
บทที่ 3 SKP 
 

บทท่ี 3 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมและอตุสาหกรรม 

ในการกําหนดกลยุทธเพ่ือดําเนินโครงการ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ       

: สทอภ.ในกํากับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมและอุตสาหกรรม 

ประกอบดวย การพิจารณาและวิเคราะหสถานการณ เหตุปจจัยแวดลอมและอุตสาหกรรมดาวเทียมสํารวจโลก

และภูมิสารสนเทศในการดําเนินโครงการท่ีเปนปจจุบัน  โดยมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External 

Environment) ประกอบดวย การเมือง สังคมเศรษฐกิจ และทางเทคโนโลยี การวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายใน (Internal Environment) ซ่ึงเปนการวิเคราะหความพรอมของ สทอภ. ท่ีจะเปนหนวยงานดําเนินการ

พัฒนาอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ  โดยประกอบไปดวย การวิเคราะหทรัพยากร องคความรู เครือขาย 

ยุทธศาสตรองคกร และการวิเคราะหวิสัยทัศนและการวิเคราะหอุตสาหกรรม (Industry Analysis) ซ่ึงเปนการ

วิเคราะหตลาดเทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจโลกและภูมิสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดวยการวิเคราะหแรงผลักดัน

ทางการแขงขัน หวงโซคุณคา ตลาดของแตละภูมิภาค และแนวโนมของตลาดเทคโนโลยีสํารวจโลก  

  3.1 การวิเคราะหสภาวะภายนอก  

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) เปนการวิเคราะห

สภาพท่ีเปนโอกาส (Opportunities) หรืออุปสรรค (Threats) โดยพิจารณาถึงแนวโนมของปจจัยภายนอกท่ี

ถือวาควบคุมไมได หรือ ควบคุมไดภายในระยะเวลาสั้น ท่ีอาจมีอิทธิพลตอการพัฒนาโครงการอุทยานรังสรรค

นวัตกรรมอวกาศ โดยมีการวิเคราะหดังตอไปนี้ 

(1) การวิเคราะหทางการเมือง (Political Factor) เปนการวิเคราะหนโยบายจากการ

ตัดสินใจทางการเมืองท่ีคาดวาจะมีผลตอการดําเนินโครงการ รวมถึงวิเคราะหกฎหมายท่ี

เก่ียวของ ไดแก พระราชกฤษฎีกาในการจัดต้ังสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ 

(2) การวิเคราะหทางสังคม (Social Factor) เปนการวิเคราะหในเรื่องแนวโนมของสังคมใน

ปจจุบันรวมถึงรูปแบบวัฒนธรรมการดํารงชีวิต และรูปแบบพฤติกรรมของกลุมลูกคา 

(3) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ (Economic Factors) เปนการวิเคราะหในเรื่องสภาพและ

แนวโนมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

(4) การวิเคราะหทางเทคโนโลยี (Technological Factors) เปนการวิเคราะหในเรื่อง

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
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3.1.1 การวิเคราะหทางการเมือง ดังตารางท่ี 3-1 

ตารางท่ี 3-1 :  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกดานการเมือง (Political : P) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ดานการเมือง (Political) 

ประเด็นการวิเคราะห ประเด็นท่ีเปนโอกาส ประเด็นท่ีเปนอุปสรรค 

1. นโยบายรัฐบาล    คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พล.อ.

ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงตอ

รัฐสภา เม่ือวันศุกรท่ี 12 กันยายน 2557 ใน

นโยบายขอ 3.7 ขอ 6.8 ขอ 8.1 8.2 8.3 8.5 

และขอ 9.5 เก่ียวกับนโยบายวิทยาศาสตร  

เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม มีประเด็นท่ี

เก่ียวของ คือ  

“ขอ 3.7  แกปญหาการไรท่ีดินทํากินของ

เกษตรกรและการรุกล้ําเขตปาสงวน... ใช

เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนท่ีท่ี

ทันสมัยในมาตราสวนเดียวกัน แกไขปญหา

เขตท่ีดินทับซอนและแนวเขตพ้ืนท่ีปาท่ีไม

ชัดเจน” 

“ขอ 6.8 แกไขปญหาน้ําทวมในฤดูฝนท้ังท่ี

ทวมเปนบริเวณกวางและทวมเฉพาะพ้ืนท่ี 

และปญหาขาดแคลนน้ําในบางพ้ืนท่ีและบาง

ฤดูกาล” 

“ขอ 8.1 นโยบายการพัฒนาและสงเสริมการ

ใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การ

วิจัยและการพัฒนา และนวัตกรรมสนับสนุน

การเพ่ิมคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของ

1. ไทยมีอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล

คอนขางสูงเม่ือเปรียบ เทียบกับ

ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน 
 

2. การขอสิทธิพิเศษในการสงเสริม

การลงทุนของ BOI สําหรับ

ผูประกอบการ   ไทยขนาดกลาง

และขนาดเล็ก มีข้ันตอนปฏิบัติท่ี

ซับซอนและใชเวลา ซ่ึงทําใหผู

ประกอบ การบางสวนไมสนใจท่ีจะ

ขอสิทธิดังกลาว 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ดานการเมือง (Political) 

ประเด็นการวิเคราะห ประเด็นท่ีเปนโอกาส ประเด็นท่ีเปนอุปสรรค 

ประเทศเพ่ือมุงเปาหมายใหไมต่ํากวา 1% 

ของรายไดประชาชาติและมีสัดสวนรัฐตอ

เอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสั ง คมแห ง ช าติ  เ พ่ื อ ให ป ร ะ เ ทศ มี

ความสามารถในการแขงขัน” 

“ขอ 8.2 สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญ

ของประเทศ เชน ดานพลังงานสะอาด ระบบ

ราง ยานยนต ไฟฟา การจัดการน้ําและขยะ 

ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ใน

กรณีท่ีจําเปนจะตองซ้ือวัสดุอุปกรณหรือ

เทคโนโลยีจากตางประเทศจะใหมีเง่ือนไขการ

ถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเอง

ไดในอนาคตดวย” 

“ขอ 8.3 สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการ

วิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุมจังหวัด 

/ ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสูการใช

ประโยชนเชิงพาณิชย” 

“ข อ  8 . 5  ปรั บปรุ งและจั ด เต รี ยม ให มี

โครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ดานการวิจัยและพัฒนา และดาน

นวัตกรรม” 

“ขอ 9.5 เรงแกไขปญหาพ้ืนท่ีมาบตาพุด ท้ัง

ก า ร ล ด แ ล ะ ข จั ด ม ล พิ ษ  ก า ร ฟ น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” 
 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ

ท่ี 11 ขอ 5.4.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ดานการเมือง (Political) 

ประเด็นการวิเคราะห ประเด็นท่ีเปนโอกาส ประเด็นท่ีเปนอุปสรรค 

ใหท่ัวถึงและเพียงพอท้ังในเชิงปริมาณและ

คุณภาพในลักษณะของความรวมมือระหวาง

ภาครัฐและเอกชน โดยเรงพัฒนาศูนยความ

เปนเลิศ ศูนยบมเพาะ สถาบันวิจัยและ พัฒนา 

สถาบันวิจัยเฉพาะทางในสาขาวิทยาศาสตร 

และศูนยบริการวิเคราะหทดสอบอยางเพียงพอ

และท่ัวถึง โดยเฉพาะในระดับภูมิภาค และ

สอดคลองกับความตองการ หรือสนับสนุนให

ภาคเอกชนและนักลงทุนตางประเทศจัดตั้ง

ศูนยวิจัยในประเทศไทย รวมท้ังการนําขอมูล

ภูมิสารสนเทศมาประยุกตใชเพ่ือการพัฒนา

ประเทศในดานตางๆ 

3. นโยบายและแผน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแหงชาติ 

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555-

2564)  ยุทธศาสตรท่ี 5  การสงเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ

ปจจัยเอ้ือดานวทน.ของประเทศเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขัน กลยุทธท่ี 5.3 

การสรางความเขมแข็งของโครงสรางพ้ืนฐาน 

วทน.มาตรการท่ี 5.3.1 การสนับสนุนสงเสริม

กิจการเขตหรือพ้ืนท่ีพัฒนา วทน. 

 

4. ยุทธศาสตรการวิจัย

ของชาติ 

ยุ ทธศาสตร การวิ จั ยของชาติ  ฉบับ ท่ี  8          

ป 2555-2559 

1. การสรางศักยภาพและความสามารถ

เพ่ือการพัฒนาทางสังคม 

2. การสรางศักยภาพและความสามารถ

เพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

3. การสรางศักยภาพและความสามารถ

เพ่ือการพัฒนาทางวิทยาการและ

ทรัพยากรบุคคล 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ดานการเมือง (Political) 

ประเด็นการวิเคราะห ประเด็นท่ีเปนโอกาส ประเด็นท่ีเปนอุปสรรค 

4. การเสริมสรางและพัฒนาทุน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5. การบริหารจัดการความรูผลงานวิจัย

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐทรัพยากรและ

ภูมิปญญาของประเทศสูการใช

ประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ

ดวยยุทธวิธีท่ีเหมาะสม 

5 .  พร ะ ร าช กฤษฎี ก า

จัด ต้ังสํานักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสน เทศ (องคการ

มหาชน) 

มาตรา 7 ใหสํานักงานมีวัตถุประสงคตอไปนี้ 

1. พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภู มิ

สารสนเทศใหเปนความรูท่ีไรพรมแดน

และเกิดประโยชนแกสวนรวม 

2. ศึกษาวิเคราะหขอมูลจากภาพถาย

ดาวเทียม และเปนศูนยขอมูลดาน 

ทรั พย ากร ธ ร รมช าติ จ ากข อ มู ล

ดาวเทียม 

 

 

 

3. ใหบริการขอมูลท่ีไดจากเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ ซ่ึงรวมท้ัง

บริการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

4. ใหบริการให คําปรึกษาและพัฒนา

บุคลากรในดานสํารวจขอมูลจาก

ร ะ ย ะ ไ ก ล ด ว ย ด า ว เ ที ย ม แ ล ะ         

ภูมิสารสนเทศ 

5. ศึกษา คนคว า วิจัย  พัฒนา และ

ดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตอเนื่อง

กับเทคโนโลยีอวกาศ ซ่ึงรวมท้ังการ

พัฒนาและสรางดาวเทียมสํารวจ

ทรัพยากรธรรมชาติขนาดเล็กเองได 

6. เปนหนวยงานหลักกําหนดมาตรฐาน
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ดานการเมือง (Political) 

ประเด็นการวิเคราะห ประเด็นท่ีเปนโอกาส ประเด็นท่ีเปนอุปสรรค 

กลางสํ าหรับระบบสํ ารวจขอ มูล

ระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศท่ี

เหมาะสม 

มาตรา 8 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 

7 ใหสํานักงานมีอํานาจหนาท่ีกระทํากิจการ

ดังตอไปนี้ดวย 

1. ถือกรรมสิทธิ มีสิทธิครอบครอง หรือ

มีทรัพยสินตางๆ 

2. กอตั้งสิทธิ หรือทํานิติกรรมใดเก่ียวกับ

ทรัพยสิน 

3. เขารวมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการท่ี

เก่ียวกับวัตถุประสงคของสํานักงาน 

4. กู ยื ม เ งิ น เ พ่ื อ ป ร ะ โ ย ช น ใ น ก า ร

ดําเนินการตามวัตถุประสงค 

5. เรียกเ ก็บค าธรรมเนียม ค าบํ ารุ ง 

คาตอบแทน หรือคาบริการในการ

ดําเนินกิจการ 

6. จัดใหมีและใหทุนเพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานของสํานักงาน 

7. ติดตอประสานงานและทําความตกลง

รวมมือในโครงการแลกเปลี่ยนหรือ

ชวยเหลือทางวิชาการกับหนวยงาน

ห รื อ อ ง ค ก ร ต า ง ๆ  ท้ั ง ใ น แ ล ะ

ตางประเทศในกิจการอันเก่ียวกับ

วัตถุประสงคของสํานักงาน 

8. ปฏิบัติหนาท่ีเปนหนวยงานเลขานุการ

ของคณะกรรมการท่ีมีอํานาจหนาท่ี

เก่ียวกับเทคโนโลยีอวกาศและระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตรตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ดานการเมือง (Political) 

ประเด็นการวิเคราะห ประเด็นท่ีเปนโอกาส ประเด็นท่ีเปนอุปสรรค 

9. กระทําการอ่ืนใดท่ีจําเปนหรือตอเนื่อง

เ พ่ื อ ใ ห บ ร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง

สํานักงาน การเขารวมทุนตาม (3) 

และกูยืมเงินตาม (4) ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

6. มติ ครม. การเขารวม

ทุนกับนิติบุคคลอ่ืนของ 

สทอภ. 

