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โครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยมีพื้นที่ครอบคลุม 513,115 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 320 ลานไร  โดยมีปญหาหลัก
ในเชิงพื้นที่และเชิงเวลา (spatio-temporal) ทั้งบนพื้นที่สูง พื้นที่ราบ พื้นที่เขตเมือง และเขตอุตสาหกรรม 
รวมถึงพื้นที่ทะเลและชายฝง อาทิ การบุกรุกปาไม ภัยแลง อุทกภัย ไฟปา แผนดินไหว แผนดินถลม การกัด
เซาะชายฝง ความแออัดของชุมชนเมือง มลพิษทางบกและทางทะเล การประมงผิดกฎหมาย การเก็บจัดภาษี
ไมสอดคลองกับสภาพพื้นที่หรือการใชประโยชน การเพาะปลูกพืชในพื้นที่ที่ไมเหมาะสม รวมไปถึงปญหาที่
เกิดข้ึนจากผลกระทบที่มนุษยพัฒนาและสรางขึ้น ไมวาจะเปนสิ่งปลูกสรางหรือจากการจัดการในภาคเกษตร
และภาคอุตสาหกรรม   

จากความตองการปฏิบัติภารกิจในดานตางๆ ที่ตองการขอมูลที่ครอบคลุมทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงเวลา 
ทําใหการสํารวจระยะไกลดวยดาวเทียม จึงเปนทางเลือกในลําดับตนๆ เนื่องจากจะทําใหไดขอมูลที่เปน
ปจจุบัน (Real time updates) และมีความถ่ีที่รวดเร็วตามที่ขีดความสามารถของอุปกรณตรวจวัดสามารถทํา
ได มีศักยภาพและความสามารถในตรวจวัดเชิงพื้นที่ในวงกวาง สามารถตรวจวัดพื้นที่ที่มีความอันตรายหรือไม
สามารถเขาถึงไดงาย และสามารถตรวจวัดสิ่งตาง ๆ โดยไมจํากัดเพียงแตสิ่งที่สายตามนุษยสามารถตอบสนอง
ไดเทานั้น ซึ่งขอมูลจากระบบสํารวจโลกดวยดาวเทียมสามารถนํามาใชในการวางแผน สั่งการ ติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการพื้นที่ตาง ๆ ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการใชงานขอมูลการสํารวจระยะไกลดวยดาวเทียมมาเปนระยะเวลากวา 40 ป  โดย
ในระยะแรกเปนการรับภาพถายจากดาวเทียมตางประเทศเพื่อการแปลผลและตีความดานการสํารวจ ตอมาใน
ป พ.ศ. 2525 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดสรางสถานีรับสัญญาณจากดาวเทียมสํารวจโลกขึ้นที่
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เพื่อรับสัญญาณดาวเทียม LANDSAT โดยเปนสถานีรับสัญญาณแหงแรกในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต สถานีแหงนี้ซึ่งไดถูกโอนใหสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องคการมหาชน) (สทอภ.) รวมถึงศูนยควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไดรับ
การปรับปรุงเปนระยะ ๆ เพื่อใหรับสัญญาณและผลิตภาพถายจากดาวเทียมของประเทศตางๆ เชน 
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุน อินเดีย แคนาดาและไทย เปนตน 

ตอมา คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 และเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547 มีมติ
เห็นชอบใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) โดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องคการมหาชน) (สทอภ.) เปนหนวยงานกลางในการดําเนินโครงการระบบสํารวจโลกของ
ประเทศไทย หรือ ธีออส (Thailand Earth Observation System: THEOS) รวมกับบริษัท EADS Astrium 
ประเทศฝรั่งเศสในลักษณะการคาตางตอบแทน (Counter Trade) รอยละ 100 และไดมีการลงนามในสัญญา
เพื่อการพัฒนาดาวเทียมและระบบภาคพื้นดินที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได
อนุมัติใหผูกพันงบประมาณในการดําเนินโครงการดังกลาว จํานวน 6,515.4698 ลานบาท เปนระยะเวลา 5 ป 
ระหวางปงบประมาณ 2547 – 2551 โดยดาวเทียมธีออสถูกสงขึ้นสูวงโคจรเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 และเริ่ม
ใหบริการขอมูลภาพแกหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 และ
ตอมาไดรับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานชื่อใหมเปน “ดาวเทียมไทยโชต” ชื่อภาษาอังกฤษวา 
“Thaichote” มีความหมายคือ “ดาวเทียมที่ทําใหประเทศไทยรุงเรือง” นับตั้งแตวันที่ 10 ธันวาคม 2554  

ปจจุบันดาวเทียมไทยโชตไดใหบริการภาพแกหนวยงานตาง ๆ ไปแลวกวา 110,000 ภาพ คิดเปนมูลคา
การทดแทนการนําเขาภาพจากดาวเทียมตางประเทศกวา 6,000 ลานบาท โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมากวา 
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6 ป โดยมีการผลิต แปลภาพ วิเคราะหและประยุกตใชงานขอมูลภูมิสารสนเทศจากภาพถายดาวเทียมเพื่อ
ตอบสนองนโยบายดานตาง ๆ ของรัฐบาล ไดแก  

1) การสนับสนุนการบริหารจัดการภัยพิบัติตาง ๆ ทั้ง อุทกภัย แผนดินไหว ภัยแลง และมลพิษทางทะเล
และสงขอมูลดังกลาวใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใชประกอบการแกไขปญหา การฟนฟูพื้นที่และการ
พิจารณาเบิกจายเงินเยียวยาใหกับผูไดรับความเสียหาย 

2) การติดตามประเมินพื้นที่ปลูก และคาดการณผลผลิตขาว เพื่อรายงานและจัดทําฐานขอมูลใหกับ
หนวยงานอื่น ๆ เพื่อใชในการประกันรายไดของเกษตรกรผูปลูกขาว รวมถึงการวางแผนดานการเกษตรของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

3) การนําขอมูลจากดาวเทียมตาง ๆ ไปใชในการวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรปาไม 
ทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ  

4) การใชประโยชนดานความมั่นคง เชน ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายแดน การติดตามพื้นที่
เพาะปลูกพืชเสพติด รวมถึงการวางแผนดานความมั่นคงของประเทศ 

ทั้งนี้ ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดประเมินผลกระทบของโครงการ
พัฒนาดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศไทย พบวาดาวเทียมไทยโชตสามารถสรางคุณทั้งทางตรงและ
ทางออมทางดานตาง ๆ เชน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง การพัฒนาที่ดินและการใชที่ดิน ทรัพยากรน้ํา ปา
ไม การเกษตร ความมั่นคงของชาติ สิ่งแวดลอมและภัยพิบัติ สาธารณูปโภค และดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เปนจํานวน 114,904 ลานบาท ตลอดอายุการใชงาน 10 ป (2551-2561)  

อยางไรก็ตาม ระบบดาวเทียมสํารวจโลก (ธีออส) ของประเทศไทยซึ่งใชงานมาตั้งแต ป พ.ศ. 2552 โดย
มีดาวเทียมไทยโชตเปนดาวเทียมหลักนั้น มีอายุการใชงานครบตามการออกแบบไปแลว ระบบจึงมีความเสีย่งที่
จะหยุดการทํางาน ถึงแมวา สทอภ. จะมีการเตรียมการรับสัญญาณจากดาวเทียมตางประเทศเพื่อรองรับ แต
การใชภาพจากดาวเทียมตางประเทศก็มีขอจํากัดเรื่องสิทธิในการสั่งถายภาพ รวมทั้งการอาจจะถูกปฏิเสธการ
ถายภาพในบางสถานที่หรือบางสถานการณที่เจาของดาวเทียมเห็นวาไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกบันโยบาย
ของประเทศเจาของดาวเทียม ประเทศไทยจึงยังจําเปนที่จะตองมีดาวเทียมถายภาพเพื่อการสํารวจเปนของ
ตนเองเพื่อเปนหลักประกันการมีภาพถายในทุกสถานการณ ประกอบกับ เทคโนโลยีดานดาวเทียมสํารวจและ
ระบบภูมิสารสนเทศตาง ๆ ของโลกมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถแกไขขออุปสรรค
ตาง ๆ ในอดีต แตมีคาใชจายในการดําเนินการที่ต่ําลง ในขณะที่ระบบดาวเทียมสํารวจโลกและระบบภูมิ
สารสนเทศตางๆ ของประเทศไทยนั้นเปนการพัฒนาแบบแยกสวนตามงบประมาณของหนวยงาน ทําใหไม
สามารถสนองความตองการของหนวยปฏิบัติตามภารกิจตาง ๆ ในอนาคตไดครบถวน เชน ดานการเกษตร 
การจัดการน้ําและทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติ การพัฒนาพื้นที่ทางเศรษฐกิจ การสงเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และภารกิจดานความมั่นคง จึงจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาทั้งระบบ ไมใชการจัดหา
ดาวเทียมแตเพียงอยางเดียว แตตองนําความตองการของหนวยงานผูใชงานทั้งหมดมาออกแบบระบบแบบ
บูรณาการเพื่อตอบความตองการในดานตาง ๆ อยางครบถวน 

