
  

 

บทสรุปผูบริหาร 

 ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตจะอยูท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge 
Economy) และ เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) ใหตอบสนองกับนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (Digital Economy) ซ่ึงเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ท่ีมีเปาหมายเพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 
ให กับสินค าและการบริการผ านการใชองคความรู และความคิดสร างสรรคทางด านเทคโนโลยี                
ดังนั้น “นวัตกรรม” จะเปนปจจัยสําคัญชี้ขาดถึงความสําเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะอยางยิ่ง
นวัตกรรมจะเปนตัวแปรในการพัฒนาและสงเสริมการยกระดับคลัสเตอรอุตสาหกรรมในมิติอ่ืนๆ ท้ังเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ใน 4 มิติ ไดแก มิติทางดานเศรษฐกิจ มิติทางดานสังคม มิติทางดานสิ่งแวดลอม และมิติ
ทางดานทุนมนุษย ในรูปแบบอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค (Creative Industry) ซ่ึงใชกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี โดยผลิตภัณฑและบริการจะถูกพัฒนาบนฐานของความรู (Knowledge-Based) และอาศัย
วัตถุดิบดานความรูความสามารถของบุคลากร  เครื่องมือตางๆ เชน คอมพิวเตอรและซอฟตแวร และ
สาธารณูปโภคดานการสื่อสารตางๆ เปนหลัก ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมท่ีสะทอนถึงความคิดสรางสรรค (Creativity) 
และสรางคุณคา (Value Creation) บนพ้ืนฐานของนวัตกรรมซ่ึงเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศอยางแทจริง 

ในสวนของอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และท่ีเก่ียวเนื่อง เปนอุตสาหกรรม
เชิงสรางสรรค ท่ีมีการประยุกตใชเทคโนโลยีหลากหลาย เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสํารวจ
ระยะไกล เทคโนโลยีดานวิศวกรรม เปนตน  เพ่ือนํามาเปนโครงสรางพ้ืนฐาน รวมกับการบูรณาการขอมูลท่ี
เก่ียวของ เชน ปจจัยดานดิน น้ํา พืช และปญหาภัยพิบัติ มาเปนองคประกอบ ใชในกระบวนการจัดการ 
ทรัพยากรและการตัดสินใจไดอยางแมนยํา  ยกตัวอยางเชน  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โครงสรางพ้ืนฐาน
และภัยพิบัติ (Natural Resources, Infrastructures and Disasters Management)  ถือไดวาเปน “วาระ
แหงชาติ” เม่ือประเทศประสบภัยพิบัติในวงกวางสงผลกระทบสรางความเดือดรอนเสียหายตอประชาชน 
บริษัท หางราน ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และหนวยงานภาครัฐ การวิเคราะหขอมูลเชื่อมโยงแบบ
บูรณาการ เพ่ือลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึน โดยใชมาตรการปองกัน
ความเสียหายและบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จึงมีความสําคัญตอนโยบาย
สาธารณะ และหลักเศรษฐศาสตรท้ังระดับ มหภาค วิสาหกิจชุมชน และการทําธุรกิจในสภาวะเสี่ยงมี
ความสําคัญมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคเกษตรกรรมกับปญหาการบริหารจัดการทรัพยากรซ่ึงมีผลกระทบตอ
พืชเศรษฐกิจ ดังนั้น เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมีจุดเดนในการใชรูปภาพของแผนท่ี (Map) จึงชวยให
ผูใชขอมูลสามารถทําความเขาใจภาพรวมของขอมูลตางๆ ไดงายยิ่งข้ึน โดยเฉพาะหนวยงานตางๆ ซ่ึงเปน
ผูปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี/ทองถ่ิน เพ่ือตอบโจทยความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 
เปาหมายในการพัฒนาอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ 

รายงานการพัฒนาอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ   (1) 
 



  

 

 อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park : SKP) ไดถูกจัดต้ังและพัฒนาข้ึน โดย
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภู มิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทอภ. ในกํากับ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ต้ังแตป พ.ศ.2555 บนพ้ืนท่ีขนาด 120 ไร ของสถานีควบคุมและรับ
สัญญาณดาวเทียม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพ่ือเปนศูนยกลางและฐานในการรังสรรคนวัตกรรม จากเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ สําหรับเปนกลไกท่ีสําคัญในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และระบบนวัตกรรมของประเทศ (National ST & I Infrastructure) เพ่ือใหรองรับการพัฒนาท้ัง
ทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน ท้ังนี้โดยมุงใหสังคมสามารถตอบสนองกับกระแสโลกาภิวัตนท่ีมีผล      
กระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                
(Asean Economic Community : AEC) อันเปนการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศอยาง
ยั่งยืน โดยมีเปาหมาย ประกอบดวย 
  

