิต ิเพือ่สร้างโอกาสการเรยีนรูท้ีเ่ท่าเทยีมกนัให้กบั

บุคลากรทุกระดับชั้นในประเทศเพื่อรองรับความก้าวหน้า

และการพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในอนาคต

ตารางสรุปการบริการด้านการฝึกอบรม

รายการ จ�านวนหลักสูตร/

เรื่อง

จ�านวนคน/หน่วยงาน

หลักสูตรประจ�าปี 12 368 คน/223 หน่วยงาน

หลักสูตรเฉพาะด้าน 1 17 คน/1 หน่วยงาน

หลักสูตรส�าหรับครูและอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา 2 596 คน/337 โรงเรียน

จัดฝึกอบรมภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 13 259 คน/69 หน่วยงาน

รวม 28 1,240 คน/630 หน่วยงาน
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สื่อการเรียนการสอนครอบคลุมทุกระดับ

สทอภ. ร่วมกับสมาคมส�ารวจข้อมูลระยะไกลและ

สารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสสท.) จัดท�า

เอกสารประกอบการเรยีนการสอนระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 4 - 6  

ครั้งแรกในปี 2553 จ�านวน 3,000 เล่ม และได้รับกระแส

ตอบรับดีมาก จึงต้องพิมพ์ซ�้าเป็นครั้งที่ 2 เพิ่มเติม จ�านวน 

3,000 เล่ม ในปี 2554 เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนต่างๆ  

ได้มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน

นอกจากน้ี สทอภ. ได้พมิพ์ซ�า้ครัง้ที ่2 หนงัสอืการ์ตนู

คูซ่่าท้าส�ารวจ จ�านวน 2,000 ชดุ เพือ่ให้องค์ความรูท้างด้าน

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศได้รับการถ่ายทอดสู่กลุ่มเยาวชน

โดยตรง ซึ่งเน้นการน�าเสนอความรู้ในรูปแบบที่น่าสนใจ  

ชวนติดตาม และมีเนื้อหาที่ถูกต้องขึ้น

การเยี่ยมชมกิจการ สทอภ.

เพื่อเป็นการเผยแพร่การด�าเนินงาน ผลงาน และ 

ส่งเสรมิ สนบัสนนุการประยกุต์ใช้ข้อมลูจากดาวเทยีมส�ารวจ

ทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ถ่ายทอด

องค์ความรู้ และสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศ 

และภมูสิารสนเทศสูส่าธารณชน สทอภ. เปิดให้มกีารเยีย่มชม 

กิจการ 3 แห่ง คือ สทอภ. ส�านักงานใหญ่ (ศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550) สถานี 

รบัสญัญาณดาวเทยีมส�ารวจทรพัยากร เขตลาดกระบงั และ

สถานคีวบคมุดาวเทยีมไทยโชต อ�าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุี 

โดยจะให้เข้าชมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีในแต่ละ

สปัดาห์ เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 16.30 น. ส�าหรบั

ผู้สนใจเยี่ยมชมกิจการ สทอภ. สามารถส่งหนังสือขอเข้า 

เยีย่มชมกจิการพร้อมแนบรายชือ่ของคณะผูเ้ยีย่มชมกจิการ
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21 ตุลาคม 2553 คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  
เข้าเยี่ยมชมภารกิจ สทอภ.

27 มิถุนายน 2554 เจ้าหน้าที่สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เข้าเยี่ยมชมภารกิจ สทอภ. 

26 สิงหาคม 2554 เจ้าหน้าที่วิทยาลัยมหาดไทยเข้าเยี่ยมชมกิจการ 
ณ สถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

21 มิถุนายน 2554 ครูและนักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
เข้าเยี่ยมชมภารกิจ ณ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมส�ารวจทรัพยากร 

เขตลาดกระบัง

ได้ที ่สทอภ. ชัน้ 6 อาคารรฐัประศาสนภกัดี (ฝ่ังทศิตะวนัตก)  

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

หรือทางโทรสาร 0-2143-9586-87 โดยสามารถตรวจสอบ 

วัน  เวลา และสถานที่ที่ จะ เยี่ ยมชมกิจกรรมได ้ที่  

http://www.gistda.or.th/ข่าวกจิกรรม หรอืสอบถามได้ที่

โทรศัพท์ 0-2141-4574, 0-2141-4582 ในวันและเวลา

ราชการ หรือ E-mail : pr@gistda.or.th 

ในปีงบประมาณ 2554 มีผู้สนใจเยี่ยมชมกิจการ 

จ�านวน 3,800 คน จาก 73 หน่วยงาน ประกอบด้วย

สถาบันการศึกษา จ�านวน 51 แห่ง ภาครัฐ จ�านวน 20 แห่ง 

และภาคเอกชน จ�านวน 2 แห่ง เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โรงเรยีนแผนที ่กรมแผนทีท่หาร โรงเรยีนเสนาธกิารทหารเรือ  

โรงเรียนอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ กรมควบคุมและปฏิบัติ

ทางอากาศ คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

การสื่อสาร และโทรคมนาคม บริษัท IBM ประเทศไทย 

เป็นต้น
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สทอภ. เล็งเห็นความส�าคัญและความจ�าเป็นในการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทุกระดับ 

ได้ตระหนักและเข้าใจ ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยในปีงบประมาณ 

2554 สทอภ. ด�าเนินกิจกรรมสร้างความตระหนักในทุกระดับ ประกอบด้วย

การสร้างความตระหนัก

ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

การสร้างความตระหนักระดับบุคลากรทางด้าน

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

• การประชมุวชิาการ เทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ

ประจ�าปี 2553 : Geoinfotech 2010 โดยมีวัตถุประสงค์

เพือ่ให้นกัวชิาการ นักวจัิย นิสติ และนักศึกษาจากหน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชนเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยน

ความรู้ ความคดิเห็น ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวจิยัและพฒันา 

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การบรรยาย

พิเศษจากผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและต่างประเทศ การเสวนา  

“1 ทศวรรษ สทอภ. กับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศของประเทศไทย” การแสดงผลงานทาง

วิชาการ และการแข่งขนัโครงงานวจิยัระดบัเยาวชน เป็นต้น 

โดยมีผู้เข้าร่วม 1,201 คนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

รวมถึงสถาบันการศึกษารวม 342 หน่วยงาน

•	 การบรรยายพเิศษโดยวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศ  

1 คร้ัง มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากภาครัฐและเอกชน  

117 คน จาก 34 หน่วยงาน

•	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 282 คน

การสร้างความตระหนักระดับเยาวชนและประชาชน

ทั่วไป

• จัดค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ จ�านวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 2,069 คน จาก 80 โรงเรียน

• การฝึกอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศในโครงงานวิจัย 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

117 คน จาก 39 โรงเรียน

• การติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินโครงงานวิจัยด้าน

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จ�านวน 3 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

139 คน จาก 43 โรงเรียน

• การแข่งขันการน�าเสนอโครงงานวิจัยระดับเยาวชนใน

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

แห่งชาติ ประจ�าปี 2553 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 84 คน จาก  

22 โรงเรียน โดยโรงเรียนท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ 

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จังหวัดก�าแพงเพชร

การสร้างความตระหนัก
ระดับเยาวชน 23%

การสร้างความตระหนัก
ระดับปฏิบัติการ 8%

การสร้างความตระหนัก
ระดับทั่วไป 69%
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• สทอภ. ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ 5 แห่ง ด�าเนินการจัดกิจกรรมคาราวาน 

ยานยนต์แห่งการเรียนรู ้ภูมิสารสนเทศสู่ชุมชน จ�านวน  

13 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 23,073 คน

• สนับสนุนเงินทนุให้กลุม่เยาวชน Thailand Near Space 

Research ในการพัฒนาเทคโนโลยีส�าหรับการค้นคว้าและ

วิจัยเกี่ยวกับขอบอวกาศ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรง

จูงใจให้เยาวชนไทยหันมาให้ความสนใจในกิจกรรมด้าน

อวกาศเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

• ด� า เ นิน โครงการพัฒนาศูนย ์ เรี ยนรู ้ เ ทคโนโลย ี

ภูมิสารสนเทศชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาส

และส่งเสรมิให้เยาวชนและประชาชนในส่วนภมูภิาค ทีข่าด

โอกาสในการรับรู ้ขาดเครือ่งมอืและอปุกรณ์ด้านเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ 

ยทุธศาสตร์การถ่ายทอดเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ 

สูช่มุชน โดยมุง่เน้นให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิน่ท่ัวทุก

ภูมิภาคของประเทศ ได้มีความรู้และเข้าใจ รวมถึงสามารถ

น�าไปต่อยอดใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยในปีงบประมาณ 2554  

สทอภ. ด�าเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ดังกล่าวแล้ว

จ�านวน 7 แห่ง ได้แก่ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  

จังหวัดเพชรบุรี อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ป่าชายเลนลุ่มน�้าเวฬุ จังหวัดจันทบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ

การศึกษากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์

เพื่อการศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ศูนย์การเรียนรู ้

ชุมชนเทศบาลต�าบลช่อแฮ จังหวัดแพร่ และอุทยาน 

ภูมิสารสนเทศชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

เพื่อติดตามสถานการณ์ต่างๆ

จากสถานการณ์ในปี 2554 ทีผ่่านมา การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมและภมิูอากาศท่ีเกดิขึน้ 

ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ทัว่โลกรวมท้ังประเทศไทย ท่ีเกดิความรนุแรงของพายใุนฤดูมรสมุ 

ฝนตกหนกั น�า้ท่วมใหญ่ครอบคลมุพืน้ทีส่่วนใหญ่ของประเทศและรนุแรงท่ีสุดในรอบ 50 ปี การเกดิ

ดนิถล่ม คลืน่ลมแรงและพายซุดัฝ่ัง ก่อให้เกดิความเสียหายต่อชีวติและทรพัย์สินของประชาชนเป็น

อย่างมาก สทอภ. ภายใต้กรอบแนวคดิ นโยบาย และการด�าเนนิงาน ได้บรูณาการข้อมลูภมูสิารสนเทศ  

การวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในเชิงพื้นที่ - เชิงเวลาการประยุกต์ใช้แบบจ�าลองทาง

คณิตศาสตร์ร่วมกับการส�ารวจพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อสนับสนุนข้อมูล การวางแผน และ

การบรหิารจดัการ ระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้เกดิประสทิธภิาพและประโยชน์สงูสดุต่อประเทศ

การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การกัดเซาะ

ชายฝั่งฯ ของประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจาก

ดาวเทียม

การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั ่งและ

สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั ่งโดยใช้ข้อมูลภาพถ่าย

จากดาวเทียม ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553  

เป็นต้นมา โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมท้ังรายละเอยีดปานกลาง 

และรายละเอยีดสงู ในปี 2554 จะเน้นการใช้ประโยชน์ข้อมลู

ภาพถ่ายจากดาวเทยีมไทยโชต เพือ่ให้เหน็การเปลีย่นแปลง

แนวชายฝั่งที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

แผนที่แสดงพื้นที่ที่เกิดการกัดเซาะและทับถมในบริเวณชายฝั่งทะเลของ
ประเทศไทย วเิคราะห์โดยใช้ข้อมลูภาพถ่ายจากดาวเทยีมไทยโชต ระหว่าง
ปี 2552 และ 2553
การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งในประเทศไทยระหว่างปี 2552-2553 จาก
การศึกษาโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต ติดตามสถานภาพ
การเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ังในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา พบว่ามพีืน้ทีท่ีไ่ด้รบัความ 
เสยีหายจากการกดัเซาะชายฝ่ัง ประมาณ 11,291.52 ไร่ และมพีืน้ทีท่บัถม
เพิ่มขึ้นประมาณ 1,624.35 ไร่ จากภาพจะเห็นว่า ในโซนสีแดงเป็นพื้นที่ 
ทีม่กีารกดัเซาะมากทีส่ดุ และโซนสนี�า้เงนิเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารทบัถมมากทีส่ดุ
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 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณชายฝั่งประเทศไทย ในปี 2553 
โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต

แผนที่แสดงพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะและทับถมชายฝั่งทะเล จังหวัดตราด 
โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต ปี 2552 - 2553

แผนที่แสดงพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะและทับถมชายฝั่งทะเล 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต 

ปี 2552 - 2553

แผนที่แสดงพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะและทับถมชายฝั่งทะเล 
จังหวัดนราธิวาส โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต 

ปี 2552 - 2553
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ระบบฐานข้อมูลพื้นที่ชายฝั่ง เว็บไซต์ http://ocean.gistda.or.th/

นอกจากนั้น สทอภ ได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

กัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งเป็นระบบการบริการแผนที่ออนไลน์ 

(Web Map Service: WMS) ที่มีคุณสมบัติในการสืบค้น

ข้อมูลและการแสดงผลข้อมูลเชิงสถิติ (Geo-statistic)  

เพื่อความสะดวกและความสมบูรณ์ในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

การตรวจวัดข้อมูลอย่างต่อเนื่องในระยะยาว (Long-

term monitoring) ด้วยข้อมลูภาพถ่ายจากดาวเทยีม 

ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงผลกระทบจากความ

แปรปรวนสภาพภูมิอากาศ

ส�าหรับในปี 2554 ดัชนีผลกระทบการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศส่ิงแรกที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากปี 2553 คือ การเกิดปรากฏการณ์

ปะการงัฟอกขาวอย่างรนุแรงในอ่าวไทยและทะเลอนัดามนั 

โดยพบว่ามีจ�านวนปะการังฟอกขาวเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ 

80 ของพ้ืนที่ ซ่ึงจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วง

ปี 2554 มีค่าของอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี ประมาณ 27.4 

องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าค่าปกติ (ค่าปกติคาบ 30 ปี พ.ศ. 

2514 - 2543 เท่ากับ 27.0 องศาเซลเซียส) ในส่วนของการ

ตดิตามการเปลีย่นแปลงอณุหภมูผิวิหน้าน�า้ทะเลนัน้ สทอภ.  

ได้จัดท�าระบบการให้บริการสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่าน 

เครอืข่าย โดยใช้ข้อมลูภาพถ่ายจากดาวเทยีม TERRA ระบบ 

MODIS และดาวเทียม AQUA ระบบ MODIS ที่มีคุณสมบัติ

ในการตรวจวัดค่าอุณหภูมิผิวหน้าน�้าทะเลได้ในพื้นท่ีกว้าง

ต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกวัน 
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ระบบการให้บริการสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่าย WMS เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอุณหภูมิน�้าทะเล
และติดตามการเกิดปะการังฟอกขาวในประเทศไทย

นอกจากนั้น ยังมีปรากฏการณ์อื่นๆ ที่ส�าคัญและ

เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ 

ปรากฏการณ์การเกิดแพลงก์ตอนบลูมในพื้นที่บริเวณอ่าว

ไทยตอนบน เน่ืองจากมหาอทุกภยับริเวณภาคกลาง ระหว่าง

เดือนกันยายน - ธันวาคม 2554 โดยที่ผ่านมา สทอภ. ได้

ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ 

คลอโรฟิลล์ ในอ่าวไทยและอันดามัน ด้วยข้อมูลภาพถ่าย

จากดาวเทยีม TERRA ระบบ MODIS และดาวเทยีม AQUA 

ระบบ MODIS และใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต 

ในการตดิตามทิศทางของมวลน�า้จดืจากมหาอทุกภยัปี 2554 

ที่ไหลน�าปริมาณตะกอนจ�านวนมากลงสู่อ่าวไทย ส่งผล 

กระทบต่อคุณภาพน�้าและสัตว์น�้าชายฝั่งในพื้นที่อ่าวไทย

ตอนใน
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การติดตามผลกระทบจากมวลน�้าจืดจากมหาอุทกภัยปี 2554 ที่ไหลน�าปริมาณตะกอนจ�านวนมากลงสู่อ่าวไทย 
โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต

การวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลด์ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ตัวหนึ่งส�าหรับปรากฏการณ์การเกิดแพลงก์ตอนบลูม เนื่องจากมหาอุทกภัย ปี 2554 
ด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม TERRA ระบบ MODIS และดาวเทียม AQUA ระบบ MODIS
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แสดงข้อมูลพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งและพื้นที่ทับถมชายฝั่งที่ได้จากการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
แสดงผลร่วมกับแบบจ�าลอง 3 มิติ

การพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจ�าลองคณิตศาสตร์ 

ร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียม 

การพัฒนาแบบจ�าลองชายฝั่งแบบ 3 มิติผสมผสาน

กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้เทคนิค Geo-BIM 

(Geo-Building Information Model) โดยการประยุกต์

ใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศใช้ส�าหรับวิเคราะห์เส้นชายฝั่ง 

ค�านวณพืน้ทีก่ดัเซาะและทบัถม ตลอดจนการพยากรณ์การ

เปลีย่นแปลงชายฝ่ังในพืน้ทีศ่กึษา มาบรูณาการร่วมกบัแบบ

จ�าลอง เพื่อให้สามารถถ่ายทอดลักษณะทางกายภาพของ

ชายฝั่งได้เสมือนจริง และช่วยในการวิเคราะห์ผลกระทบ

การเปลีย่นแปลงพืน้ทีช่ายฝ่ัง ได้ถกูต้องและมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 
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การใช ้ข ้อมูลภูมิสารสนเทศมาตราส ่วนใหญ ่ 

(1:25,000) เพื่อติดตามและประเมินพื้นที่เพาะปลูก

พืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยปี 2554

รัฐบาลได้เล็งเห็นความส�าคัญของการน�าเอาข้อมูล

ภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีโดยส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ด�าเนินการใช้เทคโนโลยี

ภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามและประเมินพื้นที่เพาะปลูกพืช

เศรษฐกิจหลักของประเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพือ่จดัท�าแผนทีแ่ละฐานข้อมลูพ้ืนทีเ่พาะปลกูข้าวจากข้อมลู

ภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตและอื่นๆ ที่มาตราส่วนใหญ่  

(1:25,000) ลงรายละเอียดระดับต�าบล ท�าให้ประหยัด 

รายจ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตาม

พื้นที่เพาะปลูก รวมถึงได้ข้อมูลที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  

ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการใช้งานดาวเทียมไทยโชตในเชิงปฏิบัติ

อย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ

ดังน้ัน เพื่อให้การใช้งานของข้อมูลภาพถ่ายจาก

ดาวเทียม มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง สนองตอบและ

สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย

เฉพาะการน�ามาประยุกต์ใช้ทางด้านพืชเศรษฐกิจหลักของ

ประเทศ จึงควรมีการด�าเนินการโครงการใช้ข้อมูลภาพถ่าย

จากดาวเทียมเพื่อตรวจสอบและประกันราคาพืชเศรษฐกิจ

หลักของประเทศ และเป็นข้อมูลสนับสนุนในกิจกรรม 

ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการประมาณผลผลิต การวางแผน 

และบริหารจัดการด้านการตลาดของผลผลิตการเกษตร 

ผลกระทบจากภยัพบิตั ิและอืน่ๆ ในลกัษณะโครงการประจ�า 

โดยเน้นพืชเศรษฐกิจหลักที่ส�าคัญตามนโยบายของรัฐบาล

ในแต่ละปี

ในปีงบประมาณ 2554 สทอภ. ได้จัดท�าโครงการ

การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศมาตราส่วนใหญ่ (1:25,000) 

เพื่อติดตามและประเมินพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก

ของประเทศ โดยมีการวิเคราะห์และแปลตีความข้อมูลการ

เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักทั้งภาพรวมของประเทศ ระดับ

ภาค และระดับจังหวัด

• การวิเคราะห์และแปลตีความข้อมูลการเพาะปลูกพืช

เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ พบว่า ประเทศไทยมีเนื้อที่

เพาะปลูกพืช ทั้งข้าว มันส�าปะหลัง และข้าวโพด รวมทั้งสิ้น 

94,268,083 ไร่ หรอืประมาณ 150,828.93 ตารางกโิลเมตร 

โดยแยกเป็นข้าว 76,577,450 ไร่ มนัส�าปะหลงั 10,271,215 

ไร่ และข้าวโพด 7,419,418 ไร่ 

• การวิเคราะห์และแปลตีความข้อมูลการเพาะปลูกพืช

เศรษฐกิจระดับภาค สรุปดังตาราง 

ภาค
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)