นอกจากนี้ ในภารกิจดานความมั่นคงยังมีความตองการกลไกเพื่อเชื่อมโยงระบบดาวเทียมถายภาพของ
ประเทศกับภารกิจดานการทหารและความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในอดีตที่ผานมายังมีขอจํากัดดาน
เทคโนโลยีดาวเทียมที่ใชในภารกิจดานพลเรือนและดานการทหารที่แตกตางกัน ประกอบกับบุคลากรของทั้ง
สองฝายมีพื้นฐานและประสบการณความรูที่แตกตางกัน จึงทําใหการสนับสนุนภาพถายและการวิเคราะหภาพ
ตางๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจดานการทหารและความมั่นคงยังมีขอจํากัด  

รวมถึงจากนโยบายการสรางขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับและสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการดานการบินและอวกาศ (Aerospace) ซึ่งเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมเปาหมายที่มี
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ศักยภาพที่จะเปนปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศ และโดยที่เทคโนโลยีดาน
การบินและอวกาศมักจะเกี่ยวเนื่องกัน สามารถตอยอดซึ่งกันและกันไดโดยงาย โครงสรางพื้นฐานและบุคลากร
เพื่อการพัฒนา การสราง การประกอบและทดสอบดาวเทียมและชิ้นสวนดานอวกาศตาง ๆ จะเปนปจจัย
สําคัญที่จะทําใหผลิตภัณฑและบริการดานการบินและอวกาศของประเทศสามารถแขงขันไดทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลกตอไป 

คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 อนุมัติการดําเนินโครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพื่อ
การพัฒนา (THEOS-2) โดยมอบให สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน): 
สทอภ. เปนผูรับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ โครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) 
ประกอบดวยการจัดหาระบบดาวเทียมสํารวจพรอมระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศ
โดยวิธีประกวดราคา และการจัดหาในประเทศโดยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Auction) ซึ่งการ
ดําเนินการในสวนหลังครอบคลุมการกอสรางอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียมจํานวน 1 อาคาร ในวงเงิน
งบประมาณ 120 ลานบาท ผูกพันงบประมาณป พ.ศ. 2560-2561 โดยคาดวาจะสามารถลงนามในสัญญาจาง
ไดภายในเดือนกันยายน 2560 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ที่ปรึกษาโครงการ : ที่ปรึกษา สทอภ. / เจาหนาที่ สทอภ. ที่ไดรับมอบหมาย 
ผูจัดการโครงการ : ผอ.ธอ2 
เจาหนาที่โครงการ : เจาหนาที่ สทอภ. ที่ไดรับมอบหมาย 
    

3. วัตถุประสงคของโครงการ 

3.1. เพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันดานเทคโนโลยีดาวเทียม โดยใชศูนยวิจัยและพัฒนา
ดาวเทียมที่จะมีการสรางขึ้นภายใตโครงการ ซึ่งมีอุปกรณเครื่องมือและหองปฏิบัติการที่ทันสมัยได
มาตรฐานสากล พรอมใหบริการ แกภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ใหนําไปสูการ
สรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศดานเศรษฐกิจอวกาศ (Space Economy) 

3.2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในดานการบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบองครวม ใน 6 ดาน ตามความตองการของ
หนวยงานผูใชหลัก (กห. มท. กษ. ทส. ดท. วท.) และ กระทรวงอื่น ๆ  ไดแก  

3.2.1. ดานการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่
ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจหลักอยางนอย 13 ชนิด ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนการ
คาดการณผลผลิตลวงหนาที่มีประสิทธิภาพ จะเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหแก
ครอบครัวเกษตรกร และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

3.2.2. ดานการบริหารจัดการน้ําแบบองครวม เพื่อเพิ่มคุณภาพของน้ําอุปโภคบริโภคที่สงผลตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  การบริหารจัดการน้ําทุงเพื่อสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหแก
ครอบครัวเกษตรกร และการบริหารจัดการน้ําภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี 
ลดมลพิษและผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 

3.2.3. ดานการจัดการภัยพิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน แจงเตือน อพยพ และบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ (น้ําทวม ไฟปา ภัยแลง) เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย
สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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3.2.4. ดานทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาไม รวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปองกันการบุกรุกปา และ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการปาชุมชนบนฐานความสมดุล
ของการอยูรวมกันระหวางปา (ปาบก/ปาชายเลน) และชุมชน ใหสอดคลองกับการรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

3.2.5. ดานความปลอดภัยทางสังคมและความมั่นคงของชาติ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝาระวัง
พื้นที่ยุทธศาสตรและบริเวณชายแดนของประเทศ รวมไปถึงพื้นที่ทางทะเลและชายฝง เพื่อ
การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล และรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและผลประโยชนแหงชาติทางทะเล   

3.2.6. ดานการจัดการเมือง แนวพื้นที่เศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญของชาติ อาทิ โครงการบริหารจัดการน้ํา โครงการ
เครือขายรถไฟความเร็วสูง การเชื่อมโยงเขตอุตสาหกรรมเดิมเขากับโครงสรางพื้นฐาน  
โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคของเมืองและพื้นที่ เศรษฐกิจสําหรับ 10 กลุม
อุตสาหกรรมอนาคต เปนตน ซึ่งจะเปนการลดปญหาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงระบบ
บริการสาธารณะ ไมวาจะเปนเรื่องสาธารณสุข การศึกษา การเดินทาง แหลงทรัพยากรน้ํา 

3.3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบองครวม ที่ตอบโจทยหลักของประเทศไทย
ตามที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 12  

3.4. เพื่อเพิ่มศักยภาพและตอยอดงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ของประเทศ  โดยผานการสรางดาวเทียมขนาดเล็กขึ้นในประเทศ และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นภูมิ
สารสนเทศ ใน 6 ดาน 

3.5. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรไทยผานการถายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) และการ
อบรม  เพื่อตอยอดพัฒนาองคความรูในการสรางดาวเทียม  การนําภาพถายดาวเทียมไปใชในการ
พัฒนาแอพพลิเคช่ันและโซลูชั่นดานภูมิสารสนเทศ  

4. ความเชื่อมโยง 

4.1. ยุทธศาสตรชาติ 

ขอที่ 2.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ ขอที่ 2.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลให
ความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ดาน ไดแก การ
บริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคงทางทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความ
ไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน และการเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดย
เนนความรวมมือเพื่อปองกัน แกไขขอพิพาทตาง ๆ และการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไกทั้งระดับทวิ
ภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดการระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหาร
จัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใช
ระบบเฝาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย การกําหนดใหปญหายาเสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทําอัน
เปนโจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติเปนปญหาเฉพาะหนาที่ตองไดรับการปองกันและ
แกไขโดยการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวดและจัดการปญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ เชน ปญหา
สถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเขาเมือง การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เปนตน 
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ขอที่ 3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ ขอที่ 3.2 ปองกัน
และแกไขปญหาการคามนุษย รวมถึงปญหาผูหลบหนีเขาเมืองการทารุณกรรมตอแรงงานขามชาติ ขอที่ 3.7 
แกปญหาการไรที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตปาสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองใหแกผูที่
อยูในพื้นที่ที่ไมไดรุกล้ํา และออกมาตรการปองกันการเปลี่ยนมือไปอยูในครอบครองของผูที่มิใชเกษตรกร ใช
เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจทรัพยากรและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัยในมาตรสวนเดียวกัน แกไขปญหาเขตที่ดินทับ
ซอนและแนวเขตพื้นที่ปาที่ไมชัดเจน อันกอใหเกิดขอขัดแยงระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ของรัฐ 