1. เพ่ือเปนโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศดานนวัตกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ (S&GI Innovative 
Infrastructure) ในการสนับสนุน และสงเสริมการพัฒนาตอยอดงานวิจัย  การสรางความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองท้ังดานซอฟตแวร-ฮารดแวร การพัฒนาผลิตภัณฑเชิงพาณิชย บนฐานของความรวมมือดานการวิจัยและ
พัฒนากับสถาบันการศึกษา ท้ังในประเทศและตางประเทศ ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน  

2. เพ่ือตอยอดทุนทางปญญา (Intellectual Capital) และสรางบุคลากรท่ีมีความรูและทักษะ 
(Knowledge & Skill Worker) ดวยเทคโนโลยีระดับสูงในระดับภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงใชในการตอบโจทยความ
ตองการของเศรษฐกิจและสังคม โดยผานการถายทอดเทคโนโลยีดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ                     
สูภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา โดยใชโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และระบบ
นวัตกรรมของอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศเปนพ้ืนฐานรวมกับเครือขายพันธมิตรท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ  

3. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศ (Innovative Economy) โดยการรวมพัฒนาและ
รังสรรคผลิตภัณฑนวัตกรรมดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพ่ือสรางมูลคาของเชิงพาณิชย ใหขยาย
ไปยังภาคธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง ท้ังในระดับผูประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และระดับอุตสาหกรรมเพ่ือให
ประเทศไทยเปนผูนําของการพัฒนาธุรกิจบนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน  

บทบาทและการพัฒนาของอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ  

อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศมีบทบาทในการบริหารจัดการใหเกิดการเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัย
พัฒนาระหวาง ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา (ท้ังในประเทศและตางประเทศ) หนวยงานภาครัฐ 

รายงานการพัฒนาอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ   (2) 
 



  

 

และหนวยงานทองถ่ิน/ชุมชน โดยมุงเนนการใชเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ดวยกลไกตางๆ 
(Strategic Actions) เชน รวมวิจัย  พัฒนานวัตกรรม แลกเปลี่ยนความรู ถายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนา
ธุรกิจ ตลอดจนเชื่อมโยงกับผูกําหนดนโยบายและผูสนับสนุนสิทธิประโยชนทางการเงินและภาษี เพ่ือใหเกิด
การขยายผลในเชิงพาณิชย หรืออาจเปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยใช พ้ืนฐานของทรัพยากร
ประกอบดวย พ้ืนท่ีหองปฏิบัติการ เครื่องมือวิจัย รวมท้ัง ขอมูลคุณภาพสูง และบุคลากรวิจัยจาก สทอภ. และ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือใชในกิจกรรมวิจัยพัฒนานวัตกรรม ท้ังนี้โดยใชรูปแบบการสราง
คุณคาทางธุรกิจ (Business & Value Creation Model: BVCM) เปนเครื่องมือสําคัญในการพิจารณา
สนับสนุน สงเสริมธุรกิจ และรวมพัฒนาในกิจกรรม/โครงการนวัตกรรม (Focus Projects) ดังรูปท่ี 1         
จึงกลาวไดวาอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ มีบทบาทและรูปแบบการดําเนินการในลักษณะเขตนวัตกรรม
พิเศษอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

 

 

รูปท่ี 1: บทบาทและการพัฒนาของอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ 

อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ ไดกําหนดรูปแบบการดําเนินการในลักษณะเขตนวัตกรรมพิเศษ  
โดยอุทยานฯเปนสวนหนึ่งของโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการเจริญเติบโตของกลุมคลัสเตอรนวัตกรรมท่ีใชใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและความเจริญม่ังค่ังของชุมชนสังคม อันเปนการสงเสริมการเชื่อมโยง
ระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และรัฐบาล รวมท้ังสงเสริมการสรางวัฒนธรรม

รายงานการพัฒนาอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ   (3) 
 



  

 

ผูประกอบการซ่ึงมุงเนนคลัสเตอรเทคโนโลยี 4 กลุม ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ประกอบดวย  

1) สถานีภาคพ้ืนดินและสนับสนุนการปฏิบัติการ (Ground Station & Operations support) 

2) การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (Maritime solutions) 

3) การบริหารจัดการดานการเกษตร (Agriculture solutions) 

4) การบริหารจัดการเพ่ือการนําทางและเทคโนโลยีระบุตําแหนง (Navigation and Location-Based 
Services: LBS) 

 

 