พื้นที่รวมทั้งหมด
ข้าว มันส�าปะหลัง ข้าวโพด

ภาคเหนือ 17,140,504 1,685,071 5,306,929 24,132,504

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 44,961,771 4,971,477 740,950 50,674,198

ภาคกลาง 7,457,195 279,283 1,555,173 9,291,651

ภาคตะวันออก 3,277,999 2,440,560 85,840 5,804,399

ภาคตะวันตก 1,439,414 944,431 224,000 2,607,845

ภาคใต้ 2,223,305 - 152 2,223,457
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• การวิเคราะห์และแปลตีความข้อมูลการเพาะปลูกพืช

เศรษฐกิจระดับจังหวัด

 - จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าว 10 อันดับแรก ได้แก่ 

นครราชสีมา (4,303,237 ไร่) อุบลราชธานี (4,025,045 

ไร่) ขอนแก่น (3,569,418 ไร่) สุรินทร์ (3,524,896 ไร่) 

บุรีรัมย์ (3,406,772 ไร่) ร้อยเอ็ด (3,170,258 ไร่) ศรีสะเกษ 

(3,032,041 ไร่) นครสวรรค์ ( 2,904,543 ไร่) อุดรธานี 

(2,741,348 ไร่) และสกลนคร (2,730,921 ไร่)

 - จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมันส�าปะหลัง 10 อันดับแรก 

ได้แก่ นครราชสีมา (2,513,445 ไร่) สระแก้ว (984,398 

ไร่) กาญจนบุรี (861,843 ไร่) ก�าแพงเพชร (800,853 ไร่) 

ฉะเชิงเทรา (449,701 ไร่) ชัยภูมิ (443,140 ไร่) นครสวรรค์ 

(359,351 ไร่) อุบลราชธานี (318,399 ไร่) ชลบุรี (311,616 

ไร่) และปราจีนบุรี (301,031 ไร่)

 - จังหวัดท่ีมีพื้นท่ีปลูกข้าวโพด 10 อันดับแรก ได้แก่ 

เพชรบูรณ์ (1,059,177 ไร่) น่าน (1,011,279 ไร่) ตาก 

(723,307 ไร่) เชียงราย (630,890 ไร่) นครราชสีมา 

(465,343 ไร่) พะเยา (403,102 ไร่) ลพบุรี (335,374 ไร่) 

แพร่ (297,471 ไร่) อุทัยธานี (292,723 ไร่) และสระบุรี 

(269,777 ไร่)

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต บันทึกภาพวันที่ 3 มกราคม 2553 บริเวณจังหวัดนครราชสีมา 
แสดงพื้นที่ปลูกข้าว มันส�าปะหลัง และข้าวโพด

ข้าวโพด

นาข้าว

นาข้าว

นาข้าว

ข้าวโพด
ข้าวโพด

มันส�าปะหลัง
แหล่งน�้า
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พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักภาคกลาง 
ของประเทศไทย ปี 2554

พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักภาคตะวันออก 
ของประเทศไทย ปี 2554

พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักภาคเหนือ 
ของประเทศไทย ปี 2554

พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ปี 2554

สัญลักษณ์
         ขอบเขตพื้นที่ภาคเหนือ

พืชเศรษฐกิจหลัก

        พื้นที่ปลูกมันส�าปะหลัง

         พื้นที่ปลูกข้าวโพด

         พื้นที่ปลูกข้าว

สัญลักษณ์
         ขอบเขตพื้นที่ภาคกลาง

พืชเศรษฐกิจหลัก

        พื้นที่ปลูกมันส�าปะหลัง

         พื้นที่ปลูกข้าวโพด

         พื้นที่ปลูกข้าว

สัญลักษณ์
         ขอบเขตพื้นที่ภาคตะวันออก

พืชเศรษฐกิจหลัก

        พื้นที่ปลูกมันส�าปะหลัง

         พื้นที่ปลูกข้าวโพด

         พื้นที่ปลูกข้าว

สัญลักษณ์
         ขอบเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พืชเศรษฐกิจหลัก

        พื้นที่ปลูกมันส�าปะหลัง

         พื้นที่ปลูกข้าวโพด

         พื้นที่ปลูกข้าว
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พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักภาคตะวันตก 
ของประเทศไทย ปี 2554

พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักภาคใต้ 
ของประเทศไทย ปี 2554

แผนที่แสดงพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 
ของประเทศไทย ปี 2554

สัญลักษณ์
         ขอบเขตพื้นที่ภาคตะวันตก

พืชเศรษฐกิจหลัก

        พื้นที่ปลูกมันส�าปะหลัง

         พื้นที่ปลูกข้าวโพด

         พื้นที่ปลูกข้าว

สัญลักษณ์
         ขอบเขตพื้นที่ภาคใต้

พืชเศรษฐกิจหลัก

        พื้นที่ปลูกมันส�าปะหลัง

         พื้นที่ปลูกข้าวโพด

         พื้นที่ปลูกข้าว

สัญลักษณ์

         ขอบเขตประเทศ

         ขอบเขตจังหวัด

         พื้นที่ปลูกมันส�าปะหลัง

         พื้นที่ปลูกข้าวโพด

         พื้นที่ปลูกข้าว
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การประยุกต์ ใช้ข้อมูลดาวเทียมและ 

ภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนา

ตามยุทธศาสตร์จังหวัด

ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัด

กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ โครงการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่น�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปพฒันาจงัหวดั เพือ่ยกระดบัชวีติความเป็นอยูใ่ห้กบั

ประชาชนในทกุพืน้ท่ีของประเทศ ภายใต้ความร่วมมือดงักล่าวในปี 2554 สทอภ. และส�านกังานจงัหวดั

ล�าปางระยะที่ 2 จึงร่วมมือกันพัฒนาระบบบริการภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด 

(GIS CHANGWAT) ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของจังหวัดในการวางแผน

บริหารจัดการงบประมาณ/โครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน  

มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงานได้ ซึ่งจะท�าให้การจัดสรรและ

บริหารงบประมาณของจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ทั่วถึง และเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ.
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ระบบบริการภูมิสารสนเทศประกอบด้วยข้อมูล 

ที่ส�าคัญ ได้แก่

• ขอ้มูลดาวเทยีมรายละเอียดสูงทีม่ีความทันสมัย

และผ่านการปรับแก้ความถูกต้องเชิงต�าแหน่ง

• ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ส�าคัญ ได้แก่ ขอบเขต

การปกครอง เส้นทางคมนาคม ที่ตั้งหมู่บ้าน อ�าเภอ จังหวัด 

สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสถานที่ส�าคัญต่างๆ เช่น 

สถานทีร่าชการ สถานศกึษา สถานทีส่�าคญัทางศาสนา และ

สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น

• ข้อมูลด้านการบริหารจัดการของจังหวัด (MIS) 

ประกอบด้วยข้อมูลแผนงาน/โครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเภทงบประมาณ ประเภทผลผลิต การเบิกจ่าย รวมถึง

การเตือนภัยและข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนประกอบของระบบ ประกอบด้วย 3 ระบบย่อย ได้แก่

1. ระบบการน�าเข้าข้อมูล (Data Input) เป็นชุด

โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนเพือ่รองรบัการน�าเข้าข้อมลูท่ีเกีย่วข้อง

กับการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของ

จังหวัด ได้แก่ ข้อมูลโครงการพัฒนา จ�าแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ประเภทผลผลิต ประเภทงบ

ประมาณ ประเภทโครงการ และพิกัด ต�าแหน่งที่ต้ังของ

โครงการและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการเตือนภัย 

โดยจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) 

การน�าเข้าข้อมูลในการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด

กระทรวงมหาดไทย

ความร่วมมือ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ.

ปีงบประมาณ

นโยบาย/แผน

ประเภทยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเภทผลผลิต

ประเภทกิจกรรม

ประเภทโครงการ

แหล่งงบประมาณ

ฐานข้อมูล จปฐ.

MIS

ต�าแหน่งที่ตั้งโครงการ

ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน

ข้อมูลดาวเทียม

Geo-Database

ระบบบริการภูมิสารสนเทศ

เพื่อการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด

(GIS CHANGWAT)
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2. ระบบประมวลผลข้อมูล (Data Processing) 

เป็นการน�าข้อมูลแผนที่ต่างๆ ที่เก็บไว้ในระบบมาท�าการ

ประมวลผลด้วยวิธีการซ้อนทับ (Overlay) และเชื่อมโยง 

เพื่อวิเคราะห์หรือก�าหนดเงื่อนไขการจัดการกับพื้นที่นั้นๆ 

เพื่อให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดไว้ ผลลัพธ์ท่ีได้

คือ ความเหมาะสมท่ีจังหวัดสามารถน�าไปใช้ประกอบการ 

ตัดสินใจในการด�าเนินงาน

3. ระบบแสดงผลข้อมูล (Data Display) สามารถ

แสดงผลออกมาได้ในลกัษณะแผนที ่แผนภมู ิกราฟ รปูภาพ 

โดยสามารถแยกเป็นรายโครงการ

การประมวลผลข้อมูลเพื่อการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด

ภาพแสดงชั้นข้อมูลในเขตเมืองรูปแบบ 3 มิติ
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การแสดงผลข้อมูลเพื่อการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด

ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดท�าแผน

พัฒนาจังหวัดช่วยวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนงาน

โครงการได้ ดังนี้

• แสดงสภาพแวดล ้อมของจังหวัดทั้ งสภาพ

ภูมิประเทศ และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นปัจจุบัน

• การกระจายตัวของแผนงาน/โครงการของ

จงัหวดั รวมทัง้การตดิตามผลการด�าเนนิงานและการใช้จ่าย 

งบประมาณ

• ความสมัพนัธ์ของโครงการกบัแผนพฒันาจงัหวดั

และความจ�าเป็นพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้าน

ประโยชน์ของระบบ

ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดท�าแผน

พัฒนาจังหวัด เป็นการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล ข้อสนเทศเพื่อใช้ในการ

จัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชน และความจ�าเป็นเร่งด่วนของพื้นที่ โดยพิจารณา

ตามกรอบยุทธศาสตร์จังหวัด ระบบฯ จะเป็นกลไกที่ส�าคัญ

ในการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในด้านเชิงพื้นที่

และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน เป็น 

รูปธรรมและมีความคุ ้มค่าในการลงทุน รวมท้ังจะช่วย

วิเคราะห์ภาพรวม นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด

ของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

รวมท้ังแผนอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่การ

พฒันา ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และการพฒันา

ท้องถิ่น

ข้อมูลจากพื้นที่จริง

ที่ตั้งหมู่บ้าน ชุมชน

เส้นทางคมนาคม
เขตที่ดิน
เขตการปกครอง
สภาพภูมิประเทศ

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
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ในปี 2554 นอกจากการด�าเนินการจัดท�าโครงการ

น�าร่องในจังหวัดล�าปางแล้ว สทอภ. ได้ด�าเนินการจัดท�า

แผนที่บูรณาการข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง และข้อมูล

ภูมิสารสนเทศเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ส�าหรับจังหวัด

อื่นๆ ด้วย ดังนี้ 

• จัดท�าแผนที่ต ้นฉบับจากข ้อมูลภาพถ ่าย

ดาวเทียมรายละเอียดสูง จ�านวน 17 จังหวัด ประกอบ

ด้วยพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ หนองคาย ประจวบคีรีขันธ์ แพร่ 

พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท นครปฐม ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี 

ยโสธร ล�าปาง (Phase 2) สมุทรสาคร ชุมพร ภูเก็ต ตราด

สุพรรณบุรี และน่าน

• สนับสนุนการจัดท�าโครงการพัฒนาระบบข้อมูล

แหล่งท่องเที่ยว และจัดท�าแผนที่เพื่อการท่องเที่ยวหมู่

เกาะช้าง จังหวัดตราด ให้แก่องค์การบริหารการพัฒนา

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

ส�านกังานพืน้ทีพ่เิศษหมูเ่กาะช้างและพ้ืนทีเ่ชือ่มโยง (สพพ.1)

• จัดท�าฐานข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง และ

ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการ

วางแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดของจังหวัดยโสธร 

ชุมพร และน่าน

• จัดท�าภาพถ่ายดาวเทียมแบบสามมิติบริเวณ

จังหวัดภูเก็ตเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและใช้จัด

นิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

แห่งชาติประจ�าปี 2554 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 21 

สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค 

บางนา

• จัดท�าแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียด

สูง และแผนที่เส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญบริเวณ

อุทยานภูมิสารสนเทศชุมชน ณ แพลนเนท ปาร์ค อ�าเภอ

บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบการจัดท�า

นิทรรศการถาวร 

• จัดท�าแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง

อุทยานนานาชาติสิ่งแวดล้อมสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

• จัดท�าแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง 

โครงการส�ารวจเส้นทางลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี

24 มิถุนายน 2554 แถลงข่าวความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS จังหวัด) 
ล�าปาง Phase 2 น�าร่องใช้ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด ณ สทอภ.
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ปี 2554 ได้เกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศ ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างหนักต่อ

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สทอภ. ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการติดตามสถานการณ์

และประเมินพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งพื้นที่ประสบอุทกภัยครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างทั้งเขต 

ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศ จ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่สามารถบันทึก

ภาพต่อเนื่องทุกวันในการวิเคราะห์และประมวลผล

วิกฤตอุทกภัย 2554 

กับการประยุกต์ ใช้ข้อมูลดาวเทียม

สทอภ. ด�าเนินการติดตามและวิเคราะห์พื้นที่ 

น�้าท ่วมโดยใช ้ข ้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม บันทึก

ภาพต่างช่วงเวลา ต่างรายละเอียดภาพ จากดาวเทียม  

RADARSAT-1, RADARSAT-2 ดาวเทียม TERRA  

ระบบ MODIS ดาวเทียม AQUA ระบบ MODIS  

ดาวเทียมไทยโชต และดาวเทียมอื่นๆ ที่  สทอภ.  

รับสัญญาณ โดยน� ามาวิ เคราะห ์ ร ่ วม กับข ้อมู ลที่

เกี่ ยวข ้อง  จัดท� า เป ็นแผนที่ แสดงพื้นที่ น�้ าท ่ วมขั ง 

ร า ย วั น  แ ล ะ ป ร ะ ม า ณ ก า ร ป ริ ม า ต ร น�้ า ท ่ ว ม ขั ง 

ในแต ่ละพื้ น ท่ี  โดยให ้บริ การข ้อมูลผ ่ าน เว็บ ไซต ์  

http://flood.gistda.or.th 

ท้ังนี้ สทอภ. เข้าร่วมเป็นหน่วยงานปฏิบัติในศูนย์

ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) และศูนย์

อ�านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

วาตภัย และดินโคลนถล่ม (ศอส.) โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ

การส่วนหน้า ณ ศปภ. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ 

ประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและข้อมูล 

ภูมิสารสนเทศ ตลอดจนจัดท�าและแจกจ่ายข้อมูล แผนที่

แสดงพื้นที่น�้าท่วมขังโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม  

และแผนท่ีอืน่ๆ ให้กบัทุกหน่วยงานท่ีประจ�า ณ ศปภ. รวมทัง้ 

ร่วมปฏบัิตภิารกิจส�ารวจพืน้ท่ีเพือ่การบรหิารจัดการระบายน�า้ 

ในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรงด้วย
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จากการเข้าร่วมปฏิบัติงาน ณ ศปภ. สทอภ. ได้พัฒนานวัตกรรมข้อมูลแผนที่อุทกภัยซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงทั้งขอบเขต

พ้ืนที่น�้าท่วม การคาดการณ์พื้นที่น�้าท่วม และปริมาณน�้าท่วมในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยจากข้อมูลที่ด�าเนินการอยู่เดิม เพื่อใช้

เป็นข้อมูลหลักประกอบการตัดสินใจของ ศปภ. และรัฐบาล ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายวัน โดยน�าข้อมูลภาพถ่ายจาก

ดาวเทียมและภูมิสารสนเทศมาบูรณาการ เพื่อใช้ในการติดตามและบริหารสถานการณ์อุทกภัยอย่างเข้มข้นจริงจัง 

การคาดการณ์พื้นที่น�้าท่วม

พื้นที่น�้าท่วมจริง
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ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต การประมาณการปริมาตรน�้าท่วมขัง

แผนที่แสดงพื้นที่น�้าท่วมขังรายวัน บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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สถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชตโปรแกรมสั่งดาวเทียม THAICHOTE

และสั่งถ่ายภาพดาวเทียม RADARSAT ถ่ายภาพพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งน�า

ข้อมูลที่ได้จากดาวเทียม AQUA ระบบ MODIS และดาวเทียม TERRA  

ระบบ MODIS ที่ถ่ายภาพเป็นประจ�าทุกวันมาท�าเป็นแผนที่บริเวณกว้าง

ดาวเทียมฯ ถ่ายภาพพื้นที่เป้าหมายและส่งภาพมายังสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต  

อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หรือสถานีรับสัญญาณดาวเทียมส�ารวจทรัพยากร ลาดกระบัง

ข้อมูลถูกส่งมาที่ สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อประมวลผลออกมาเป็นแผนที่ข้อมูลเชิงพื้นที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์

ศปภ. น�าแผนที่ข้อมูลน�้าท่วมเพื่อท�าการ

วิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร

จัดการน�้าท่วม

เผยแพร่ข้อมูลเชิงพื้นที่เว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th

เพื่อให้ผู้ที่สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปใช้ประโยชน์

บทบาท สทอภ. ใน ศปภ.
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ความร่วมมือระหว่าง สทอภ. กับเครือข่ายพันธมิตร

Cooperation between GISTDA and Alliances

Business Partners in Thailand and Abroad

In year 2011, GISTDA developed its business 
in Thailand and abroad which can be categorized 
into Strategic Alliances and a Business Partners.
The Strategic Alliances consisted of 1) Mapping and  
Geo-informatics System Alliances, such as PASCO  
(Thailand), Neighboring Countries Economic  
Development Cooperation Agency - NEDA (Public 
Organization) and The International Institute for 
Trade and Development - ITD (Public Organization); 2)  
Satellite Acquisition Alliances : to increase the image 
acquisition frequency and satellite capability, such 
as The Emirates Institution for Advanced Science 
and Technology - EIAST, Dubai; 3) Natural Disaster  
Management, Monitoring and Risk Assessment Alliance, 
such as The General Insurance Association.   For the 
Business Partner, GISTDA has one ground receiving 
station abroad in the Republic of China and 5 data 
distributors worldwide.

Academic Partners in Thailand and Abroad

GISTDA developed its academic partners in 
Thailand and abroad covering government agencies, 
academic institutions and public sectors to make  
remote sensing and geo-informatics widely known and 
can be easily applied to daily life.  Thai universities 
involved included Chiangmai University, Naresuan 
University, Khon Kaen University, Burapha University 
and Prince of Songkhla University.  For international 
academic partners, GISTDA facilitated government-
to-government and agency-to-agency cooperation in 
bilateral and multilateral terms to promote Thailand  
as one of the regional centers in area of Earth  
Observation. One of the major concerns of GISTDA 
is to cooperate, promote and support the concrete 
utilization of satellite data in disaster management.