ขอที่ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ขอที่ 6.8 แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝนทั้งที่ทวม
เปนบริเวณกวางและทวมเฉพาะพื้นที่และปญหาขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล และเรงดําเนินการ
จัดสรางแหลงน้ําขนาดเล็กใหกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกใหมากที่สุด ขอที่ 6.10 ปรับปรุงวิธีการ
จัดเก็บภาษีใหจัดเก็บไดอยางครบถวน ขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม เชน ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง ขอที่ 6.15 ในดานเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ ไดแก การปรับโครงสรางการผลิต
สินคาเกษตรใหสอดคลองกับความตองการดวยวิธีการตาง ๆ เชน การแบงเขตเพื่อปลูกพืชผลแตละชนิด และ
การสนับสนุนใหสหกรณของกลุมเกษตรกรมที่ผลิตสินคาเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผูซื้อพืชผลจนถึงการแปร
รูปและการสงออกไดแลวแตกรณี เพื่อใหสหกรณเปนผูคาขายสินคาเกษตรรายใหญอีกรายหนึ่ง ซึ่งจะชวยคาน
อํานาจของกลุมพอคาเอกชนที่มีอยูในปจจุบันใหมีความสมดุลมากขึ้น ขอที่ 6.16 สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใช
เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมที่ใชการออกแบบและสรางสรรค 

ขอที่ 7. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน ขอที่ 7.4 เรงพัฒนาความ
เชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน โดยเรงขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ (GMS) 
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-
เจาพระยา-แมโขง (ACMECS) แผนความรวมมือแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาวชิาการ
และเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแมบทความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะชวยสนับสนุนใหความเชื่อมโยงดาน
การขนสงและระบบโลจิสติกสในอาเซียนสัมฤทธิผลไดอยางเปนรูปธรรม 

ขอที่ 8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา 
และนวัตกรรม ขอที่ 8..1 สนับสนุนการเพิ่มคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุงไปสูเปาหมาย 
โดยไมใหต่ํากวารอยละ 1 ของรายไดประชาชาติและมีสัดสวนขอภาครัฐตอเอกชนในอัตรา 30:70 ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้งนี้ เพื่อใหประเทศมีความสามารถในการแขงขันและมีความกาวหนา
ทัดเทียมกับประเทศอื่นที่มีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน และจัดระบบริหารงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรมใหมีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยมีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน ขอ 8.2 เรงเสริมสรางสังคม
นวัตกรรม โดยสงเสริมการผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน ขอ 8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสราง
พื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการวิจัยและพัฒนา และดานนวัตกรรมซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐาน
ทางปญญาที่สําคัญในการตอยอดสูการใชเชิงพาณิชยของภาคอุตสาหกรรมใหมีความพรอม ทันสมัย และ
กระจายในพื้นที่ตาง ๆ เชน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งศูนยวิเคราะห หองปฏิบัติการ
สถาบัน และศูนยวิจัย เปนตน 

ขอที่ 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน ขอที่ 9.1 ใหความสําคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทาแนวเขตที่ดินของ
รัฐใหชัดเจน เรงรัดกระบวนการพิสูจนสิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยนําระบบสารสนเทศมาใช
เพื่อการบริหารจัดการ ขอที่ 9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิง
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ปริมาณและคุณภาพ จัดใหมีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการ
แผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อลดความซ้ําซอนในการจัดทําแผนงานโครงการ 
เกิดความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบและสอดคลองกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการน้ํา โดยจัดตั้ง
หรือกําหนดกลไกในการบริหารจัดการน้ําพรอมทั้งมีการนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใชในระบบของการ
บริหารจัดการน้ําและการเตือนภัยการชวยใหมีการเขาถึงขอมูลภูมิสารสนเทศในกรณีภัยพิบัติ เพื่อการเกษตร 
และเปนการลดความเหลื่อมล้ํา 

นโยบายอุตสาหกรรมเปาหมายที่มีศักยภาพที่จะเปนปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth 
Engine) ของประเทศ โดยหนึ่งอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมใหมที่ไดรับการสงเสรมิคอื อตุสาหกรรมการขนสงและ
การบินถือ โดยอุตสาหกรรมดังกลาวสามารถตอยอดและยกระดับอุตสาหกรรมดานอวกาศได ซึง่จะชวยยกระดบั
เศรษฐกิจไทยแบบกาวกระโดดได ทั้งนี้เทคโนโลยีดานการบินและอวกาศมักจะเกี่ยวเนื่องกัน สามารถตอยอดซึง่
กันและกันไดโดยงาย โครงสรางพื้นฐานเพื่อการพัฒนา การสราง การประกอบและทดสอบดาวเทยีมและชิน้สวน
ดานอวกาศตางๆ จะเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหผลิตภัณฑและบริการดานการบินและอวกาศของประเทศ
สามารถแขงขันไดทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกตอไป 

4.2. ยุทธศาสตรสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
ขอ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการ และระบบสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

รวมทั้งการพัฒนานโยบาย การกํากับดูแล และการบริหารจัดการ วทน. 
V1 มีระบบสํารวจโลกดวยดาวเทียมของประเทศระยะที่ 2 

4.3. การดําเนินงานตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการผูกพันงบประมาณ 

4.3.1.การจัดหาระบบดาวเทียมสํารวจพรอมระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศ 
โดยใชวิธีประกวดราคาแบบ 2 ซอง เพื่อลงทุนจัดหาระบบดาวเทียมและนําสงดาวเทียม คา
ขอมูลจากกลุมดาวเทียม คาพัฒนาระบบภาคพื้นดิน  คาพัฒนาระบบผลิตและบริการ และคา
พัฒนาระบบประยุกตภูมิสารสนเทศ งบประมาณ งบประมาณ 7,000 ลานบาท ผูกพัน 5 ป 
ตั้งแต ปงบประมาณ 2560  – 2564 โดยปงบประมาณ 2560 จํานวน 1,035 ลานบาท และ
ผูกพันงบประมาณในสวนที่เหลือ ดังนี้ 

̵ ปงบประมาณ 2561 วงเงิน 915 ลานบาท 

̵ ปงบประมาณ 2562 วงเงิน 1,417 ลานบาท 

̵ ปงบประมาณ 2563 วงเงิน 1,750 ลานบาท 

̵ ปงบประมาณ 2564 วงเงิน 1,883 ลานบาท 

4.3.2.การกอสรางอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม งบประมาณ 99.745 ลานบาท ผูกพัน 2 ป 
โดยปงบประมาณ 2561 จํานวน 96.855  ลานบาท และผูกพันงบประมาณ ปงบประมาณ 
2561 วงเงิน 2.89 ลานบาท 

4.3.3.การจัดหาอุปกรณเครื่องมือสําหรับการประกอบและทดสอบดาวเทียม โดยเปนงบประมาณ 
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 83.2 ลานบาท และ ปงบประมาณ 2562 จํานวน 172.8 ลานบาท 
แบงเปน 

4.3.3.1. การจัดหาอุปกรณเครื่องมือสําหรับการประกอบและทดสอบดาวเทียม สําหรับอาคาร
วิจัยและพัฒนาระบบดาวเทียม ปงบประมาณ 2561 จํานวน 40 ลานบาท  
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4.3.3.2. การจัดหาอุปกรณเครื่องมือสําหรับการประกอบและทดสอบดาวเทียม สําหรับอาคาร
ประกอบและทดสอบดาวเทียม ปงบประมาณ 2561 จํานวน 43.2 ลานบาท และ 
ปงบประมาณ 2562 จํานวน 172.8 ลานบาท 

4.3.4.การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ICT งบประมาณ 4 ป จํานวน 100 ลานบาท โดยปงบประมาณ 
2561 จํานวน 10 ลานบาท และผูกพันงบประมาณ ดังนี้ 

̵ ปงบประมาณ 2562 วงเงิน 45 ลานบาท 

̵ ปงบประมาณ 2563 วงเงิน 30 ลานบาท 

̵ ปงบประมาณ 2564 วงเงิน 15 ลานบาท 

4.3.5.งบดําเนินงาน ไดแก การบริหารโครงการ การถายทอดเทคโนโลยี การสงเสริมผูประกอบการใน
ประเทศ งบประมาณ 4 ป จํานวน 300 ลานบาท ปงบประมาณ 2561 วงเงิน 25 ลานบาท 
ปงบประมาณ 2562 วงเงิน 99 ลานบาท ปงบประมาณ 2563 วงเงิน 106 ลานบาท และ
ปงบประมาณ 2564 วงเงิน 70 ลานบาท  

 
5. กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ 

5.1. งบประมาณ 
5.1.1. ระบบดาวเทียมสํารวจพรอมระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคช่ันภูมิสารสนเทศ 

งบประมาณ 6,985 ลานบาท ผูกพัน 5 ป ตั้งแต ปงบประมาณ 2560 – 2564  

ปงบประมาณ 
งบประมาณ 

ตาม พ.ร.บ. 
เงินรายได เงินทุน สทอภ. 