นอกจากนี้ ยังไดกําหนดใหมีกระบวนการสงเสริมและพัฒนาการเปนผูประกอบการและวิสาหกิจขนาด
เล็กโดยผานกระบวนการบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (Technology Business Incubation) หรือกระบวนการ
จัดตั้งหนวยงานใหมแยกออกจากหนวยงานเดิม (spin-off) หรือ กระบวนการอ่ืนๆ เชน  การส ง เสริมการนํา
ผลงานวิจัยและพัฒนาเขาสูระบบการคุมครองและการใชประโยชนเชิงพาณิชย รวมท้ังการรวมรังสรรค
นวัตกรรมหรือการรวมทุน (Joint Venture) ซ่ึงรูปแบบดังกลาวจะเปนการตกลงตัดสินใจเชิงกลยุทธรวมกัน
ระหวางรัฐและเอกชน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดธุรกิจซ่ึงใชนวัตกรรมเปนฐาน ซ่ึงจะชวยใหผูประกอบการสามารถเริ่มตน
ทําวิจัยพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมไดรวดเร็วข้ึน มีความเสี่ยงนอยลง และสามารถสรางมูลคาเพ่ิมไดเร็วข้ึน  

กลไกในการดําเนินการตามเปาหมาย 

1)  กลไกตามเปาหมายการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศดานนวัตกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(S&GI Innovative Infrastructure) 

 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศเปนการดําเนินการที่มุงเนนการ
เสริมสรางและสนับสนุนการสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ (S&GI Innovative 
Infrastructure) ท่ีจะมีผลตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของไทยในสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู   
นอกจากนี้ การลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชน หองปฏิบัติการ ศูนยทดสอบ 
เครื่องมือวิทยาศาสตร และขอมูลตางๆ ถือไดวาเปนการเนนการใชจายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
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รัฐบาลใหเกิดประโยชนสูงสุด และยังเปนการสงเสริมใหมีแหลงรวมของบริการตางๆ ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี แบบครบวงจรในพ้ืนท่ีใหแกผูใชบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคเอกชนซ่ึงตองการความสะดวกรวม
เร็วในการรับบริการ 

การออกแบบโครงสรางพ้ืนฐานของอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศเพ่ือรองรับการดําเนินการ  
เริ่มตนจากการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการพัฒนา การศึกษาความเปนไปได การจัดสรรพ้ืนท่ี 
การวางแผนในการใชท่ีดิน รวมท้ังการวางโครงสรางพ้ืนฐานเชิงกายภาพดานสาธารณูปโภค ท้ังนี้ ไดทําการ
ออกแบบกอสราง (Master Plan) เรียบรอยแลวโดยผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง รวมท้ัง มีการสํารวจความเห็นของชุมชนโดยรอบ ดังนั้น ในการออกแบบจะสอดคลองกับ
นโยบายดานการวางผังเมือง การสรางเขตพัฒนาพิเศษ และ การควบคุมผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และ
สังคมท่ีอาจเกิดข้ึน  นอกจากนี้  แนวคิดในการออกแบบเพ่ือดําเนินการยังไมจํากัดอยูเพียงแตกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาดานวิจัยและพัฒนาท่ีเปนรูปธรรมระหวางผูประกอบการกับสถาบันวิจัย 
หรือสถาบันการศึกษาในบริเวณเดียวกันเทานั้น หากแตไดผสมผสานวิสัยทัศนในการพัฒนาระบบ
นวัตกรรมเขากับการพัฒนาชุมชนเพ่ือใหเกิดความสมดุลและบรรลุเปาหมายท่ีไดต้ังไว เชน สวนท่ีเชื่อม
ระหวางกลุมอาคารสํานักงาน พ้ืนท่ีเพ่ือการกีฬาและนันทนาการ รวมท้ังพ้ืนท่ีแสดงนิทรรศการและ
พิพิธภัณฑท่ีสงเสริมการเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปนตน 

ดังนั้น ภาครัฐจึงมีบทบาทท่ีสําคัญในการพัฒนาในดานการลงทุนเพ่ือเสริมสรางโครงสรางพ้ืนฐาน
ระบบนวัตกรรมของอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงแรกของการลงทุน อยางไรก็
ตาม เม่ือไดดําเนินการไปในระยะหนึ่ง จะมีผลการดําเนินการท่ีจะสามารถลดการพ่ึงพาจากรัฐ ท้ังนี้เนื่องจาก
การพัฒนาธุรกิจของอุทยานจะดําเนินการใหสอดคลองกับสาขาธุรกิจและเทคโนโลยีเปาหมายท่ีตั้งเอาไว 
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รูปท่ี 2 : แนวทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของ SKP บนพ้ืนฐานการสรางคุณคา (Value Driven) 