ในการประชุม ครม. เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 

2554 ครม. เห็นชอบรางหลักเกณฑการเขา

รวมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชนในการ

ดําเนินการวัตถุประสงคของสํานักงานฯ โดยไม

มุงแสวงหากําไรเปนหลัก แตไมรวมถึงการนํา

องคความรูไปดําเนินการกับนิติบุคคลอ่ืน 

 

 

3.1.2 การวิเคราะหทางสังคม ดังตารางท่ี 3.2 

ตารางท่ี 3-2 : การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social : S) 

 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social: S)  

ประเด็นการวิเคราะห ประเด็นท่ีเปนโอกาส ประเด็นท่ีเปนอุปสรรค 

1. สังคมไทย 1.1 การกาวสูสั งคมเทคโนโลยีและความ

สะดว กสบาย  ทํ า ใ ห มี ก า ร เปลี่ ย น แปล ง

พฤติกรรมของผูบริโภค เชน การใชระบบมือถือ

เพ่ือการทองเท่ียว หรือการใชระบบนําทางใน

รถยนต เปนตน 

1.2 วิกฤตภัยธรรมชาติ ท้ังในเรื่องภัยพิบัติ ภัย

ธรรมชาติ ปญหามลภาวะและภาวะโลกรอน มี

ผลกระทบตอการดํารงชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง

อุทกภัยในป 2554 ทําใหสังคมมีความตื่นตัวใน

การใชเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเปน

อยางมาก 
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 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social: S)  

ประเด็นการวิเคราะห ประเด็นท่ีเปนโอกาส ประเด็นท่ีเปนอุปสรรค 

2. ทิศทางอนาคตโลก 

(New Global Trend) 
1. สังคมฐานความรู  

2. นวัตกรรม ความคิดสรางสรรค 

3. สังคมเมือง  

4. การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  

5. ความใสใจดานสุขภาพและความ

ปลอดภัย 

6. สังคมผูสูงอายุ 

7. การเคลื่อนยายระหวางประเทศ 

8. การเชื่อมโยงและการเขาถึง

(Connectivity) 

9. มรดกทางวัฒนธรรม 

 

พฤติกรรมของกลุมลูกคา 

1. กลุมผูรับบริการโดยตรง 

 
 

 

 

 

2. กลุมผูรับบริการโดยออม 

 

 

 

 

1.1 ผูประกอบการไดรับการ ชวยเหลือ คําแนะ 

นํา ท้ังดานเทคโนโลยี และการดําเนินการ

ทางธุรกิจ 

 

 

 

 

2.1 ภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ(Customer of the 

Customer) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีอยูภายใน

นิคมอุตสาหกรรม ไดใชประโยชนจากเทคโนโลยี

ในการลดตนทุน หรือในการบริหารจัดการอยาง

มีประสิทธิภาพ 

2.2 ภาคราชการ หรือ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ไดรับการบริการจากผูประกอบการ 

เพ่ือนําไปบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3 ภาคการศึกษา พัฒนาศักยภาพในการวิจัย

 

ผูประกอบการ ยังคงมีความรู

ความเขาใจดานเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศใน

ระดับตํ่า จึงไมสามารถสราง

ความเชื่อมโยงไปสูตลาดใหม

ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม อ่ื น ท่ี มี

ศักยภาพ 

2.1 ขาดความรูความเขาใจ 

จึงมองไมเห็นประโยชนในการ

ใชเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ 

 

2.2 นโยบายการใชประโยชน

จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ของภาครัฐไมมีความตอเนื่อง

และขาดงบประมาณในการ
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 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social: S)  

ประเด็นการวิเคราะห ประเด็นท่ีเปนโอกาส ประเด็นท่ีเปนอุปสรรค 

และพัฒนา ในดานบุคคลากร และการสราง

ความรวมมือ เพ่ือตอบโจทยของสังคม 

ดําเนินการ 

2.3 นักศึกษา ขาดแรงจูงใจใน

การ ศึกษา/ ทํ า งาน เฉพาะ

ท า ง ด า น อ ว ก า ศ แ ล ะ ภู มิ

สารสนเทศ เนื่ องจากไม มี

แหลงงาน 

3.1.3  การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ดังตารางท่ี 3-3 

ตารางท่ี 3-3 :  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ดานเศรษฐกิจ (Economic : E) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ดานเศรษฐกิจ (Economic : E) 

ประเด็นการวิเคราะห ประเด็นท่ีเปนโอกาส ประเด็นท่ีเปนอุปสรรค 

1. เศรษฐกิจไทย 

(กรมเจรจาการคาระหวาง

ประเทศ) 

1.1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจป 2555 อยู

ท่ีรอยละ 5.5 - 6.0 จากการขับเคลื่อนของ    

อุปสงคภายในประเทศ การเรงตัวของ

ภาคอุตสาหกรรมท่ีจะกระตุนการบริโภค

ภาคเอกชน และจะมีแรงขับเคลื่อนจากการเรง

ผลิตในหลายอุตสาหกรรม  

 

1.1 ยังมีปจจัยเสี่ยงจากการ

ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

และความผันผวนของระบบ

การ เ งิ น โ ลก  ป จจั ย เ สี่ ย ง

ภายในประเทศอาจเกิดจาก

ความลาชาของการฟนตัว

ของบางอุตสาหกรรม ความ

ล า ช า ข อ ง ก า ร เ บิ ก จ า ย

ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ก า ร

ดํ า เนินการตามโครงการ

ลง ทุนสา คัญ การสูญเสี ย

ความสามารถในการแขงขัน

ดานแรงงานและการปรับข้ึน

คาแรงข้ันตา ตลอดจนราคา

สินคาเกษตรท่ียังมีแนวโนม

อยูในเกณฑต่ํา 

2. เศรษฐกิจสรางสรรค 2.1 เศรษฐกิจสรางสรรคเปนนโยบายหนึ่งท่ี

รัฐบาลใหการสนับสนุนมาตั้ งแตหลังวิกฤติ
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ดานเศรษฐกิจ (Economic : E) 

ประเด็นการวิเคราะห ประเด็นท่ีเปนโอกาส ประเด็นท่ีเปนอุปสรรค 

เศรษฐกิจป 2540 ตอเนื่องถึงแผน 10 สําหรับ

แผน 11 

3 .  การเปลี่ ยนแปลงของ

เศรษฐกิจโลกในอนาคต 

3.1 ระบบการคาเสรี : การเคลื่อนยายสินคา 

แรงงาน ทุนงายข้ึน สงผลตอการแขงขันมากข้ึน 

การกีดกันทางการคาจะมีความซับซอนมากข้ึน

โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคอาเซียน (AEC) 

 

 

 

3.1.4 การวิเคราะหทางเทคโนโลยี ดังตารางท่ี 3-4 

ตารางท่ี 3-4 : การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ดานเทคโนโลยี (Technological : T) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ดานเทคโนโลยี (Technological : T ) 

ประเด็นการวิเคราะห ประเด็นท่ีเปนโอกาส ประเด็นท่ีเปนอุปสรรค 

1. ความกาวหนาและความ

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง ด า น

เทคโนโลยี 

1.1ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลใหทุก

ภาคสวน เชน ภาครัฐ เอกชน อุสาหกรรม 

ส าม า ร ถนํ า เ ทค โ น โ ล ยี อ ว ก าศ และภู มิ

สารสนเทศนํามาประยุกตใชในการบริหาร

จัดการได  ฯลฯ 

1.2 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลให

สามารถใชเปนสื่อในการเผยแพรและสราง

ความรูความเขาใจในเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ โดยงาย 

 

2. ความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศไทย   

ประเทศไทยมีระดับความสามารถในการ

แขงขันทางเศรษฐกิจระดับปานกลาง (Middle 

Income Tier) แตมีศักยภาพท่ีจะเพ่ิมขีด

ความสามารถไดเพราะมีปจจัยดานเศรษฐกิจ

เปนปจจัยเอ้ือ 
 

โครงสรางพ้ืนฐานโดยเฉพาะ

ด า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ

เทคโนโลยีอยูในระดับท่ีต่ํา 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ดานเทคโนโลยี (Technological : T ) 

ประเด็นการวิเคราะห ประเด็นท่ีเปนโอกาส ประเด็นท่ีเปนอุปสรรค 

3. เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ  

3.1 เปนเทคโนโลยีท่ีมีอัตราการเติบโตสูง ซ่ึง

ในประ เทศสหรั ฐ อ เมริ กา ได กํ าหนดให

เ ทค โน โลยี นี้ เ ป น เ ทค โน โ ลยี  1  ใน  1 3 

เทคโนโลยีท่ีจําเปนตองเรงสรางบุคคลากร

รองรับ (High Growth Job Training 

Initiative) 

3.2 เปนเทคโนโลยีบนพ้ืนฐานความรู และไม

ทําลาย/พ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ 

 

3.2 การวิเคราะหสภาวะภายใน 

 เปนการวิเคราะหความพรอมของ สทอภ. ในการดําเนินโครงการ ประกอบไปดวยการวิเคราะห

ทรัพยากร ท้ังในดานสถานท่ีตั้ง ทรัพยากรบุคคลและองคกร  โครงสรางพ้ืนฐาน เครื่องมืออุปกรณ 

(Infrastructure & Facility) องคความรู เครือขาย และประเด็นยุทธศาตรขององคกรท่ีมีตอโครงการ 

                  3.2.1 การวิเคราะหทรัพยากร 

  3.2.1.1 สถานท่ีตั้งโครงการพัฒนาอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ เปนโครงการ 

จะพัฒนาพ้ืนท่ีสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต THEOS ในพ้ืนท่ี เลขท่ี 88 หมู 9 ต.ทุงสุขลา  

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้นประมาณ 120 ไร  ท้ังนี้ สถานท่ีตั้งอยูในเขตท่ีมีพ้ืนฐานองคความรู 

ทักษะ การวิจัยพัฒนา และบุคคลากรจากภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ในระยะรัศมี 30 กิโลเมตร ดัง

รูปท่ี 3-1 

 

 

 

 

 

 
พิกัด  13.102469,100.927829 
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รูปท่ี 3-1 : ความเชื่อมโยงระหวาง ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และ SKP 

 

 

 

นอกจากนี้ ยังมีความสะดวกเรื่องการขนสงและการสื่อสาร ซ่ึงรัฐบาลใหความสําคัญในการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

                      3.2.1.2 ทรัพยากรบุคคลและองคกร 

                       (1) อัตรากําลังบุคลากร มีความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมภูมิสารสนเทศ วิทยาศาสตร 

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาธุรกิจดานภูมิสารสนเทศ ท้ังนี้ ใหความสําคัญกับการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลมีการสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาเพ่ิมเติม โดยคาดวาภายในระยะเวลา 5 ปจะมีบุคลากรสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอกรวมท้ังสิ้น มากกวา 40 คน ดังรูปท่ี 3-2 และ 3-3 

ภาคการศึกษา                                                       ภาคอุตสาหกรรม 

1) มหาวิทยาลัยบูรพา 

2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

4) มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร วิทยาเขตพัทยา 

5) มหาวิทยาลัยเอเชีย        

1) ทาเรือแหลมฉบัง 

2) นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

3) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนฯ-ศรีราชา 

4) นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 

5) นิคมอุตสาหกรรม เหมราช ชลบุรี 

6) นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิรนซีบอรด 

7) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
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รูปท่ี 3-2 : อัตรากําลังทรัพยากรบุคคลจําแนกตามวุฒิ 

 
รูปท่ี 3-3 : อัตรากําลังทรัพยากรบุคคลจําแนกตามตําแหนง 

    (2) การพัฒนาองคกร 
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         สทอภ. ไดรับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 

ครอบคลุมการใหบริการภาพถายดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ การบริการใหคําปรึกษาทางดานเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ และการบริการถายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

         นอกจากนี้ สทอภ. ไดนําหลักการบริหารจัดการโดยใช Balanced Score Card (BSC) มาใช

กับองคกรรวมถึงจัดทํา Alignment ใหนําไปสูตัวชี้วัดระบบบุคคล  (Personal Score Card : PSC) มีการ

ประเมินตนเองและประเมินโดย กพร. อยางตอเนื่องใน 4 มิติ ดังตอไปนี้ คือ มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงาน มิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ มิติท่ี 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน มิติท่ี 4 ดานการ

กํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร ในปงบประมาณ 2555 สทอภ. เปนองคกรท่ีมีคะแนนรวมสูงสุด     

เม่ือเทียบกับองคการมหาชนท้ังหมด 

    (3) โครงสรางองคกร  

         ในป 2556 เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2556 เปนตนไป ไดเริ่มใชโครงสรางองคกร โดยมีผัง

องคกรในภาพรวม รูปท่ี 3-4   
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รูปท่ี 3-4 : โครงสรางองคกรในสวนของ SKP 

 

สทอภ. มีการจัดเตรียมโครงสรางองคกรเพ่ือการดําเนินการของอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ    

โดยมีภารกิจดานนวัตกรรมอวกาศดังนี้ 

1. บริหารและจัดการทรัพยากรและโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีอวกาศและการสํารวจจาก

ระยะไกล 

2. บริหารจัดการอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศใหเปนไปตามยุทธศาสตร สทอภ. 

3. พัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมดานอวกาศ และการสํารวจจากระยะไกล  
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4. บริหารจัดการ และสงเสริมนวัตกรรมดานอวกาศ และการสํารวจระยะไกล เพ่ือการพัฒนาธุรกิจและ

บริการตลอดจนอุตสาหกรรมตอเนื่อง   

5. สงเสริมสนับสนุนและบูรณาการเครือขายพันธมิตรเพ่ือสรางนวัตกรรมดานอวกาศและการสํารวจ

ระยะไกล 

6. บริหารจัดการระบบดาวเทียมการควบคุมและการรับสัญญาณ เพ่ือผลิตขอมูลมาตรฐานตามนโยบาย

ของ สทอภ. และตรงตอความตองการของผูรับบริการอยางตอเนื่อง  

 

ในสวนของสํานักงานพัฒนาอุทยานรังสรรคนวัตกรรมมีหนาท่ีความรับผิดชอบดังนี้ 

1. บริหารจัดการการใชประโยชนพ้ืนท่ี รวมถึง จัดหาและบํารุงรักษา สาธารณูปโภค และโครงสราง

พ้ืนฐานตางๆ เพ่ือรองรับการดําเนินภารกิจของหนวยงานธุรกิจ ท่ีรวมลงทุนกับ สทอภ. และหนวยงาน

ภายนอกท่ีตั้งในพ้ืนท่ีอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ 

2. สงเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมดานอวกาศและการสํารวจจากระยะไกล รวมถึงธุรกิจ/

บริการ/อุตสาหกรรมตอเนื่อง ผานกลไกความรวมมือและเครือขายพันธมิตร 

3. ประสานงานและอํานวยความสะดวก เพ่ือสนับสนุนการลงทุนของหนวยงานภายนอกท่ีอยูในพ้ืนท่ี

อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ หรือเขารวมในอุทยานฯ 

4. บริหารและจัดการนวตักรรมอวกาศ เพ่ือการบริการเชิงพาณิชย รวมถึงเปนศูนยบมเพาะ 

5. ประสานงาน สงเสริมการเรียนรูและสรางความตระหนักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานอวกาศ 

รวมถึง ธุรกิจ/บริการ/และอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

 

โดยท้ังนี้แบงเปนฝายซ่ึงทําหนาท่ีขับเคลื่อน SKP โดยกลยุทธ 3 Cs ไดแก Cluster, Connectivity 

และ Co-Creation 

(1) ฝายบริหารอุตสาหกรรมอวกาศ (Cluster)  ทําหนาท่ีเปนแกนกลางของพ้ืนท่ีอุทยานรังสรรคนวัตกรรม

อวกาศในการเชื่อมโยงธุรกิจของผูประกอบการในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี กําหนดกรอบการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานดานเทคโนโลยีอวกาศ จัดหาโครงสรางพ้ืนฐานและทรัพยากรท่ีจําเปนตอการพัฒนาธุรกิจของ

ผูประกอบการ รวมท้ังเครื่องมืออุปกรณในการพัฒนานวัตกรรมมีหนาท่ีความรับผิดชอบ  

1.1.จัดหาโครงสรางพ้ืนฐาน และทรัพยากรตางๆ (บุคลากร ฮารดแวรและซอฟตแวร) ท่ีจําเปนตอการ

พัฒนาธุรกิจของผูประกอบการ  

1.2.ศึกษา วิเคราะห เก่ียวกับเทคโนโลยีอวกาศ ท้ังสวนปฏิบัติการดาวเทียม และสวนปฏิบัติการ

ภาคพ้ืนดินและสวนปฏิบัติการประยุกตภูมิสารสนเทศ เพ่ือกําหนดกรอบการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี

เก่ียวของ 

1.3.บริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ โปรแกรมและเทคโนโลยี เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรม

ธุรกิจ 
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        1.4.สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอวกาศภายในประเทศ 

        1.5.ปฏบิัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

        1.6.ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

(2) ฝายพัฒนาและเช่ือมโยงธุรกิจนวัตกรรมอวกาศ (Connectivity) ทําหนาท่ีสรางเครือขาย

ภาคอุตสาหกรรมท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาประเทศ รวมท้ังสรางเครือขายวิชาการเพ่ือสนับสนุน

การดําเนินธุรกิจของผูประกอบการและอุตสาหกรรมตอเนื่อง  สงเสริมและพัฒนาความรวมมือระหวาง

ผูประกอบการ ฝายพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมอวกาศ (Connectivity) โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบ  

2.3 สรางเครือขายและพัฒนาความรวมมือ ของผูประกอบการและภาคอุตสาหกรรมสถาบันการ  ศึกษา 

หนวยงานภาครัฐ และองคกรท่ีเก่ียวของ ท้ังในระดับประเทศ และนานาชาติ เพ่ือการพัฒนาธุรกิจ และ

นวัตกรรม 

2.2 สนับสนนุ และดําเนินกิจกรรมเพ่ือการกระตุน และขยายเครือขายการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม 

2.3 สนับสนุนและรวมจัดทําแผนและโมเดลทางธุรกิจ ของกลุมผูประกอบการ ท้ังในระยะสั้น และระยะ

ยาว   

2.4 ดําเนินงานการประชาสัมพันธ เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีของอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ ท้ังใน

ระดับทองถ่ิน ระดับประเทศและนานาชาติ  

2.5 ปฏบิัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

(3) ฝายสงเสริมการรังสรรคผลิตภัณทอวกาศ (Co-creation) ทําหนาท่ี รับผิดชอบการบมเพาะธุรกิจใหม 

จัดทําแบบจําลองทางธุรกิจ วิเคราะหความเหมาะสมในการลงทุนและรวมทุน เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ การ

ประกอบธุรกิจ และการสงเสริมอุตสาหกรรมของผูประกอบการ สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือนําไปสู

ทรัพยสินทางปญญาและธุรกิจ มีหนาท่ีความรับผิดชอบ 

3.1  สงเสริม พัฒนา ทักษะ และองคความรู แกผูประกอบการ ใหสามารถพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมได

อยางมีประสิทธิภาพ (ทําหนาท่ีเปนศูนยบมเพาะธุรกิจ)  

3.2  สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือนําไปสูธุรกิจท้ังดวยตนเองและกลุมเครือขาย 

          3.3 วิเคราะหความเหมาะสมและความคุมคาในการลงทุนและการรวมทุน เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ การ

ประกอบธุรกิจ และการสงเสริมอุตสาหกรรมของผูประกอบการ 

3.4 ประสาน และอํานวยการดานการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการภายใตอุทยานรังสรรคนวัตกรรม

อวกาศ เชน การใชงานโครงสรางพ้ืนฐาน และทรัพยากรของอุทยานฯ การขอรับการสงเสริมการลงทุน 

การจดสิทธิบัตร/ทรัพยสินทางปญญานวัตกรรม เปนตน  
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(4) ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หนาท่ีความรับผิดชอบ  
4.1 ประสานงานดาน IT ของโครงสรางสารสนเทศพ้ืนฐานเพ่ือใชในการเชื่อมโยง จัดสรรการใช

ทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ และบริหารจัดการและ

ดูแลรักษาระบบเครือขายใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.2. บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายความเร็วสูง ระบบอินเทอรเน็ต โครงสรางพ้ืนฐาน

ดานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ระบบประชุมทางไกลทุกหนวยงานของ สทอภ. ท่ีศรีราชา และ

ลาดกระบัง รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาระบบตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.3 บํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานท่ัวไป (MIS) รวมถึงบริหารจัดการและเชื่อมโยง

ระบบฐานขอมูลตางๆ ใหสามารถทํางานรวมกันและบูรณาการเขากับทุกหนวยงานใน สทอภ. ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงบริหารจัดการหองศูนยขอมูลคอมพิวเตอร (Data Center สํารอง: พ้ืนท่ีอุทยาน

รังสรรคนวัตกรรม)  

4.4 บริหารจัดการ ติดตามประเมินผลและประสานแผนปฏิบัติงานดาน ICT ตลอดจนเสนอแนะ

นโยบายในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของ

ขอมูล ดูแล และบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ (ฮารดแวร

และซอฟตแวร) 

4.5 ใหบริการรับคํารองขอใหชวย (Help Desk) จากผูใชงาน ในเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร  

4.6 กํากับดูแลการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรอยางปลอดภัย และการจัดเก็บระเบียนการใชงาน

เครือขาย (Traffic log) ตามนโยบายของ สทอภ. และตามท่ีกฎหมายกําหนด  

4.7 ปฏบิัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
4.8 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย     

(5) ฝายธุรการและการคลัง มีหนาท่ีความรับผิดชอบดังนี้ 

5.1 ดําเนินงานดานการบริหารงานท่ัวไป งานกลยุทธและแผนงาน งานงบประมาณและการคลัง งาน

สารบรรณและธุรการปฏิบัติงานบริหารท่ัวไปของทุกหนวยงานของ สทอภ. ท่ีตั้งบนพ้ืนท่ีอุทยานรังสรรค

นวัตกรรม (และลาดกระบัง)  

5.2 ดําเนินการรับ-สง-เบิกจายเงิน รวมท้ังตรวจสอบเอกสาร หลักฐานตางๆ ใหถูกตอง 

5.3 ตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ และเงินรายได ใหเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ  

5.4 บริหารจัดการกิจการหอพักในพ้ืนท่ีอุทยานรังสรรคนวัตกรรมวมถึงจัดการดานสวัสดิการ เพ่ือสราง 

บรรยากาศการทํางานท่ีดี  

        5.5 อํานวยความสะดวกในการเดินทางท้ังในประเทศและตางประเทศของผูอํานวยการ และเจาหนาท่ี  

ภายในสํานัก และตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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 5.6 ใหคําปรึกษา แนะนํา และตอบขอหารือเก่ียวกับงานการคลังและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ แก 

หนวยงานท่ีตั้งบนพ้ืนท่ีอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ  

        5.7 ปฏบิัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

        5.8 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

(6) ฝายพัสดุ อาคารสถานท่ี และยานพาหนะ มีหนาท่ีความรับผิดชอบดังนี้  

 6.1 ดําเนินงานดานการพัสดุ อาคารสถานท่ี ยานพาหนะ  และหอพัก ในพ้ืนท่ีอุทยานรังสรรคนวัตกรรม

อวกาศ  

 6.2 จัดซ้ือ จัดจาง จัดหาพัสดุ ใหแกหนวยงานของ สทอภ. ท่ีตั้งบนพ้ืนท่ีอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ  

ใหถูกตองตามระเบียบพัสดุ และระเบียบท่ีเก่ียวของ 

6.3 ดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภค ระบบความปลอดภัย ภูมิทัศน และสิ่งแวดลอม รวมท้ัง สิ่งอํานวย

ความสะดวก และการรักษาความสะอาด 

6.4 สํารวจและวางแผนความตองการและแผนจัดหาพัสดุใหสอดคลองกับการปฏิบัติภารกิจ 

6.5 อํานวยความสะดวกในการจัดการประชุม การเยี่ยมชม ดูงาน  

6.6 บริหารจัดการหอพัก  

6.7 ดูแล บํารุงรักษา ปรับปรุง และซอมแซม อาคาร สถานท่ี หอพัก และยานพาหนะ รวมท้ัง การใช

หองประชุม และอุปกรณท่ีเก่ียวของ และจัดยานพาหนะสวนกลางเพ่ือใชในภารกิจของ สทอภ. 