เงินบริหาร
ความเสี่ยง 

เงินนวัตกรรม รวม 

ปงบประมาณ 2560 1,035,000,000 - - - - 1,035,000,000 

ปงบประมาณ 2561 915,000,000 - - - - 915,000,000 

ปงบประมาณ 2562 1,417,000,000 - - - - 1,417,000,000 

ปงบประมาณ 2563 1,750,000,000 - - - - 1,750,000,000 

ปงบประมาณ 2564 1,883,000,000 - - - - 1,883,000,000 

 
5.1.2. การกอสรางอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม  

งบประมาณ 99.745 ลานบาท ผูกพัน 2 ป ปงบประมาณ 2561 – 2562 

ปงบประมาณ 
งบประมาณ 

ตาม พ.ร.บ. 
เงินรายได เงินทุน สทอภ. 

เงินบริหาร
ความเสี่ยง 

เงินนวัตกรรม รวม 

ปงบประมาณ 2561 96,000,000 855,000 - - - 96,855,000 

ปงบประมาณ 2562 2,890,000 - - - - 2,890,000 

 
5.1.3. การจัดหาอุปกรณเครื่องมือสําหรับการประกอบและทดสอบดาวเทียม สําหรับอาคารวิจัย

และพัฒนาระบบดาวเทียม  
งบประมาณ 40 ลานบาท 

ปงบประมาณ 
งบประมาณ 

ตาม พ.ร.บ. 
เงินรายได เงินทุน สทอภ. 

เงินบริหาร
ความเสี่ยง 

เงินนวัตกรรม รวม 



แบบเสนอโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  รหัสโครงการ [61087] 

8 

 

ปงบประมาณ 2561 40,000,000 - - - - 40,000,000 

 
5.1.4. การจัดหาอุปกรณเครื่องมือสําหรับการประกอบและทดสอบดาวเทียม สําหรับอาคาร

ประกอบและทดสอบดาวเทียม  
งบประมาณ 216 ลานบาท ผูกพัน 2 ป ปงบประมาณ 2561 – 2562 

ปงบประมาณ 
งบประมาณ 

ตาม พ.ร.บ. 
เงินรายได เงินทุน สทอภ. 

เงินบริหาร
ความเสี่ยง 

เงินนวัตกรรม รวม 

ปงบประมาณ 2561 43,200,000 - - - - 43,200,000 

ปงบประมาณ 2562 172,800,000 - - - - 172,800,000 

 
5.1.5. การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ICT งบประมาณ 4 ป จํานวน 100 ลานบาท  

งบประมาณ 100 ลานบาท ผูกพัน 4 ป ปงบประมาณ 2561 – 2564 

ปงบประมาณ 
งบประมาณ 

ตาม พ.ร.บ. 
เงินรายได เงินทุน สทอภ. 

เงินบริหาร
ความเสี่ยง 

เงินนวัตกรรม รวม 

ปงบประมาณ 2561 10,000,000 - - - - 10,000,000 

ปงบประมาณ 2562 45,000,000 - - - - 45,000,000 

ปงบประมาณ 2563 30,000,000 - - - - 30,000,000 

ปงบประมาณ 2564 15,000,000 - - - - 15,000,000 

 
5.1.6. งบดําเนินงาน ไดแก การบริหารโครงการ การถายทอดเทคโนโลยี การสงเสริมผูประกอบการ

ในประเทศ  
งบประมาณ 300.10 ลานบาท ผูกพัน 5 ป ปงบประมาณ 2560 – 2564 

ปงบประมาณ 
งบประมาณ 

ตาม พ.ร.บ. 
เงินรายได เงินทุน สทอภ. 

เงินบริหาร
ความเสี่ยง 

เงินนวัตกรรม รวม 

ปงบประมาณ 2560 - - - - -  
ปงบประมาณ 2561 25,100,000 - - - - 25,100,000 

ปงบประมาณ 2562 99,000,000 - - - - 99,000,000 

ปงบประมาณ 2563 106,000,000 - - - - 106,000,000 

ปงบประมาณ 2564 70,000,000 - - - - 70,000,000 

 
5.2. กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ 

5.2.1. ระบบดาวเทียมสํารวจพรอมระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคช่ันภูมิสารสนเทศ 
 

กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1) การจัดหาระบบดาวเทียม

สํารวจพรอมระบบภาคพื้นดิน
และระบบแอพพลเิคชั่นภูมิ
สารสนเทศ (การบริหาร

รายละเอียดตามขอ 8. 7,000 ธอ2 
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กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
โครงการ) 

 
5.2.2. การกอสรางอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม  

 
กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1) การกอสรางอาคาร อาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม
ตรวจรับตามสัญญาจางกอสราง จํานวน 
14 งวดงาน  

98,890,000 ธอ2 

2) การควบคุมงาน การติดตามควบคุมงานกอสราง 
 

855,000 
 

 

ธอ2 

สปท. 
ฝพอ. 

บุญชุบ / มาลิน / 
อัฐราวุฒ ิ

 
5.2.3. การจัดหาอุปกรณเครื่องมือสําหรับการประกอบและทดสอบดาวเทียม สําหรับอาคารวิจัย

และพัฒนาระบบดาวเทียม  
 

กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1) การจัดหาอุปกรณเครื่องมือ

สําหรับการประกอบและ
ทดสอบดาวเทียม สําหรบั
อาคารวิจัยและพัฒนาระบบ
ดาวเทียม 

อุปกรณเครื่องมือสําหรับการประกอบ
และทดสอบดาวเทียม 

 เครื่องมือวัดสําหรับพัฒนาอุปกรณ 
Sub-System 

 อุปกรณ และเครื่องมือวัดทางคลื่น 
และสนามแมเหล็กไฟฟา (RF) 

 อุปกรณ และชุดทดลอง Cubesat 

40,000,000 ธอ2 

 
5.2.4. การจัดหาอุปกรณเครื่องมือสําหรับการประกอบและทดสอบดาวเทียม สําหรับอาคาร

ประกอบและทดสอบดาวเทียม  
 

กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1) การจัดหาอุปกรณเครื่องมือ

สําหรับการประกอบและ
ทดสอบดาวเทียม สําหรบั
อาคารประกอบและทดสอบ
ดาวเทียม 

อุปกรณเครื่องมือสําหรับการประกอบ
และทดสอบดาวเทียม 

 หอง clean room class 100k และ 
100 

 Vibration test 
 Thermal Vacuum Chamber 
 Mass Properties Measurement 

216,000,000 ธอ2 
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กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
 Seismic Block 

 
5.2.5. การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ICT งบประมาณ 4 ป จํานวน 100 ลานบาท  

 
กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1) การปรับปรงุโครงสรางพื้นฐาน 
ICT งบประมาณ 4 ป จํานวน 
100 ลานบาท 

โครงสรางพื้นฐาน ICT (อุปกรณ
เครือขายสําหรับเชื่อมโยงผูใชงาน) 

100,000,000 ธอ2 

 
5.2.6. งบดําเนินงาน ไดแก การบริหารโครงการ การถายทอดเทคโนโลยี การสงเสริมผูประกอบการ

ในประเทศ  
 

กิจกรรม ผลผลิต งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1) การบริหารโครงการ การ

ถายทอดเทคโนโลยี การ
สงเสริมผูประกอบการใน
ประเทศ 

การบริหารโครงการ การถายทอด
เทคโนโลยี การสงเสริมผูประกอบการใน
ปร ะ เ ทศ สํ าห รั บก าร ดํ า เ นิ นก า ร
รายละเอียดตามขอ 8. 

300,100,000 ธอ2 

สอร. 
 