 ท้ังนี้ แนวทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของ SKP บนพ้ืนฐานการสรางคุณคา (Value 
Driven) ตามรูปท่ี 1-2 ซ่ึงเปนกลไกท่ีเอ้ือตอการทํานวัตกรรม การพัฒนากําลังคนทางดาน นโยบายและแผน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ : วทน อีกท้ังสามารถตอบสนองตอความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีจะใชสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับผูประกอบการท่ีดําเนินงานวิจัยและพัฒนาในอุทยานฯ 
รวมท้ัง มีกลไกในการรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Co-creation) โดยการรวมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศท่ีจะเก่ียวของกับสาขายุทธศาสตรท่ีมีศักยภาพและความ
ไดเปรียบเชิงแขงขันสูงของประเทศท้ังในการผลิตและบริการซ่ึงจะเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
พ้ืนท่ี/ทองถ่ิน และเชื่อมโยงกับภาคเอกชนในระดับนานาชาติท่ีมีศักยภาพสูงและมีชื่อเสียงเพ่ือสรางความ
นาเชื่อถือ (Brand Co-operational mode) เพ่ือใหการพัฒนาธุรกิจสามารถเปนตอไปไดอยางเขมแข็ง 

2) กลไกตามตามเปาหมายการตอยอดทุนทางปญญา (Intellectual Capital) 
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นอกจากการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชิงกายภาพแลว  อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศยังมีการ
กําหนดกลไกในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชิงปญญาซ่ึงนับเปนองคประกอบหลักของระบบนวัตกรรมอีกชนิด
หนึ่ง โดยท่ีโครงสรางพ้ืนฐานเชิงปญญาคือการสราง การเชื่อมโยง และการใชประโยชนจากองคความรูท้ังใน
ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และ ดานธุรกิจเพ่ือนําไปสูการสรางนวัตกรรม ท้ังนี้ ในการพัฒนาจําเปนตอง
คํานึงถึงโครงสรางเชิงกายภาพและโครงสรางเชิงปญญาเพ่ือเปนโครงสรางพ้ืนฐานในระบบนวัตกรรมอยาง
พรอมเพรียงและสอดคลองกันท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  

การสรางโครงสรางพ้ืนฐานเชิงปญญาเปนมากกวาการจัดต้ังหองปฏิบัติการและการจัดหาเครื่องมือ
วิจัย เพ่ือสนับสนุนผูประกอบการในเขตนวัตกรรมพิเศษเทานั้น หากแตรวมถึงการสรางระบบการเรียนรู 
(Knowledge Creation ecosystem) และเครือขาย (network) ดังรูปท่ี 3 ท่ีกอใหเกิดการพัฒนาเชิงบูรณา
การ ท้ังในระดับพ้ืนท่ี ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและนานาชาติเพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกันและตอยอด
เชื่อมโยงระหวางผูมีสวนไดเสีย ท้ังท่ีเปนหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และภาคเอกชน     
ท่ีดําเนินกิจกรรมวิจัยพัฒนานวัตกรรมใหเปนหวงชวงโซของการพัฒนาซ่ึงเปนการเรงใหเกิดการสรางนวัตกรรม
ไดเร็วข้ึน  

กลไกในการดําเนินการเพ่ือพัฒนาและตอยอดทุนทางปญญาคือการสรางและเผยแพรฐานขอมูล
ความรูท่ีสรางข้ึนภายในประเทศและเสริมสรางดวยเครือขายการวิจัยและพัฒนาจากตางประเทศ ท้ังนี้โดย
มุงเนนการเสริมสรางบุคลากร การจัดการฝกอบรม รวมไปถึงการสรางเครือขายศูนยเผยแพรความรูดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซ่ึงจําเปนตองมีการวางแผนและการบริหารดานทรัพยากรบุคคลท้ังการจัดหาและ
จัดสรรบุคลากรใหเหมาะสมกับความตองการดานนวัตกรรม โดยมีขอบเขตการดําเนินการท้ังในระยะสั้นและ
ระยะยาว นอกจากนี้ กลไกท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือการสงเสริมใหประชาชนและสังคมมีความรูใน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เชน โครงการจัดนิทรรศการหมุนเวียนดานเทคโนโลยีอวกาศ ซ่ึงจะใช
เปนเครื่องมือสําคัญในการกระตุนใหเกิดการใชเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสรางความตระหนักถึง
ความสําคัญของเทคโนโลยีซึ ่งสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวัน อันจะเปนผลในการเสริมสรางกลุม
อุตสาหกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศภายในประเทศ 

รายงานการพัฒนาอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ   (7) 
 



  

 

 