6.8 ใหคําปรึกษา แนะนํา และ/หรือตอบขอหารือเก่ียวกับงานพัสดุ ทรัพยสิน ใหแกหนวยงานท่ีตั้งบน

พ้ืนท่ีอุทยานรังสรรคนวัตกรรม 

6.9 ปฏบิัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

6.10 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

นอกจากนี้ สทอภ. ใชการบริหารจัดการในลักษณะ Project - Based จึงสามารถดึงผูมีความรูความ

เชี่ยวชาญ จากภารกิจตางๆ การบริการภูมิสารสนเทศ  สํานักพัฒนาธุรกิจและเครือขายพันธมิตร  สถาบัน

วิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ มารวมขับเคลื่อนตลอดจนใหคําปรึกษาตามความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

เพ่ือใหการดําเนินการของ SKP และผูประกอบการ ใหสําเร็จลุลวง 

   3.2.1.3 โครงสรางพ้ืนฐาน และระบบอุปกรณตางๆ (Infrastructure & Facility)   

• ดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) 

ดาวเทียมไทยโชตหรือดาวเทียมธีออส (THEOS) เปนดาวเทียมของประเทศไทย ท่ีสทอภ. เปน

หนวยงานในการบริหารจัดการ และสามารถควบคุมดาวเทียมใหสามารถถายภาพไดท่ัวโลก มีวงโคจรสัมพันธ

กับดวงอาทิตย (Sun synchronous Orbit) เหนือพ้ืนผิวโลกประมาณ 822 กิโลเมตร ประกอบดวยกลอง

ถายภาพ 2 กลอง คือ กลองถายภาพขาวดํารายละเอียดสูง (Panchromatic Telescope) มีรายละเอียดการ
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ถายภาพ 2 เมตร ความกวางในการถายภาพ (Swath Width) 22 กิโลเมตร สวนกลองถายภาพสีหลายชวง

คลื่นครอบคลุม 4 ชวงคลื่น (แดง เขียว น้ําเงิน และ Near Infrared) มีรายละเอียดการถายภาพ 15 เมตร 

ความกวางในการถายภาพ 90 กิโลเมตร ท้ังนี้สทอภ.ไดใหบริการภาพถายดาวเทียมไทยโชตแกหนวยงาน 

ภาครัฐ เอกชน และประชาชนท่ัวไป โดยไดมีการนําภาพถายดาวเทียมไทยโชตมาใชประโยชนภารกิจของ

ประเทศหลายประการ เชน การเกษตรกรรม ปาไม การจัดทําแผนท่ี การติดตามพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย เปนตน 

• ระบบควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต 

ประกอบดวยระบบยอย (Subsystem) ไดแก ระบบวางแผนถายภาพ (Mission Planning Center : 

MPC) ระบบ Satellite Control Center (SCC) ระบบ Flight Dynamic System (FDS) และระบบรับสง

สัญญาณควบคุมดาวเทียมและจานสายอากาศยานความถ่ี S-Band  สวนระบบรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต 

ประกอบดวย ระบบยอย Data Processing Facility (DPF) และ Image Exploitation Facility (IEF) 

เชื่อมโยงกับระบบจานสายอากาศ X-Band นอกจากนี้ สทอภ. ยังมีการปรับปรุงระบบควบคุมและรับสัญญาณ 

ดาวเทียมภาคพ้ืนดินอยางตอเนื่อง เชน สถานีรับสัญญาณในตางประเทศการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบผลิต

ขอมูลดาวเทียมการทําสัญญากับสถานีท่ีข้ัวโลกเหนือ (เมืองKiruna ประเทศสวีเดน) เพ่ือรับสงสัญญาณควบคุม

ดาวเทียมในกรณีท่ีตองการเพ่ิมจํานวนครั้งในการติดตอหรือสงคําสั่งภารกิจเรงดวนและขยายขีดความสามารถ

ในการรับสัญญาณภาพนอกเหนือจากสถานีหลักในประเทศไทยเพ่ือใหสามารถถายภาพไดเพ่ิมข้ึนในแตละวัน

ในกรณีท่ีจําเปน 

 

• ระบบรับสัญญาณดาวเทียมสํารวจโลกตางๆ        

ประสบการณในการรับขอมูลจากดาวเทียมสํารวจโลกมากวา 30 ป และถือเปนสถานีรับสัญญาณ

ดาวเทียมแหงแรกในภูมิภาคอาเซียน ปจจุบันมีการรับสัญญาณดาวเทียมตางๆ โดยดาวเทียมระบบ Optical ท่ี

รับไดแก ดาวเทียม Landsat-8  ดาวเทียม SUOMI  ดาวเทียม MTSAT ดาวเทียม TERRA (MODIS Sensor) 

ดาวเทียม NOAA และดาวเทียมระบบเรดารท่ีรับ ไดแก ดาวเทียม RADARSAT และกลุมดาวเทียม Cosmo-

Skymed (จํานวน 4 ดวง) 

• ระบบคลังขอมูลดาวเทียมไทยโชต 

ดวยปริมาณขอมูลท่ีไดรับจากดาวเทียมไทยโชตมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนและเพ่ือรองรับความตองการใน

การใชขอมูลจากดาวเทียมในอนาคต สทอภ. ไดจัดทําระบบคลังขอมูลจากดาวเทียมไทยโชตเพ่ือเปนศูนยกลาง

สําหรับจัดเก็บขอมูลจากดาวเทียมการสืบคนขอมูลอัตโนมัติและการดึงขอมูลมาผลิตอยางเปนระบบโดยศึกษา

ขอมูลทางเทคนิคเพ่ือสรางความเชื่อมโยงกับระบบรับสัญญาณและระบบผลิตขอมูลจากดาวเทียมไทยโชตมี

การวิเคราะหขนาดของระบบคลังขอมูลท่ีเหมาะสมรวมถึงการศึกษาปริมาณขอมูลภาพจากถายดาวเทียมระบบ

อ่ืนๆท่ีอาจมีเพ่ิมข้ึนไดในอนาคต 
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• คลังขอมูลดาวเทียมสํารวจโลกตางๆ  

มีการจัดเก็บขอมูลและพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลดาวเทียมสํารวจโลกตางๆ เคยมีการรับ

สัญญาณ เชน ดาวเทียม Landsat ดาวเทียม IRS ดาวเทียม ERS ดาวเทียม JERS ดาวเทียม ALOS  ดาวเทียม 

IKONOS  โดยในบางกรณีมีขอมูลดาวเทียมยอนหลังเปนระยะเวลายาวนานถึง 30 ป  จึงเปนแหลงขอมูล

สําคัญอีกแหลงหนึ่งในการศึกษาคนควา ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก 

• โครงสรางพ้ืนฐานดานภูมิสารสนเทศ (NSDI) 

ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแหงชาติ ไดมีทํางานรวมกับหนวยงาน 

สทอภ.ตางๆ ท่ีมีการจัดทําและใชขอมูลภูมิสารสนเทศมาอยางตอเนื่องเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานภูมิ

สารสนเทศ (National Spatial Data Infrastructure: NSDI) อยางตอเนื่องโดยโครงสรางพ้ืนฐานภูมิ

สารสนเทศของประเทศ เปนกลไกสําคัญในการบูรณาการภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาประเทศ ทําใหการ

จัดทํา การเขาถึง และใชงานภูมิสารสนเทศของหนวยงานตางๆ เปนไปอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ        

ลดความซํ้าซอน ตลอดจนสรางโอกาศในการเขาถึงและใชประโยชนภูมิสารสนเทศของภาคสังคมและ

ประชาชนไดอยางท่ัวถึง โดย NSDI มีองคประกอบสําคัญ ไดแก กรอบนโยบายและโครงสราง (Framework) 

มาตรฐาน (Standards) ชุดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (Fundamental Geographic Data Set : FGDS) 

และระบบเครือขาย (Clearinghouse/Portal) ซ่ีงคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแหงชาติไดกําหนดแผนปฏิบัติ

การขับเคลื่อน ประกอบดวยแผนงานหลักครอบคลุมการสรางองคประกอบของ NSDI ประกอบดวยแผนงาน

การพัฒนาชุดขอมูลฐาน (Base data)  การพัฒนาชุดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน  (Fundamental 

Geographic Data Set : FGDS) การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ (Standards)  การพัฒนา NSDI Portal 

และ Data Clearing House และการสรางความพรอมดานภูมิสารสนเทศ  โดยผูใชงาน และประชาชนท่ัวไป 

สามารถเขาถึงความรูเก่ียวกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศของประเทศรวมถึงขอมูลภูมิ

สารสนเทศพ้ืนฐาน (Fundamental Geographic Data Set : FGDS)ผานทางระบบสืบคนและแลกเปลี่ยน

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

• ระบบบริการตางๆ 

- ระบบ Thailand Monitoring System ใหบริการวิเคราะหติดตามสถานการณประเมินความ

เสียหายจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน น้ําทวม 

ภัยแลง ไฟปา ดินโคลนถลม รวมถึงการติดตามเฝาระวังชายฝงโดยประชาชนท่ัวไป สามารถ

เขาถึงขอมูลไดดังตอไปนี้ 

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

ขอมูลภัยแลง http://draught.gistda.or.th 

ขอมูลชายฝง http://coastal.gistda.or.th 
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- ระบบ GIS Changwat ระบบ GIS Changwat เปนระบบบริการภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดทํา

แผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือใชในการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณ และสนับสนุนการพัฒนา

ภายในจังหวัดเพ่ือใหเปนไปตามความตองการข้ันพ้ืนฐานชวยใหการจัดสรรและบริหาร

งบประมาณของจังหวัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพคุมคา และท่ัวถึง โดยใชขอมูลจากดาวเทียม

รายละเอียดสูงเปนขอมูลพ้ืนฐานแลวซอนทับดวยขอมูลภูมิสารสนเทศท่ีสําคัญ เชน ระบบ

สามารถแสดงตําแหนงท่ีตั้งของโครงการจําแนกตามประเภทยุทธศาสตร ลักษณะโครงการและ

ปงบประมาณ โดยจังหวัดสามารถวิเคราะหความเหมาะสมของแผนงาน หรือโครงการท่ีเสนอขอ

งบประมาณ จัดลําดับความสําคัญเรงดวนของโครงการเปรียบเทียบกับความจําเปนข้ันพ้ืนฐาน

ของประชาชน รวมท้ังสามารถติดตามผลการดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายหรือไม 

- ระบบตนแบบแผนท่ีและแบบจําลองการเพ่ิมประเมินพ้ืนท่ีเส่ียงภัยจากน้ําทวม เพ่ือการ

รับประกันวินาศภัย (Flood Risk Assessment Mapping) สทอภ. ไดพัฒนาระบบตนแบบ

แผนท่ีและแบบจําลองการประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยจากน้ําทวม   โดยนําขอมูลภาพถายดาวเทียม

ของ สทอภ.  มาคํานวณพ้ืนท่ีท่ีเกิดความเสียหายจากอุทกภัย รวมท้ังจัดทําแผนท่ีประเมินพ้ืนท่ี

เสี่ยงจากน้ําทวม เพ่ือตอบสนองความตองการในการประเมินความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยของพ้ืนท่ี  

และสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนในการรับประกันภัยความเสียหายท่ีเกิดจากน้ําทวมสําหรับ

อาคารบานเรือน ท่ีพักอาศัย และทรัพยสินตางๆของประชาชนตอมาไดมีการพัฒนาตอยอดเปน

ระบบตนแบบแผนท่ีและแบบจําลองการประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยจากน้ําทวม ระยะท่ี 2   คลอบคลุม 

77 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยจัดทําแผนท่ีประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงจากน้ําทวมแบบรายตําบล จัดทํา