 
5.3. หมวดรายจาย 

5.3.1. ระบบดาวเทียมสํารวจพรอมระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคช่ันภูมิสารสนเทศ 
 

รายละเอียดงบประมาณตามหมวดงบประมาณ งบประมาณ 
หมายเหต ุ

พ.ร.บ. 
พ.ร.บ. 
(15%) 

1. คาครุภัณฑ        

    

2 คาจางเหมา 7,000,000,000 7,000,000,000  

2.1 ระบบดาวเทียมสํารวจพรอมระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคชั่น
ภูมิสารสนเทศ 

7,000,000,000 7,000,000,000  

3. คาเงินเดือนลูกจางโครงการ    
    

4. คาตอบแทน ใชสอย วัสด ุ    

4.1 คาตอบแทน    
    

4.2 คาวัสดุ    

    

4.3 คาใชสอย    
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รายละเอียดงบประมาณตามหมวดงบประมาณ งบประมาณ 
หมายเหต ุ

พ.ร.บ. 
พ.ร.บ. 
(15%) 

    

5. รายจายอื่น ๆ    

    

รวม 7,000,000,000 7,000,000,000  

 
 

5.3.2. การกอสรางอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม 
 

รายละเอียดงบประมาณตามหมวดงบประมาณ งบประมาณ 
หมายเหต ุ

พ.ร.บ. 
พ.ร.บ. 
(15%) 

1. คาครุภัณฑ        

    

2 คาจางเหมา 99,745.000 98,890,000  

2.1 การกอสรางอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม 98,890,000 98,890,000  
2.2 การติดตามควบคุมงานกอสราง 
2.2.1 หน.ผูควบคุมงาน (350 บาท *300 วัน *1 คน) = 105,000 บาท 
2.2.2 ผูควบคุมงาน (300 บาท *300 วัน *5 คน) = 450,000 บาท 
2.2.3 คาเดินทาง (1,000 บาท * 300 วัน) = 300,000 บาท 

855,000 -  

3. คาเงินเดือนลูกจางโครงการ    
    

4. คาตอบแทน ใชสอย วัสด ุ    

4.1 คาตอบแทน    
    

4.2 คาวัสดุ    

    

4.3 คาใชสอย    

    

5. รายจายอื่น ๆ    

    

รวม 99,745,000 98,890,000  
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5.3.3. การจัดหาอุปกรณเครื่องมือสําหรับการประกอบและทดสอบดาวเทียม สําหรับอาคารวิจัย
และพัฒนาระบบดาวเทียม  

 

รายละเอียดงบประมาณตามหมวดงบประมาณ งบประมาณ 
หมายเหต ุ

พ.ร.บ. 
พ.ร.บ. 
(15%) 

1. คาครุภัณฑ        

    

2 คาจางเหมา 40,000,000 40,000,000  

2.1 การจัดหาอุปกรณเครื่องมือสําหรับการประกอบและทดสอบดาวเทียม 
สําหรับอาคารวิจัยและพัฒนาระบบดาวเทียม 

40,000,000 40,000,000  

3. คาเงินเดือนลูกจางโครงการ    
    

4. คาตอบแทน ใชสอย วัสด ุ    

4.1 คาตอบแทน    
    

4.2 คาวัสดุ    

    

4.3 คาใชสอย    

    

5. รายจายอื่น ๆ    

    

รวม 40,000,000 40,000,000  

 
5.3.4. การจัดหาอุปกรณเครื่องมือสําหรับการประกอบและทดสอบดาวเทียม สําหรับอาคาร

ประกอบและทดสอบดาวเทียม  
 

รายละเอียดงบประมาณตามหมวดงบประมาณ งบประมาณ 
หมายเหต ุ

พ.ร.บ. 
พ.ร.บ. 
(15%) 

1. คาครุภัณฑ        

    

2 คาจางเหมา 216,000,000 216,000,000  

2.1 การจัดหาอุปกรณเครื่องมือสําหรับการประกอบและทดสอบดาวเทียม 
สําหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม 

216,000,000 216,000,000  

3. คาเงินเดือนลูกจางโครงการ    
    

4. คาตอบแทน ใชสอย วัสด ุ    
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รายละเอียดงบประมาณตามหมวดงบประมาณ งบประมาณ 
หมายเหต ุ

พ.ร.บ. 
พ.ร.บ. 
(15%) 

4.1 คาตอบแทน    
    

4.2 คาวัสดุ    

    

4.3 คาใชสอย    

    

5. รายจายอื่น ๆ    

    

รวม 216,000,000 216,000,000  

 
5.3.5. การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ICT งบประมาณ 4 ป จํานวน 100 ลานบาท 

 

รายละเอียดงบประมาณตามหมวดงบประมาณ งบประมาณ 
หมายเหต ุ

พ.ร.บ. 
พ.ร.บ. 
(15%) 

1. คาครุภัณฑ        

-    

2 คาจางเหมา 100,000,000 100,000,000  

2.1 การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ICT ระยะที่ 1 10,000,000 10,000,000  
2.2 การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ICT ระยะที่ 2 30,000,000 30,000,000  
2.3 การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ICT ระยะที่ 3 30,000,000 30,000,000  
2.4 การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ICT ระยะที่ 4 30,000,000 30,000,000  

3. คาเงินเดือนลูกจางโครงการ    

-    
4. คาตอบแทน ใชสอย วัสด ุ    

4.1 คาตอบแทน    

-    

4.2 คาวัสดุ    

-    
4.3 คาใชสอย    

-    

5. รายจายอื่น ๆ    

-    

รวม 100,000,000 100,000,000  

 



แบบเสนอโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  รหัสโครงการ [61087] 

14 

 

5.3.6. งบดําเนินงาน ไดแก การบริหารโครงการ การถายทอดเทคโนโลยี การสงเสริมผูประกอบการ
ในประเทศ 

(ประมาณการจํานวนคนและจํานวนวัน อางอิงตาม ITB ทั้งนี้จะตองดําเนินการปรับปรุงใหถูกตองตามผลการ
เจรจาสัญญา ซึ่งคาดวาจะตองขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม) 

รายละเอียดงบประมาณตามหมวดงบประมาณ งบประมาณ 
หมายเหต ุ

พ.ร.บ. 
พ.ร.บ. 
(15%) 

1. คาครุภัณฑ        

-    

2 คาจางเหมา    

-    

3. คาเงินเดือนลูกจางโครงการ 179,010,000 179,010,000  

3.1 คาจางลูกจางโครงการดานการพัฒนาดาวเทียมหลัก ปฏิบัติงานใน
ประเทศ (21 คน x  21 เดือน x 30,000 บาท) 

13,230,000 13,230,000  

3.2 คาจางลูกจางโครงการดานการพัฒนาดาวเทียมหลัก ปฏิบัติงานใน
ตางประเทศ (21 คน x  30 เดือน x 30,000 บาท) 

18,900,000 18,900,000  

3.3 คาจางลูกจางโครงการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก ปฏิบัติงานใน
ประเทศ (41 คน x  51 เดือน x 30,000 บาท) 

62,730,000 62,730,000  

3.4 คาจางลูกจางโครงการพัฒนาระบบภาคพื้นดิน ปฏิบัติงานในประเทศ 
(14 คน x  51 เดือน x 30,000 บาท) 

21,420,000 21,420,000  

3.5 คาจางลูกจางโครงการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศ 
ปฏิบัติงานในประเทศ (41 คน x  51 เดือน x 30,000 บาท) 

62,730,000 62,730,000  

4. คาตอบแทน ใชสอย วัสด ุ    

4.1 คาตอบแทน    

คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก ลูกจางโครงการดานการพัฒนาดาวเทียมหลัก 
ปฏิบัติงานในตางประเทศ (21 คน x  30 เดือน x 30,000 บาท) 

18,900,000 18,900,000  

4.2 คาวัสดุ    

คาวัสดุสํานักงาน 100,000 100,000  
4.3 คาใชสอย    

-    

5. รายจายอื่น ๆ 102,090,000 102,090,000  

5.1 คาฝกอบรมระดับผูใชงานระบบ (1,200 คน x  3 วัน x 600 บาท) 2,160,000 2,160,000  
5.2 การบริหารโครงการ และการตรวจรับในขั้นตอนตาง ๆ ตลอดชวง
ระยะเวลาของโครงการ 

70,000,000 70,000,000  

5.3 การสงเสริมสถาบันวิจัยและผูประกอบการในประเทศสามารถผลิต
ชิ้นสวน หรือพัฒนาระบบยอยเพื่อใชงานในระบบดาวเทียม  

29,930,000 29,930,000  

รวม 300,100,000 300,100,000  
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6. วิธีการดําเนินงาน 
6.1. พื้นที่ดําเนินการ : อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ สทอภ. ศูนยราชการแจงวัฒนะ กทม. หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ และบริษัทคูสัญญาตางประเทศ 
6.2. ขั้นตอนการดําเนินงาน (Work breakdown structure) 