รูปท่ี 3 : Knowledge Creation ecosystem ของ SKP 

ในเชิงยุทธศาสตร อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศจะใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบ
วิจัยและพัฒนาและทรัพยากรบุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญท่ีมีอยูแลวในตางประเทศ ซ่ึงเปนการใชนวัตกรรมแบบ
เปด (Open Innovation)  โดยท่ีในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศจะทําใหเขาถึงแหลงขอมูลท่ีมีกระจายอยูท่ัว
โลกรวมท้ังการนําระบบการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาเพ่ือนําเทคโนโลยีและองคความรูจากภายนอกท่ี
เก่ียวของกับลิขสิทธิ์และทรัพยสินอุตสาหกรรม (สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา และความลับทางการคา) มาใช  
ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวครอบคลุมกิจกรรมดานการปกปองสิทธิทรัพยสินทางปญญาของผูผลิตเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดวย    รวมท้ังใชกลไกตางๆเพ่ือมุงเขาสูเปาหมายเพ่ือการเสริมสรางและพัฒนาบุคลากรดาน
นวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของไทยใหมีความเชี่ยวชาญในดําเนินงานไดโดยใชเทคโนโลยี
ภายในประเทศเปนหลักเพ่ือตอบสนองตอความตองการเฉพาะในประเทศซ่ึงจะเปนการใชกลยุทธสรางความ
แตกตาง (Differentiated Strategy) แทนการมุงเนนการสรางผลิตภัณฑ/บริการเพ่ือลดราคาหรือแขงขันทาง
ราคา (Low Cost Strategy) เพ่ือใหมีความสามารถในการแขงขันท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก  
ซ่ึงหมายรวมถึง การมุงเนนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็ก ใหมีการกระจาย ถายทอดความรู และการรวมพัฒนา
เพ่ือสรางองคความรูใหมและนวัตกรรมท้ังในระดับองคความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) และองคความรู
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ท่ีมีความซับซอน (Complex Knowledge) จากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษา และบริษัทท่ีต้ังอยูใน
อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ (รูป 4) 

  

 

รูปท่ี 4 : การตอยอดทุนทางปญญาเพ่ือมุงสูนวัตกรรมระดับโลกของ SKP 

3) กลไกตามเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศ (Innovative Economy) 

นอกจาก การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใชประโยชนในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (S&GI Innovative Infrastructure) และการพัฒนาทุนทางปญญา (Intellectual 
Capital) ซ่ึงจะมีผลตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของไทยแลวนั้น เหตุผลท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง
ท่ีใชกําหนดเปาหมายในการจัดต้ังอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศนี้ คือการสรางเศรษฐกิจนวัตกรรม 
(Innovative Economy) จากการรวมกลุม (Agglomeration Economies) ของกิจกรรมดานเทคโนโลยีและ
การสรางเครือขายธุรกิจ อันจะเปนการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยตามนโยบาย
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ใหกาวพนจากประเทศท่ีติดกับดักรายไดปานกลาง 
(Middle Income Trap)   ท้ังนี้การรวมกลุมดังกลาวของภาคธุรกิจในพ้ืนที่เดียวกันจะทําใหเกิดการขยาย
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เครือขายธุรกิจระหวางบริษัทที่เกี่ยวของทั้งที่เปนผูซ้ือผูขายหรือผูรับชวงผลิต ซ่ึงจําเปนตองพ่ึงพาขอมูลและ
องคความรูจากท้ังภายในบริษัทและหนวยงานภายนอกในการทํากิจกรรมนวัตกรรม เนื่องจากกิจกรรมวิจัยและ
พัฒนาและนวัตกรรมมีความซับซอนเกินกวาท่ีจะอาศัยขอมูลและองคความรูของบริษัทเพียงอยางเดียว  

 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของอุทยาน
รังสรรคนวัตกรรมอวกาศจะเปนการสรางฐานอุตสาหกรรมใหมท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการ
ลงทุนฉบับใหมของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ท่ีเนนใหความสําคัญกับประเภทกิจการนวัตกรรม
และการใชเทคโนโลยีข้ันสูง  อันจะเปนแรงผลักดันใหเกิดการลงทุนและรวมลงทุนจากตางประเทศภายใต
หุนสวนความรวมมือ โดยเฉพาะบริษัทชั้นนําขนาดใหญ ซ่ึงจะเปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางอุตสาหกรรมเดิม
มาเปนอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีชั้นสูง ใชองคความรู และนวัตกรรม ทําใหเศรษฐกิจไทยเติบโตอยางยั่งยืน
โดยผูประกอบการมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุทยานและเศรษฐกิจของประเทศ  อุทยาน
รังสรรคนวัตกรรมอวกาศจึงไดกําหนดกลไกสําคัญในการสนับสนุนผูประกอบการในการสรางนวัตกรรมดังท่ี
กลาวขางตนแลว รวมท้ังกลไกในการรวมพัฒนานวัตกรรมและรวมพัฒนาธุรกิจกับผูประกอบการโดยใชแนว
ทางการวิเคราะหธุรกิจโดยใชรูปแบบการสรางคุณคาทางธุรกิจ (Business & Value Creation Model: 
BVCM) เปนเครื่องมือสําคัญในการพิจารณาสนับสนุน รวมพัฒนาและรวมทุนในกิจกรรม/โครงการนวัตกรรม
รูปท่ี 5  ต้ังแตกระบวนการ การวางกลยุทธดวยการวางแผนสรางคุณคาและการนําเสนอคุณคา (Value 
Proposition) การศึกษาคูแขงในอุตสาหกรรม (Competitive Landscape) ไปจนถึง การศึกษาความเปนไป
ได (Feasibility Study) ท้ังในดานเทคนิคและขอจํากัดทางกฎหมาย เปนตน เม่ือผานการวางกลยุทธและ
จัดทําขอตกลงเพ่ือรวมดําเนินกิจกรรม/โครงการ ลําดับตอไปจะเขาสูกระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยเริ่มจาก
การสรางแผนการสรางผลิตภัณฑตนแบบเพ่ือใชทดสอบตลาด (Beta Plan) ไปจนถึงแผนการผลิตเพ่ือออกสู
ตลาด (Launch Plan) แผนการตลาด (Market Plan) จนถึงแผนการสิ้นสุดการผลิต/การบริการ (End of 
Life Plan) เปนตน 
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รูปท่ี 5 : กระบวนการรวมพัฒนาและรวมทุนในกิจกรรม/โครงการนวัตกรรมของ SKP 
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ประโยชนท่ีจะไดรับจากอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ 