ของภูมิภาคด้านการส�ารวจทรัพยากรด้วยดาวเทียมส�ารวจโลก  

รวมทั้งให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน ในการน�าข้อมูล

ดาวเทียมไปใช้เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างเป็น 

รูปธรรม

พันธมิตรในประเทศและต่างประเทศด้านธุรกิจ

ปี 2554 สทอภ. ได้ด�าเนนิการพฒันาธรุกจิทัง้ในและต่าง

ประเทศ โดยแบ่งเป็น พันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliance) 

และธุรกิจแสวงหาผู้แทนตั้งสถานีรับสัญญาณและ/หรือผู้แทน

จ�าหน่ายดาวเทียมไทยโชต (Business Partner) โดย Strategic  

Alliance ประกอบด้วย 1) พันธมิตรด้านการจัดท�าแผนที่ และ

ระบบภูมิสารสนเทศ ได้แก่ บริษัทพาสโค (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ส�านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน

บ้าน และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา  

2) พันธมิตรเพื่อการเพิ่มความถี่ในการมีข้อมูลดาวเทียม และ

การเพิ่มขีดความสามารถในงานท�างานของดาวเทียมไทยโชต 

ได้แก่ The Emirates Institution for Advanced Science 

and Technology รัฐดูไบ 3) พันธมิตรด้านการจัดการ ติดตาม

ความเสยีหาย และประเมนิความเสีย่งของพืน้ทีจ่ากเหตภัุยพบิตัิ

ทางธรรมชาติ ได้แก่ สมาคมประกันวินาศภัย ส�าหรับ Business 

Partner สทอภ. แสวงหาผู้แทนตั้งสถานีรับสัญญาณและ/หรือ

ผู้แทนจ�าหน่ายดาวเทียมไทยโชต โดยขณะนี้ สทอภ. มีสถาน ี

รับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และ

ได้แต่งตั้งผู้แทนจ�าหน่ายข้อมูลดาวเทียมแล้ว จ�านวน 5 ราย

พันธมิตรในประเทศและต่างประเทศด้านวิชาการ

สทอภ. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน

วิชาการทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ 

สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านวิชาการ และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ให้เทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง และสามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน โดยเครือข่ายความ

ร่วมมือภายในประเทศประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย

บรูพา และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ส�าหรบัเครอืข่ายความ 

ร่วมมือระหว่างประเทศ น้ัน สทอภ. ในฐานะหน่วยงานกลาง 

ด้านเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ ด�าเนนิงานความร่วมมอื 

ระหว่างประเทศในหลายรูปแบบ ทั้งความร่วมมือในระดับ

รัฐบาลต่อรัฐบาลและความร่วมมือในระดับหน่วยงานต่อหน่วย

งาน เป็นต้น โดยได้พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศระดับ

ทวิภาคีและพหุภาคี ท้ังในและนอกภูมิภาค ผ่านการด�าเนิน

กิจกรรมความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและประเทศ

ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
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Business Partners in Thailand and Abroad

In year 2011, GISTDA developed its business 
in Thailand and abroad which can be categorized 
into Strategic Alliances and a Business Partners.  The 
Strategic Alliances consisted of 1) Mapping and Geo-
informatics System Alliances, such as PASCO (Thailand), 
Neighboring Countries Economic Development Coop-
eration Agency - NEDA (Public Organization) and The 
International Institute for Trade and Development - ITD 
(Public Organization); 2) Satellite Acquisition Alliances 
: to increase the image acquisition frequency and 
satellite capability, such as The Emirates Institution 
for Advanced Science and Technology - EIAST, Dubai; 
3) Natural Disaster Management, Monitoring and Risk 
Assessment Alliance, such as The General Insurance 
Association.   For the Business Partner, GISTDA has 
one ground receiving station abroad in the Republic 
of China and 5 data distributors worldwide.

Academic Partners in Thailand and Abroad

GISTDA developed its academic partners in 
Thailand and abroad covering government agencies, 
academic institutions and public sectors to make  
remote sensing and geo-informatics widely known and 
can be easily applied to daily life.  Thai universities 
involved included Chiangmai University, Naresuan 
University, Khon Kaen University, Burapha University 
and Prince of Songkhla University.  For international 
academic partners, GISTDA facilitated government-
to-government and agency-to-agency cooperation in 
bilateral and multilateral terms to promote Thailand  
as one of the regional centers in area of Earth  
Observation. One of the major concerns of GISTDA 
is to cooperate, promote and support the concrete 
utilization of satellite data in disaster management.

ในปีงบประมาณ 2554 สทอภ. ได้ด�าเนินการพัฒนาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 

พันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliance) และธุรกิจแสวงหาผู้แทนตั้งสถานีรับสัญญาณและ/หรือ

ผู้แทนจ�าหน่ายดาวเทียมไทยโชต (Business Partner)

พันธมิตรด้านธุรกิจ

พันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliance) 

สทอภ. ได้แสวงหาพันธมิตรด้านการท�าธุรกิจต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุน การพัฒนา และการใช้ข้อมูล

ภาพจากดาวเทียมไทยโชต ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี

พันธมิตรตามแนวทางในการด�าเนินงาน 3 ด้าน พันธมิตร

ด้านการจัดท�าแผนที่ และระบบภูมิสารสนเทศ พันธมิตร

เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการมีข้อมูลภาพดาวเทียม

และเพิ่มขีดความสามารถในการท�างานของดาวเทียม 

ไทยโชต และพันธมติรด้านการจดัการ ติดตามความเสยีหาย  

และประเมินความเสี่ยงของพ้ืนที่จากเหตุภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ

พิธีลงนามในบันทึก Agreement of Intent ระหว่าง สทอภ. กับ 
บริษัท พาสโค (ประเทศไทย) จ�ากัด เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554

พันธมิตรด้านการจัดท�าแผนที่ และระบบภูมิสารสนเทศ

• ความร่วมมือกับบริษัท พาสโค (ประเทศไทย) จ�ากัด  

สทอภ. ร่วมมือกับบริษัทพาสโค (ประเทศไทย) จ�ากัด เพื่อ

การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกัน โดยได้ลงนามในบันทึก 

Agreement of Intent ระหว่าง สทอภ. กับ บริษัท พาสโค  

(ประเทศไทย) จ�ากัด เมื่อวันศุกร ์ ท่ี 22 กรกฎาคม 

2554 เพื่อเป็นการแสดงเจตจ�านงว่าด้วยการส่งเสริม 

สนับสนุน และความร่วมมือในการด�าเนินงานระหว่าง  

สทอภ. กับ บริษัท พาสโค (ประเทศไทย) จ�ากัด รวมทั้ง 

ส่งเสริมให้มีการร่วมทุนระหว่างทั้งสองหน่วยงาน โดย

มีวัต ถุประสงค ์ เพื่ อการพัฒนาขีดความสามารถใน
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การใช้ประโยชน์ข ้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูล 

ภูมิสารสนเทศ รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จึงเป็นแนวทางหนึ่ง

ทีจ่ะก่อให้เกดิความร่วมมอืในด้านงบประมาณและบุคลากร 

และมส่ีวนส�าคญัทีจ่ะเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนักบั

นานาประเทศในเวทีโลกได้

• ความร่วมมอืกบัส�านกังานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกจิ

กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์มหาชน) (สพพ. : NEDA) และ

สถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การค้าและการพฒันา (องค์การ

มหาชน) (สคพ. : ITD) โดยได้ลงนามในบนัทกึข้อตกลงความ

ร่วมมือระหว่าง 3 องค์การมหาชน ในการสนับสนุนการ

เสริมสร้างศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมระหว่าง

ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยบูรณาการองค ์

ความรู้ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อร่วมพัฒนาการปฏิบัติงาน

ให้เกดิประสทิธภิาพ และเกดิประโยชน์กบัประเทศไทยและ

ภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554

ท้ังนี้ ท้ัง 3 หน่วยงานยังร่วมกันด�าเนินโครงการ 

จัดท�าแผนที่เส้นทางคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ภูมิภาค 

เพื่อแสดงความเช่ือมโยงโครงข่าย (Connectivity) ระบบ

การคมนาคมขนส่งที่จะช่วยส่งเสริม และพัฒนาด้านการค้า  

การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและ

ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมในการพัฒนาประเทศ การเพิ่ม 

เครือข่ายพันธมิตรให้กับ สทอภ. และการประชาสัมพันธ์ 

สทอภ. เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือ ผู้บริหาร

ระดับสูง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ส่วน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและองค์การระหว่าง

ประเทศ ในประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะ

ตัวอย่างภาพจากโครงการจัดท�าแผนที่เส้นทางคมนาคม ขนส่ง 
และโลจิสติกส์ภูมิภาคอาเซียน
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ประชาสัมพันธ์ สทอภ. ให้หน่วยงานอื่นได้รับทราบภารกิจ 

บทบาท และความส�าคัญของ สทอภ. ที่มีส่วนช่วยในการ

ส่งเสริมให้เกดิการพฒันาประเทศทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ และ

สงัคม ตลอดจนเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัหน่วยงาน

อื่น ที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ สทอภ. ในอนาคต 

พันธมิตรเพื่อการเพิ่มความถี่ในการมีข้อมูลดาวเทียม  

และการเพิม่ขดีความสามารถในการท�างานของดาวเทยีม 

ไทยโชต

ด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการมีพันธมิตรท่ีเป็น

หน่วยงาน หรือเจ้าของดาวเทียมส�ารวจทรัพยากร ที่มี

คุณสมบัติใกล้เคียงกับดาวเทียมไทยโชต เพ่ือหาแนวทาง

ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดาวเทียมระหว่างกัน รวมถึงการ

สนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพของสถานีควบคุม และรับ

สญัญาณดาวเทยีม ซึง่จะก่อให้เกดิความร่วมมอื การต่อยอด  

การแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยจะเป็นการเพิ่มความถี่ในการ

มีข้อมูลดาวเทียม เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในกิจการต่างๆ  

ให้ครอบคลุมและทันเหตุการณ์ยิ่งขึ้น 

สทอภ. ร่วมมือกับ The Emirates Institution for 

Advanced Science and Technology (EIAST) โดยได้

ลงนามในบันทึกข้อความเข้าใจ (MOU) เกี่ยวกับ “ความ 

ร่วมมอืด้านเทคโนโลยอีวกาศ และการประยกุต์ใช้ประโยชน์

จากดาวเทียม” เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 

EIAST เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย

ของรัฐบาลดูไบ เมื่อปี พ.ศ. 2549 มีฐานะเป็นหน่วยงาน

ของรัฐเช่นเดียวกับ สทอภ. มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนา

กระบวนการค้นคว้าวจิยัด้านวทิยาศาสตร์ และการประยกุต์

ใช้เทคโนโลยีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศ 

ในภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมถึงการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับนานาชาติ และการจัดท�าโครงการความร่วมมือ

กับหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถของนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย 

ของประเทศ อีกท้ัง EIAST ยังเป็นเจ้าของดาวเทียม  

DubaiSat-1 ซึ่งเป็นการสร้างดาวเทียมดวงแรกของรัฐดูไบ 

ภายใต้การสนับสนุนความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน

การสร้างดาวเทียมและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท 

Satrec Initiative สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งดาวเทียมดังกล่าว

ได้ส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 และสามารถ

ถ่ายภาพ เพือ่ใช้งานในด้านต่างๆ ของประเทศได้เป็นอย่างดี  

รวมทัง้ EIAST ก�าลงัพฒันาดาวเทยีมดวงทีส่อง (Dubaisat-2)  

ในปี 2555 อีกด้วย

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การมหาชน 3 แห่ง 
 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554
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โครงการความร่วมมือพัฒนาต้นแบบแผนที่และแบบจ�าลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากน�้าท่วม
 

แผนที่แสดงพื้นที่น�้าท่วมซ�้าซากในช่วงปี พ.ศ. 2549 - 2553 

 พื้นที่ที่เกิดน�้าท่วมซ�้าซากระดับรุนแรง ในพื้นที่เดิม ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 

 พื้นที่ที่เกิดน�้าท่วมซ�้าซากระดับปานกลาง ในพื้นที่เดิม ระยะ 1 - 3 ปี 

 พื้นที่ที่เกิดน�้าท่วมซ�้าซากระดับต�่า ในพื้นที่เดิมระยะ 1 ปี 

แผนที่แสดงร้อยละความเสียหายจากน�้าท่วมรายครัวเรือน ปี พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบกับข้อมูลจ�านวนครัวเรือน
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 พื้นที่ที่มีครัวเรือนเสียหายมากกว่าร้อยละ 50 ของจ�านวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่นั้นๆ

 พื้นที่ที่มีครัวเรือนเสียหายระหว่างร้อยละ 10 - 50 ของจ�านวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่นั้นๆ

 พื้นที่ที่มีครัวเรือนเสียหายไม่เกินร้อยละ 10 ของจ�านวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่นั้นๆ

 พื้นที่ที่ไม่มีครัวเรือนได้รับความเสียหาย
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พันธมิตรด้านการจัดการ ติดตามความเสียหาย และ

ประเมนิความเสีย่งของพืน้ทีจ่ากเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ

สทอภ. และสมาคมประกันวินาศภัย ได้ลงนามใน

บนัทกึข้อตกลง “โครงการความร่วมมอืพัฒนาต้นแบบแผนท่ี

และแบบจ�าลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากน�้าท่วม เพื่อ

การรับประกันวินาศภัยในพื้นที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยาและลุ่มน�้า 

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงกับสมาคมประกันวินาศภัย “โครงการความร่วมมือ
พฒันาต้นแบบแผนทีแ่ละแบบจ�าลองการประเมนิพืน้ทีเ่สีย่งภยัจากน�า้ท่วม เพือ่การ 
รับประกันวินาศภัยในพื้นที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยาและลุ่มน�้าท่าจีน” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 
2554 ณ สมาคมประกันวินาศภัย

ท่าจีน” เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2554 เพื่อออกแบบและ

จัดสร้างเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงภัย 

น�้าท่วม โดยการน�าข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและ

ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ร่วมกับการจัดท�าแบบจ�าลองทาง

คณติศาสตร์ การประเมนิความเสีย่งของพืน้ท่ีเสีย่งภยัน�า้ท่วม 

ท่ีมีความถูกต้องน่าเช่ือถือ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ 

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ EIAST
“ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียม” ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554
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พื้นที่ครอบคลุมที่มีสถานีรับสัญญาณและผู้แทนจ�าหน่ายข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต

พื้นที่ที่ สทอภ. แต่งตั้งผู้แทนจ�าหน่ายข้อมูลแล้ว

พื้นที่ที่อยู่ระหว่างการเจรจา

ประเทศไทย โดย สทอภ. รับผิดชอบ

บริการแก่บริษัทประกันภัยที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ใช้

เป็นข้อมูลรองรับความเสี่ยงจากความเสียหายที่จะเกิดจาก

น�้าท่วมอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ในโครงการระยะที่  1 สทอภ. และสมาคม

ประกันวินาศภัย ก�าหนดพื้นที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยาและลุ่มน�้า 

ท ่าจีน เป ็นพื้นที่ศึกษาในการหาพื้นที่ที่มีความเสี่ยง 

ในการเกิดอุทกภัยสู งสุด  ปานกลาง และต�่ า ท่ีสุด

จากการใช้ข้อมูลพ้ืนที่น�้าท่วม 5 ปีล่าสุด โดยมีพื้นที่

ศึกษาครอบคลุม 16 จังหวัด ได้แก่ 1. นครสวรรค ์

2 .  ชัยนาท 3 .  สิ งห ์บุ รี  4 .  ลพบุรี  5 .  อ ่ างทอง  

6. พระนครศรีอยุธยา 7. สระบุ รี  8. สุพรรณบุรี  

9. ปทมุธาน ี10. นนทบรุ ี11. นครปฐม 12. กรงุเทพมหานคร 

13. สมุทรปราการ 14. สมุทรสาคร 15. นครนายก  

16. ก�าแพงเพชร 

ทัง้นี ้สทอภ. และสมาคมประกนัวนิาศภยั มคีวามเหน็ 

ตรงกันที่จะสานต่อความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน 

ในระยะยาวอย่างน้อย 5 ปี เพื่อด�าเนินการพัฒนาระบบ 

ดงักล่าวให้มคีวามละเอยีดและความถกูต้องแม่นย�าน่าเชือ่ถอื  

และสามารถขยายแผนที่แสดงความเสี่ยงภัยจากน�้าท่วม 

ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมทั้งสามารถรองรับ 

การท�างานท่ีเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันกับของบริษัท

ประกันภัยทั่วประเทศได้ในอนาคต

ธุรกิจแสวงหาผู้แทนตั้งสถานีรับสัญญาณและ/หรือ 

ผูแ้ทนจ�าหน่ายดาวเทยีมไทยโชต (Business Partner)

สทอภ. แสวงหาผูแ้ทนตัง้สถานรีบัสญัญาณและ/หรือ

ผู้แทนจ�าหน่ายดาวเทียมไทยโชต ไปยังภูมิภาคต่างๆ เช่น 

ภูมิภาคเอเชีย อเมริกาใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลาง เป็นต้น 

ปัจจุบันนี้ สทอภ. มีสถานีรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต  

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้แต่งตั้งผู้แทนจ�าหน่าย

ข้อมูลดาวเทียมแล้ว ดังนี้

สถานีรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชตแห่งแรกในต่าง

ประเทศ

Center for Earth Observation and Digital Earth 

หรือ CEODE สาธารณรัฐประชาชนจีน ประสบความส�าเร็จ

ในการจัดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต 3 แห่ง  

ณ เมือง Kashi, Miyun และ Sanya โดยได้ผ่านการทดสอบ

และเริ่มปฏิบัติการในปี 2555
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ผู้แทนจ�าหน่ายข้อมูลดาวเทียมไทยโชตในภูมิภาคเอเชียจ�านวน 3 ราย

Remote Sensing Technology Center of Japan : RESTEC, ประเทศญี่ปุ่น

ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน

EDP Media, ประเทศอินโดนีเซีย

ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศอินโดนีเซีย

Credent Technology, ประเทศเวียดนาม

ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศเวียดนาม

ผูแ้ทนจ�าหน่ายข้อมูลดาวเทยีมไทยโชตในภมิูภาคอ่ืนๆ จ�านวน 2 ราย

MEA INTUIS SARL, ประเทศฝรั่งเศส

ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศกรีซ แอลจีเรีย อียิปต์ ลิเบีย โมร็อกโก ตูนิเซีย 

จอร์แดน คูเวต โอมาน ซาอุดีอาระเบีย ซีเรีย ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

แอลเบเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บัลแกเรีย โคโซโว มาซิโดเนีย และ

มอนเตเนโกร

GlobalGeo, ประเทศบราซิล

ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศบราซิล
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สทอภ. สร้างและพฒันาเครอืข่ายความร่วมมือด้านวชิาการท้ังในและต่างประเทศซึง่ประกอบ

ด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ด้านวชิาการ และสร้างสรรค์กจิกรรมเพือ่เผยแพร่ให้เทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศเป็นทีรู่จ้กั

ในวงกว้าง และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน

พันธมิตรด้านวิชาการ

เครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ

ภายใต้ความร่วมมอืระหว่าง สทอภ. และศูนย์ภมูภิาค 

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 5 แห่ง ประกอบด้วย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู ้ด้าน

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้งสิ้น 22 ครั้ง  

มีผู้เข้าร่วม 3,531 คน นอกจากนี้ สทอภ. ยังได้สนับสนุน 

งบประมาณในการด�าเนินการวิจัยและจัดท�าฐานข้อมูลเชิง

พื้นที่รวม 7 เรื่อง ประกอบด้วย

ผลการจ�าแนกช่วงอายุยางพาราที่ได้จากการจ�าแนกแบบ Supervised Classification 
ของชุดข้อมูล (A) Entropy + Multispectral composite 4 1 3 

และ (B) Contrast+ Multispectral composite 4 1 3

• การพัฒนาเทคนิคทางภูมิสารสนเทศในการ

จ�าแนกพชืเศรษฐกจิ กรณศีกึษาสวนล�าไยและลิน้จี ่ในเขต 8  

จังหวัดภาคเหนือตอนบน

• การศึกษาความเป็นไปได้ของข้อมูล THEOS  

ในการประมาณคาร์บอนในดิน (Soil Organic Carbon)  

