
	 ย้อนหลงักลับไปประมาณ	1	ทศวรรษทีแ่ล้ว	จสิด้ายงัคงเป็นหน่วยงานทีม่ภีารกจิให้บรกิาร
ข้อมลูดาวเทยีมและข้อมลูภมูสิารสนเทศ	รวมไปถงึการส่งเสรมิให้เกดิการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศ
ในสาขาต่างๆ	(Data	Provider)	ซ่ึงในยคุนัน้ข้อมลูเหล่าน้ีเป็นส่ิงมค่ีา	ราคาแพง	การได้มาซ่ึงข้อมลู
หรอืการเข้าถงึข้อมลูได้มากถอืเป็นข้อได้เปรยีบและส่งผลดต่ีองานด้านการพฒันา	โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ประเทศไทยทีย่งัคงมปัีญหาเรือ่งความเหล่ือมล�า้	ปัญหาทีด่นิท�ากนิ	ปัญหาทรพัยากร 
ป่าไม้	น�า้	และภยัพบิติัต่างๆ	ฯลฯ	ซ่ึงปัญหาเหล่านีน้บัวนัจะทวคีวามรนุแรงมากขึน้	เนือ่งจาก
ปัญหาวิกฤตสภาพอากาศ	(Climate	Change)	ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว	เทคโนโลยี
ดาวเทียมได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างก้าวกระโดด	ท�าให้ข้อมูลซึ่งเคยมีคุณค่ากลายเป็นสิ่งที่ 
หาได้ง่ายและไม่มค่ีาอกีต่อไป	ท�าให้จสิด้าจ�าเป็นต้องปรบัเปลีย่นบทบาทและภาระหน้าท่ีเพ่ือให้
เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก	ซึง่การเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึน้ในช่วงเวลานัน้	เริม่ต้นนบัต้ังแต่
ปี	2554	ซ่ึงเป็นยคุทีจ่สิด้าเริม่ปรบับทบาทเข้าสูก่ารพฒันา	solution	ในด้านต่างๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง
เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	อันถือเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญ 
ของการยกระดบัองค์กรสู่การเป็นผูพ้ฒันานวตักรรมและเทคโนโลยด้ีานภมูสิารสนเทศและอวกาศ		
(Solution	Provider)	ในเวลาต่อมา		กระท่ังเข้าไปมส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบายของประเทศ
โดยเฉพาะด้านภยัพบิติั	ด้านป่าไม้	ด้านทรพัยากรธรรมชาต	ิและด้านการเกษตรของประเทศ	
รวมไปถึงการปรับเปล่ียนบทบาทครั้งส�าคัญในฐานะองค์กรเชิงนโยบายท่ีใช้เทคโนโลยีที่ม ี
ความ	intelligence	เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการตดัสินใจให้กบัหน่วยงานต่างๆ	โดยมุง่หวงั 
ทีจ่ะสร้างคณุค่าให้กบัประเทศอย่างแท้จรงิ

GISTDA
Timeline
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ป ี2553
	 จิสด้าเริม่โครงการใช้ข้อมลูดาวเทยีมและระบบ	GIS	เพือ่การวางแผนพฒันาจงัหวดั
โครงการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศมาตราส่วนใหญ่	(1	:	25,000)	เพือ่ตดิตามและประเมนิ
พืน้ท่ีเพาะปลกูพชืเศรษฐกจิหลกัของประเทศ	และการติดตามสถานการณ์ภยัพบัิตต่ิางๆ	
โดยเฉพาะอย่างยิง่การติดตามวิเคราะห์พืน้ทีเ่สียหายจากน�า้ท่วมใหญ่	นอกจากนีย้งัเน้น
ด้านการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่ชุมชน	เพื่อให้
ประชาชนได้เข้าใจและเข้าถึงได้	โดยด�าเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรยีนรู้เทคโนโลยี
อวกาศและภมูสิารสนเทศสู่ชมุชน	