6.2.1. ระบบดาวเทียมสํารวจพรอมระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคช่ันภูมิสารสนเทศ 

กิจกรรมปงบประมาณ 2561 
2560 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 x x x x x x x x x x x 

 
6.2.2. การกอสรางอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม  

กิจกรรมปงบประมาณ 2561 
2560 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
x x x x x x x x x x x x 

 
6.2.3. การจัดหาอุปกรณเครื่องมือสําหรับการประกอบและทดสอบดาวเทียม สําหรับอาคารวิจัย

และพัฒนาระบบดาวเทียม 

กิจกรรมปงบประมาณ 2561 
2560 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
x x x x x x x x x x x x 

 
6.2.4. การจัดหาอุปกรณเครื่องมือสําหรับการประกอบและทดสอบดาวเทียม สําหรับอาคาร

ประกอบและทดสอบดาวเทียม 

กิจกรรมปงบประมาณ 2561 
2560 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
x x x x x x x x x x x x 

 
6.2.5. การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ICT 

กิจกรรมปงบประมาณ 2561 
2560 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
x x x x x x x x x x x x 
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6.2.6. งบดําเนินงาน ไดแก การบริหารโครงการ การถายทอดเทคโนโลยี การสงเสริมผูประกอบการ
ในประเทศ 

กิจกรรมปงบประมาณ 2561 
2560 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
x x x x x x x x x x x x 

 
7. ตัวชี้วัด 

7.1. ตัวชี้วัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -  
 

7.2. ตัวชี้วัดสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
 
7.3. ตัวชี้วัดโครงการ 

(เสนอตัวช้ีวัดยอย) 
ชื่อตัวช้ีวัด :  การดําเนินโครงการเปนไปตามแผน 
ระดับการวัดผล : 

รายละเอียด ระดับ 

การดําเนินโครงการชากวาแผนเกินกวา 15% ระดับ 1 

การดําเนินโครงการชากวาแผนไมเกิน 15% ระดับ 2 

การดําเนินโครงการเปนไปตามแผน ระดับ 3 

การดําเนินโครงการเร็วกวาแผนไมเกิน 15% ระดับ 4 

การดําเนินโครงการเร็วกวาแผนเกินกวา 15% ระดับ 5 

 
8. ผลผลิตที่ไดจากการดําเนินงาน (Output) 

8.1. ดาวเทียมสํารวจและการปรับปรุงระบบสถานีรับสัญญาณและผลิตภาพถายจากดาวเทียมของ
ประเทศ ประกอบดวย สิทธิ์การเขาถึงขอมูลจากกลุมดาวเทียมมากกวา 25 ดวง ดาวเทียมหลักแบบ
เชิงแสง (Optical) รายละเอียดสูงมาก 1 ดวง ดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถใน
การสรางดาวเทียม 1 ดวง ระบบสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมแบบหลายดวงของพลเรือน
และความมั่นคง 

8.2. ระบบผลิตและบริการภูมิสารสนเทศจากภาพถายดาวเทียม ประกอบดวย ระบบการประมวลผลและ
ผลิตภาพดาวเทียม ระบบคลังขอมูลเชื่อมโยงกับระบบของหนวยงานความมั่นคง 

8.3. ระบบประยุกตใชประโยชนภูมิสารสนเทศจากภาพถายดาวเทียมของหนวยปฏิบัติตามภารกิจเพือ่การ
ประยุกตใชงานในสาขาตาง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

8.4. โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปรับปรุงเพื่อเชื่อมโยงหนวยงานที่เกี่ยวของกับการผลิต
และการใชงานภูมิสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล 

8.5. ขีดความสามารถของประเทศดานเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและบริการดานอวกาศและภูมิสารสนเทศ
จากการสํารวจจากระยะไกล ประกอบดวย ศูนยพัฒนา สราง ประกอบและทดสอบดาวเทียม 1 แหง 
ดาวเทียมจําลอง (Engineering Model) สําหรับการวิจัยและการสรางดาวเทียมในอนาคต ใน
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ประเทศไทย บุคลากรไดรับการพัฒนาผานการรวมสรางดาวเทียมและระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการ
ประยุกตใช ไมนอยกวา 100 คน และผานการฝกอบรม (Training) ไมนอยกวา 1,000 คน 

 
9. ผลลัพธที่เกิดขึ้น (Outcome) 

9.1. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการติดตามและประเมินสถานการณทาง เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงพื้นที่ที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงและ
ผลประโยชนของประเทศ 

9.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพื้นที่ของประเทศ ลดคาใชจาย เพิ่มศักยภาพในการกําหนดนโยบาย 
การตัดสินใจและการสั่งการดานการจัดการพื้นที่ตางๆ ของประเทศในทุกมิติ 

9.3. มีหลักประกันการเขาถึงขอมูลภาพถายดาวเทียมในสถานที่และเวลาที่ตองการ 
9.4. ลดคาใชจายในการซื้อภาพรายละเอียดสูงมากของประเทศ 
9.5. สรางขีดความสามารถของประเทศดานอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยานของประเทศ ไดแก 

9.5.1. มีโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาดานอวกาศและอากาศยานของประเทศ รวมถึงการ
สรางดาวเทียม เชน Assembly Integration and Testing (AIT) Facility 

9.5.2. การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและผูประกอบการไทย ผานการถายโอนความรูดาน
เทคโนโลยี (Technology Transfer) ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ ทั้งดานปลายน้ํา 
กลางน้ํา และตนน้ํา การดูแลบํารุงรักษา การสงเสริมผูประกอบการในประเทศเพื่อผลิต
ชิ้นสวนดาวเทียม และการพัฒนาระบบยอยเพื่อการใชงานในระบบดาวเทียม 

10. คุณคาที่เกิดขึ้น (Value) 
10.1. ภายใน สทอภ. 

 
 คิดเปนมูลคาผลประโยชน (*อธิบายวิธีการประเมินโดยยอ)  
 
ดานเศรษฐกิจ :     280.05  ลานบาท (พ.ศ. 2561) ( (((Z 
ดานสังคม :        บาท 
ดานสิ่งแวดลอม :       บาท 
ดานการจัดหารายได :      บาท 
ดานอื่นๆ :        บาท 
 

รายไดที่เปนตัวเงินที่มาจากการขายขอมูลดาวเทียมแบงเปนรายไดทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
โดยรายไดจากการขายขอมูลดาวเทียมเชิงแสงความละเอียดสูงในประเทศ ประมาณการโดยอิงรายไดป พ.ศ. 
2557 จํานวน 40 ลานบาท และปรับเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3 ตอป ดังนี้ 
 หนวย : ลานบาท 

รายการ 2557 2558 2559 2560 
รายไดจากการขายขอมูลดาวเทียม (ในประเทศ) 40.00 41.20 42.44 43.71 
 

รายไดจากการขายขอมูลดาวเทียมในตางประเทศ ประมาณการไดอางอิงรายงานจาก Euroconsult 
ที่ระบุวาผลิตภัณฑจากดาวเทียมระบบเชิงแสงความละเอียดสูงคิดเปนสัดสวนรอยละ 61 ของมูลคาการ
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จําหนายภาพถายใน พ.ศ. 2554 หรือ 840 ลานเหรียญสหรัฐ และสมมุติวาประเทศไทยจะสามารถทําสวนแบง
รายไดได 0.65% ในปเดียวกัน และปรับรายไดเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3 ตอป 
 หนวย : ลานบาท 

รายการ 2554 2557 2558 2559 2560 
รายไดจากการขายขอมูลดาวเทียม (ตางประเทศ) 191.10 208.82 215.08 221.54 228.18 
 

สรุปผลประโยชนของโครงการในรูปแบบของตัวเงินจากการขายขอมูลดาวเทียม (ปรับรายไดเพิ่มขึ้น
ในอัตรารอยละ 3 ตอป) ไดดังนี้ 
 หนวย : ลานบาท 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
รายไดจากการขายขอมูลดาวเทียม 271.89 280.05 288.45 297.1 306.01 315.00 324.45 334.18 
 

รายการ 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 
รายไดจากการขายขอมูลดาวเทียม 344.21 354.54 365.17 376.13 387.41 399.03 411.00 
  