จากการเผาในพื้นที่นาข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่าง

• การวิเคราะห์เนื้อภาพเพื่อจ�าแนกช่วงอายุของ

ยางพาราด้วยภาพจากดาวเทียม THEOS ลุ่มน�้าห้วยคลอง

ค�าอธิบายสัญลักษณ์

          ขอบเขตลุ่มน�้ากอง

          ยางพาราอายุ < 5 ปี

          ยางพาราอายุ 5-10 ปี

          ยางพาราอายุ > 10 ปี

          พื้นที่อื่นๆ

          ไม่มีข้อมูล
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• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อ

ศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง จังหวัดสระแก้ว

• การประยุกต ์ ใช ้ภูมิสารสนเทศศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่ชุ่มน�้าทะเลน้อย

• การประยกุต์ใช้เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศเพือ่การ

ศกึษาการเปล่ียนแปลงพืน้ทีน่ากุง้ในลุม่น�า้ทะเลสาบสงขลา

• การประเมนิศกัยภาพของน�า้ตกบรเิวณเทอืกเขา

หลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ส�าหรับการสร้างโรงไฟฟ้า

พลังน�้าขนาดเล็ก โดยใช้ข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

สทอภ. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ ด�าเนินงานความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในหลายรูปแบบ ทั้งความร่วมมือในระดับรัฐบาล

ต่อรัฐบาลและความร่วมมอืในระดับหน่วยงานต่อหน่วยงาน  

เป ็นต ้น โดยได ้พัฒนาความร ่วมมือกับต ่างประเทศ 

ระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งในและนอกภูมิภาค ผ่านการ

ด�าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ

และประเทศต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ส่งเสรมิให้ประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการส�ารวจทรัพยากรด้วย

ดาวเทียมส�ารวจโลก (Earth Observation Satellite) 

รวมทั้งให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน ในการน�าข้อมูล

ดาวเทียมไปใช้เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างเป็น

รูปธรรม

การเข้าร่วมกจิกรรมในฐานะสมาชกิขององค์การระหว่าง

ประเทศด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ท้ังใน

ระดับโลกและระดับภูมิภาค 

สทอภ. ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม / จัดกิจกรรม และ

รกัษาสมาชกิภาพ ได้แก่ คณะกรรมการว่าด้วยการใช้อวกาศ

ส่วนนอกในทางสันติแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

แผนที่แสดงการจัดเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

แสดงขอบเขตพื้นที่รับน�้า
บริเวณต้นน�้าของเทือกเขาหลวง

เส้นแบ่งเขตจังหวัด

เส้นแบ่งเขตอ�าเภอ

เส้นแบ่งเขตต�าบล

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

เขตป่าสงวน

เขตอนุรักษ์

เขตพัฒนา

แหล่งน�้า

ที่มาข้อมูล :

- แผนที่ภูมิประเทศ ชุด 17018 มาตราส่วน 1:50,000 

พ.ศ. 2542 - 2543 กรมแผนที่ทหาร

- จากการวเิคราะห์ข้อมลูในระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ 

ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การจัดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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การประชุมครบรอบ 50 ปี ของการส่งมนุษย์ไปกับยานอวกาศ วันที่ 9 มิถุนายน 2554 
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space  

: COPUOS) คณะกรรมการว่าด้วยการวิจัยด้านอวกาศ 

(Committee on Space Research : COSPAR)  

คณะกรรมการดาวเทียมส�ารวจโลก (Committee on 

Earth Observation Satellite : CEOS) กลุ่มการส�ารวจ

โลก (Group on Earth Observations : GEO) สภา

หน่วยงานด้านอวกาศแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia 

Pacific Regional Space Agency Forum : APRSAF)  

ศูนย์ศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชียแปซิฟิก 

(Centre for Space Science and Technology  

Education in Asia and Pacific : CSSTEAP) และ  

คณะอนุกรรมการว่าด้วยเทคโนโลยอีวกาศและการประยกุต์

ใช้แห่งอาเซียน (ASEAN-Sub Committee on Space 

Technology Application : SCOSA) ซึ่งการเข้าร่วม

กิจกรรมองค์การระหว่างประเทศดังกล่าว ท�าให้ สทอภ. 

เป็นทีรู่จ้กัของหน่วยงานในต่างประเทศและองค์การระหว่าง

ประเทศอย่างกว้างขวาง ได้รับทราบความก้าวหน้าด้าน

กิจการอวกาศขององค์การและประเทศต่างๆ รวมทั้ง ได้

เผยแพร่ภารกิจของหน่วยงานซึ่งเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียง

ของประเทศไทย ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการติดต่อและ

ประสานความร่วมมือในอนาคต

การด�าเนนิกจิกรรมภายใต้ความตกลง / บนัทกึความเข้าใจ

สทอภ. ได้ด�าเนนิกจิกรรมภายใต้ความตกลง/บนัทกึ

ความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ ทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับกระทรวง และ

ระดับรัฐบาล โดยในปีงบประมาณ 2554 มีการด�าเนิน

กิจกรรมความร่วมมือที่มีผลการด�าเนินงานเป็นรูปธรรม 

ได้แก่ 

• ความร่วมมือกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสภายใต้โครงการ 

THEOS Operational Training Program (TOTP)   

จัดส ่งบุคลากรไทยรับทุนการฝึกอบรมระยะสั้นเวลา  

4 สปัดาห์ หลกัสตูร Marketing and Data Services on EO 

for International business ณ เมอืงตลูสู ประเทศฝรัง่เศส 

นอกจากนี้ ในปี 2554 มีผู้รับทุน TOTP ส�าเร็จการศึกษา

ระดบัปรญิญาโทกลบัมาปฏบิตังิาน ณ สทอภ. จ�านวน 3 คน  

ซ่ึงส�าเร็จการศึกษาในด้าน Telecommunication and 

Networks, Space System Engineering และ Aviation 

Safety Aircraft Airworthiness ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ ณ 

สถานคีวบคมุดาวเทยีมไทยโชต อ�าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุี

• ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา : โครงการวิจัยร่วมกัน 

ระหว ่างนักวิทยาศาสตร ์ ในภูมิภาคอาเซียนกับนัก

วทิยาศาสตร์ขององค์การบรหิารการบนิและอวกาศแห่งชาติ 



รายงานประจำาปี 2554 สทอภ.84

: National Aeronautics and Space Administration 

(NASA) ประกอบด้วย โครงการ The Seven Southeast 

Asian Studies (7SEAS) เพื่อศึกษาผลกระทบของอนุภาค

แขวนลอยในอากาศโดยจะติดตามการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภมูอิากาศในระยะยาวและโครงการ Southeast Asia 

Composition, Cloud, Climate Coupling Regional 

Study (SEAC4RS) เพื่อศึกษาบทบาทการไหลเวียนของลม

มรสมุ มลพษิต่างๆ ท่ีมผีลต่อระบบอตุุนิยมวทิยาในภมูภิาคนี้  

อีกทั้งยังได้มีการต่ออายุบันทึกความเข้าใจระหว่าง สทอภ. 

และ National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) 

ซ่ึงด�าเนนิโครงการวจิยัร่วมด้านการท�าแบบจ�าลองเรือ่งน�า้ท่วม

• ความร่วมมือกับญี่ปุ่น :

- ความร่วมมือด้านการใช้ดาวเทียมในการจัดการ

ภัยพิบัติ

สทอภ. และ Japan Aerospace Exploration  

Agency (JAXA) มีข้อตกลงในการจัดส่งภาพจากดาวเทียม 

เพือ่น�าไปใช้ในการจดัการภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย  

ผ่านกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น Sentinel  

Asia และช่องทางอื่นๆ โดยในช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นประสบ

ภัยพิบัติจากสึนามิ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 สทอภ. ได้

สนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่

ประเทศญ่ีปุ่น จ�านวนรวม 55 ภาพ (มูลค่าประมาณ 10 

ล้านบาท)

- กรอบความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา 

“THEOS Series and ALOS Series Cooperation”

สทอภ. ร่วมมือกับ JAXA ภายใต้กรอบความร่วมมือ 

“THEOS Series and ALOS Series Cooperation” โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่น�าข้อมลูดาวเทยีมทีท่ัง้สองหน่วยงานมอียู่  

มาประยุกต์และเพิ่มคุณค่าให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปธรรม

มากขึ้น จากการใช้งานในลักษณะของภาพถ่ายแต่เพียง

อย่างเดยีว โดยนกัวจิยัทัง้สองฝ่ายร่วมกนัพฒันาแบบจ�าลอง

ทางคณิตศาสตร์ และระบบเครือข่ายข้อมูลภาคพื้นดิน 

ต่างๆ เพื่อน�าไปสู่การพยากรณ์และการเตือนล่วงหน้าใน

ประเด็นท่ีส�าคัญ 3 สาขา ได้แก่ การประเมินผลผลิตข้าว 

การคาดการณ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น�้าท่วม และการ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีชายฝั่ง โดยมีนักวิจัยทั้ง

จาก สทอภ. JAXA สถาบนัการศกึษา รวมถงึหน่วยงานต่างๆ 

ทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่นเข้าร่วมกว่า 10 หน่วยงาน ซึ่งคาดว่า

เมื่อจบโครงการจะได้ระบบการคาดการณ์ ซึ่งใช้เทคโนโลยี

ดาวเทียมเป็นพื้นฐานส�าคัญและสามารถใช้งานได้จริง 

ในระดับปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “THEOS Series and ALOS Series 
Cooperation” เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 

ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์

การประชุมคณะกรรมการอ�านวยการร่วม - Board of Directors 
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2554 

ณ จังหวัดภูเก็ต 
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• ความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : 

สทอภ. และมหาวิทยาลัยอู ่ฮั่น สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน มีความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูล 

ภูมิสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นได้จัดตั้ง 

สถานีรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ณ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2554 ทั้งสองหน่วยงานมี

การประชุมคณะกรรมการอ�านวยการร่วมครั้งที่ 4 (The 4th 

Meeting of Board of Directors) โดยเห็นชอบร่วมกัน 

ในการน�าข้อมูลดาวเทียมมาใช้ในงานวิจัยด้านการท�า 

แผนที่เมือง การจัดท�าฐานข้อมูลด้านน�้าท่วม ดินถล่มและ

ไฟป่าผ่านเวบ็ไซต์ การจดัฝึกอบรม แลกเปลีย่นนกัวจิยั และ

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 สทอภ. ได้ส่งผู้แทนเข้ารับการ 

ฝึกอบรมด้าน Cultural Heritage ระยะเวลา 5 วัน ณ เมือง

ตุงหวาง โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นด้วย 

• ความร่วมมือกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม :

สทอภ. จัดการประชุมร ่วมไทย - เวียดนาม  

ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส�ารวจระยะไกลและ GIS  

ครั้งที่ 5 (The 5th Joint Meeting on Thailand-Vietnam 

Cooperation in Remote Sensing and GIS) เมื่อวันที่  

30 มีนาคม 2554 ณ สทอภ. โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม

ทั้งหมด 21 คน ประกอบด้วยผู ้แทนจาก National  

Remote Sensing Center (NRSC) ประเทศเวยีดนาม 6 คน 

และประเทศไทย 15 คน (ผู้แทนจากกรมชลประทาน และ 

สทอภ.) แต่ละฝ่ายได้น�าเสนอความก้าวหน้าในการด�าเนิน

โครงการวจิยัร่วม หวัข้อ Integration of Geo-Informatics 

Data and Hydrological Model for Flood Disaster 

Relief: Bangpakong River Basin and Mekong Delta 

in Vietnam Case Study รวมทั้งการหารือและจัดท�าแผน

ปฏิบัติงาน ปี 2554 - 2556 (Work Plan 2011 - 2013) 

การต่ออายุบันทึกความเข้าใจระหว่าง สทอภ. กับ NRSC 

อีก 2 ปี และด�าเนินโครงการวิจัยร่วม ระยะที่ 3 นอกจากนี้  

วันที่ 31 มีนาคม 2554 สทอภ. ได้จัดการดูงาน ณ เขื่อน

ขุนด่านปราการชล และพ้ืนที่บริเวณลุ ่มน�้านครนายก 

ตอนบนให้แก่คณะผู ้แทนจาก NRSC เพื่อส�ารวจพื้นที่ 

ศึกษาของโครงการด้วย

การเข้าร่วมประชมุทีเ่กีย่วข้องกบัภารกจิการรบัสญัญาณ

และการเป็นผู้แทนจ�าหน่ายข้อมูลดาวเทียม

สทอภ. ส่งผู ้แทนเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับ

ภารกิจการรับสัญญาณและการเป็นผู้แทนจ�าหน่ายข้อมูล

ดาวเทียม เพื่อรายงานสถานภาพ ผลการด�าเนินงาน  

รวมท้ังรับทราบแนวนโยบายและแผนการให้บริการข้อมูล

ของผู้ผลิต/เจ้าของดาวเทียมดวงต่างๆ เช่น RADARSAT,  

LANDSAT, SPOT และ ALOS รวมทั้งการร ่วมจัด

นิทรรศการในการประชุมต่างๆ ท้ังในระดับโลกและระดับ

ภูมิภาค เพื่อเป็นการเผยแพร่ภารกิจของหน่วยงานและการ

ประชาสัมพันธ์ดาวเทียมไทยโชต

การด�าเนินกิจกรรมทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศ  

ภูมิสารสนเทศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สทอภ. ได้ด�าเนนิกจิกรรมทางวชิาการด้านเทคโนโลยี

อวกาศ ภมูสิารสนเทศ และอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพือ่เพิม่พนูความรู้ 

ด้านวิชาการใหม่ๆ และติดตามเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว รวมทั้งเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการของ

บคุลากร สทอภ. เช่น การเข้าร่วมประชมุ/สมัมนา/ฝึกอบรม 

ต่างๆ ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ International 

Workshop for Spatial Statistics in Practice ประชุม 

เชิงปฏิบัติการ 3D Digital Cultural Heritage Modeling 

การอบรม Geo – Informatics Technology for Land 

Suitability in Growing Certain Crops ท่ีสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี การอบรม Satellite Remote Sensing Data 

Analysis Technology for Disaster/Environmental  

Monitoring ทีญ่ีปุ่น่ การประชมุ Climate R3 ทีอ่อสเตรเลยี 

การประชุมเชิงปฏบัิตกิาร The 1st ASEAN Ground Station  

Experts Exchange Workshop ครั้งที่ 1 ที่อินโดนีเซีย 

เป็นต้น

การสร้างและพัฒนาเครอืข่ายทางวชิาการกบักลุม่ประเทศ

เพื่อนบ้าน

ในปี 2554 สทอภ. ได้สร้างและพัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดังนี้
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• ความร่วมมอืกบัสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

จดักจิกรรมเชงิวชิาการเพือ่ประชาสมัพนัธ์ดาวเทยีม

ไทยโชตและส่งเสริมให้มีการน�าข้อมูลดาวเทียมไทยโชต ไป

ประยุกต์ใช้ในวงกว้าง ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สทอภ. 

และ Department of Space สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

Luang Prabang Tourist Map KIOSK Maintenance 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ นครหลวงพระบาง โดยมี

เจ้าหน้าทีข่องสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวเข้ารบั

การฝึกอบรมทั้งสิ้น 30 คน ในการนี้ สทอภ. ได้ด�าเนินการ

ติดตัง้ตู ้KIOSK ณ สนามบนิหลวงพระบาง เพือ่อ�านวยความ

สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป ในการสืบค้น

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและข้อมูลเชิงพื้นที่อื่นๆ โดยข้อมูล

เหล่านี้พัฒนาจากข้อมูลดาวเทียมไทยโชต

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Applications of THEOS Data 
ณ กรุงฮานอย

• ความร่วมมือกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

สทอภ. จัดฝึกอบรม เรื่อง Case study training on 

“Monitoring the Production of Rubber in Mon State 

Using THEOS data” ระหว่างวนัที ่27 - 29 ธนัวาคม 2553 

ณ เมืองเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

• ความร่วมมือกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

จัดสัมมนา และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

Applications of THEOS Data ระหว่างวันที่ 12 - 13 

กรกฎาคม 2554 ณ กรุงฮานอย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา

และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชาวเวียดนาม ทั้งสิ้น 47 คน 

กิจกรรมท่ีจัดข้ึนนี้ได้แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของ

ข้อมูลดาวเทียมไทยโชต ในการท�าแผนท่ีมาตราส่วนใหญ่ 

การประยุกต์ใช้เพื่อจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

ตลอดจนการใช้เพื่อติดตามภัยพิบัติน�้าท่วม ดินถล่ม และ 

การปรับเทียบ/สอบเทียบกับแบบจ�าลองเชิงอุทกศาสตร์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
Luang Prabang Tourist Map KIOSK Maintenance

 ณ นครหลวงพระบาง
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การขับเคลื่อนองค์กร

Organization Administration  

and Management

GISTDA aims to effectively develop the 

organization itself and its human resources to 

cope with the rapidly changing and competitive 

world.  Human resource development is essential 

to support GISTDA’s operation at the national and 

international levels. The HRD activities consist 

of training courses and technical visits for staff,  

managers and executive directors.  Social activities 

were also conducted to cultivate good attitude of 

staff towards the clients and the social as a whole.

In year 2011, GISTDA set up a 5-year strategic 

plan (year 2013 - 2017) to develop the management  

systems, such as budget system, monitoring  

and evaluation system, etc.  An additional  

communication channel was employed to provide 

an effective satellite data transfer in Thailand.

At the same time, GISTDA was connected to the 

UniNET for a better international communications. 

Reserved host and network instruments were 

installed at IDC (Internet Data Center) which can 

provide a continuous service in case the host at 

GISTDA fails to operate.

สทอภ. มุง่มัน่พฒันาองค์กรและทรพัยากรบุคคลให้มี

ประสิทธภิาพ เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของ

โลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน การพัฒนาทรัพยากร

บคุคลเพือ่ให้สามารถด�าเนนิงานได้ทัง้ในระดบัประเทศและ

ในระดบัสากลคอืหวัใจหลกัของการพฒันาองค์กร โดยมกีาร

จัดหลักสูตรฝึกอบรม ดูงาน ให้ส�าหรับเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร 

และกรรมการบริหาร นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง

จิตส�านึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยค�านึงถึงผลประโยชน์

ของผู้รับบริการและสังคมเป็นอันดับแรกด้วย

นอกจากด้านบุคลากรแล้วในปี 2554 สทอภ.  

ได้จดัท�ายทุธศาสตร์ สทอภ. 5 ปี (2556 - 2560) ด�าเนนิการ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ

งบประมาณ ระบบการติดตามและประเมินผล เป็นต้น 

นอกจากน้ีได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารภายในประเทศ  

1 ช่องทาง ภายใต้แนวคดิทีเ่น้นการให้บรกิารข้อมลูภายถ่าย 

ดาวเทียมกับหน่วยงานและผู้สนใจภายในประเทศ ส่วน

ภายนอกประเทศได้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย UniNET 

ท�าให้เครือข่ายครอบคลุมมากขึ้น นอกจากน้ีได้น�าเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายรวมถึงอุปกรณ์ Network ส�ารอง  

ไปติดตั้งไว้ที่ IDC (Internet Data Center) ของผู้ให้บริการ 

ส�าหรับกรณทีีเ่กดิเหตุการณ์ใด ๆ  ทีท่�าให้เครือ่งคอมพวิเตอร์

แม่ข่ายที่ สทอภ. ไม่สามารถใช้งานได้ จะสามารถใช้เครื่อง

แม่ข่ายส�ารองที่ตั้งไว้ที่ IDC ได้ทันที ท�าให้บริการได้อย่าง

ต่อเนื่อง
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สทอภ. มุง่มัน่พฒันาองค์กรและทรพัยากรบุคคลให้มีประสิทธภิาพ เพือ่รองรบัการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบันท่ีเต็มไปด้วยการแข่งขัน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สามารถ

ด�าเนินงานได้ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากลคือหัวใจหลักของการพัฒนาองค์กร โดยที่

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่จะน�าพาองค์กรให้มีความก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 

การพัฒนาทรพัยากรบคุคล จงึเป็นภารกจิส�าคญัทีต้่องด�าเนนิการอย่างเป็นระบบภายใต้การสนบัสนนุ 

จากผู้บริหารและความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ ในปีงบประมาณ 2554 สทอภ. ด�าเนินการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ผ่านโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ เช่น จัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในส�านักงาน 

(In-House Training) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนส่งเสริม

ให้บคุลากรได้รบัการอบรมภายนอกองค์กร ท้ังหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน เพือ่เป็นการเสรมิสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ให้สามารถน�าความรู้ที่ได้  

มาปรบัใช้ในการปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ และบรรลุวตัถปุระสงค์ในการปฏบัิติงานของ สทอภ.  