049 ปี เพือ่ก้าวต่อ GISTDA Foresight



	 จิสด้าเร่งปรบัเปลีย่นการบริหารจดัการองค์กรทกุด้าน	เพ่ือให้มกีารท�างานเชงิรุก
และมผีลงานทีเ่ป็นประโยชน์	ตอบสนองต่อสงัคมทีเ่ป็นรปูธรรมมากขึน้	ทางด้านความร่วมมอื 
กับเครือข่ายพันธมิตร	จิสด้ามีการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรด้านธุรกิจและพันธมิตร 
ด้านวชิาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ		นอกจากนี	้ยงัมุง่ด�าเนนิภารกิจเพือ่ตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล	อาทิ	การใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในการประเมินความเสียหายจาก 
มหาอทุกภยัปี	2554	การใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศมาตราส่วนใหญ่	(1	:	25,000)	เพือ่ตดิตาม
และประเมินพื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ	การวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งประเทศไทยโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม	การใช้ภาพถ่าย
ดาวเทยีมในการตดิตามการเปลีย่นแปลงผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
อย่างต่อเน่ือง	การประยกุต์ใช้ข้อมลูดาวเทียมและภมูสิารสนเทศเพือ่การวางแผนพฒันา
ตามยทุธศาสตร์จังหวดั
	 ทางด้านการพฒันาองค์ความรูด้้านเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	มกีารจดั 
ฝึกอบรมด้านวชิาการให้หน่วยงานภาครฐัและเอกชน	ท้ังหลกัสตูรประจ�าปี	และหลักสตูร
เฉพาะทาง	หลักสูตรนานาชาต	ิจดักจิกรรมเผยแพร่ความรูใ้ห้กบัเยาวชนและประชาชน
ทัว่ไป	เช่น	จัดนิทรรศการ	จดัค่ายเยาวชน	จดัประกวดการแข่งขันโครงงานต่างๆ	เป็นต้น		

ป ี2554
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ป ี2555
	 จากการทีจิ่สด้าเข้าไปมบีทบาทในการแก้ปัญหาน�า้ท่วมใหญ่	ปี	2554	ท�าให้จสิด้า
เป็นทีย่อมรบัและมภีารกจิต่อเนือ่งมาตลอดปี	2555	และได้รบังบกลางร่วมกบัส�านกัปลดั
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ด�าเนินโครงการในแผนงานคลังข้อมูลน�้าและ 
ภมูอิากาศแห่งชาต	ิในการวางระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้	เพือ่ให้ได้มาซ่ึงข้อมลู
ในการบรหิารจัดการอทุกภยัอย่างมีประสทิธิภาพต่อไป
	 จิสด้ายงัคงพฒันาองค์ความรู	้เทคโนโลยด้ีานอวกาศและภมิูสารสนเทศ	เพือ่น�าไปสู่ 
การปฏบิตัแิละเกดิประโยชน์สงูสดุทัง้ภาครฐัและเอกชน	ในปีงบประมาณ	2555	มกีารด�าเนนิงาน 
พฒันาระบบส�ารวจโลกด้วยดาวเทยีมของประเทศ	ระยะที	่2	(Thailand	Earth	Observing	
System	Phase	2	THEOS-2)		เพือ่ให้ประเทศไทยมีระบบตดิตามทีท่นัต่อเหตกุารณ์	มคีวาม
ถกูต้องแม่นย�าสงู	และสามารถเช่ือมโยงกบักลุม่ผูใ้ช้งานท้ังภาครฐัและภาคธรุกิจได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพตรงกบัความต้องการ	นอกจากนีย้งัด�าเนนิโครงการ	“อทุยานรงัสรรค์นวตักรรม 
ด้านอวกาศ”	เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการสร้างสรรค์	นวตักรรมของประเทศ	อนัจะน�าไปสู ่
การสนบัสนนุให้การผลติในภาคอตุสาหกรรมและภาคธรุกิจ	ซึง่เป็นส่วนหนึง่ในการรองรบั
ประเทศไทยเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนในปี	2559