 
การพัฒนาอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศจะเปนโครงสรางพ้ืนฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในเชิงพาณิชย โดยใชรูปแบบการสรางคุณคา (Value Creation) และ
มูลคา (Worth Creation) ท้ังนี้ เพ่ือจะไดสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศอยางยั่งยืน (Sustainability Development) เพ่ือสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของคนไทย และความ
สมดุลของการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดลอม รวมถึงความกาวหนาทางเศรษฐกิจ  

 
ดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เปนอุตสาหกรรมเกิดใหม 

(Emerging industry) ท่ีหลายประเทศใหความสําคัญ เชน ประเทศสิงคโปร ในป 2555 ไดประกาศสงเสริม
การลงทุนดานเทคโนโลยีอวกาศ  นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในป 2547 ไดประกาศ
พัฒนาแรงงานดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซ่ึงเปน 1 ใน 13 เทคโนโลยีท่ีจําเปนตองเรงสรางบุคลากรรองรับ 
(High Growth Job Training Initiative) ซ่ึงสัดสวน GDP ในประเทศท่ีพัฒนาแลว และมีลักษณะการพัฒนา
สําหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในลักษณะเดียวกับประเทศไทย เชน นิวซีแลนด 
และออสเตรเลีย คิดเปน 0.6%   และ 0.4%  ของ GDP ตามลําดับ ในขณะท่ีอินเดียซ่ึงจัดอยูในกลุมประเทศ
กําลังพัฒนา มีสัดสวน GDP คิดเปน 0.05%  ของ GDP  ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบไดวา 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในประเทศไทยมีสัดสวน 0.05% ของ GDP  และ
สามารถพัฒนาใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึนเปน 0.5% ของ GDP หรือ คิดเปนมูลคา 40,000 ลานบาท ท้ังนี้มีความ
จําเปนตองผลักดันใหเกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของใหเชื่อมโยงกัน และกระตุนใหเกิดการพัฒนา
กอใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ โดยตอยอดสูภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ (Cross Industry) 
เชน การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการภัยพิบัติรวมกับการพัฒนาเทคโนโลยีดาน IT และดานนาโนเทคโนโลยี 
พรอมกัน  หรือการพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมเกษตรซ่ึงเปนอุตสาหกรรมท่ีไทยมีพ้ืนฐานโดดเดน อีกท้ังยังมี
ปจจัยเอ้ือจากความตองการอาหาร สินคาเกษตร และพืชพลังงาน มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรโลก แตการผลิตลดลงดวยขอจํากัดดานพ้ืนท่ี แหลงน้ํา และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองพัฒนาองคประกอบท่ีสําคัญในระดับคลัสเตอรโดยการใชเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ  เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหอุตสาหกรรมเกษตรไทยสามารถเปนผูนําใน
การขับเคลื่อนอาเซียนสูการเปนผูนําในตลาดโลก เปนตน  
 
 ดานสังคม การพัฒนาอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศถือเปนสวนหนึ่งของโครงการรัฐท่ีมีเปาประสงค
ท่ีสําคัญเพ่ือสรางสังคมการเปนอยูท่ีดี (Social Well-Being) ของชุมชน วิสาหกิจ และภาคการศึกษา ท้ังนี้เพ่ือ
ลดชองวางและความเหลื่อมล้ําท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการสรางความรับผิดชอบตอสังคม ดวยการสรางความเชื่อมโยง
โดยใชนวัตกรรมและการพัฒนาเชิงพาณิชยของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อันจะเปนการยกระดับ 
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คลัสเตอรอุตสาหกรรมและขยายเครือขายการผลิตสูตางประเทศ (Internationalized Industrial Structure 
And Clusters To Capture Global Opportunities) โดยใชศักยภาพของประเทศตางๆ เพ่ือสรางโอกาสใน
ตลาดโลก การสรางความรวมมือกันระหวางประเทศผูผลิตนั้นจะทวีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึน   อันจะเปนการ
สงเสริมสังคมใหมีความเปนอยูท่ีดีดวยการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเขมแข็งและยั่งยืน  
 