ต่อไป นอกจากพฒันาบคุลากรในองค์กรแล้ว สทอภ. ยงัได้จดักจิกรรมส�าหรบัคณะกรรมการบรหิาร 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการฯ ด้วย

การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร

การอบรมเทคนิคการสร้าง KPI ส�าหรับหัวหน้างาน (รุ่นที่ 1) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ณ สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

การสัมมนา “Gistda’54 Advancing Upward” วันที่ 8 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์
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โครงการ “ขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล” วันที่ 7 ธันวาคม 2553 ณ สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Supplementing “Value Creation & New Growth Strategy”
ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2554 ณ ธาราบางคล้า อ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

การอบรมหลักสูตร “Look Good For Smart Person” วันที่ 7 เมษายน 2554 ณ สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

การปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ สทอภ. บรรจุใหม่ ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2554
ณ สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ และสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
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หลักสูตร “ผู้น�านักบริหาร (Managerial Leadership Workshop)”
ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2554 ณ สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมเพื่อส ่งเสริมความรู ้ความสามารถของ 

คณะกรรมการบริหาร สทอภ.

1. สทอภ. ได้จัดให้มีการบรรยายสรุปภารกิจ 

ส�าหรับเจ้ากรมแผนที่ทหาร (พลโท นพดล โชติศิริ) และ

รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร (พลตรี พัฒนพงศ์ องอาจอิทธิชัย)  

ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ซึ่งเป็นกรรมการโดยต�าแหน่งและ

ผู ้มาประชุมแทนกรรมการโดยต�าแหน่ง โดยจัดข้ึน 

เมื่อวันที่  16 มิถุนายน 2554 ณ สทอภ. ในการนี้  

ผู้บริหาร สทอภ. น�าโดย ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

รักษาการผู้อ�านวยการ (ขณะนั้น) ได้ให้การบรรยายและ

มอบเอกสาร/ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง พร้อมท้ังน�ากรรมการใหม่

เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ สทอภ. และชมการปฏิบัติงาน

รับสัญญาณดาวเทียมที่สถานีรับสัญญาณดาวเทียมส�ารวจ

ทรพัยากร (ลาดกระบัง) และสถานคีวบคมุดาวเทียมไทยโชต  

อ�าเภอศรีราชา ผ่านทางระบบ Tele-Conference ซึ่ง

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้ และสร้าง
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ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจและบทบาทหน้าที่ ตลอดจน

สรปุสถานภาพการด�าเนินงานในปัจจุบนัของ สทอภ. ส�าหรบั

เป็นข้อมลูประกอบการพจิารณา ให้ข้อคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ 

และตดัสนิใจเร่ืองต่างๆ ในการประชมุคณะกรรมการบรหิาร 

2. สทอภ. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา 

ความรู้ ความสามารถของกรรมการบริหาร โดยจัดให้มีการ

เยีย่มชมและศกึษาดูงานหน่วยงานต่างประเทศทีมี่ศกัยภาพ

ด้านเทคโนโลยีอวกาศ ณ ประเทศสวีเดนและเยอรมนี 

ระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2554 โดยคณะกรรมการ

บริหารและผู้บริหาร สทอภ. ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

ด้านเทคโนโลยีอวกาศของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ในประเทศที่มีพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ ตลอด

จนเพ่ือศกึษาโครงสร้างองค์กร การบรหิารงาน และแนวทาง

การพฒันาองค์กรให้เป็นหน่วยงานชัน้น�าด้านอวกาศ รวมทัง้ 

เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน

ของทั้งสองประเทศและระหว่างบุคลากรระดับบริหารของ

องค์กร

• กรรมการบริหาร สทอภ. ได้เข้าร่วมการสัมมนา 

“GISTDA 54 : Advancing Upward” เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 

2553 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรงุเทพฯ ทัง้นี ้การสมัมนา 

ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร สทอภ. ได้น�าเสนอแนวทาง

การขับเคลื่อน สทอภ. ในปี 2554 ให้สอดคล้องกับภารกิจ

และโครงสร้างที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน

องค์กรไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• กรรมการบริหาร สทอภ. ได้เข้าร่วมกิจกรรม

การเปิดอุทยานภูมิสารสนเทศชุมชน ณ Planet Park  

อ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 

2554 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

พัฒนาและสร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นถึงความ

ส�าคัญของข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ซึ่งใช้ฐานข้อมูลจากดาวเทียม ในการนี้ คณะกรรมการ

บริหารได้เยี่ยมชมนิทรรศการด้านเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศซึ่ง สทอภ. จัดแสดงด้วย
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สทอภ. เป็นองค์กรของรัฐที่ไม่แสวงหาผลก�าไร การสร้างจิตส�านึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดย

ค�านงึถงึผลประโยชน์ของผูร้บับรกิารและสงัคมเป็นอนัดบัแรก จงึเป็นสิง่ส�าคญัยิง่ ในปี 2554 สทอภ.  

ได้ปลกูฝังจติส�านกึทีด่ใีห้บคุลากรผ่านกจิกรรมการสร้างประโยชน์ให้แก่สงัคม (Corporate Social 

Responsibility : CSR) อาทิ การปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า การปลูกป่าชายเลน เพื่อเสริมสร้างความ

สมบูรณ์ให้ชายฝั่ง สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งในปีนี้ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ที่ประสบ

อทุกภยัด้วย ซ่ึงการจดักจิกรรมดงักล่าว สทอภ. ตระหนกัและได้ด�าเนนิมาควบคูก่บัการปฏบิตัภิารกิจ 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

สทอภ. กับกิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนน�้าท่วม วันที่ 3 ธันวาคม 2553 ณ จังหวัดอ่างทอง

กิจกรรม สทอภ. สานสัมพันธ์สร้างสามัคคีสู่สังคมปี 2554 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2554 ณ จังหวัดชลบุรี
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จากปัญหาวกิฤตอทุกภยัครัง้ร้ายแรงในปี 2554 สทอภ. ได้สนบัสนนุข้อมลูภาพถ่ายดาวเทยีม

ในพ้ืนท่ีเสยีหายและพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่ง เพือ่น�าข้อมลูมาประกอบการจดัท�าแผนในการรบัมอืวกิฤต

อทุกภยั โดยให้บรกิารข้อมลูภาพถ่ายดาวเทยีม ข้อมลูเพิม่ค่าในรปูแบบภาพพมิพ์ ข้อมลูเชงิเลข และ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้บริการข้อมูลแผนที่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Map Service online) 

ซ่ึงเปิดให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐสามารถน�าข้อมูลไปใช้ในการจัดท�าแผนในการรับมือกับ

วิกฤตอุทกภัยได้

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านไอซีทีขององค์กร

 ผังโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย สทอภ.

หมายเหตุ: เส้นประหมายถึงก�าลังด�าเนินการ
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ผังการวางอุปกรณ์ระบบเครือข่าย สทอภ.

การให้บริการข้อมลูแบบออนไลน์ สิง่ส�าคัญคือระบบ

เครอืข่ายในการรบั/ส่งข้อมลูภาพดาวเทยีมและข้อมลูเพิม่ค่า

เหล่านั้นไปยังผู้ใช้งาน ซึ่งในระหว่างวิกฤตอุทกภัย สทอภ. 

ประเมนิแล้วว่ามปีรมิาณการใช้ข้อมลูมากท�าให้ช่องสญัญาณ

เตม็ อาจก่อให้เกดิปัญหาความล่าช้ากบัภารกจิอืน่ๆ ตามมา 

รวมถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่รับภาระหนักจนระบบ

ไม่สามารถใช้การได้เป็นบางช่วง ในปี 2554 สทอภ. จึงได้

พฒันาศกัยภาพของระบบโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบเครือข่ายในการสนับสนุนภารกิจ 

ในภาวะวิกฤตและภารกิจอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น 

ภัยแล้ง ไฟป่า เป็นต้น โดยได้ด�าเนินการดังต่อไปนี้

1. เพิ่มช่องทางการสื่อสารดังนี้

• ภายในประเทศเพิ่มช ่องสัญญาณความเร็ว  

100 Mbps. (Megabit per second) อีก 1 ช่องทาง  

เพ่ือให้บริการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมกับหน่วยงาน 

และผู้สนใจได้รวดเร็วมากขึ้น 

• ต่างประเทศได้ท�าการเช่ือมต่อเข้ากับเครือข่าย 

UniNET ท�าให้เครอืข่ายครอบคลมุมากข้ึน เนือ่งจากเครอืข่าย  

UniNET เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ มีองค์กรระดับโลก 

เป็นสมาชิก นอกจากจะได้ช่องสัญญาณท่ีเพิ่มข้ึนแล้ว  

ยังมีโอกาสได้ท�างานร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนา 

การให้บริการและองค์ความรู้ให้กว้างขวางและก้าวหน้า

ทันกับความต้องการมากขึ้น อันจะส่งผลดีต่อภารกิจและ 

ภาพลักษณ์ขององค์กรต่อไป

2. น�าเครื่องคอมพิวเตอร ์แม ่ข ่ายรวมถึงอุปกรณ์  

Network ส�ารอง ไปติดตั้งไว้ที่ IDC (Internet Data 

Center) ของผู้ให้บริการ ส�าหรับกรณีที่เกิดเหตุการณ์

ใดๆ ทีท่�าให้เครือ่งคอมพวิเตอร์แม่ข่ายที ่สทอภ. ไม่สามารถ 

ใช้งานได้ จะสามารถใช้เครื่องแม่ข่ายส�ารองท่ีตั้งไว้ท่ี IDC  

ได้ทันที ท�าให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT  

ดงักลา่วข้างต้นท�าให้ สทอภ. มคีวามพร้อมในการใหบ้รกิาร

ในภาวะวกิฤตทีจ่ะเกดิขึน้ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตได้อย่าง

เต็มศักยภาพ
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ทิศทางสู่อนาคต

Future Directions

Since GISTDA was founded in year 2000,  
the organization has been continuously under  
development. It is felt that all its endeavours 
including, user and social services and urgent  
operations under the government policies have not 
fully met all emerging needs, particularly the need 
to promote space technology and geo-informatics  
to the general public and stimulate the ongoing 
researches. To accomplish the above mentioned, 
GISTDA has to raise its capacity and join forces 
with the public sector in the research and business 
fields.

With the above and the fact that Thailand 
will be joining the ASEAN community in year 
2015, GISTDA has initiated a concept in building a 
concrete foundation, allowing space technology 
and geo-informatics to be further developed and 
utilized in both the private and public sectors and 
to be widely known to the public.  The success of 
this concept does require the co-operation from 
the private sectors.  Thus, GISTDA is planning for 
the second phase of the Earth Observation and 
Monitoring system for natural resources and the  
development of Space Krenovation Park.  Operating 
in the same manner as Science Park, the Space 
Krenovation Park would provide support in the 
space technology and geo-informatics at an  
international level would also.  This increase 
technological knowledge that would assist in the 
development of products and services to the  
public and support the productions in the  
industrial and business sectors, especially the SMEs, 
paving the way in bringing the space technology 
and geo-informatics to the general public and the 
society as a whole.

ตั้งแต่ก่อตั้ง สทอภ. ในปี 2543 เป็นต้นมา สทอภ.  

มุ ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การ

พัฒนาดังกล่าวนั้นก็เป ็นเพียงการพัฒนาในส่วนของ  

สทอภ. ซึ่งระบบต่างๆ ที่ด�าเนินการและให้บริการสู่สังคม

แบบครบวงจร รวมทั้งการด�าเนินการเร่งด่วนต่างๆ เพื่อ

ตอบสนองนโยบายรัฐและเกิดประโยชน์ต่อสังคมนั้น ยัง

ไม่สามารถตอบสนองได้ครบถ้วน รวมทั้งการที่จะเผยแพร่

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู ้ท่ีไร้

พรมแดนและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และให้มีงานวิจัย

ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้ต่อเนื่องและ

ยังประโยชน์สูงสุดนั้น ยังไม่สามารถด�าเนินการได้เต็มที่  

จึงจ�าเป็นต้องเพิ่มศักยภาพของ สทอภ. ขึ้นอีก รวมทั้งต้อง

ส่งเสริมภาคเอกชน และประชาชน เข้ามาร่วมด�าเนินการ 

ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย หรือธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากเหตุผลดังกล่าวกอปรกับที่ประเทศไทยจะเข้า

สู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 จึงมีแนวคิดที่จะต้องด�าเนิน

การสร้างรากฐานที่มั่นคง เพื่อให้เทคโนโลยีอวกาศและ 

ภมูสิารสนเทศได้รบัพฒันาและน�าไปใช้ประโยชน์ทัง้ในภาครฐั 

และเอกชน และเป็นทีรู่จ้กัของประชาชนอย่างต่อเนือ่ง โดย

แนวคิดดังกล่าวจ�าเป็นต้องมีระบบการด�าเนินงานที่ต้องดึง

ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด�าเนินการด้วย ดังนั้น สทอภ. จึงเริ่ม

ด�าเนินโครงการระบบติดตามเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติ

ของประเทศไทยด้วยดาวเทียม ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ของ สทอภ. และด�าเนินโครงการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรม

ด้านอวกาศ ซึ่งจะมีรูปแบบการด�าเนินงานแบบอุทยาน

วิทยาศาสตร์ (Science Park) ที่มีความเฉพาะทางที่

สนับสนุนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้มี

ศักยภาพในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดองค์

ความรู้ด้านเทคโนโลยีการส�ารวจโลกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

และบรกิารสูภ่าคประชาชน รวมทัง้พฒันาต่อยอดเพือ่น�าไป

สู่การสนับสนุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ 

โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) 

ซึ่งจะท�าให้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปสู่ภาค

ประชาชนและเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
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ปัจจบุนัประเทศไทยเผชญิการเปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อการพฒันาประเทศในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการเปลีย่นแปลง

ด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate 

Change) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีชายฝั่ง ปัญหาการใช้ท่ีดินท่ีมีอย่าง

จ�ากัด และปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ประเทศไทย จ�าเป็นจะต้องมี “เครื่องมือ” 

ในการวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน และคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต เพื่อการวางแผนรับมืออย่าง

มีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสร้าง “ความเชื่อมั่น” แก่ประชาชนและนักลงทุนทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ โดยยังเป็นการสร้าง “โอกาส” ให้กับประเทศในอนาคต

สทอภ. จึงได้ริเริ่มศึกษาและก�าหนดแนวทางการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย

ด้วยดาวเทียมระยะที่ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเน้นการติดตาม เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง  

เพื่อรองรับและบริหารความเสี่ยงของประเทศใน 4 ด้าน ได้แก่ 

ระบบติดตามเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติ

ของประเทศไทยด้วยดาวเทียม ระยะที่ 2

• ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติแบบครบวงจร 

• ด้านการวางแผนการผลิตพืชเศรษฐกิจ

• ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล

• ด้านการสนบัสนนุภารกจิความมัน่คงของประเทศ 

ระบบติดตาม เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติของ

ประเทศไทยด้วยดาวเทียมระยะที่ 2 เป็นการพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม

ของประเทศ มุ่งเน้นความเป็นระบบของเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงกลุ ่มผู ้ใช้งาน และ

ประชาชนได้โดยง่าย ผ่านความร่วมมอืของหน่วยงานภาครัฐ  

ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระบบติดตามเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยด้วยดาวเทียม ระยะที่ 2
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โครงการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศเป็นการพัฒนาพื้นที่สถานีควบคุมดาวเทียม 

ไทยโชต อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้เป็นอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ โดยเป็นการ

พัฒนาต่อยอดเพื่อน�าไปสู่การสนับสนุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ 

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ในรูปแบบของ “อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้าน

อวกาศ” ซ่ึงจะมีรูปแบบการด�าเนินงานแบบอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) ที่สนับสนุน 

องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้มีศักยภาพในระดับนานาชาติ 

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ 

(Space Krenovation Park : SKP) 

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ ประกอบด้วย 5 ส่วน

หลัก ดังนี้ คือ

• อุทยานเทคโนโลยีอวกาศ (Space Business  

Prototyping) 

 เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอกชนในรูปแบบของอุทยาน

วิทยาศาสตร์ (Science Park) ที่ต่อยอดเทคโนโลยีพื้นฐาน

ด้านอวกาศและภมูสิารสนเทศจาก สทอภ. สถาบนัวจิยัและ

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ ให้

สามารถด�าเนินธุรกิจและแข่งขันในตลาดโลกได้ นอกจากนี้

ยังด�าเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ที่ท�าธุรกิจโดยใช้

เทคโนโลยีอวกาศเป็นฐาน (Space Technology Based 

Budiness Incubator)

• ศูนย ์ปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต (Sattellite  

Operations)

 ท�าหน้าที่ควบคุม วางแผน รับสัญญาณและผลิต

ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต

• ห้องปฏบิตักิารเทคโนโลยอีวกาศ (Space Technology  

Development)

 เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศของประเทศและภูมิภาคอาเซียนโดยมีอุปกรณ์

ประกอบและทดสอบดาวเทียมที่ทันสมัย

• พิพิธภัณฑ์ (Visionarium)

 ด�าเนินการจัดกิจกรรม การแสดงเทคโนโลยี

อวกาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อก ่อให ้ เกิด

จินตนาการสร้างสรรค์แก่นิสิต นักศึกษา ประชาชน รวมทั้ง

เป็นศูนย์รวมข้อมูลและวิชาการที่เกี่ยวข้อง

• ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านภูมิสารสนเทศ (Geo-

Informatics Research and Training Center) 

 เป็นศูนย์กลางด้านภูมิสารสนเทศระดับภูมิภาค

อาเซียนเพื่อวิจัยพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศและเผยแพร่

ความรู้ โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ
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กิจกรรมในรอบปี สทอภ.

ภาคผนวก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชด�าเนินทรงเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�าปี 2554” วันที่ 9 สิงหาคม 2554 

เวลา 15.00 น. และเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการของ สทอภ. 

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ นับเป็น 

พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชด�าเนินเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “งานมหกรรม

ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประจ�าปี 2554  

(Bio Economy 2011)” ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2554 

ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และทอดพระเนตรนิทรรศการ 

ที่ สทอภ. ร่วมจัดด้วย

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การจัดการความรู้ (KM) ของ สทอภ. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรได้เข้าใจและเล็งเห็นความส�าคัญ 

รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการความรู้ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปีงบประมาณ 2554
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3 พฤศจกิายน 2553 จดัพธิที�าบุญเพือ่เป็น

สริมิงคลและเป็นขวญัก�าลงัใจแก่เจ้าหน้าที่  

เนือ่งในโอกาสครบรอบ 10 ปี ก่อตัง้ สทอภ.
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29 ธันวาคม 2553 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน  

สทอภ. ภายใต้ชื่อโครงการ “กีฬาเสริมสร้างสุขภาพ  

สานสัมพันธ์ สทอภ.” ณ สนามกีฬาไปรษณีย์ไทย โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจแก่บุคลากร และ

เสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกด้วย

ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ให้สัมภาษณ์สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีด้านระบบภูมิศาสตร์

และเทคโนโลยีอวกาศเข้ามามีบทบาทในการช่วยแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่างๆ รวมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงสภาพ 

ภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

สทอภ. และเครือข่ายพนัธมติรด้านวชิาการ ร่วมสนบัสนนุทนุวจิยั และการช่วยเหลอืด้านอืน่ ในการส่งบอลลนูขึน้สูช่ัน้อวกาศ

ในครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อโครงการ TSR THAI-2 ซึ่งการปล่อยบอลลูนดังกล่าวจัดให้มีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2554 ที่โรงเรียน 

อุสาหะวิทยา ต�าบลช่องแค อ�าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และครั้งที่ 3 วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 ณ บริเวณเดิม 

8 มกราคม 2554 สทอภ. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นน้ันเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีอวกาศ ด้านการใช้ประโยชน์

จากข้อมูลดาวเทียม ณ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมส�ารวจ

ทรัพยากร ลาดกระบัง
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16 มีนาคม 2554 นายสามารถ ดวงวิจิตรกุล รองผู้อ�านวยการ สทอภ. 