069 ปี เพือ่ก้าวต่อ GISTDA Foresight



ป ี2556
	 ปีแรกของการท�างานภายใต้แผนยุทธศาสตร์	สทอภ.	5	ปี	(พ.ศ.	2556	-	2560) 
น�าคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน	:	Delivering	Value	from	Space	 
จิสด้าได้ด�าเนินการตดิตามข้อมลูเชงิพืน้ทีแ่ละการคาดการณ์ทีส่�าคญัทัง้ทางด้านภยัพบัิติ
และการเกษตร	โดยใช้ข้อมลูจากดาวเทยีมและข้อมลูจากภาคสนามอืน่ๆ	ร่วมด้วย	เช่น	
ข้อมลู	UAV	ข้อมลูเรดาร์ชายฝ่ัง	ผลงานส�าคัญทีเ่กดิขึน้ในปีนัน้	คอื	การใช้ภาพถ่ายดาวเทยีม
ช่วยตดิตามและประเมินสถานการณ์คราบน�้ามันบริเวณจังหวัดระยอง	นอกจากนี้ยัง
สนบัสนนุการจดัท�าระบบบรกิารภูมสิารสนเทศกลางของประเทศ	เพือ่บรูณาการข้อมลูจาก
หน่วยงานต่างๆ	และพฒันาระบบเพือ่ส่งเสรมิการใช้งานด้านต่างๆ	ทัง้ส่วนกลาง	จงัหวดั	
และท้องถิ่น
	 จากความมุ่งมั่นในการพัฒนางานให้มีความก้าวหน้าในทุกด้าน	ท�าให้จิสด้า 
ได้รับการประเมินจาก	กพร.	ด้วยคะแนนเต็ม	5	ซึ่งถือว่าสูงสุดตั้งแต่จัดตั้งองค์กรมา	
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ป ี2557
	 จิสด้ายังคงมุ่งม่ันในการใช้ศักยภาพด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	 
เพือ่ส่งมอบคณุค่าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสงัคม	ควบคูไ่ปกับการสร้างความเข้มแขง็
ขององค์กรในทกุด้าน	ทัง้ในด้านความสามารถของบคุลากร	การส่งเสริมการท�างานวจิยั	
ตลอดจนพฒันาปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานองค์กร	เพือ่สอดรบักบัความต้องการของผูร้บั
บรกิารทัง้ภาครัฐและเอกชน
	 ในปีนีจิ้สด้ายงัคงด�าเนินภารกจิติดตามการเปลีย่นแปลงทรพัยากรด้วยข้อมลูจาก
ดาวเทยีม	พืน้ทีป่่าไม้	พืน้ทีช่ายฝ่ัง	พ้ืนทีเ่พาะปลกูพชืเกษตร	รวมถึงในสถานการณ์ฉกุเฉนิ	
ซ่ึงต้องการการตัดสนิใจทีท่นักบัสถานการณ์	และต้องการข้อมลูท่ีพร้อมใช้	ทันสมยัจาก
หลายระบบ	เช่น	การวิเคราะห์ติดตามคราบน�า้มัน	ต�าแหน่งเรอื	การจัดการมลพิษชายฝ่ัง	
ซึง่ได้ข้อมลูจากระบบตรวจวดั	เช่น	ข้อมลูจากระบบเรดาร์ชายฝ่ัง	UAV	การตรวจวดัข้อมลู
จากพืน้ดนิร่วมด้วย	เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพ
	 ทางด้านโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยอีวกาศและภมิูสารสนเทศ	จสิด้ายงัคง 
มุง่มัน่พฒันาเพือ่ให้เป็นระบบเปิดทีพ่ร้อมใช้ประโยชน์	รองรบัความร่วมมอืจากพนัธมติร
เพ่ือการต่อยอดนวตักรรม	โดยมอีทุยานรงัสรรค์นวตักรรมอวกาศเป็นโครงสร้างพืน้ฐาน	
มกีารศกึษา	วจัิย	ฝึกอบรมทีม่กีารแลกเปลีย่นระหว่างกนั	ขยายไปถึงอาเซยีนและระดบั
ภมูภิาค
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ป ี2558
	 จิสด้ายงัคงมภีารกจิส�าคญัตามนโนบายรฐัและสนบัสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
อย่างต่อเน่ือง	อาทิ	การตดิตามและคาดการณ์พ้ืนท่ีเกดิไฟป่าและหมอกควนัให้หน่วยงาน 