 ดานสิ่งแวดลอม ผลิตภัณฑและบริการท่ีใชอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ เปนฐาน จะถูกนํามาใชใน
การสนับสนุน ติดตาม และประเมินการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความเสื่อมโทรม ตลอดจนปญหาสิ่งแวดลอม
ท่ีทวีความรุนแรง โดยเฉพาะน้ําทวม และภัยแลงแลว อีกท้ังการพัฒนาและตอยอดการวิจัย จะเปนการสงเสริม
ใหเกิดความตระหนักในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ีเปนการยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรม
ไทย รวมถึงจะกระตุนใหประชาชน และหนวยงานภาครัฐมีความต่ืนตัวและมีความเขาใจในการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใชเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
 
กระบวนการพัฒนาและดําเนินการอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ 

 
 อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ ขับเคลื่อนโดยใชกลยุทธ 3Cs ไดแก การรวมกลุมธุรกิจและ
เทคโนโลยี (Cluster) การเชื่อมโยงและรวมมือ (Connectivity & Collaboration) และการรวมรังสรรค
นวัตกรรม ผลิตภัณฑและบริการ (Co-creation) ดังนี้ 
 

1) การรวมกลุมธุรกิจและเทคโนโลยี (Cluster) เปนการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับการจัดเตรียมโครงสราง
พ้ืนฐานท้ังทางดานกายภาพ สิ่งกอสราง เทคโนโลยี รวมถึงทรัพยากรตางๆ ท้ังในสวนของ สทอภ. เอง และ
หนวยงานเครือขาย และผูเขารวมดําเนินการ รวมถึงการบริหารจัดการ เพ่ือนําไปใชในกระบวนการสรางคุณคา 
(Value Creation Process : VCP) ท่ีใชเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเปนฐาน ตั้งแต ตนน้ํา กลางน้ํา  
และปลายน้ํา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและความสามารถในการแขงขันดวยการพัฒนานวัตกรรมดาน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซ่ึงเปนธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาในการสรางสรรคคุณคาสูง 

2) การเชื่อมโยง (Connectivity)  อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศจะทําหนาท่ีเปนผูสนับสนุนและ
สงเสริมใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กมีศักยภาพในการทํางานเชื่อมโยงขอมูล ทรัพยากร และความ
ตองการของตลาดท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการของผูประกอบการ อันเปนกลไกท่ี
สําคัญในการขับเคลื่อนภาคประชาชนและสังคม ในการเขาสูการพัฒนาประเทศชาติดวยเศรษฐกิจฐานบน
ความรู 

3) การรวมกันสรางสรรค (Co-creation)  ภายใตอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศจะใชเครื่องมือทาง
เทคนิค ธุรกิจ การตลาด และการเงิน ในรูปแบบแผนธุรกิจนวัตกรรม (Innovative Business Model ) ท่ี
ประกอบดวย  (1) Purposes & Value Proposition (2) HVA Products & Services (3) Competitive 
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Landscape (4) Key Activities& Processes (5) Strategy Operandi (3C) (6) Cost and 
Revenue/Social Benefits (7) Output/Delivery Channels (8) Customer Segments/Marketing 
Strategies/Management Strategies (9) Feasibility  เพ่ือใชในการประเมินการทําโครงการท่ีสรางมูลคา
ทางการเงินรวมกับหนวยงานพันธมิตร และผูประกอบการ ดังรูปท่ี 6 
 

 
 รูปท่ี 6 : รูปแบบแผนธุรกิจนวัตกรรม (Innovative Business Model) 
 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะส้ัน 1 ป 
       มุงเนนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ/บริการท่ีตอบสนองกับความตองการของตลาดและอุตสาหกรรม 
โดยใช กระบวนการรวมพัฒนานวัตกรรมและการรวมลงทุน โดยจะพิจารณาจากโครงการท่ีมีศักยภาพความ
พรอมสูง ผูประกอบการมีความเขมแข็งทางการวิจัยและพัฒนา เชน มีบุคลากรวิจัยท่ีมีความสามารถ เปนท่ี
ยอมรับ และมีประสบการณวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และท้ังนี้ใช BVCM เปนเครื่องมือในการ
พิจารณาศักยภาพและแนวโนมท่ีทําใหผลิตภัณฑ/บริการ มีการพัฒนาและเติบโตทางธุรกิจ โดยมีโครงการท่ีได
ผานการวิเคราะห ดังรูปท่ี 7 
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รูปท่ี 7 : สรปุรายการการวางแผนการทํางานในระยะ 1 ป 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะยาว 4 ป 
จากกลยุทธตางๆ ท่ีไดกําหนดไว จําเปนจะตองแปลงออกเปนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซ่ึงจะ