ให้สัมภาษณ์รายการข่าวสามมติ ิเรือ่ง สทอภ. สนบัสนนุภาพดาวเทยีม

ไทยโชต แก่ JAXA ประเทศญ่ีปุน่ เพ่ือติดตามและฟ้ืนฟพูืน้ท่ีหลงัเกิดเหตุ 

ภัยพิบัติสึนามิในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ในวันที่ 12 เมษายน 2554 

ได้มอบเงินบริจาคจากเจ้าหน้าที่ สทอภ. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

สึนามิในประเทศญี่ปุ่น โดยมี Mr. Shimazaki เลขานุการโท สถานทูต

ญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ 

9 พฤษภาคม 2554 รศ. ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการ

บริหาร สทอภ. กับ Mr. Ahmed Obaid Al Mansooni, Director  

General ,  The Emirates Inst i tut ion for Advanced  

Science & Technology : EIAST ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เกี่ยวกับ “ความร่วมมือ 

ด้านเทคโนโลยีอวกาศ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียม”  

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติอาบูดาบี ในโอกาสที่  

สทอภ. เข้าร่วมการประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของ EIAST และร่วมจัด 

นิทรรศการในงาน Global Space & Satellite Forum 2011 ระหว่าง

วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2554 ณ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

14 กรกฎาคม 2554 พิธียกเสาเอกอาคารศูนย์ปฏิบัติการ

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยอู ่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชน

จีน ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์สิรินธรระหว่างประเทศ ด้าน

ภูมิสารสนเทศ ณ สถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต อ�าเภอ

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

สทอภ. ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Lembaga Penerbangan dan 

Antariksa Nasional (LAPAN) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านอวกาศของ

รัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติ

การดาวเทียมภาคพื้นดิน ลาดกระบัง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 

และเยีย่มชมสถานคีวบคมุดาวเทยีมไทยโชต อ�าเภอศรรีาชา จงัหวดั

ชลบุรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 

รายงานประจำาปี 2554 สทอภ. 101



รายงานประจำาปี 2554 สทอภ.102

13 กันยายน 2554 สทอภ. จัดการติดตามความคืบหน้า 

ในการด�าเนนิโครงงานด้านการประยกุต์ใช้เทคโนโลยอีวกาศ 

และภูมิสารสนเทศระดับเยาวชน ครั้งที่ 9 (รุ่นที่ 2) ณ 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

3 - 4 กันยายน 2554 สทอภ. เข้าติดตามผลการท�างาน

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเกษตร 

ด้วยเทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ โดยประชมุร่วมกบัเจ้าหน้าที่

เกษตรจังหวัดและเกษตรกร ณ ส�านักงานเกษตรจังหวัด

แพร่ 

23 กันยายน 2554 สทอภ. ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ

กองทัพอากาศ โดยเน้นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างสองหน่วยงานเพือ่สนบัสนนุภารกจิงานของแต่ละฝ่าย 

ณ สทอภ.

16 กันยายน 2554 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 

จังหวัดระยอง ทัศนศึกษา ณ อุทยานภูมิสารสนเทศชุมชน อ�าเภอบางคล้า 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศระดับชุมชน 

สทอภ. ได้รบัเชญิจากองค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายการ “ณ อาร์ตคลับ” 

โดยมีนายกัมปนาท ดีอุดมจันทร์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานภูมิสารสนเทศจากข้อมูลดาวเทียมให้สัมภาษณ์ถึงแผนที่

และภาพจากดาวเทยีมไทยโชต ณ บรเิวณทุง่ใหญ่นเรศวร ในช่วงปี  

2533, 2543 และ 2553 ซึ่งออกอากาศในรายการ ณ อาร์ตคลับ 

ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 23.00 น. 
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1.	 คณะกรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 องค์ประกอบ

 1. รศ. ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร

 2. ดร. พรชัย รุจิประภา กรรมการโดยต�าแหน่ง

  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการโดยต�าแหน่ง

  ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

 4. พลโท อมรเทพ โรจนสโรช 1 กรรมการโดยต�าแหน่ง

  เจ้ากรมแผนที่ทหาร (ด�ารงต�าแหน่งถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554) 

  พลโท นพดล โชติศิริ 2

  เจ้ากรมแผนที่ทหาร (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554)

 5. ดร. สุพัทธ์ พู่ผกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 6. รศ. ดร. นิพันธ์ จิตะสมบัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 7. ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 8. พลต�ารวจโท ทวีศักดิ์ ตู้จินดา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 9. พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 10. ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ

  รักษาการผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

 อ�านาจหน้าที่

 1. ก�าหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการด�าเนินงานของส�านักงาน

 2. อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของปีถัดไปของส�านักงาน

 3. ควบคุมดูแลการด�าเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก�าหนดเกี่ยวกับส�านักงานในเร่ือง 

  ดังต่อไปนี้

  3.1 การบริหารงานทั่วไปของส�านักงาน การจัดแบ่งส่วนงานของส�านักงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว

  3.2 การก�าหนดต�าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

  3.3 การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากต�าแหน่ง การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์  

การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รวมถึงวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง

  3.4 การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของส�านักงาน รวมทั้งการบัญชี และการจ�าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นหนี้สูญ

  3.5 การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

  3.6 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน

  3.7 การให้บริการข้อมูล การเผยแพร่ หรือการน�าข้อมูลไปใช้

 4. การกระท�าการอื่นใดที่จ�าเป็นหรือต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส�านักงาน

หมายเหตุ : 1. พลตรี บุญเลิศ ทัศนครองสินธุ์ รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร ผู้มาประชุมแทนเจ้ากรมแผนที่ทหาร กรรมการโดยต�าแหน่ง

 2. พลตรี พัฒนพงศ์ องอาจอิทธิชัย รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร ผู้มาประชุมแทนเจ้ากรมแผนที่ทหาร กรรมการโดยต�าแหน่ง

2.	 คณะกรรมการตรวจสอบ

 องค์ประกอบ

 1. พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ ประธานกรรมการ

  กรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 2. พลต�ารวจโท ทวีศักดิ์ ตู้จินดา กรรมการ

  กรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 3. ดร. สุพัทธ์ พู่ผกา กรรมการ

  กรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหาร
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 4. ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการ

  กรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 5. หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน หรือนักตรวจสอบภายใน เลขานุการ

 อ�านาจหน้าที่

 1. ก�ากับ ดูแล เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอมาตรการการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

 2. อนุมัติแนวทางการตรวจสอบ ขอบเขตและแผนการตรวจสอบ รวมทั้งสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน

 3. ประเมินผลการตรวจสอบภายในและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพของการตรวจสอบภายใน

 4. รายงานผลการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหาร สทอภ. อย่างน้อยปีละครั้ง

 5. แต่งตั้งคณะท�างาน หรือบุคคล เพื่อท�าการอื่นใดอันอยู่ในอ�านาจและหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ สทอภ.

 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร สทอภ. มอบหมาย

3.	 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

 องค์ประกอบ

 1. ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานอนุกรรมการ

  กรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 2. ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อนุกรรมการ

 3. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร อนุกรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล

 4. รองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อนุกรรมการ

  ที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล

 5. ผู้แทนเจ้าหน้าที่ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อนุกรรมการ

  ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง จ�านวน 1 คน

 6. ผู้อ�านวยการส�านักบริหาร อนุกรรมการและเลขานุการ

 อ�านาจหน้าที่

 1. ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ข้อก�าหนด และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคคล ตลอดจนสวัสดิการของเจ้าหน้าที่

และลูกจ้าง

 2. พิจารณา โครงสร้าง แผนอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ การก�าหนดต�าแหน่งและอัตราเงินเดือนให้สอดคล้องกับภารกิจของส�านักงาน

 3. จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท�างานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

 4. ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของ สทอภ.

 5. เสนอแนะให้ค�าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหาร สทอภ. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

 6. แต่งตั้งคณะท�างาน หรือบุคคล เพื่อท�าการอื่นใดอันอยู่ในอ�านาจและหน้าที่

 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร สทอภ.

4.	 คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 องค์ประกอบ

 1. พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์

  กรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประธานอนุกรรมการ

 2. พลต�ารวจโท ทวีศักดิ์ ตู้จินดา อนุกรรมการ

  กรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 3. พลตรี พัฒนพงศ์ องอาจอิทธิชัย อนุกรรมการ

  รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร

 4. ดร. สุพัทธ์ พู่ผกา อนุกรรมการ

  กรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 5. ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ อนุกรรมการ

  กรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 อ�านาจหน้าที่

 1. ก�าหนดภารกจิ หน้าที ่ตวัชีว้ดั ผลผลติ ตลอดจนกรอบวงเงนิค่าตอบแทนของผูอ้�านวยการส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ 

เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีให้ความเห็นชอบแล้วแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบก่อนการประกาศรับสมัคร



รายงานประจำาปี 2554 สทอภ. 105

 2. ก�าหนดแนวทางในการสรรหา และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 3. ด�าเนนิการคัดเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่หมาะสม ทีจ่ะเป็นผูด้�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการส�านักงานพฒันา

เทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ และเสนอชือ่พร้อมรายละเอยีดคณุสมบตัใิห้คณะกรรมการบรหิารส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและ

ภูมิสารสนเทศพิจารณา

 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

5.	 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

 องค์ประกอบ

 1. พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ ประธานอนุกรรมการ

  กรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 2. พลต�ารวจโท ทวีศักดิ์ ตู้จินดา รองประธานอนุกรรมการ

  กรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 3. ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อนุกรรมการ

 4. รองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อนุกรรมการ

  ที่ก�ากับดูแลส�านักบริการและพัฒนาธุรกิจ

 5. รองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อนุกรรมการ

  ที่ก�ากับดูแลศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมธีออส

 6. ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อนุกรรมการ

 7. ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์และความร่วมมือต่างประเทศ อนุกรรมการ

 8. ผู้อ�านวยการส�านักบริหาร อนุกรรมการ

 9. ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาภูมิสารสนเทศ อนุกรรมการ

 10. ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้อมูลดาวเทียม อนุกรรมการ

 11. ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน อนุกรรมการ

 12. ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมธีออส อนุกรรมการ

 13. ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อนุกรรมการ

 14. หัวหน้าฝ่ายบริการข้อมูล อนุกรรมการ

  ส�านักบริการและพัฒนาธุรกิจ

 15. หัวหน้าฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ อนุกรรมการ

  ส�านักบริการและพัฒนาธุรกิจ

 16. ผู้อ�านวยการส�านักบริการและพัฒนาธุรกิจ อนุกรรมการและเลขานุการ

 17. หัวหน้าฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  ส�านักบริการและพัฒนาธุรกิจ

 อ�านาจหน้าที่

 1. ศึกษาและวิเคราะห์แผนการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของ สทอภ. ในปัจจุบัน

 2. วางแผนการสร้างภาพลักษณ์ของ สทอภ. (Branding) เพื่อให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง

 3. วางแผนและก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ สทอภ.

 4. ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ สทอภ.

 5. แต่งตั้งคณะท�างาน หรือบุคคล เพื่อท�าการอื่นใดอันอยู่ในอ�านาจหน้าที่

 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

6.	 คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ

 องค์ประกอบ

 1. รศ. ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานอนุกรรมการ

  ประธานกรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 2. ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รองประธานอนุกรรมการ

 3. รองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อนุกรรมการ

  ที่ก�ากับดูแลส�านักบริการและพัฒนาธุรกิจ

 4. รองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อนุกรรมการ

  ที่ก�ากับดูแลศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมธีออส

 5. ผู้อ�านวยการส�านักบริหาร หรือผู้แทน อนุกรรมการ
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 6. ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์และความร่วมมือต่างประเทศ หรือผู้แทน อนุกรรมการ

 7. ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาภูมิสารสนเทศ หรือผู้แทน อนุกรรมการ

 8. ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้อมูลดาวเทียม หรือผู้แทน อนุกรรมการ

 9. ผู้อ�านวยศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมธีออส หรือผู้แทน อนุกรรมการ

 10. ผู้อ�านวยการส�านักบริการและพัฒนาธุรกิจ  อนุกรรมการและเลขานุการ

 11. หัวหน้าฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ อนุกรรมการและ

  ส�านักบริการและพัฒนาธุรกิจ ผู้ช่วยเลขานุการ

 อ�านาจหน้าที่

 1. พิจารณาก�าหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจของ สทอภ. ทั้งในและต่างประเทศ

 2. ก�าหนดแนวทางคัดเลือกผู้แทนจ�าหน่ายข้อมูลจากดาวเทียมธีออส และเครือข่ายรับสัญญาณดาวเทียมธีออสทั้งในและต่างประเทศ

 3. แต่งตั้งผู้แทน สทอภ. เพื่อเจรจาธุรกิจ และ/หรือ หารือในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

 4. รายงานผลความคืบหน้าการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

7.	 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ	สทอภ.

 องค์ประกอบ

 1. พลต�ารวจโท ทวีศักดิ์ ตู้จินดา ประธานอนุกรรมการ

  กรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 2. ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รองประธานอนุกรรมการ

 3. รองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อนุกรรมการ

 4. ผู้อ�านวยการส�านักบริหาร อนุกรรมการ

 5. ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อนุกรรมการ

 6. ผู้อ�านวยการส�านักบริการและพัฒนาธุรกิจ อนุกรรมการ

 7. ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาภูมิสารสนเทศ อนุกรรมการ

 8. ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน อนุกรรมการ

 9. ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้อมูลดาวเทียม อนุกรรมการ

 10. ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อนุกรรมการ

 11. ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมธีออส อนุกรรมการ

 12. ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์และความร่วมมือต่างประเทศ อนุกรรมการและเลขานุการ

 13. หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  ส�านักยุทธศาสตร์และความร่วมมือต่างประเทศ

 อ�านาจหน้าที่

 1. ก�าหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

 2. วิเคราะห์ จัดท�าและบูรณาการแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และภารกิจขององค์กร 

 3. ก�ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

 4. วิเคราะห์และประเมินผลการด�าเนินงาน รวมถึงสรุปปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข

 5. จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานและการใช้จ่ายเสนอคณะกรรมการบริหาร สทอภ. เป็นรายไตรมาส

 6. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาวการณ์ทั้งภายในและต่างประเทศ และเสนอ

คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ

 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

8.	 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

 องค์ประกอบ

 1. ดร. สุพัทธ์ พู่ผกา ประธานอนุกรรมการ

  กรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 2. ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อนุกรรมการ

 3. รองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อนุกรรมการ

  ที่ก�ากับดูแลส�านักยุทธศาสตร์และความร่วมมือต่างประเทศ
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 4. ดร. พรสิริ ปุณเกษม อนุกรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

 5. ผู้อ�านวยการส�านักบริหาร อนุกรรมการ

 6. ผู้อ�านวยการส�านักบริการและพัฒนาธุรกิจ อนุกรรมการ

 7. ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมธีออส  อนุกรรมการ

 8. ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์และความร่วมมือต่างประเทศ อนุกรรมการและเลขานุการ

 9. เจ้าหน้าที่ส�านักยุทธศาสตร์และความร่วมมือต่างประเทศ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 อ�านาจหน้าที่

 1. ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ของ สทอภ.

 2. จัดสรรเงินบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับกิจกรรมหรือแผนงานต่างๆ ในระบบบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม

 3. ก�ากับดูแล ติดตาม และประเมินผล การใช้จ่ายเงินบริหารความเสี่ยงและการด�าเนินงานในระบบบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนงาน 

ที่ก�าหนดไว้

 4. วเิคราะห์ และประเมนิความเสีย่งทัง้จากภายในและภายนอก ตลอดจนก�าหนดกจิกรรมหรือแผนงานเพ่ือจดัท�าแผนบริหารความเสีย่งประจ�าปี 

ของ สทอภ.

 5. พิจารณาอนุมัติการใช้เงินบริหารความเสี่ยงและบริหารเงินบริหารความเสี่ยงของ สทอภ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 6. รายงานผลการด�าเนนิงานตามแผนการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรหิาร สทอภ. เป็นรายไตรมาส และรายงานผลการด�าเนนิงานตาม

แผนการบริหารความเสี่ยงต่อส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.) ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

 7. ทบทวนความเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหาร สทอภ. มอบหมาย

9.	 คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาดาวเทียมส�ารวจทรัพยากร

 องค์ประกอบ

 1. พลต�ารวจโท ทวีศักดิ์ ตู้จินดา ประธานอนุกรรมการ

  กรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 2. ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อนุกรรมการ

 3. รองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อนุกรรมการ

 4. ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์และความร่วมมือต่างประเทศ อนุกรรมการ

 5. ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน อนุกรรมการ

 6. ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมธีออส อนุกรรมการ

 7. ผู้อ�านวยการส�านักบริหาร อนุกรรมการและเลขานุการ

 8. หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้ช่วยเลขานุการ

 9. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน ผู้ช่วยเลขานุการ

 อ�านาจหน้าที่

 1. ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุน ให้สอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ของส�านักงาน

 2. จัดสรรเงินกองทุนเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อหารายได้เข้ากองทุนพัฒนาดาวเทียมส�ารวจทรัพยากร

 3. ติดตาม ประเมินผล และก�ากับดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุน

 4. พิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุน และบริหารเงินกองทุนของส�านักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร สทอภ.

10.	 คณะอนุกรรมการก�ากับ	ดูแล	การจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ

 องค์ประกอบ

 1. รศ. ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ ที่ปรึกษา

  ประธานกรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 2. ดร. สุพัทธ์ พู่ผกา ประธานอนุกรรมการ

  กรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

 3. ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รองประธานอนุกรรมการ

 4. นายชาญชัย เพียรวิจารณ์พงศ์ อนุกรรมการ

  รองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 5. ดร. สุรชัย รัตนเสริมพงศ์ อนุกรรมการ

  รองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
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 6. นายสามารถ ดวงวิจิตรกุล อนุกรรมการ

  รองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 7. เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ อนุกรรมการ

  นวัตกรรมแห่งชาติ หรือผู้แทน

 8. ผู้แทนส�านักงานส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุกรรมการ

  ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 9. ผู้แทนมหาวิทยาลัยบูรพา อนุกรรมการ

 10. ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อนุกรรมการ

 11. ผู้อ�านวยการส�านักบริการและพัฒนาธุรกิจ อนุกรรมการ

 12. ผู้อ�านวยการส�านักบริหาร อนุกรรมการ

 13. ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อนุกรรมการ

 14. ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์และความร่วมมือต่างประเทศ อนุกรรมการ

 15. ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้อมูลดาวเทียม อนุกรรมการ

 16. ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาภูมิสารสนเทศ อนุกรรมการ

 17. ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมธีออส อนุกรรมการ

 18. ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน อนุกรรมการ

 19. ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อนุกรรมากร

 20. ผู้เชี่ยวชาญที่ท�าหน้าที่ผู้จัดการโครงการ อนุกรรรมการและเลขานุการ

 21. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 22. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมธีออส อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 อ�านาจหน้าที่

 1. พจิารณารายละเอยีดการจัดท�าแผนแม่บทการพฒันาอทุยานรงัสรรค์นวตักรรมด้านอวกาศ (Space Krenovation Park) บรเิวณสถานคีวบคมุ

และรับสัญญาณดาวเทียม อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 120 ไร่

 2. ก�ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ ให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลาของแผนงาน

 3. รายงานผลการพจิารณาข้อคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และความคบืหน้าการด�าเนนิงานโครงการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรหิารส�านกังานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 4. แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินงานต่างๆ ภายใต้โครงการดังกล่าว

 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

11.	 คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของ	สทอภ.