ตนแบบการใหบริการระบบสารสนเทศ และหาขอบเขตพ้ืนท่ีน้ําทวมท่ีเกิดข้ึนในอดีตยอนหลัง

อยางนอย 7 ป พรอมท้ังพัฒนาระบบสืบคนขอมูล ระบบมาตรฐานขอมูลการรับประกันวินาศภัย

ท่ีอางอิงพิกัดทางภูมิศาสตร 

- ระบบ GIS AGRO  เปนระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศท่ีสนับสนุนขอมูลแกเกษตรกรและ

หนวยงานในพ้ืนท่ี โดยใชขอมูลดาวเทียมไทยโชตรวมกับขอมูลดาวเทียมอ่ืนๆ เปนแผนท่ีฐานใน

การจัดทําแผนท่ีพืชรายแปลง  ซ่ึงเปนขอมูลสําคัญในการติดตามการเพาะปลูกของเกษตรกร  

การเฝาระวังการระบาดของโรคพืชและศัตรูพืช รวมถึงการประเมินผลผลิต เพ่ือใหหนวยงานท่ี

รับผิดชอบไดรับขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ในการจัดหาตลาดสําหรับรองรับผลผลิตท่ีจะเกิดข้ึน 

อันเปนการบริหารจัดการดานการเกษตรอยางครบวงจร   

• คลังขอมูลน้ําแหงชาติระบบพยากรณและเตือนภัย 

จากสถานการณอุทกภัยป 2554 ขอมูลแผนท่ีภาพถายดาวเทียมและภูมิสารสนเทศเปนขอมูลสําคัญท่ี

ใชสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลและเพ่ือใหไดขอมูลเชิงพ้ืนท่ีสําหรับสนับสนุน
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การวิเคราะหและประมวลผลขอมูลของแผนงานจึงไดมีการจัดต้ัง “คลังขอมูลน้ําแหงชาติระบบพยากรณและ

เตือนภัย” ภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการน้ํากระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยสทอภ. ภายใตการ

สนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ใหดําเนินงานซ่ึงประกอบดวย 

- การจัดทําขอมูลความสูงภูมิประเทศและภาพถายออรโทสีรายละเอียดสูงบริเวณพ้ืนท่ีลุมน้ํา

เจาพระยาสําหรับใชเปนขอมูลประเมินปริมาณน้ําและการคาดการณการทิศทางการไหลของน้ํา 

- การพัฒนาศูนยประมวลผลและบริการภาพถายจากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศเคลื่อนท่ี (Mobile 

Integrated Geospatial Intelligence Center) เพ่ือใชสนับสนุนภารกิจการบริหารจัดการภัยพิบัติ

และสามารถเขาถึงพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติอยางทันที โดยองคประกอบของศูนยประมวลผลฯ จะมีศูนย

แมขายในการรับ-สงขอมูลจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากรและภูมิสารสนเทศ ณ สถานีควบคุม

ดาวเทียมไทยโชตอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมกับรถปฏิบัติการ รถสนับสนุน และรถปฏิบัติการ

เคลื่อนท่ีเร็วโดยสามารถประชุม Video Conference พรอมระบบสื่อสารเชื่อมตอผาน 3G และ Wi-

Fi Hotspot ตลอดจนการปฏิบัติงานวิเคราะหและประมวลผลขอมูลใหบริการขอมูลดาวเทียมและ

ภูมิสารสนเทศในลักษณะ Near Real - Time สํารวจภาคสนามและสื่อสารรับสงขอมูลกับสวนกลาง

ได 

- กลุมดาวเทียม COSMO - SkyMed มีคุณสมบัติสามารถทะลุเมฆ (ข้ึนอยูกับความถ่ี) และถายภาพได

ท้ังกลางวันและกลางคืนทําใหลดขอจํากัดในเรื่องของชวงเวลาถายภาพท่ีเหนือกวาการถายภาพจาก

ดาวเทียมระบบเชิงแสงขอมูลจากดาวเทียมระบบเรดารจึงเหมาะท่ีจะนํามาใชในกรณีเกิดภัยพิบัติน้ํา

ทวมและแผนดินไหวโดยเฉพาะพ้ืนท่ีวิกฤติอุทกภัยซ่ึงมีเมฆปกคลุมรวมถึงความตองการอยางเรงดวน

และตอเนื่องทันการณสนับสนุนขอมูลในการตัดสินใจ (Decision Making Support) ในการติดตาม

การบริหารจัดการและฟนฟูพ้ืนท่ีภัยพิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ขอมูลจากดาวเทียมระบบ

เรดารยังสามารถประยุกตใชในดานอ่ืนๆได อาทิ การติดตามพ้ืนท่ีเกษตรกรรมการสํารวจทรัพยากร

การเปลี่ยนแปลงชายฝงแผนดินทรุดการสํารวจการขยายตัวเมืองการสํารวจจัดทําและปรับปรุงแผน

ท่ี เปนตน 

- ระบบเรดารชายฝงสําหรับการเตือนภัยทางบกและทางทะเล สทอภ. พัฒนาระบบเรดารชายฝง

เพ่ือการเตือนภัยทางบกและทางทะเล การติดตามการเฝาระวังทางทะเล และสนับสนุนการ 

ปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของในเชิงเศรษฐกิจสังคมความม่ันคงตลอดจนการปองกันผลกระทบ

ท้ังทางตรงและทางออมโดยมีแนวคิดในการสนับสนุนขอมูลการวางแผนและการบริหารจัดการพ้ืนท่ี 

ปลายน้ําอยางครบวงจรท้ังนี้ขอมูลท่ีตรวจวัดไดสามารถนํามาประยุกตใชกับงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับ

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเพ่ือใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืนตลอดจนใหบริการ

แกผูใชขอมูลในลักษณะ Near Real - Time เพ่ือใชเปนเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจโดย

ตําแหนงติดตั้งระบบเรดารตรวจวัดกระแสน้ําและคลื่นในพ้ืนท่ีชายฝงรอบอาวไทยจํานวน 18 สถานี 

ดังตอไปนี้ 
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1. แหลมบาลีฮาย จังหวัดชลบุรี 

2. แหลมแทน จังหวัดชลบุรี 

3. โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร 

4. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระนางเจาสิริกิติ์ 

5. จังหวัดสมุทรสงคราม 

6. สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 

7. สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

8. หาดชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

9. สถานีวิทยุประมง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

10. ท่ีทําการประตูระบายน้ําปากระวะ จังหวัดสงขลา 

11. มหาวิทยาลัยแมโจวิทยา เขตชุมพร จังหวัดชุมพร 

12. ศูนยวิจัยพันธุกุง จังหวัดสุราษฎรธาน ี

13. โรงเรียนสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

14. ศูนยวิจัยเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จังหวัดสงขลา 

15. สถานีวิทยุประมง จังหวัดระยอง 

16. สํานักงานประมง จังหวัดประจวบคีรขัีนธ 

17. อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ 

18. จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

• ศูนยวิจัยและฝกอบรมนานาชาติดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

เพ่ือเตรียมความพรอมโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการพัฒนา

บุคลากรภายในประเทศและรองรับการพัฒนาบคุลากรดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประชาคม

อาเซียนในอนาคต คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีลงนามในบันทึกความ

เขาใจกับมหาวิทยาลัยอูฮ่ันแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดตั้ง “ศูนยสิรินธรระหวางประเทศดานภูมิ

สารสนเทศ (Sirindhorn International Center for Geo-Informatics)” ซ่ึงมีสทอภ. เปนหนวยงานหลัก

ฝายไทยและ State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying, Mapping and 

Remote Sensing : LIESMARS เปนหนวยงานดําเนินการฝายจีนและเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีรวมท้ังเปนการกระชับความสัมพันธท่ีดีของสองประเทศ สทอภ. จึง

กําหนดใหกอสรางอาคาร 3 หลังประกอบดวย (1) อาคารศูนยปฏิบัติการสําหรับดําเนินงานโครงการภายใต

ความรวมมือระหวางวท. กับมหาวิทยาลัยอูฮ่ันสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยการจัดตั้งศูนยสิรินธรระหวาง

ประเทศดานภูมิสารสนเทศ (2) อาคารพิพิธภัณฑ (3) อาคารท่ีพักอาศัยสําหรับผูฝกอบรมและทําวิจัยระยะยาว

จํานวน 24 หนวย ณ บริเวณสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพ่ือเปนศูนยกลาง
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การพัฒนาและสรางความตระหนักดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศท้ังระดับประเทศและนานาชาติ

ตามยุทธศาสตรการเรงรัดพัฒนาบุคลากรทุกระดับของประเทศ รวมท้ังเปนการบูรณาการทรัพยากรท้ัง

บุคลากรอุปกรณและเครื่องมือตลอดจนพัฒนาเครือขายขอมูลความรูแลกเปลี่ยนนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญซ่ึงจะ

เปนผลดีตอการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซ่ึงคาดวาจะเปดใหบริการทางวิชาการเต็ม

รูปแบบในป 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3-5 : ภาพรวมทรัพยากรในดานโครงสรางพ้ืนฐานเครื่องมือ อุปกรณ ของ สทอภ. 

(Infrastructure and Facility)  

 3.2.2 การวิเคราะหองคความรู 

   3.2.2.1 ผลงานวจิัยและพัฒนา 

ผลงานวิจัยและพัฒนาในการวิจัยและพัฒนารวมกับภาครัฐและเอกชน      ดัง

ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนา สรุปไดดังตารางท่ี 3-5 

 

ตารางท่ี 3-5 :  ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนารวมกับภาครัฐและเอกชน 

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา 

ลําดับ หนวยงาน โครงการ 
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หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา 

ลําดับ หนวยงาน โครงการ 

1. องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ี

พิเศษ เพ่ือการทองเท่ียวอยาง

ยั่งยืน (อพท.) 

โครงการพัฒนาขอมูลภูมิสารสนเทศหมูเกาะชาง  

• พัฒนาขอมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือพ้ืนท่ีพิเศษ เพ่ือการทองเท่ียว

หมูเกาะชาง 

2 สมาคมอนุรักษนกและ

ธรรมชาติแหงประเทศไทย 

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ เพ่ือการอนุรักษนกในพ้ืนท่ีอาวไทย

ตอนใน 

• จัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการอนุรักษนกในพ้ืนท่ีอาวไทย

ตอนใน โดยจําแนกการใชประโยชนท่ีดิน ในชวงเวลา 3 ป คือ

ป 1990, ป 2000 และ ป 2011 

3 จังหวัดลําพูน โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริการภูมิสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจังหวัดลําพูน 

• พัฒนาขอบขายและขีดความสามารถของระบบบริการภูมิ

สารสนเทศในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดลําพูนใหครอบคลุม

การใหบริการผานเครือขาย Internet และแสดงขอมูลพ้ืนฐาน

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของจังหวัด 

4 จังหวัดอางทอง โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริการภูมิสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจังหวัดอางทอง 

• พัฒนาขอบขายและขีดความสามารถของระบบบริการ            

ภูมิสารสนเทศในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดอางทองให

ครอบคลุมการใหบริการผานเครือขาย Internet และแสดง

ขอมูลพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของจังหวัด 

5 จังหวัดนนทบุรี โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริการภูมิสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจังหวัดนนทบุรี 

• พัฒนาขอบขายและขีดความสามารถของระบบบริการภูมิ

สารสนเทศในการจัด ทําแผนพัฒนาจั งหวัดนนทบุรี ให

ครอบคลุมการใหบริการผานเครือขาย Internet และแสดง

ขอมูลพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของจังหวัด 
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หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา 