อนึ่ง การขายขอมูลดาวเทียมเชิงแสงความละเอียดสูงจะสามารถดําเนินการอยางเปนรูปธรรมไดหลัง
การสงขึ้นสูวงโคจรและทดสอบบนวงโคจรแลวเสร็จ (เริ่มป พ.ศ. 2565) 

 
10.2. ภายนอก สทอภ.* 

ดานสังคม เศรษฐกจิ และสิ่งแวดลอม : 2,863.73 ลานบาทตอป (พ.ศ. 2565) 

ดานเศรษฐกิจ :       ลานบาทตอป 

ดานสังคม :       ลานบาทตอป 

ดานสิ่งแวดลอม :       ลานบาทตอป 

ดานการจัดหารายได :      ลานบาทตอป 

ดานอื่น ๆ :       บาท 
 

นอกจากผลประโยชนในรูปตัวเงินจากการขายขอมูลดาวเทียม ที่กลาวมาขางตนแลว โครงการฯ ยัง
สามารถที่จะอํานวยประโยชน จากการประยุกตใชงานทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม ซึ่งมี 6 ดาน 
กลาวคือ (1) การจัดการเกษตร (2) การจัดการน้ําแบบองครวม (3) การจัดการภัยพิบัติ (4) ภูมิอากาศและ
สิ่งแวดลอม (5) ผลประโยชนทางสังคมและความมั่นคง (6) การจัดการเมืองและเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ 
แสดงในรายละเอียดไดดังนี้  
การจัดการเกษตร  

ผลประโยชนจากการเพิ่มมูลคา (Value Creation) นั้นไดจาก Total Factor Productivity ที่เพิ่มขึ้น
จากการใชประโยชนของดาวเทียมเชิงแสงรายละเอียดสูงในภาคการเกษตรและประมง (รายละเอียดการ
คํานวณในภาคผนวก) โดยทําการประมาณการผลประโยชนสูงสุด (เมื่อมีการยอมรับเทคโนโลยีเต็ม 100%) 
เปนตัวเลขข้ันต่ําเพียงหนึ่งในสิบของผลิตภาพการผลิตรวมที่เปนเปาหมายของ (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ที่ รอยละ 2.5 ตอป นั่นคือในที่นี้ สมมติใหผลประโยชนจากการใชประโยชนของ
ดาวเทียมเชิงแสงรายละเอียดสูงมากในภาคการเกษตรและประมง เมื่อมีการยอมรับใชเทคโนโลยีเต็ม 100% 
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จะทําใหเกิดการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมที่ราว 0.25% ตอป เทานั้น จากนั้นคณะทํางานไดทําการ
ประมาณการ Adoption Rate หรืออัตราการยอมรับนวัตกรรมที่คอย ๆ เพิ่มขึ้นจากศูนยถึงรอยเปอรเซ็นต 
(รายละเอียดในการประมาณการในภาคผนวก) เปน 3 กรณี คือ กรณี Low Medium และ High Adoption 
Rate ซึ่งทําใหไดผลประโยชนจากการจัดการเกษตร (รวมเพื่อการประมงดวย) ดังตาราง (หนวย: ลานบาทตอ
ป) 

 
 

Agriculture Application Benefits  Fishery Application Benefits 
Year Low Median High  Year Low Median High 
2565 10.38 64.90 140.19  2565 2.56 15.98 34.51 
2566 22.11 145.90 330.50  2566 5.44 35.92 81.37 
2567 35.35 245.71 578.31  2567 8.70 60.49 142.38 
2568 50.26 366.76 882.79  2568 12.37 90.30 217.34 
2569 67.05 510.68 1,228.75  2569 16.51 125.73 302.51 
2570 85.92 677.68 1,584.11  2570 21.15 166.84 390.00 
2571 107.09 865.86 1,907.37  2571 26.37 213.17 469.59 
2572 130.81 1,070.70 2,164.68  2572 32.20 263.60 532.94 
2573 157.31 1,284.98 2,344.46  2573 38.73 316.36 577.20 
2574 186.87 1,499.47 2,456.91  2574 46.01 369.17 604.88 

 

การจัดการน้ําแบบองครวม การจัดการภัยพิบัติ และภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม 
คณะทํางานวิเคราะหความคุมคาลงทุนฯ ไดใชขอมูลจากการศึกษาของ AWR Lloyd (2556) ที่ทํา

การเฉลี่ยผลประโยชนจากการปองกันน้ําทวม การปองกันและวางแผนภัยพิบัติ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 10 ป (ชวงป 2001-2010) โดยกําหนดใหเปนกรณีฐาน และเพิ่ม/ลด 10% สําหรับกรณีต่ําที่สุด
และสูงที่สุด จึงไดมูลคาผลประโยชนดังตาราง (หนวย: ลานบาทตอป) 

 
 

ผลประโยชนทางสังคมและความมั่นคง 
ในการประมาณผลประโยชนดานสังคมและความมั่นคง คณะทํางานไดทบทบทวนการศึกษา การ

ประมาณการณมูลคาผลประโยชนจากดาวเทียมไทยโชต อางอิงจากบทวิจัยและการศึกษาของมหาวิทยาลัย
หอการคาไทย ในป 2553 ซึ่งสรุปผลการศึกษาดังนี้  

หนวย : ลานบาทตอป ผลประโยชนจากดาวเทียมไทยโชต 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (การอนุรักษผืนดิน) 4,293.1 
การใชที่ดิน 42.9 
การบริหารจัดการน้ํา 35.5 
ทรัพยากรปาไม 4,256.6 
การเกษตร 2,599.0 
การปองกันประเทศและความมั่นคง 45.4 

Application Benefits Low Base High

Flood-Related Benefits 1,638.00     1,820.00     2,002.00     

Weather Disaster Prevention and Planning 20.23          22.47          24.72          

Water Resource Management 71.82          79.80          87.78          

Total Application Benefits 1,730.05   1,922.27   2,114.50   
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หนวย : ลานบาทตอป ผลประโยชนจากดาวเทียมไทยโชต 

การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและภัยพิบัติ 86.5 
โครงสรางสาธารณูปโภค 0.1 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 131.3 
รวม 11,490.4 

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. โครงการประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศ
ไทย. 2553 อางถึงใน AWR Lloyd 2556 

ดังนั้นเพื่อเปนการประมาณการผลประโยชนที่ระมัดระวัง คณะทํางานจึงใชผลประโยชนในหมวดการ
ปองกันประเทศและความมั่นคง ที่ประมาณการไดปละ 45.4 ลานบาทเปนกรณีฐาน และเพิ่ม/ลด รอยละ 10 
เพื่อเปนกรณีสูงที่สุด และกรณีตํ่าที่สุด  
การจัดการเมืองและเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ 

การวางผังเมืองนั้น ตองการภาพถายความละเอียดสูงเพื่อทําการวิเคราะหการใชประโยชนจากที่ดิน 
ทั้งการเกษตร อุตสาหกรรม ที่อยูอาศัย กิจกรรมเชิงพาณิชย การจราจร การขนสงระหวางประเทศ ทั้งทางบก 
ทางน้ํา การมีภาพถายที่มีความละเอียดสูงประกอบกับการไดขอมูลในปริมาณและเวลาที่ตองการ ชวยให
สามารถตัดสินใจกําหนดกระบวนการวางผังเมืองและการบริหารจัดการเปนไปไดโดยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้ง
ยังชวยสงเสริมความเปนอยูและการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวอีกดวย ทั้งนี้คณะทํางานใช
ผลประโยชนสองสวนที่จัดทําโดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ดังตารางขางตน มาเปนกรณีฐานคือ 
ผลประโยชนการใชที่ดินและโครงสรางสาธารณูปโภค รวมมูลคา 43.0 ลานบาทตอป และและเพิ่ม/ลด รอยละ 
10 เพื่อเปนกรณีสูงที่สุด และกรณีตํ่าที่สุด  

สรุปผลประโยชนที่จะนํามาคํานวณ มีทั้งหมด 6 ดาน ไดแก กลาวคือ (1) การจัดการเกษตร (2) การ
จัดการน้ําแบบองครวม (3) การจัดการภัยพิบัติ  (4) ภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม (5) ผลประโยชนทางสังคมและ
ความมั่นคง (6) การจัดการเมืองและเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ ซึ่งจากขอมูลขางตนทั้งหมด จึงทําใหไดผล
ประโยชนในการประยุกตใชงานทั้งสิ้น 3 กรณี คือกรณีฐาน (Based Case) กรณีสูง (High Case) และกรณีต่ํา 
(Low Case) ดังนี้ (หนวย: ลานบาทตอป)                              