 องค์ประกอบ

 1. ดร. พรชัย รุจิประภา ประธานอนุกรรมการ

  กรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 2. ดร. เชาวลิต ศิลปทอง อนุกรรมการ

  เจ้าหน้าที่ระดับบริหารที่ผู้อ�านวยการมอบหมาย

 3. นายไพโรจน์ คงฤทธิ์ อนุกรรมการ

  ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด

 4. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล อนุกรรมการ

  ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 5. นายสรทัศน์ หลวงจอก อนุกรรมการ

  ผู้แทนเจ้าหน้าที่ สทอภ. จากการเลือกตั้ง

 6. หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและบริหารสัญญา เลขานุการ

 อ�านาจหน้าที่

 1. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษปลดออก ลดเงินเดือน ตัดเงินเดือน งดบ�าเหน็จความชอบ ภาคทัณฑ์

 2. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์

 3. แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อท�าการใดๆ อันอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

ของส�านักงาน หรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ข้อมูลคณะกรรมการบริหาร สทอภ.

1.	ประวัติคณะกรรมการบริหาร	สทอภ.	ระหว่างตุลาคม	2553	-	30	กันยายน	2554
 รศ.	ดร.	สมเจตน์	ทิณพงษ์	: ประธานกรรมการบริหาร 
 อายุ 62 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
	 ประวัติการท�างาน
 • ผู้ช่วยอธิการบดี/รักษาการรองอธิการบดี (ฝ่ายพัฒนา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กรรมการรัฐวิสาหกิจต่างๆ รวมประมาณ 9 แห่ง
 • ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จ�ากัด (สนามบินสุวรรณภูมิ)
	 ต�าแหน่งอื่นๆ	ที่ส�าคัญ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 • กรรมการผู้จัดการ Dawei Development Company Limited 
 • กรรมการบริหาร บริษัท ปรีชากรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
 • ประธานกรรมการ องค์การตลาด รัฐวิสาหกิจ กระทรวงมหาดไทย

	 ดร.	พรชัย	รุจิประภา	:	กรรมการโดยต�าแหน่ง (ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 อายุ	59 ปี 
 วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก Regional Economics มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Regional Economics มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 41 - 11
	 ประวัติการท�างาน
 • รองผู้อ�านวยการศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฝ่ายเศรษฐกิจ (ศอ.บต.)
 • รองผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (สพอ.)
 • ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (สพต.)
 • ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการประสานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพบ.)/สศช.
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ปลัดกระทรวงพลังงาน
 • ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ต�าแหน่งอื่นๆ	ที่ส�าคัญ
 • ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท มหาชัยดอร์กยาร์ด จ�ากัด

	 นางสาววลัยรัตน์	ศรีอรุณ	:	กรรมการโดยต�าแหน่ง (ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ)
 อายุ 60 ปี 
	 วุฒิการศึกษา
 • Master of Art (Development Studies : Public Policy and Administration), Institute of Social Studies, The Hague ราชอาณาจักร

เนเธอร์แลนด์
 • Post-Graduated Diploma (Development Studies) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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 ประวัติการท�างาน
 • ผู้อ�านวยการส่วนมาตรฐานงานคอมพิวเตอร์ ส�านักมาตรฐานงบประมาณ
 • ผู้อ�านวยการส่วนการงบประมาณ ส�านักนโยบายและสารสนเทศการงบประมาณ
 • ผู้อ�านวยการส่วนประเมินแผนงานและโครงการที่ 5 ส�านักประเมินผล
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 9 ชช. ส�านักประเมินผล
 • ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาระบบงบประมาณ
 • ผู้อ�านวยการส�านักประเมินผล
 • ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 10)
 • รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
	 ต�าแหน่งอื่นๆ	ที่ส�าคัญ
 • กรรมการและประธานกรรมการบริหาร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • กรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย
 • กรรมการกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.)
 • กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
 • กรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 • กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า
 • กรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 • กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 พลโท	นพดล	โชติศิริ	:	กรรมการโดยต�าแหน่ง (เจ้ากรมแผนที่ทหาร)
 อายุ	57 ปี 
 วุฒิการศึกษา
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 68
 • หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าแผนที่ รุ่นที่ 1 โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมส�ารวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร SURVEYING AND MAPPING (GEODESY) ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25
	 ประวัติการท�างาน
 • ผู้อ�านวยการกองเขตแดนระหว่างประเทศ กรมแผนที่ทหาร
 • ผู้อ�านวยการกองแผนและโครงการ กองบัญชาการ กรมแผนที่ทหาร
 • นายทหารฝ่ายเทคนิค กรมแผนที่ทหาร
 • รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
 • รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร

 พลตรี	พัฒนพงศ์	องอาจอิทธิชัย	: ผู้มาประชุมแทนกรรมการโดยต�าแหน่ง (แทนเจ้ากรมแผนที่ทหาร พลโท อมรเทพ โรจนสโรช)
 อายุ	55 ปี 
 ประวัติการศึกษา
 • หลักสูตร Post - Graduate in Aerial Photography, IT, The Netherlands
 • หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าแผนที่ (รุ่นที่ 1)
 • หลักสูตรหลักประจ�าชุดที่ 70 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
 • หลักสูตร Overseas Joint Warfare, Newcastle, Australia
 • หลักสูตร โรงเรียนเสนาธิการทหารสหรัฐฯ, Norfolk, Virginia, USA
 • หลักสูตร วปอ.สหรัฐฯ (Masters Degree in National Resource Strategy) Fort McNair, Washington D.C., USA
 • Executive Course, APCSS, Hawaii, USA
	 ประวัติการท�างาน
 • ประจ�าแผนกยีออเดซี กองยีออเดซีและยีออฟิสิกส์ กรมแผนที่ทหาร 
 • ต้นหนทางอากาศ กองบินถ่ายรูปทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร 
 • ประจ�าโรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
 • หัวหน้าแผนกวางแผน กองวางแผน ส�านักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร 
 • รองผู้อ�านวยการกองพัฒนาและประเมินผล ส�านักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร
 • ผู้อ�านวยการกองการจัด กรมยุทธการทหาร
 • รองผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร 
 • ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจ�าเสนาธิการทหาร 
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 • รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร 
 • ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร
 • รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร ฝ่ายวิชาการ

	 พลตรี	บุญเลิศ	ทัศนครองสินธุ์	:	ผู้มาประชุมแทนกรรมการโดยต�าแหน่ง (แทนเจ้ากรมแผนที่ทหาร พลโท นพดล โชตศิริ)
 อายุ	59 ปี 
 วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Post Grad-Dip in Photogrammetry (ITC) ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมส�ารวจ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
	 ประวัติการท�างาน
 • ผู้อ�านวยการกองพิมพ์
 • ผู้อ�านวยการกองบริการ
 • ผู้อ�านวยการกองแผนและโครงการฯ
 • นายทหารฝ่ายเทคนิค
 • รองผู้บัญชาการ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
 • รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร ฝ่ายวิชาการ

	 ดร.	สุพัทธ์	พู่ผกา	:	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 อายุ	62 ปี 
 วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอกลาโฮมา เมืองสติลวอเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยอิลินอยส์ เมืองเออร์บานาแชมเปน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. 11) สถาบันพระปกเกล้า
	 ประวัติการท�างาน
 • คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
 • ผู้อ�านวยการโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ผูช่้วยผูอ้�านวยการส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิและรองผูอ้�านวยการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ศนูย์บรหิารจดัการเทคโนโลยี 

(TMC)
	 ต�าแหน่งอื่นๆ	ที่ส�าคัญ
 • ประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก
 • กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กรรมการบัญญัติศัพท์วิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
 • กรรมการวิชาการ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 • กรรมการวิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 • อุปนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

	 รศ.	ดร.	นิพันธ์	จิตะสมบัติ	:	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 อายุ	65 ปี 
 วุฒิการศึกษา
 • นภยาธิปัตย์ (กิตติมศักดิ์) วิทยาลัยการทัพอากาศ
 • Post-Doctoral in Law, University of Alberta, Canada (ทุน National Research Council)
 • Docteur 3 Cycle en Droit, University of Paris X (ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส)
 • Diplôme de l’ Institut des Hautes Etudes Internationales, University of Paris II (ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส)
 • Certificate of Hague Academy of International Law, the Netherlands (ทุนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์)
 • Premiere Annee de Doctorat d’ Universite en Droit Public, (Nice), France (ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส)
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 ประวัติการท�างาน
 • นายทหารการข่าวประจ�ากองนโยบายและแผน กรมข่าวทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • อาจารย์ประจ�าภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
 • ผู้อ�านวยการศูนย์กฎหมายและนโยบายด้านอวกาศ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้อ�านวยการศูนย์อาศรมความคิดด้านอวกาศ (Space Forum) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ผู้อ�านวยการโครงการศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านการใช้ห้วงอวกาศเพื่อประโยชน์ในการพาณิชย์ (Commercial Uses of Outer Space) บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
	 ต�าแหน่งอื่นๆ	ที่ส�าคัญ
 • อาจารย์ประจ�าอาวุโสพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • อาจารย์บรรยายพิเศษ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อาจารย์บรรยายพิเศษ หลักสูตร นานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อาจารย์บรรยายพิเศษ หลักสูตร “On line” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส�านักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินภายนอก ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

	 ดร.	บัณฑูร	เศรษฐศิโรตม์	:	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 อายุ	42 ปี 
 วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา ชีววิทยาและการประมง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประวัติการท�างาน
 • ผู้อ�านวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 • ผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย การพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • ที่ปรึกษาประจ�าคณะกรรมาธิการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ สภาผู้แทนราษฎร 
 • คณะอนุกรรมาธิการการที่ดินและการจัดท�าประมวลกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย ส�านักงานเลขาธิการ 

สภาผู้แทนราษฎร
 • คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 • คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีฯ 
 • คณะกรรมการก�ากับทิศทางของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษาผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปต่อการ 

เข้าถึงยา ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 • คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ ในคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ 
 • คณะอนุกรรมการพิทักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
	 ต�าแหน่งอื่นๆ	ที่ส�าคัญ
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ. เดชา สุขารมณ์) (พ.ศ. 2541 - 2542)
 • ที่ปรึกษาวิชาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์) (พ.ศ. 2546 - 2547)
 • ที่ปรึกษาวิชาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คุณหญิง ดร. กัลยา โสภณพนิช) (พ.ศ. 2552 - 2553)
 • ผู้ช�านาญการประจ�าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (พ.ศ. 2546 - 2552)
 • ที่ปรึกษาประจ�าคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา (พ.ศ. 2547 - 2552)
 • ที่ปรึกษาประจ�าคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา (พ.ศ. 2552 - 2554)
 • คณะอนกุรรมการพจิารณากฎหมายว่าด้วยการก�าหนดขัน้ตอนและวธิกีารจดัท�าหนงัสอืสญัญาทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม

ของประเทศอย่างกว้างขวางหรือมีผลผูกพันด้านการค้า หรือการลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (พ.ศ. 2551 - 2552)
 • คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามรัฐธรรมนูญ ม.67 วรรคสอง (พ.ศ. 2553 

- 2554)
 • คณะอนุกรรมการประสานงานฯ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

(นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน) (พ.ศ. 2552 - 2553)

	 พลต�ารวจโท	ทวีศักดิ์	ตู้จินดา	:	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 อายุ	57 ปี 
 วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ สาขา การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประวัติการท�างาน
 • ผู้ก�ากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (191) กองบัญชาการต�ารวจนครบาล
 • ผู้ก�ากับการก�าลังพล กองบังคับการอ�านวยการ กองบัญชาการต�ารวจนครบาล 
 • รองผู้บังคับการอ�านวยการ (รับผิดชอบงานบริหารและกฎหมาย) กองบัญชาการต�ารวจนครบาล
 • รองผู้บังคับการกองการต่างประเทศ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (รับผิดชอบงานกฎหมาย สนธิสัญญา ความตกลงและความร่วมมือทางอาญาและ

การยุติธรรมกับต่างประเทศ ประสานความสัมพันธ์และการปฏิบัติการกับองค์การต�ารวจสากล, องค์การต�ารวจและองค์การระหว่างประเทศ  
รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย)

 • ผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานแห่งชาติ (สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง) ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
 • ผู้บังคับการประจ�าส�านักงานผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ
 • ผู้บังคับการประจ�ากองบัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
	 ต�าแหน่งอื่นๆ	ที่ส�าคัญ
 • กรรมการการเลือกตั้งประจ�ากรุงเทพมหานคร ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • อนุกรรมาธิการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน ; อนุกรรมาธิการตรวจสอบการทุจริตและที่ปรึกษาฯ คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบ เรื่องการทุจริต

และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษาฯ คณะกรรมาธิการสิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
 • ประธานที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการฯ ในคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา

	 พลโท	นันทเดช	เมฆสวัสดิ์	:	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 อายุ	66 ปี 
 วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรการบริหารงานในสถานการณ์วิกฤต ประเทศอังกฤษ
 • หลักสูตรการสืบสวนพิเศษ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ ร.ร. รปภ. ศรภ.
 • หลักสูตร ผอ.ร้อย, ผบ.พัน ศูนย์การทหารราบ
 • วิทยาลัยกองทัพบก 
 ประวัติการท�างาน
 • หัวหน้าชุดปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ ศรภ. 
 • ช่วยราชการ ศอร.บก.ทหารสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง ศอร.บก.ทหารสูงสุด
 • ผช.ผอ.กอง 2 ศรภ. และหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ ศรภ.
 • ผอ.กอง 2 ศรภ.
 • หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ศรภ.ภาคใต้ และรองผู้อ�านวยการศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาติ
	 ต�าแหน่งอื่นๆ	ที่ส�าคัญ
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจไอซี จ�ากัด และบริษัทที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ ฟาเซ็ท จ�ากัด
 • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา
 • ประธานอนุกรรมาธิการติดตามการบังคับใช้กฎหมายและผลแห่งคดีที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

	 ดร.	อานนท์	สนิทวงศ์	ณ	อยุธยา	:	กรรมการและเลขานุการ (รักษาการผู้อ�านวยการ สทอภ.)
	 อายุ	51 ปี 
 วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก (สมุทรศาสตร์) มหาวิทยาลัยฮาวาย (ทุน East-West Center)
 ประวัติการท�างาน
 • อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผูอ้�านวยการศนูย์เครอืข่ายงานวเิคราะห์ วจิยั และฝึกอบรมการเปลีย่นแปลงของโลกแห่งภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ และผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 • รักษาการ ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

	 ต�าแหน่งอื่นๆ	ที่ส�าคัญ

 • อนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 • อนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
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 • คณะท�างานด้านวิชาการโครงการ UNEP/GEF Project on Reversing Environmental Degradation Trends in the South China Sea 

and Gulf of Thailand ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • กรรมการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานคร 

 • กรรมการที่ปรึกษา ศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • คณะกรรมการประสานความร่วมมือระดับชาติด้านนิเวศป่าชายเลนเพื่ออนาคต กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 • หัวหน้าโครงการวิจัยเสถียรภาพของชั้นตะกอนและการเกิดแผ่นดินถล่มใต้ทะเลบริเวณขอบไหล่ทวีปในทะเลอันดามันส�านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ

 • หวัหน้าโครงการวิจัยและพฒันาระบบต้นแบบเพือ่คาดการณ์ล่วงหน้ารายฤดกูาลถึงปริมาณฝนและน�า้ท่าในพ้ืนทีลุ่ม่น�า้ย่อยทีส่�าคญัของลุม่แม่น�า้

เจ้าพระยา กรมชลประทาน

 • หวัหน้าทีป่รกึษาโครงการศกึษาองค์ความรูเ้กีย่วกบัองค์กรเครอืข่ายและระบบฐานข้อมลูองค์กรเครอืข่ายระหว่างประชาชน สภาทีป่รกึษาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

 • หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการจัดท�าแผนปฏิบัติการว่าด้วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 - 2555

 • หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการจัดท�าพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล จังหวัดตรัง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

2.	โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร สทอภ. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการโดยต�าแหน่ง จ�านวน 3 คน ได้แก่ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ และเจ้ากรมแผนที่ทหาร และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวนไม่เกิน 6 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมี

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความจัดเจนเป็นที่ประจักษ์ในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์

ต่อกิจการของส�านักงาน ซึ่งจะต้องเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศ หรือภูมิสารสนเทศไม่น้อยกว่าสามคน และต้องเป็นบุคคลซึ่งมิใช่ข้าราชการ

หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยสองคน โดยมีผู้อ�านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต�าแหน่ง ทั้งนี้ ประธานกรรมการและกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สทอภ. พ.ศ. 2543

คณะกรรมการบริหาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามระเบียบ/ข้อบังคับ 2 คณะ และคณะอนุกรรมการอื่นๆ เพื่อช่วยศึกษา

และกลั่นกรองงาน จ�านวน 8 คณะ (รายละเอียดองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ตามภาคผนวก ก) ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ตามระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

2. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ตามข้อบังคับ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 

3. คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

4. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

5. คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ

6. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ สทอภ. 

7. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

8. คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาดาวเทียมส�ารวจทรัพยากร

9. คณะอนุกรรมการก�ากับ ดูแล การจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ

 10. คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของ สทอภ.

3.	การก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

คณะรฐัมนตรใีนการประชมุเมือ่วนัที ่7 กนัยายน 2547 ได้มมีตเิหน็ชอบการปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การก�าหนดอตัราเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน

อื่นของผู้อ�านวยการองค์การมหาชนและหลักเกณฑ์การก�าหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และ

อนุกรรมการองค์การมหาชน ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ โดยก�าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามการจัดกลุ่มองค์การมหาชน 

ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 พัฒนาและด�าเนินการตามนโยบายส�าคัญของรัฐเฉพาะด้าน กลุ่มท่ี 2 บริการท่ีใช้เทคนิควิชาการเฉพาะด้าน หรือ  

สหวิทยาการ และกลุ่มที่ 3 บริการสาธารณะทั่วไป ซึ่ง สทอภ. จัดอยู่ในองค์การมหาชนกลุ่มที่ 2 (เดือนละ 6,000 - 16,000 บาท) โดยประธานกรรมการ 

ให้ได้รับสูงกว่าคณะกรรมการ 25% และให้เหมาจ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุมและบุคคลนั้นได้เข้าร่วมประชุมด้วย 

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และตามที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้ความเห็นชอบในการก�าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมในอัตราคนละ 16,000 บาทต่อเดือน โดยประธานกรรมการ

ให้ได้รับสูงกว่าคณะกรรมการ 25%

4.	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารจะมีการก�าหนดขึ้นล่วงหน้าในการประชุมแต่ละครั้ง และแจ้งให้กรรมการทราบ ก�าหนดการดังกล่าวเพื่อให้

สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยเฉลี่ยจะมีการประชุมประมาณ 1 ครั้ง ต่อเดือน และมีคณะท�างานกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการ



รายงานประจำาปี 2554 สทอภ. 115

บริหาร ประกอบด้วย ผู้อ�านวยการ สทอภ. รองผู้อ�านวยการ สทอภ. ผู้อ�านวยการส�านัก/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

เพื่อท�าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองประเด็นและรายละเอียดของเรื่องต่างๆ ก่อนที่น�าเสนอเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมี 

ค่าเบี้ยประชุมเหมาจ่ายทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมและการจ่ายเบี้ยประชุมดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม

จ�านวนเบี้ยประชุม
ที่ได้รับ	(บาท)

1. รศ. ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการ 12 240,000

2. ดร. พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 128,000

ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ(1) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1 16,000

นางสาวเสาวณี มุสิแดง(2) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 32,000

3. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ  4 64,000

นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ(3) ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ  6 96,000

4. พลตรี บุญเลิศ ทัศนครองสินธิ์(4) รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร 7 112,000

พลตรี พัฒนพงศ์ องอาจอิทธิชัย(5) รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร 5 80,000

5. ดร. สุพัทธ์ พู่ผกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 11 176,000

6. รศ. ดร. นิพันธ์ จิตะสมบัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 112,000

7. ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 11 176,000

8. พลต�ารวจโท ทวีศักดิ์ ตู้จินดา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 12 192,000

9. พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 11 176,000

10. ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา(6) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
รักษาการผู้อ�านวยการ สทอภ.