ประกอบดวยกิจกรรมท่ีตองทํา เวลาดําเนินการ หนวยงานท่ีเก่ียวของ งบประมาณดําเนินงานและ ตัวชี้วัด  
โดยในการปฏิบัติการตามแผนกลยุทธมีความจําเปนตองไดรับความรวมมือและผลักดันจาก องคกรตางๆท้ัง
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดวย นอกจากนี้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการมีความจําเปนตองจัดทํา
แผนปฏิบัติการใหเปนระบบ  เพ่ือใหการบริหารกลยุทธครอบคลุมในทุกมิติ ดังรูปท่ี 8  

แผนผังงบประมาณ โครงการ SKP ปท่ี 1-ปท่ี 4 
3. Co-creation 

2. Connectivity     

1. Cluster 
 
 
 
 
 
 

 
 
                  

งบลงทุน 1,455.8 ลานบาท                       งบดําเนินการ 750.0 ลานบาท 

          

2.2 แผนงานการเผยแพรความรู ดานเทคโนโลยอีวกาศ
และภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติ    66.20 ลานบาท 

1.3 แผนงานการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
ของผูประกอบการใหม    32.10 ลานบาท 

1.2 แผนงานสงเสริมสรางกลุมอุตสาหกรรม 
37.50 ลานบาท 

3.3  แผนงานสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอวกาศ 
ภายในประเทศ    26.00 ลานบาท 

2.3 แผนงานสงเสริมวิสัยทัศนและความคิดสรางสรรคดาน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ    25.50 ลานบาท 
 

3.1 แผนงานสงเสริมธุรกิจนวัตกรรมตอยอด 
จากอุตสาหกรรมพื้นฐาน     93.80 ลานบาท 

3.2 แผนงานการรวมพัฒนานวัตกรรม 
 330.00 ลานบาท 

1.1 แผนงานการลงทุนขั้นพืน้ฐาน 
1,455.8 ลานบาท 

 

2.1 แผนงานการศึกษาและการวิจยัเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมอวกาศ    138.90 ลานบาท 

รายงานการพัฒนาอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ   (16) 
 



  

 

 รูปท่ี 8  : แผนผังงบประมาณ โครงการ SKP ระยะเวลา 4 ป 

 

การบริหารจัดการอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ 

 
 ในการบริหารจัดการอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ สทอภ.จะเปนหนวยงานในการขับเคลื่อน 
ภายใตการอํานวยการของคณะกรรมการบริหาร สทอภ. โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการ
อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ ซ่ึงมีองคประกอบท้ังจากกรรมการบริหาร สทอภ. ผูบริหารและหนวยปฏิบัติ
ของ สทอภ. ตลอดจนผูบริหารและผูแทนจากหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ เปนผูทําหนาท่ีในการพิจารณา
กําหนดนโยบายการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ โดยในการดําเนินงานจะมี
หนวยงานในระดับสํานักงานของ สทอภ. ทําหนาท่ีเปนหนวยปฏิบัติ ดังรูปท่ี 9  
 
 

 
รูปท่ี 9 : โครงสรางการบริหารอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ 

 
 การพัฒนาอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ จะเปนโครงสรางพ้ืนฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในเชิงพาณิชย เพ่ือจะไดสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศอยางยั่งยืน (Sustainability Development) เพ่ือสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของคน
ไทย และความสมดุลของการพัฒนา สังคม และสิ่งแวดลอม รวมถึงความกาวหนาทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยัง
เปนสวนหนึ่งของโครงการรัฐท่ีมีเปาประสงคท่ีสําคัญเพ่ือสรางสังคมการเปนอยูท่ีดี (Social Well-Being) ของ
ชุมชน วิสาหกิจ และภาคการศึกษา ดวยการสรางความเชื่อมโยงโดยใชนวัตกรรมและการพัฒนาเชิงพาณิชย
ของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อันจะเปนการยกระดับคลัสเตอรอุตสาหกรรมในประเทศ นอกจากนี้
การสนับสนุน ติดตาม และประเมินการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความเสื่อมโทรม ตลอดจนปญหาสิ่งแวดลอม
ท่ีทวีความรุนแรง โดยเฉพาะน้ําทวม และภัยแลงแลว การพัฒนาและตอยอดการวิจัย จะเปนการสงเสริมให

รายงานการพัฒนาอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ   (17) 
 



  

 

เกิดความตระหนักในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อีกท้ังประชาชน และหนวยงานภาครัฐมีความ
ตื่นตัวและมีความเขาใจในการบริหารทรพัยากรธรรมชาติโดยใชเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

รายงานการพัฒนาอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ   (18) 
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