ลําดับ หนวยงาน โครงการ 

6 จังหวัดลําปาง โครงการการพัฒนาระบบบริการภู มิสารสนเทศเ พ่ือการจัดทํา

แผนพัฒนาจังหวัดลําปาง 

• พัฒนาขอบขายและขีดความสามารถของระบบบริการภูมิ

สารสนเทศในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดลําปางใหครอบคลุม

การใหบริการผานเครือขาย Internet และแสดงขอมูลพ้ืนฐาน

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของจังหวัด 

7 สํานักงบประมาณ พัฒนาขยายผลกระทบสารสนเทศดานงบประมาณเชิงภูมิสารสนเทศ 

(GIS) ระยะท่ี 2 

• ดํา เนินการออกแบบระบบฐานขอมูลสารสนเทศด าน

งบประมาณเชิงภูมิสารสนทศ 

8 กรมสงเสริมการเกษตร นํารองการใชภูมิสารสนเทศในการติดตามสถานการณระบาดของเพลี้ย

แปงมันสําปะหลัง 

• ดําเนินการศึกษารูปแบบการสะทอนแสงของเพลี้ยแปงมัน

สําปะหลังบริ เวณพ้ืนท่ีเกิดการระบาดของเพลี้ยแปงมัน

สําปะหลังและจัดทําแผนท่ีการระบาดของเพลี้ยแปงมัน

สําปะหลัง 

9 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โครงการถายภาพดาวเทียมทอสงกาซบนบก สําหรับระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร 

• จัดทําภาพออโธ จากภาพถายดาวเทียมรายละเอียดสูง โดย

ครอบคลุมพ้ืนท่ีทอสงกาซบนบก ซ่ึงมีเนื้อท่ีประมาณ 7,700     

ตร.กม. พรอมท้ังจัดทํา Shape File ตามแนวทอสงกาซ 

10 บริษัท เอเวอร กรีน พลัส 

จํากัด 

โครงการวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 

• เฟสท่ี 1  เปนการวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส บริเวณ

จังหวัดขอนแกน ชัยภูมิ นครราชสีมา นครสวรรค บุรีรัมย 

พิจิตร เพชรบูรณ มหาสารคาม ลพบุรี และสระบุรี 

• เฟสท่ี 2 เปนวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส ใน 7 จังหวัด 

ภาคกลางและภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (ลพบุรี สระบุรี 

นครราชสีมา บุรีรัมย ชัยภมิู นครสวรรค และเพชรบรูณ 
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หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา 

ลําดับ หนวยงาน โครงการ 

11 บริษัท Mitsui & Co. 

(Thailand) Ltd. 

โครงการวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 

• เปนการวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส บริเวณสระแกว    

(12 ตําบล) จากดาวเทียมไทยโชต THEOS รูปแบบ Pan-

Sharpened 

12 บริษัท รีนิวเอเบิลพาวเวอร 

เอเชีย จํากัด 

จัดทําแผนท่ีน้ําทวมซํ้าซาก รอบ 5 ป 

• การวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ีในระบบสารสนเทศ วิเคราะห

เปรียบเทียบระหวางพ้ืนท่ีจริง กับพ้ืนท่ีเกิดน้ําทวมซํ้าซาก       

รอบ 5 ป (2549 – 2553) 

13 บริษัท ทาอากาศยานไทย 

จํากัด (มหาชน) 

โครงการแผนภูมิ (Grid Map) บริเวณทาอากาศยานนานาชาติ 6 แหง 

• จัดทําแผนท่ี Grid Map บริเวณทาอากาศยานนานาชาติ 

จํานวน 6 ทาอากาศยาน ไดแก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอน

เมือง ภูเก็ตหาดใหญ เชียงใหม และเชียงราย โดยใชขอมูลจาก

ดาวเทียมรายละเอียดสูง เชน IKONOS และ GeoEye-1 

14 สมาคมประกันวินาศภัย โครงการความรวมมือพัฒนาตนแบบแผนท่ีและแบบ จําลองการ

ประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยจากน้ําทวม เพ่ือการรับประกันวินาศภัยในพ้ืนท่ี

ลุมน้ําเจาพระยาและลุมน้ําทาจีน 

• จัดทําระบบแผนท่ี และแบบจําลองการประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย

จากน้ําทวมในรูปแบบ Web Map Service 

15 บริษัทมิตรผลวิจัยพัฒนาออย

และน้ําตาล จํากัด 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปลูกออยในประเทศไทยระหวางป 

2552 - 2553 โดยใชภาพถายดาวเทียม 

• ดําเนินการวิจัยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปลูกออยใน

ประเทศไทยระหวางป 2552 - 2553 โดยใชภาพถายดาวเทียม 

16 โรงไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด

(มหาชน) 

วิเคราะหขอมูลอุณหภูมิหรือการแผรังสีความรอนในพ้ืนท่ีรอบโครงการ 

ของโรงไฟฟาราชบุร ี

17 บริษัท ซิงเก้ิลพอยทพารท 

(ประเทศไทย) จํากัด 

โครงการพัฒนาตนแบบจานสายอากาศรับสัญญาณดาวเทียม ขนาด 

3.6 เมตร 

• ผลิตชิ้นสวนจานสายอากาศและขอตอตางๆ ท่ีทําจากโลหะ 
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หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา 

ลําดับ หนวยงาน โครงการ 

18 บริษัท คอบรา อินเตอร เนชั่น

แนล จํากัด 

โครงการพัฒนาตนแบบจานสายอากาศรับสัญญาณวัสดุคอมโพสิท

ขนาด 1.5 เมตร เพ่ือรับสัญญาณดาวเทียมคลื่นความถ่ี C-band 

• อบรมการผลิตชิ้นงานอุตสาหกรรมดวยวัสดุคอมโพสิท 

ระยะเวลา 1 สัปดาห (On the job training) 

• อนุเคราะหวัสดุอุปกรณและพนักงานบริษัทในการผลิตจาน

สายอากาศตนแบบ 

19 หางหุนสวนจํากัด บีอารพี 

คอมโพสิท 

โครงการอบรมการผลิตชิ้นสวนจากวัสดุคอมโพสิท 

• อบรมการผลิตชิ้นงานอุตสาหกรรมดวยวัสดุคอมโพสิท 

ระยะเวลา 2 วัน (On the job training) ดวยเทคนิคอินฟวชั่น

และแบบพรีเพรก 

20 บริษัท ดีจีไอ โปรดักชั่น จํากัด โครงการพัฒนาอากาศยานไรคนขับแบบปกหมุน  

• พัฒนาดานระยะเวลาการบินใหนานข้ึน 

21 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

โครงการพัฒนาตนแบบอากาศยานไรคนขับแบบปกนิง่ 

• ออกแบบและทดสอบดานอากาศพลศาสตร 

• ออกแบบดานระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ 

22 ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี    

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

โครงการพัฒนาดาวเทียมคิวบแซทตนแบบเพ่ือพัฒนาบุคลากรและ

เสริมสรางโครงสรางพ้ืนฐานดานวิศวกรรมดาวเทียม 

23 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โครงการวิจัย "Strengthening adaptive capacity of local 

agricultural communities through the development of 

seasonal climate prediction system" 

24 ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ย ี   

มหานคร 

โครงการวิจัย "การพัฒนาระบบวิเคราะหและประมวลผลวงโคจร

ดาวเทียม" 

 

25 สถาบันไทย-เยอรมัน โครงการวิจัย "โครงการพัฒนาจานสายอากาศความถ่ี S-

Band ตนแบบ" 
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ลําดับ หนวยงาน โครงการ 

26 ศูนยความเปนเลิศทาง

สารสนเทศศาสตรชีวเวชและ

สาธารณสุข คณะ

เวชศาสตรเขตรอน 

มหาวิทยาลัยมหิดล และกรม

ควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข 

"โครงการพัฒนาและประยุกตใชขอมูลในระบบรวมฐานขอมูลรายงาน

โรคมาเลเรียของประเทศไทย" 

 

27 บริษัท จีไอเอส วิเซิรดส จํากัด โครงการพัฒนาระบบ Map & Mobile Application สําหรบั

ประชาชนเทศบาลแหลมฉบงั 

• การใชภาพถายบริเวณเทศบาลนครแหลมฉบัง เพ่ือนําขอมูลมา

วิเคราะหทิศทางการขยายตัวและนํามาใชดูภาพรวมของ

ปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ี  โดยเรงแกปญหาพ้ืนท่ีน้ํา

ทวมในทาเรือแหลมฉบัง เฟส 3, พ้ืนท่ีบริเวณบานทุง,เสนทาง

น้ําบริเวณถนนสายหลักพ้ืนท่ีบานนา  โดยรวมมือกับ นักศึกษา 

ม. บูรพา ในการเก็บขอมูลพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ เทศบาล 

• พัฒนาระบบเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ี 

โดยออกแบบระบบ Map & Mobile Application สําหรับ

ประชาชนเทศบาลแหลมฉบัง    

   

     3.2.2.2 ผลงานวิชาการตางๆ  

สทอภ. มีการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิชาการในวารสารในประเทศและ

ตางประเทศอยางแพรหลาย รวมท้ังนําเสนอในการประชุมวิชาการท้ังในและตางประเทศ 

ตารางท่ี 3-6 :  ตัวอยางผลงานวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารตางประเทศ 

ช่ือผลงาน การตีพิมพ 

A Bi/Multi-static Microsatellite SAR 

Constellation 

Small Satellite Missions for Earth Observation: 

New Development and Trends 

Assessment of  ALOS PALSAR 50m 

Orthorectified  FBD Data for Regional Land 

IEE Transaction on Geoscience  and  Remote  

Sensing 
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ช่ือผลงาน การตีพิมพ 

Cover Classification by Support Vector 

Machines 

 

Clarification of SAR Data Processing Systems 

and Data Availability to Support InSAR 

Applications in Thailand 

InTech the book chapter on "Earth 

Observation" 

Shoreline Change Prediction Model for Coastal 

Zone Management in Thailand 

Journal of Shipping and Ocean Engineering 

How Science Park environment and associated 

opportunities influence small software firms’ 

innovation 

International Journal of Arts & Sciences 

Using multiscale texture information from  

ALOS PALSAR to map tropical forest 

International Journal of Remote Sensing 

Using multi-temporal remote-sensing data to 

estimate 2011 flood area and volume over 

Chao Phraya River basin, Thailand 

Remote Sensing Letters 

InSAR time series analysis of land subsidence in 

Bangkok Thailand 

International Journal of Remote Sensing 

   3.2.2.3 การจัดการองคความรู (Knowledge Management: KM) ถายทอดองคความรู 

และเตรียมความพรอมของบุคลากรภายใน 

สทอภ. ใหความสําคัญตอบุคลากร และมีนโยบายในการพัฒนา สงเสริมใหบุคลากร

มีความพรอมและมีองคความรู ความเขาใจ ความรูสึกผูกพัน สามารถปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบของ

ตนเองในสวนท่ีเก่ียวของกับการเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศไดเปนอยางดี 

โดยใชการถายถอดองคความรูผานกระบวนการ KM ท้ังการจัดอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัด

สัมมนาเชิงวิชาการ และการจัดกิจกรรมตางๆอยางตอเนื่อง สงผลใหบุคลากรของ สทอภ. พรอมท่ีจะเปนสวน

หนึ่งของการพัฒนาอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ 

 

 3.2.3 การวิเคราะหเครือขาย 

 สทอภ. ไดแสวงหาเครือขายและพันธมิตรดานการทําธุรกิจตางๆ เพ่ือสงเสริมใหเกิดการลงทุน      

การพัฒนา และการใชขอมูลภาพถายจากดาวเทียมใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีพันธมิตรตามแนวทางในการ

ดําเนินงาน ไดแก 
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 (1) พันธมิตรดานการจัดทําแผนท่ี และระบบภูมิสารสนเทศ 

 (2) พันธมิตรเพ่ือการเพ่ิมขีดความสามารถในการมีขอมูลภาพดาวเทียม และเพ่ิมขีดความสามารถใน

การทํางานของดาวเทียมไทยโชต 

 (3) พันธมิตรดานการจัดการ ติดตามความเสียหายและประเมินความเสี่ยงของพ้ืนท่ีจากเหตุภัยพิบัติ

ทางธรรมชาต ิ

 (4) ธุรกิจแสวงหาผูแทนตั้งสถานีรับสัญญาณ และ/หรือผูแทนจําหนายดาวเทียมไทยโชต (Business 

Partner) 

• สถานีรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชตแหงแรกในตางประเทศ Center for Earth Observation 

and Digital Earth หรือ CEODE สาธารณรัฐประชาชนจีน ประสบความสําเร็จในการจัดตั้งสถานี

รับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต 3 แหง ณ เมือง Kashi, Miyunและ Sanyaโดยไดผานการทดสอบ