11 192,000

11. นายชาญชัย เพียรวิจารณ์พงศ์ รองผู้อ�านวยการ สทอภ.
ปฏิบัติงานแทน รักษาการผู้อ�านวยการ สทอภ.

1 -

หมายเหตุ	:  (1), (2) เข้าร่วมประชุมแทน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการบริหารโดยต�าแหน่ง

 (3) เข้าร่วมประชุมแทนผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ กรรมการบริหารโดยต�าแหน่ง

 (4), (5) เข้าร่วมประชุมแทนเจ้ากรมแผนที่ทหาร กรรมการบริหารโดยต�าแหน่ง

 (6) ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรักษาการผู้อ�านวยการ สทอภ. ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2553

คณะกรรมการบริหาร สทอภ. ในการประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงค่าเบี้ยประชุมคณะ

กรรมการ (เทียบเท่าคณะอนุกรรมการ) ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดือนละ 5,000 บาท โดยเหมาจ่ายเฉพาะเดือน
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ที่มีการประชุม และบุคคลนั้นเข้าร่วมประชุม ส�าหรับประธานคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ให้ได้รับสูงกว่ากรรมการ/อนุกรรมการ 25% และต่อมา 

คณะกรรมการบริหารในการประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงค่าเบี้ยประชุม ส�าหรับคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร จากเดิม 5,000 บาท เป็น 4,000 บาท โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุม และ

บุคคลนั้นเข้าร่วมประชุม

ล�าดับ รายชื่อ

คณะอนุกรรมการ	ของ	สทอภ.	ที่ได้รับค่าเบี้ยประชุมเหมาจ่ายรายเดือนในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554
ยอดเงินรวม	(บาท)	/	จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

คกก.
ตรวจสอบ

คอก. 
บริหาร

งานบุคคล

คอก. 
สรรหา	 
ผสทอภ.

คอก.
ประชา
สัมพันธ์	
และ

ส่งเสริม
ภาพลกัษณ์
องค์กร

คอก.
พัฒนา
ธุรกิจ

คอก.
ติดตาม
และ

ประเมินผล
การด�าเนิน
งานตาม

ยทุธศาสตร์
ของ	

สทอภ.	ฯ

คอก. 
บริหาร 

ความเสี่ยง

คอก.
ก�ากับดูแล
การจัดท�า
แผนแม่บท
พัฒนา
อุทยาน
รังสรรค์ฯ

คอก.
อุทธรณ์
และ

ร้องทุกข์
ของ	

สทอภ.

1. รศ. ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ 15,000/3

2. ดร. พรชัย รุจิประภา 5,000/1

3. พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ 35,000/7 20,000/4 25,000/5

4. พลต�ารวจโท ทวีศักดิ์ ตู้จินดา 28,000/7 16,000/4 20,000/5 30,000/6

5. ดร. สุพัทธ์ พู่ผกา 4,000/1 16,000/4 30,000/6 5,000/1

6. ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ 24,000/6 15,000/3 16,000/4

7. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร 12,000/3

8. พลตรี บุญเลิศ ทัศนครองสินธุ์ 12,000/3

9. พลตรี พัฒนพงศ์ องอาจอิทธิชัย 4,000/1

10. ดร. พรศิริ ปุณเกษม 12,000/3

11. ดร. วรงค์ สุกโชติรัตน์ 4,000/1

12. นายสุพรรณ กาญจนสุธรรม 4,000/1

13. นายไพโรจน์ คงฤทธิ์ 4,000/1

14. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล 4,000/1

รวม 91,000 27,000 84,000 45,000 15,000 30,000 42,000 13,000 13,000

หมายเหตุ : *  ประธานอนุกรรมการแต่ละคณะ ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราที่สูงกว่าอนุกรรมการ 25%

  ** ผู้อ�านวยการ สทอภ. เป็นประธานอนุกรรมการ จึงไม่ต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้กับประธาน เนื่องจากถือเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สทอภ.

5.	นโยบายคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน มีนโยบายการด�าเนินงานที่ส�าคัญ โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1. ก�าหนดวิสัยทัศน์ใหม่ส�าหรับแผนยุทธศาสตร์ สทอภ. 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) คือ “สทอภ. : น�าคุณค่าจากอวกาศ เพื่อพัฒนาประเทศชาติ

และสังคม (GISTDA : Delivering Values from Space)” 

2. ก�าหนดและเร่งรัดการด�าเนินโครงการพัฒนาดาวเทียมส�ารวจโลกดวงท่ี 2 ของประเทศไทย โดยให้ก�าหนดคุณสมบัติดาวเทียมจาก 

ความต้องการของผู้ใช้เป็นหลักและจัดท�า Instruction to Bidder โดยเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ ที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีดาวเทียมได้แข่งขัน 

และยื่นข้อเสนอท้ังด้านเทคนิคและด้านราคาที่ดีที่สุด ในขณะเดียวกัน สนับสนุนให้ สทอภ. จัดท�าข้อเสนอโครงการดาวเทียมส�ารวจโลกของอาเซียน 

(Establishment of ASEAN Earth Observation Satellite : ASEAN EOS) ร่วมกับประเทศสมาชิกในภูมิภาคเพื่อให้การประยุกต์ใช้งานเกิดผลสัมฤทธิ์

3. ก�าหนดและเร่งรัดการจัดตั้งอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ (Space Krenovation Park : SKP) บริเวณสถานีควบคุมและรับสัญญาณ

ดาวเทียม อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านกิจการอวกาศแบบครบวงจร รวมทั้งสร้างนวัตกรรมและบุคลากรด้านอวกาศและ
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เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศของประเทศ ท้ังนี ้ให้ย้ายสถานรีบัสัญญาณดาวเทยีมภาคพ้ืนดนิ เขตลาดกระบงั ให้ไปอยูใ่นพ้ืนที ่SKP ภายในปี 2555 เพ่ือรองรบั

การขยายภารกิจในอนาคตให้รวมอยู่ในบริเวณเดียวกัน (Technology Cluster) และเป็นศูนย์สู่ภายนอกในเชิง Strategic Alliance

4. ก�าหนดและเร่งรัดการขับเคลื่อน 3 กลุ่มภารกิจพิเศษให้ด�าเนินการภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

 - NSDI (National Spatial Data Infrastructure) ให้จดัท�าระบบสบืค้นและบรกิารข้อมลูสารสนเทศและโครงการจดัท�ามาตรฐานโครงสร้าง

เนื้อหาของชั้นข้อมูลแผนที่ฐาน (FGDS) ตามมาตราส่วนหลักของประเทศ เพื่อให้ สทอภ. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�าระบบการสืบค้นและแลกเปลี่ยน

การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ (NSDI Postal (ThaiSDI) / clearinghouse) 

 - R&D (Research & Development) ให้พัฒนาแบบจ�าลองส�าหรับบริหารจัดการพื้นที่น�้าท่วม (Flood Prediction) พื้นที่เพาะปลูกข้าว 

(Rice Crop Monitoring) และพื้นที่ชายฝั่ง (Coastal Monitoring) 

 - SA (Strategic Alliance) ให้มุ่งเน้นการด�าเนินความร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีดาวเทียมขั้นสูงในต่างประเทศและ 

ภาคเอกชนเพื่อสร้างรายได้ในเชิงธุรกิจให้แก่องค์กร

5. สนับสนุนการปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กร (Rebranding) โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจใน Corporate Value และ Value from 

Space ที่สร้างคุณค่าต่อบุคลากรภายในองค์กรและคุณค่าที่องค์กรต้องส่งมอบสู่สังคมและประเทศชาติ

6.	สรุปผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

ส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริหารได้ก�ากับ ดูแลให้ สทอภ. ด�าเนินภารกิจได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาย ปรากฏ

เป็นผลสรุปการบริหารงานในแต่ละด้านที่ส�าคัญได้ดังนี้ 

1.	 ด้านเทคโนโลยีอวกาศ

 • อนมุตัใิห้จดัจ้างพฒันาระบบเพิม่ประสทิธภิาพระบบควบคมุดาวเทียม THEOS เพ่ือรองรับการจดัตัง้สถานีดาวเทยีม THEOS ในต่างประเทศ

 • อนุมัติหลักการการด�าเนินโครงการพัฒนาระบบดาวเทียมส�ารวจโลกดวงที่ 2 ของประเทศไทย 

 • เห็นชอบการด�าเนินโครงการพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ (Space Krenovation Park)

2.	 ด้านรีโมทเซนซิง	ภูมิสารสนเทศ	และการประยุกต์ใช้

 • อนุมัติการด�าเนินการจัดหาระบบจัดท�าภาพถ่ายออร์โทภาพดาวเทียม THEOS และ SPOT เพ่ือด�าเนินโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล 

ภาพถ่ายออร์โทส�าหรับระบบ GIS จากดาวเทียม SPOT/THEOS

3.	 ด้านการบริการข้อมูล

 • อนุมัติให้ สทอภ. พัฒนาระบบคลังข้อมูลดาวเทียม THEOS ด้วยตนเอง และให้มีความร่วมมือกับ CEODE ประเทศจีน เพื่อการพัฒนา

ระบบคลังข้อมูลเพื่อประโยชน์ของ สทอภ. ต่อไป

 • อนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง สทอภ. กับ Swedish Space Corporation (SSC) ประเทศสวีเดน ว่าด้วยการแต่งตั้ง 

ผู้แทนจ�าหน่ายข้อมูลดาวเทียม THEOS 

 • อนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง สทอภ. กับ National Institute of Aeronautics and Space of the Republic of 

Indonesia (LAPAN) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้แทนจ�าหน่ายข้อมูลดาวเทียม THEOS

4.	 ด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ

 • เหน็ชอบการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง สทอภ. กบักองบญัชาการกองทพัไทย โดยกรมข่าวทหาร ว่าด้วยความร่วมมอืด้านเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ

 • เห็นชอบการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง สทอภ. กับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่าด้วยความ

ร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ

 • เหน็ชอบการลงนามในบนัทกึข้อตกลงระหว่าง สทอภ. กบัสมาคมประกนัวนิาศภยั ว่าด้วยความร่วมมอืด้านการวจิยั โครงการความร่วมมอื 

พัฒนาต้นแบบแผนที่และแบบจ�าลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากน�้าท่วมเพื่อการรับประกันวินาศภัยในพื้นที่ลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา 

และลุ่มน�้าท่าจีน

 • เห็นชอบการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง สทอภ. กับกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยความร่วมมือโครงการศึกษา

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงจากข้อมูลดาวเทียม

 • เห็นชอบการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง สทอภ. กับกองทัพอากาศ ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 • เหน็ชอบการลงนามในบนัทกึข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมอืระหว่าง สทอภ. กบัสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การ

มหาชน)

 • เห็นชอบการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง สทอภ. กับส�านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ 

เพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
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5.	 ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ

 • อนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง สทอภ. กับ Russian Acadamy of of Natural Sciences - RANS 

 • อนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง สทอภ. กับ Institute Cartographic de Catalunya (ICC) ว่าด้วยความร่วมมือในการ

ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม 

6.	 ด้านการบริหารงาน

 • เร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้เหลื่อมปี ของ สทอภ.

 • เห็นชอบการยกร่างระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาดาวเทียมส�ารวจทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นของ สทอภ. และให้น�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

 • อนุมัติการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์สิรินธรระหว่างประเทศด้านภูมิสารสนเทศ

 • อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ สทอภ. 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) 

 • เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของ สทอภ.

 • เห็นชอบให้ออกระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2554

 • เห็นชอบให้ออกระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม พ.ศ. 2554

 • เห็นชอบให้ออกระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในส�านักงาน พ.ศ. 2554

 • เห็นชอบให้ออกระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการด�าเนินงานร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงระหว่างส�านักงานกับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2554

 • เห็นชอบให้ออกระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการจ�าหน่ายข้อมูลและการสั่งซื้อข้อมูล พ.ศ. 2554

 • เห็นชอบให้ออกระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการยืมข้อมูล พ.ศ. 2554

 • เห็นชอบให้ออกระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการด�าเนินงานสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ พ.ศ. 2554

 • เห็นชอบให้ออกระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารทุนของส�านักงาน พ.ศ. 2554
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
หน่วยวัด

น�้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ด�าเนินงาน
ค่าคะแนน

ที่ได้
คะแนน

ถ่วงน�้าหนัก
มิติที่	1	มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  55         
1.1 จ�านวนที่เพิ่มขึ้นของการบริการข้อมูล
ดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ 

รายการ 10 7,100 7,300 7,500 7,700 7,900 12,979 5.0000 0.5155

1.2 จ�านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
องค์กรต่างประเทศในการรับสัญญาณดาวเทียม 
THEOS

บันทึก 10 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.5155

1.3 จ�านวนบทความที่ตีพิมพ์ใน Proceedings  
จากการประชุม สัมมนาทางวิชาการด้าน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

      

 1.3.1 ระดับประเทศ บทความ 1 12 13 14 15 16 16 5.0000 0.0515
 1.3.2 ระดับนานาชาติ บทความ 2 14 15 16 17 18 18 5.0000 0.1031

1.4 ระดับความส�าเร็จของการเผยแพร่ผลงาน
วิจัยบทความทางวิชาการผ่าน Journal

      

  1.4.1 จ�านวนผลงานวิจัย บทความทาง
วิชาการที่เผยแพร่ผ่าน Journal ระดับประเทศ

บทความ 2 5 6 7 8 9 9 5.0000 0.1031

  1.4.2 ระดับความส�าเร็จของการเผยแพร่
ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการผ่าน Journal 
ระดับนานาชาติ

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1031

1.5 จ�านวนระวางแผนที่มาตราส่วน 1:25,000  
ที่มีการผลิตให้บริการ

ระวาง 5 100 110 120 130 140 150 5.0000 0.2577

1.6 จ�านวนจังหวัดที่เพิ่มขึ้นที่มีการบูรณาการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศสู่ยุทธศาสตร์จังหวัด

จังหวัด 3 11 12 13 14 15 17 5.0000 0.1546

1.7 จ�านวนกิจกรรมตามแผนงานความร่วมมือ
ภายในประเทศที่มีผลส�าเร็จตามเป้าหมาย

กิจกรรม 3 3 4 5 6 7 7 5.0000 0.1546

1.8 ร้อยละความส�าเร็จของการด�าเนินกิจกรรม
ตามแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ

ร้อยละ 3 60 70 80 90 100 96.67 4.6667 0.1443

1.9 จ�านวนชั้นฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้
ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านทะเลและชายฝั่ง

ฐานข้อมูล 3 4 - 5 - 6 6 5.0000 0.1546

1.10 ร้อยละความส�าเร็จของการแปลตีความ
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจตามโครงการประกัน
รายได้เกษตรกรโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

ร้อยละ 3 40 50 60 80 100 100 5.0000 0.1546

1.11 จ�านวนมาตรฐานกลางภูมิสารสนเทศที่มี
การประกาศใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ
ผ่าน สมอ. /คณะกรรมการภูมิสารสนเทศ 
แห่งชาติ

มาตรฐาน      อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการ 
ส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนฯ 
ในการประชุมครั้งที่ 6/2554  
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554  
เห็นชอบให้ยกเลิกตัวชี้วัด

1.12 ร้อยละความส�าเร็จในการตอบสนองต่อการ
ร้องขอเพื่อติดตามภัยพิบัติและภาวะวิกฤตอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ร้อยละ 5 75 80 85 90 95 92.98 4.5960 0.2369

มิติที่	2	มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  10         
2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้
บริการข้อมูลดาวเทียมภูมิสารสนเทศ

ร้อยละ 10 70 75 80 85 90 89 4.8000 0.4948

มิติที่	3	มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  10         

3.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบ
ประมาณรายจ่ายในภาพรวมประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554

ร้อยละ 6 91 92 93 94 95 87.77 1.0000 0.0619

3.2 ร้อยละที่ลดลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
เป้าหมาย

ร้อยละ 4 1 2 3 4 5 11.65 5.0000 0.2062

มิติที่	4	มิติด้านการก�ากับดูแลกิจการและ 
การพัฒนาองค์การ

25

4.1 ระดับการพัฒนาด้านการก�ากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาองค์การ

ระดับ 20 1 2 3 4 5 5 5.0000 1.0309

4.2 ระดับความส�าเร็จของการถ่ายทอดกลยุทธ์
ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล (เจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติการ)

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2577

น�้าหนักรวม 97 4.7008

ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงาน	สทอภ.	ประจ�าปีงบประมาณ	2554
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เว็บไซต์ ให้บริการข้อมูล สทอภ.

การติดต่อ สทอภ.

สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 และ ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท์ 0-2141-4470  โทรสาร 0-2143-9586 ถึง 7  E-mail : info@gistda.or.th 

สถานีรับสัญญาณดาวเทียมสำารวจทรัพยากร (ลาดกระบัง) 

สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

165 ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทรศัพท์ 0-2326-4287 ถึง 89 โทรสาร 0-2326-4290  E-mail : gs@gistda.or.th

สถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต (อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี)

สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

88 หมู่ 9 ตำาบลทุ่งสุขลา อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230  

โทรศัพท์ 0-3849-1680 ถึง 87 โทรสาร 0-3840-0091  E-mail : theos@gistda.or.th 

โครงการดาวเทียมไทยโชต  

http://theos.gistda.or.th/

การประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ

http://digitalthailand.gistda.or.th/

http://ocean.gistda.or.th/

http://modis.gistda.or.th/

http://asiaes.gistda.or.th/

ผลิตภัณฑ์และการบริการข้อมูล

http://www.gistda.or.th/gistda_n/index.php/service

http://mvos.gistda.or.th/mvos/

http://cudos.gistda.or.th:7700/

http://theos.gistda.or.th/catalog/

http://eo.gistda.or.th/hotspot/

http://eo.gistda.or.th/stormtracker/

การเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

http://iskd.gistda.or.th/

http://www.gistda.or.th/gistda_n/teaching/

http://elearning.gistda.or.th/

http://training.gistda.or.th/

โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของ

ประเทศไทย

http://thaisdi.gistda.or.th/

การใช้ข้อมูลดาวเทียมกับสถานการณ์ต่างๆ

http://www.gistda.or.th/gistda_n/index.php/

menu-hot-events

โครงการดาวเทียมไทยโชต  

http://theos.gistda.or.th/

การประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ

http://digitalthailand.gistda.or.th/

http://ocean.gistda.or.th/

http://modis.gistda.or.th/

http://asiaes.gistda.or.th/

ผลิตภัณฑ์และการบริการข้อมูล

http://www.gistda.or.th/gistda_n/index.php/service

http://mvos.gistda.or.th/mvos/

http://cudos.gistda.or.th:7700/

http://theos.gistda.or.th/catalog/

http://eo.gistda.or.th/hotspot/

http://eo.gistda.or.th/stormtracker/

การเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

http://iskd.gistda.or.th/

http://www.gistda.or.th/gistda_n/teaching/

http://elearning.gistda.or.th/

http://training.gistda.or.th/

โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของ

ประเทศไทย

http://thaisdi.gistda.or.th/

การใช้ข้อมูลดาวเทียมกับสถานการณ์ต่างๆ

http://www.gistda.or.th/gistda_n/index.php/

menu-hot-events

http://www.gistda.or.th