ผลประโยชนเชิงประยุกตรวม 

ป ต่ํา กลาง สูง 

2565   1,822.55    2,091.55    2,386.44  

2566   1,837.17    2,192.49    2,576.31  

2567   1,853.66    2,316.88    2,885.12  

2568   1,872.25    2,467.73    3,264.58  

2569   1,893.17    2,647.08    3,695.70  

2570   1,916.68    2,855.19    4,138.55  

2571   1,943.07    3,089.70    4,541.40  

2572   1,972.62    3,344.97    4,862.06  
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ผลประโยชนเชิงประยุกตรวม 

2573   2,005.65    3,612.01    5,086.10  

2574   2,042.49    3,879.31    5,226.23  

ที่มา: การคํานวณและการรวบรวมของคณะทํางานวิเคราะหความคุมคาลงทุนฯ 
 
*หมายเหตุ : คุณคาที่เกิดขึ้นสูภายนอกหมายถึง 1) ประเทศชาติและประชาชนไดอะไร? ในเชิงปริมาณเทาไหร? 2) สมควรคง
อ ยู ห รื อ ไ ม ใ น บ ริ บ ท โ ล ก ป จ จุ บั น แ ล ะ อ น า ค ต  3 )  เ กิ ด ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ห รื อ ไ ม  ใ น บ ริ บ ท อ ะ ไ ร
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1. การวิเคราะหอัตราสวนผลประโยชนตอทุน (ปรับปรุงโดยอิงรายงานวิเคราะหความคุมคาลงทุน โครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มีนาคม 2560 โดยปรับปรุงสัดสวนการลงทุนกรอบ 7,800 ลานบาท ตามที่ไดตกลงไวกับสํานักงบประมาณ เพิ่มเติมงบบุคลากรและงบดําเนินการชวงพัฒนาโครงการ และปรับคา 
Discount rate จาก 12% เปน 4%) 

หนวย : ลานบาท 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 
Costs and CAPEX 
CAPEX 1,059.00 1,134.00 1,788.00 1,865.00 1,954.00           
งบบุคลากร (เพิ่มเติม) 
OPEX: 

22.672 22.672 22.672 22.672 22.672           

Ground system OPEX 51.5 53.05 54.64 56.28 57.96 59.70 61.49 63.34 65.24 67.20 69.21 71.29 73.43 75.63 77.90 
Image purchase      119.41 122.99 126.68 130.48 134.39 138.42 142.58 146.85 151.26 155.80 
Application OPEX      23.88 24.60 25.34 26.10 26.88 27.68 28.52 29.37 30.25 31.16 
AIT OPEX   15 15.45 15.91 17.91 18.45 19.00 19.57 20.16 20.76 21.39 22.03 22.69 23.37 
Total Costs and CAPEX 1,133.172 1,209.722 1,880.312 1,959.402 2,050.542 220.90 227.53 234.35 241.38 248.62 256.08 263.77 271.68 279.83 288.22 
Benefits                
Revenue from selling images       315.00  324.45  334.18  344.21  354.54  365.17  376.13  387.41  399.03  411.00 
Application Benefits       2,386.44  2,576.31  2,885.12  3,264.58  3,695.70  4,138.55  4,541.40  4,862.06  5,086.10  5,226.23 
Others       20.0  20.0  20.0  20.0  20.0  20.0  20.0  20.0  20.0  20.0 
Total Benefits - - - - -  2,721.44  2,920.76  3,239.30  3,628.79  4,070.24  4,523.72  4,937.53  5,269.47  5,505.13  5,657.23 
Net Benefits (1,133.17) (1,209.72) (1,880.31) (1,959.40) (2,050.54)  2,500.5  2,693.2  3,005.0  3,387.4  3,821.6  4,267.6  4,673.8  4,997.8  5,225.3  5,369.0 
Discount rate 4% 1.00 1.04 1.08 1.12 1.17 1.22 1.27 1.32 1.37 1.42 1.48 1.54 1.60 1.67 1.73 
PV of Benefit - - - - - 2,236.83 2,308.32 2,461.60 2,651.52 2,859.70 3,056.06 3,207.33 3,291.30 3,306.24 3,266.91 
PV of Cost (1,133.17) (1,163.19) (1,738.45) (1,741.90) (1,752.81) (181.56) (179.82) (178.09) (176.38) (174.68) (172.99) (171.35) (169.69) (168.06) (166.45) 
PV of Net Cash flow (1,133.17) (1,163.19) (1,738.45) (1,741.90) (1,752.81) 2,055.26 2,128.50 2,283.51 2,475.14 2,685.01 2,883.07 3,035.98 3,121.60 3,138.18 3,100.46 

อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน   3.09 เทา    Net Present Value (NPV) 19,377.19  ลานบาท      EIRR 24.31% 
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2. การวิเคราะหอัตราสวนผลประโยชนตอทุน (เพิ่มเติม) โดยอิงเปาหมายการสรางคุณคา 
เพื่อกระตุนใหเกิดการสรางคุณคาของโครงการทั้งดานเศรฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม จึงพิจารณากําหนดเปาหมายการสรางคุณคาโครงการที่อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน 4 เทา ทั้งนี้หาก

พิจารณาดําเนินการสราง Application Benefits เริ่มตั้งแตปที่สี่ของชวงการพัฒนาโครงการ (พ.ศ. 2563) เปนตนไป โดยตั้งเปาหมายในป พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 เปน 50% และ 75% ของป 
พ.ศ. 2565 นั้น จะตองปรับเพิ่มเปาหมาย Application Benefits เมื่อเทียบกับตารางในขอ 5. อีกปละ 20% ดังนี้  

หนวย : ลานบาท 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 
Costs and CAPEX 
CAPEX 1,059.00 1,134.00 1,788.00 1,865.00 1,954.00           
งบบุคลากร (เพิ่มเติม) 
OPEX: 

22.672 22.672 22.672 22.672 22.672           

Ground system OPEX 51.5 53.05 54.64 56.28 57.96 59.70 61.49 63.34 65.24 67.20 69.21 71.29 73.43 75.63 77.90 
Image purchase      119.41 122.99 126.68 130.48 134.39 138.42 142.58 146.85 151.26 155.80 
Application OPEX      23.88 24.60 25.34 26.10 26.88 27.68 28.52 29.37 30.25 31.16 
AIT OPEX   15 15.45 15.91 17.91 18.45 19.00 19.57 20.16 20.76 21.39 22.03 22.69 23.37 
Total Costs and CAPEX 1,133.172 1,209.722 1,880.312 1,959.402 2,050.542 220.90 227.53 234.35 241.38 248.62 256.08 263.77 271.68 279.83 288.22 
Benefits                
Revenue from selling images       315.00  324.45  334.18  344.21  354.54  365.17  376.13  387.41  399.03  411.00 
Application Benefits    1,431.86 2,147.80 2,863.73 3,091.57 3,462.14 3,917.50 4,434.84 4,966.26 5,449.68 5,834.47 6,103.32 6,271.48 
Others       20.0  20.0  20.0  20.0  20.0  20.0  20.0  20.0  20.0  20.0 
Total Benefits - - - 1,431.86 2,147.80 3,198.73 3,436.02 3,816.32 4,281.71 4,809.38 5,351.43 5,845.81 6,241.88 6,522.35 6,702.48 
Net Benefits (1,133.17) (1,209.72) (1,880.31) (527.54) 97.25 2,977.83 3,208.49 3,581.96 4,040.32 4,560.75 5,095.36 5,582.03 5,970.20 6,242.52 6,414.25 
Discount rate 4% 1.00 1.04 1.08 1.12 1.17 1.22 1.27 1.32 1.37 1.42 1.48 1.54 1.60 1.67 1.73 
PV of Benefit - - - 1,272.92 1,835.95 2,629.12 2,715.54 2,900.09 3,128.60 3,379.01 3,615.23 3,797.33 3,898.66 3,917.15 3,870.51 
PV of Cost 1,133.17 1,163.19 1,738.45 1,741.90 1,752.81 181.56 179.82 178.09 176.38 174.68 172.99 171.35 169.69 168.06 166.45 
PV of Net Cash flow (1,133.17) (1,163.19) (1,738.45) (468.98) 83.13 2,447.56 2,535.72 2,722.00 2,952.22 3,204.32 3,442.24 3,625.98 3,728.97 3,749.10 3,704.07 

อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน   3.99 เทา    Net Present Value (NPV) 27,691.51  ลานบาท      EIRR 34.41% 

 
 
 

 