และเริ่มปฏิบัติการในป 2555 

• ผูแทนจําหนายขอมูลดาวเทียมไทยโชตในภูมิภาคเอเชียจํานวน 3 ราย  ไดแก 

- Remote Sensing Technology Center of Japan : RESTEC ประเทศญ่ีปุน 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีในประเทศญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวัน 

- EDP Media ประเทศอินโดนีเซีย ครอบคลุมพ้ืนท่ีในประเทศอินโดนีเซีย 

- Credent Technology ประเทศเวียดนาม ครอบคลุมพ้ืนท่ีในประเทศเวียดนาม 

• ผูแทนจําหนายขอมูลดาวเทียมไทยโชตในภูมิภาคอ่ืนๆ ไดแก 

- MEA INTUIS SARLประเทศฝรั่งเศส ครอบคลุมพ้ืนท่ีในประเทศกรีซ แอลจีเรีย อียิปต 

ลิเบีย โมร็อกโก ตูนิเซีย จอรแดน คูเวต โอมาน ซาอุดิอาระเบีย ซีเรีย ตุรกี สหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส แอลเบเนีย บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา บัลแกเรีย โคโซโว มาซิโดเนีย และมอน

เตเนโกร 

- GlobalGeo ประเทศบราซิล ครอบคลุมประเทศบราซิล 

 

 3.2.4 การวิเคราะหยุทธศาสตรองคกร และวิสัยทัศน 

 สทอภ. ใหความสําคัญและเล็งเห็นถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการจัดตั้งอุทยานรังสรรคนวัตกรรม

อวกาศ (Space Krenovation Park: SKP) เพ่ือสงเสริมการนําเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาพัฒนา

ใหเกิดเปนนวัตกรรมเพ่ือการตอยอดเชิงพาณิชย จึงไดกําหนดแผนยุทธศาสตรประจําป 2556 – 2560       

โดยบรรจุให SKP อยูในยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาและขับเคลื่อนองคกร ดังรูปท่ี 3-6 
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ยทุธศาสตร ์สทอภ. 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560 )

ประเด็นยุทธศาสตร (S) และกลยุทธ

พนัธกิจ
(Mission-M)

เปาหมาย
ตามวิสัยทัศน

วิสัยทัศน
GISTDA : Delivering Values from Space

สทอภ. : นําคุณคาจากอวกาศ เพื่อพัฒนาชาติและสังคม

S6 พัฒนาและขับเคล่ือน
องคกร

S1 เสริมสรางสมรรถนะดาน
เทคโนโลยีสํารวจโลก

S2 พัฒนาและวิจัยเพื่อเพิ่ม
มูลคาและคุณคาของผลิตภัณฑ

S3 พัฒนาและขับเคล่ือน

โครงสรางภูมิสารสนเทศแหงชาติ
เพื่อบริการสังคม

1. มีดาวเทียมสํารวจโลก

ดวงที่ 2 ในป 2556

(M 1,M 2)

2. จัดตั้งอุทยานรังสรรคนวัตกรรม

ดานอวกาศ (Thailand Space 

Krenovation Park) ศรีราชา

ในป 2556

(M 2,M 2,M 5,M 6)

3. มีโครงสรางพื้นฐาน

ภูมิสารสนเทศแหงชาต(ิNSDI) ที่

ถูกนําไปใชงานในทกุภาคสวนของ

ประเทศ ในป 2556
(M 5)

2. มีผลิตภัณฑและบริการดาน

ภูมิสารสนเทศ สําหรับใชในการบริหาร

จัดการดานเศรษฐกิจ สังคม 

ส่ิงแวดลอม ภัยพิบัติและความม่ันคง

อยางมีประสิทธิผล
(M 3,M 2,M 6)

5. มีภาพลักษณในฐานะเปนหนวยงาน

หลักของประเทศดานการสํารวจโลก

และภูมิสารสนเทศ และเปนองคกรที่มี

ประสิทธภิาพสูงในการบริหารจดัการ
(M 1 - M 5)

M6 วิจัย พัฒนาและ

สรางนวัตกรรมการ

สํารวจโลกและ

ภูมิสารสนเทศ

(S 1,S 2,S 2)

M5 พัฒนาบุคลากรดาน

เทคโนโลยีสํารวจโลก

และภูมิสารสนเทศทั้งใน

และตางประเทศ

(S 5)

M1 บริหาร จัดการ

และพัฒนาระบบ

ดาวเทียมสํารวจโลก

(S 1)

M2 บริหารจัดการ

คลังขอมูลจาก

ดาวเทียมสํารวจโลก

และ ภูมิสารสนเทศ

(S 1,S 2)

M3 พัฒนาผลิตภัณฑและ

บริการดานเทคโนโลยี

สํารวจโลกและ

ภูมิสารสนเทศ

(S 1,S 2,S 2)

M2 เพิ่มขีดความสามารถดาน

เทคโนโลยีสํารวจโลกและ

ภูมิสารสนเทศและพัฒนาธุรกิจ

ตอเนื่องผานเครือขาย

ความรวมมือ

(S 2,S 5)

M5 เปนหนวยงานกลาง

ในการขับเคล่ือนนโยบาย

การพัฒนาและบริการ

ภูมิสารสนเทศของประเทศ

(S 3)

S2 พัฒนาธุรกิจและ
การตลาด

S5 เช่ือมโยงอาเซียนดวย

ภูมิสารสนเทศ

 
รูปท่ี 3-6 : แผนยุทธศาสตร สทอภ. ประจาํป 2556 – 2560 

 จากวิสัยทัศน : “นําคุณคาจากอวกาศเพ่ือพัฒนาประเทศชาติและสังคม, GISTDA: Delivering 

Values from Space” การพัฒนาอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศถือเปนกาวสําคัญท่ีจะกอ ใหเกิดผลิตภัณฑ

ท่ีมีคุณคา เกิดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge 

Economy) ของประเทศได ดังภาพท่ี 3-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3-7 : ตําแหนงเชิงกลยุทธ (Strategic Positioning) 
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3.3 การวิเคราะหอุตสาหกรรม 

ปจจุบันอุตสาหกรรมของการสํารวจระยะไกล (Remote Sensing) กําลังเติบโตข้ึน เห็นไดจากการสง

ดาวเทียมข้ึนสูวงโคจรเปนจํานวนมากและดาวเทียมมีรายละเอียดสูง ทําใหการวางแผนการทํางาน หรือการ

ตัดสินใจตางๆ ทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน1  

การพัฒนาดาวเทียมสํารวจทรัพยากรแบงออกเปน 3 ระยะ ระยะแรกคือการพัฒนาของดาวเทียม 

Landsat ซ่ึงมีกลองถายภาพหลายชวงคลื่น (Multispectral Sensor) แสดงเปนภาพสีจํานวน 4 ชวงคลื่น          

ท่ีรายละเอียด 80 เมตร ดาวเทียม Landsat นี้ไดมีการพัฒนาจนกระท่ังเปน Landsat 4 ในป 1982         

เปนภาพสีจํานวน 7 ชวงคลื่นท่ีรายละเอียด 30 เมตรดวย sensor Thematic Mapper (TM) สงผลให

ดาวเทียมพลเรือนท่ีพัฒนาตอมาในยุคหลังติดกลองถายภาพหลายชวงคลื่น (multispectral sensor) การ

พัฒนาระยะตอมา อยูในชวง 1978 – 1998 หลายประเทศเขามามีบทบาท เริ่มดวย ประเทศรัสเซีย ตามดวย

ประเทศฝรั่งเศส ญีปุน และ อินเดีย การพัฒนาระยะท่ี 3 เริ่มนับตั้งแตป 1998 จนกระท่ังปจจุบัน ซ่ึงเปนระยะ

ท่ีแตกตางจากระยะแรกและระยะท่ีสองเปนอยางมาก ขอมูลจากป 2009 พบวามีดาวเทียม 27 ดวง จาก

ท้ังหมด 192 ดวง เปนดาวเทียมสําหรับการพาณิชย และนับไดวาเปนสัญญาณท่ีดีสําหรับตลาดของภาพถาย

ดาวเทียม ในหนึ่งทศวรรษท่ีผานมา ตลาดนี้ยังอิงกับการสนับสนุนของรัฐบาลเปนหลัก แตในปหลังๆ ท่ีผานมา

จะเห็นวาภาคเอกชนมีความพยายามเขามาในตลาดนี้ และ ผลักดันใหภาครัฐตองทําการตลาดกับภาพถาย

ดาวเทียมดวยเชนกัน1        

3.3.1 ตลาดเทคโนโลยีสํารวจโลก 

จํานวนดาวเทียมและจํานวนประเทศท่ีมีดาวเทียมเปนของตนเอง รวมท้ังความละเอียดของภาพถาย

ไดเพ่ิมข้ึนทุกป ดังรูปท่ี 3-8  อุตสาหกรรมดังกลาวเริ่มตนในชวงป 1970 ดวยดาวเทียม Landsat ของ NASA 

และภายหลังจากนั้น จํานวนดาวเทียมและประเทศท่ีมีดาวเทียมก็เพ่ิมมากข้ึน 

รูปท่ี 3-8 แสดงจํานวนดาวเทียมและจํานวนประเทศท่ีมีดาวเทียมเปนของตนเอง รวมท้ังความ

ละเอียดของภาพถายไดเพ่ิมข้ึนทุกป (จํานวนดาวเทียมท่ีแสดงดังกลาวเปนดาวเทียมสํารวจโลกอยางเดียว ไม

รวมถึงดาวเทียมสํารวจสภาพอากาศ) 

 

1 ที่มา 1: Frost & Sullivan, Global Satellite Based Earth Observation (EO): Market Prospects, Bangkok, 2012. 
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รูปที่ 3-8 : ยอดรวมของประเทศที่มีดาวเทียมสาํรวจโลกและจาํนวนดาวเทียมสํารวจโลก1 

3.3.1.1 ปจจัยขับเคล่ือนการเติบโตของตลาด 

ปจจุบันถือไดวาตลาดของดาวเทียมสํารวจทรัพยากรกําลังดําเนินไปไดอยางดี โดยเห็นไดจากจํานวน

ของดาวเทียมสํารวจทรัพยากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ขอมูลภาพถายดาวเทียมท่ีมีมากข้ึน รวมถึง ธุรกิจและรายไดท่ี

เพ่ิมข้ึนสําหรับผูท่ีทําธุรกิจในวงการนี้ การเติบโตของธุรกิจดานดาวเทียมถูกมองวาจะสามารถดําเนินไปอีก

ชวงหนึ่งถึงประมาณกลางทศวรรษหนา1  

1 ที่มา 1: Frost & Sullivan, Global Satellite Based Earth Observation (EO): Market Prospects, Bangkok, 2012. 
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ดาวเทียมท่ีทํางานเปนกลุม (Satellite Constellation) เปนอีกปจจัยหลักของการผลักดันในตลาด 

ซ่ึงชวยในเรื่องการคลอบคลุมพ้ืนท่ีถายภาพ และไดภาพถายดาวเทียมในระยะเวลารวดเร็ว เหมาะแกการนําไป

ประยุกตใชในการเกษตร และการเฝาระวังภัยภิบัติ  โดยสวนใหญการประยุกตใชงานเหลานี้จะคํานึงถึงปจจัย

ของระยะเวลาท่ีจะไดภาพมากกวาความละเอียดของภาพ1  

การออกแบบกลุมดาวเทียมอัตโนมัติมีปจจัยท่ีตองพิจารณาคือ จํานวนของดาวเทียมในกลุม, ความสูง

ของดาวเทียม องศาระหวางระนาบ องศาท่ีเปลี่ยนแปลงระหวางดาวเทียม และ ความโนมเอียงระหวางมุม1  

 

 

=Satellite Constellations แบงเปนชวงชีวิต 5 ชวงคือ2: 

• การออกแบบวงโคจรรวมของกลุมดาวเทียม (Constellation orbital Design) 

• การประเมินผลงานของกลุมดาวเทียม (Constellation Performance Evaluation) 

• ยุทธศาสตรการปลอยดาวเทียมและการเริ่มตน (Launch Strategy and Constellation set-up) 

• กลุมดาวเทียมท่ีจะถูกแทนท่ีและสํารอง (Constellation Replacement and Spare Strategy) 

• การประเมินผลงานระยะยาวและนโยบายการหมดอายุของกลุมดาวเทียม (Constellation Long 

Term Evolution and End-of-Life Policy)  

จะเห็นไดวาแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจโลกจะเนนการทํางานรวมกันของดาวเทียม

เปนกลุม (Constellation) มากข้ึน 

ตารางท่ี 3-5: ปจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนตลาดของดาวเทียมสํารวจทรัพยากร3 

การเพ่ิมความพรอมของผลิตภณัฑจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากร 

การเพ่ิมความละเอียดของภาพถายดาวเทียม 

การลดราคาของภาพถายดาวเทียม 

การเพ่ิมคณุภาพของภาพ/การประมวลผลภาพถายดาวเทียมใหตอบสนองไดอยางรวดเร็ว  

และในเวลา real time 

1 ที่มา 1: Asvial, M., Tafazolli, R., & Evans, B. G., Satellite constellation design and radio resource management using genetic 

algorithm, IEE Proceedings-Communications, 151(3), 2004, 204-209.  

2 ที่มา 2: Cornara, S., Beech, T. W., Belló-Mora, M., & Janin, G., Satellite constellation mission analysis and design. Acta 

Astronautica, 48 (5-12), 2001. 681-691. 

3 ที่มา 3: Frost & Sullivan, Global Satellite Based Earth Observation (EO): Market Prospects, Bangkok, 2012. 
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    การพัฒนาดานความละเอียดภาพ ราคา และ ระยะเวลาการตอบสนองตอผูใช สงผลใหผลติภณัฑ 

จากดาวเทียมกลายเปนทางเลือกท่ีมีบทบาทมากข้ึน 

ความไดเปรียบจากการแขงขันของภาพถายทางอากาศ  

(ขอมูลท่ีมีมากข้ึน และความสามารถในการถายภาพในพ้ืนท่ีท่ีถายยาก) 

การพัฒนาใหดาวเทียมมีนํ้าหนักเบาข้ึนและราคาถูกลง 

การพัฒนาของ Bus / Payload และความสามารถของคอมพิวเตอร Onboard  

(การลดนํ้าหนักของดาวเทียมลง) 

การสรางดาวเทียมเพ่ือใชในดาน Climate Change จากหนวยงานดานอวกาศ (สงเสริมความตระหนักเก่ียวกับ

ดาวเทียมสํารวจทรัพยากร) 

ความนาเช่ือถือในภาพถายดาวเทียมเพ่ือใชในการปองกันและรักษาความปลอดภัย 

การสงเสริมความรวมมือระดับนานาชาติในดานภารกิจการสํารวจทรัพยากรธรรมชาต ิ

การเพ่ิมการรักษาความปลอดภัยในสหรัฐสอดคลองกับความตองการจากกระทรวงกลาโหม 

ความตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดลอมมากข้ึน 

การเพ่ิมความสามารถในการเก็บและการแปลงขอมูลจากอนาล็อกเปนดิจิตอล (Digitization)  

ของภาพถายดาวเทียม 

พัฒนาพ้ืนท่ีการเก็บภาพถายดาวเทียม (Image Archive) 

การนําภาพถายไปประยุกตใชงานในดานการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลง  

โปรแกรมสําหรับการคนหาตําแหนง และการนําทาง (Navigation) 
 

3.3.1.2 ความเส่ียง 

ถึงแมวาแนวโนมตลาดดานดาวเทียมสํารวจทรัพยากรจะดูสดใส แตก็ยังพบวามีอุปสรรคและปจจัย

ความเสี่ยงอยูบาง สิ่งท่ีตองคํานึงมากท่ีสุดคือความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมดานนี้  เริ่มตั้งแต

การกาวเขาสูอุตสาหกรรม จนกระท่ังการรักษาธุรกิจใหดําเนินไปตลอดรอดฝงและหลายบริษัทพยายามลดการ

พ่ึงพาลูกคาภาครัฐ 

ความเสี่ยงของธุรกิจดานนี้พบวา ปจจัยเสี่ยงทางดานเทคนิคเปนปจจัยเสี่ยงท่ีมีคาสูงท่ีสุด และ

รองลงมาคือ ดานนโยบายของรัฐ และนอยท่ีสุดคือ ดานการตลาด ดังแสดงในตารางท่ี 3-81 
 

 

                    ตารางท่ี 3-8 : แสดงสามปจจัยเสี่ยง 

 

 ปจจัยเส่ียง ความเส่ียง 

1 ที่มา 1: Frost & Sullivan, Global Satellite Based Earth Observation (EO): Market Prospects, Bangkok, 2012. 
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1 ทางเทคนิค สูง 

2 ทางการตลาด ต่ํา 

3 ทางนโยบายและการกฎขอบังคับ ปานกลาง 

• ความเสี่ยงทางเทคนิคในการพัฒนาและการปฏิบั ติการในระบบดาวเทียมท่ีซับซอน ทําให

ผูประกอบการใหมๆ ท่ีเขามา ถูกจํากัดดวยทรัพยากรและประสบการณท่ีมีไมมาก เม่ือเทียบกับ

องคกรรัฐบาล 

• ความเสี่ยงดานการตลาดมีมาจากท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศของขอมูลดาวเทียม 

ผลิตภัณฑ และการบริการ เพราะการแขงขันจากผูประกอบการภาพถายทางอากาศท้ังภาครัฐ และ

เอกชนมีความเขมขนสูง 

• ความเสี่ยงดานนโยบายและกฎขอบังคับท่ีรัฐบาลตั้งข้ึนเปนกําแพงและขอจํากัดท่ีกีดกันการแขงขัน

จากภาคเอกชน 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.3 สินคาและบริการท่ีสําคัญสําหรับเทคโนโลยีดานการสํารวจโลก 

สินคาและบริการท่ีสําคัญของดาวเทียมสํารวจโลกแสดงไดดังรูปท่ี 3-9 
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รูปท่ี 3-9: แสดงสินคาและบริการท่ีสําคัญของดาวเทียมสํารวจโลก1 

Satellite Imagery Basic Products : ผลิตภัณฑภาพถายดาวเทียมพ้ืนฐาน เปนผลิตภัณฑสําหรับ

ผูใชท่ีมีความสามารถนําภาพไปประยุกตใชตอตามความตองการตางๆ ไดแก ภาพถายดาวเทียมเบื้องตน, 

ภาพถายดาวเทียมมาตรฐาน, ภาพ Stereo Pair, ภาพสี 8 ชวงคลื่น2 ตัวอยางเชน ดาวเทียม IKONOS 

สามารถเก็บรวบรวมภาพ 1-m Panchromatic และ 4-m Multispectral Images ใหองคกรธุรกิจและ

นักวิทยาศาสตรเปนภาพท่ีมีการปรับปรุงอยางมากในแงความละเอียดเชิงพ้ืนท่ีกวาภาพถายดาวเทียมท่ีมีอยู

กอนหนานี้ ดาวเทียม IKONOS สามารถเก็บภาพขนาด 1:10,000 เม่ือไมมีการควบคุมจากพ้ืนดิน และ 

1:2,400 ในกรณีมีการควบคุม3  

Imagery Advanced Products : Ortho-rectified Geospatial Imagery การเปลี่ยนแปลงภูมิ

ประเทศในพ้ืนผิวของโลกและความลาดเอียงของเซ็นเซอรของดาวเทียม หรือเซ็นเซอรของอากาศยานจะสงผล

กระทบตอคุณสมบัติของภาพจากดาวเทียมหรือจากทางอากาศ การปรากฏข้ึนของภูมิทัศนท่ีหลากหลาย  

(Topographically Diverse) จะสงผลใหเกิดการบิดเบือนของการถายภาพโดยธรรมชาติ ขอมูลภาพท่ีไดมา

ทางอากาศหรือดาวเทียมจะไดรับผลกระทบจากความผิดพลาดของเซ็นเซอรระบบและขอผิดพลาดของ

แพลตฟอรมท่ีจะทําใหเกิดขอผิดพลาดทางเรขาคณิตซ่ึงจะบิดเบือนภูมิประเทศเม่ือเซ็นเซอรรับภาพ เชน     

จุดต่ําสุดของภาพไมตรงจุดต่ําสุดของสถานท่ีจริงกอนท่ีจะนําขอมูลจากภาพถายดาวเทียม หรือภาพถายทาง

อากาศมาใชงานสําหรับระบบแผนท่ี ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขอมูลภาพดาวเทียม หรือภาพถายทางอากาศ

จะตองเอาความผิดเพ้ียนออกจากภาพ กระบวนการนี้ถูกเรียกวา Orthorectification หากปราศจากข้ันตอนนี้

จะไมสามารถใชภาพเหลานี้ทําการวัดทิศทางและระยะทาง มุม ตําแหนงของพ้ืนท่ี4  

Geospatial Information Services : การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับภาพถาย เชน การนําภาพจากหลาย

แหลงมากําหนดตําแหนงทางภูมิศาสตร, การทําแบบจําลองภูมิประเทศ  (Digital Terrain Models)         

การรวมกันระหวางขอมูลท่ัวไปประยุกตเขากับขอมูลภูมิสารสนเทศผลิตภัณฑท่ีสํารวจการครอบครอง และการ

ใชท่ีดิน เปนตน การรวมกันระหวางภาพถายดาวเทียมและขอมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบท่ีผูใชเขาใจงาย1  

1 ที่มา 1: Frost & Sullivan, Global Satellite Based Earth Observation (EO): Market Prospects, Bangkok, 2012. 
2 ที่มา 1: Frost & Sullivan, Global Satellite Based Earth Observation (EO): Market Prospects, Bangkok, 2012. 

3 ที่มา 2: Dial, G., et al, IKONOS satellite, imagery, and products. Remote Sensing of Environment, 88(1-2), 2003. 23-36. 

4 ที่มา 3: satimagingcorp.com, Orthorectification, 10/25/2013, from 

http://www.satimagingcorp.com/svc/orthorectification.html., 2013. 
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแสดงถึงคุณสมบัติของโลก เชน อาคารเมืองถนนแมน้ํา ผูใชระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรสามารถมองเห็น ต้ังคําถาม วิเคราะห และเขาใจขอมูลเก่ียวกับโลกและกิจกรรมของมนุษย1 

แนวโนมของการพัฒนา Geospatial Information Services จะเนนการประยุกตใชระบบ 3D ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) แบบ 3D ไดมีการประยุกตใชในดานสิ่งแวดลอม (ซอฟตแวร) สามารถจําลองโลก

ท่ัวไปในรูปแบบ ชุดจุด เสนเหลี่ยม พ้ืนผิว และระบบกริดหรือชุดภูมิภาค (ยอย)2  

เทคโนโลยีท่ีสําคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรภาพ 3D ซ่ึงรวมถึง 3D ขอมูลท่ีไดมาสราง

แบบจําลอง 3D เรขาคณิตเสมือนจริงและการวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ี 3D ขนาดใหญภูมิประเทศเวลาจริงสัญจรขาม

แดนอัตโนมัติในรมและ GIS 3D เว็บสามารถนําเขาสูธรณี ในวิธีการนี้กระดาษการวิเคราะหและการจัดการ

ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 3D ท่ีจะนํามาใชในกระบวนการของการสรางแบบจําลองลุมน้ํา 

เทคโนโลยีท่ีสําคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในรูปแบบภาพ 3 มิติเพ่ือนํามาสรางแบบจําลอง

เรขาคณิตเสมือนจริงและการวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีในรูปแบบ 3D โดยประกอบดวยเทคโนยีท่ีสําคัญคือ 1) 3D 

data acquiring, 2) 3D geometry modeling, virtual reality, 3) 3D spatial analysis, large terrain 

real-time roaming, 4) indoor roaming และ 5) 3D Web GIS3  

 

 

 

 

 

 

 

1 ที่มา 4: esri.com What is GIS?, 24/10/2013, from http://www.esri.com/~/media/c371f47805c345fa84d32ac8a675046e.pdf., 

2012. 

2 ที่มา 1: Sprague, et al., Spatial targeting using queries in a 3-D GIS environment with application to mineral exploration. 

Computers & Geosciences, 32(3), 2006, 396-418. 

3 ที่มา 2: Tian, Y., Weng, Z., & Mao, X. (2010, 17-18 July 2010). Study on key technologies of three-dimensional GIS in 

geosciences. Paper presented at the Environmental Science and Information Application Technology (ESIAT), 2010 

International Conference on. 
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