ในส่วนกลาง	ร่วมปฏบิตังิานในห้องวอร์รมูและประสานงานใกล้ชดิกบักระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	จดัการวเิคราะห์ตดิตามกรณพีบคราบน�า้มนับรเิวณชายหาด 
แม่ร�าพึงและหาดแหลมเจริญ	จ.ระยอง	เป็นต้น
	 ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศของประเทศ	จิสด้าได้ร่วมกับกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ผลกัดนัโครงการ	THEOS-2	เสนอคณะกรรมการ
นโยบายอวกาศแห่งชาต	ิและได้รบัความเห็นชอบให้ด�าเนนิโครงการ	เมือ่วนัที	่19	พ.ค.	2558
	 ทางด้านบรกิาร	จสิด้ามกีารปรบัรปูแบบการด�าเนนิงานมาอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็	โดยเริม่ลดบทบาทการให้บรกิาร
ข้อมลูจากดาวเทียม	มาเป็นการบรกิารในลกัษณะ	Solution	หรอืการพฒันาระบบให้กับ
ผูใ้ช้บรกิาร	เพือ่ให้เกิดการประยกุต์ใช้เทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศในระดบัประเทศ
และท้องถิ่น	รวมท้ังได้เริ่มบริหารจัดการโครงการในรูปแบบ	Priority	Mission	(PM)	 
เพือ่ให้การด�าเนนิงานภายในจสิด้ามีความรวดเรว็ในการตอบสนองต่อภารกจิต่างๆ	ให้มี
ประสทิธภิาพดีย่ิงข้ึนกว่าเดมิ	
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ป ี2559
	 จสิด้าได้เคลือ่นตวัจากองค์กรทีใ่ห้บรกิารข้อมลูดาวเทยีม	Data	Provider	มาสู	่
Product,	Service,	Total	Solution,	Platform	ตามล�าดบั	ซ่ึงมเีป้าหมายหลกัในการผลกัดนั 
ให้มีการน�าเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 
ในระดบันโยบาย	(National	Role	Participation)	ภายใต้โครงการภมูสิารสนเทศเพือ่ลด
ความเหลือ่มล�า้ของสงัคมและรกัษาความมัน่คงของฐานทรัพยากร	(PM	สงัคม)	โครงการ
พัฒนาระบบภูมสิารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการเกษตรเชิงพืน้ท่ีบนฐานสมดลุเศรษฐศาสตร์	
(PM	เกษตร)	โครงการระบบส่งเสรมิการตัดสนิใจลงทุนในอาเซียนด้วยข้อมูลเชิงพื้นท่ี 
(PM	GGP)	โครงการยทุธศาสตร์อวกาศแห่งชาต	ิโดยร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่ป็นเจ้าภาพหลกั 
ในด้านต่างๆ

109 ปี เพือ่ก้าวต่อ GISTDA Foresight



	 อกีหนึง่ภารกิจท่ีส�าคญัของจสิด้า	คอื	ผลกัดันและเตรยีมการรองรบัโครงการ
ระบบดาวเทยีมส�ารวจเพ่ือการพฒันา	หรอื	THEOS-2	ท่ีด�าเนนิการร่วมกบัหน่วยงาน
ทัง้ภาครฐัและเอกชน	ซึง่จะเป็นส่วนหนึง่ในการส่งเสรมิให้เกิดการใช้ประโยชน์ในการ
ปฏรูิปการตดัสนิใจเชงิพืน้ทีข่องประเทศ	เพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	รวมท้ังพัฒนาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	
สนับสนุนการพฒันาประเทศและการบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
และภยัธรรมชาติในอนาคต	
	 ในปีน้ีจิสด้าได้เปิดตัว	Space	Inspirium	แหล่งเรยีนรูด้้านอวกาศแห่งแรกและ
แห่งเดยีวของไทย	เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจด้านอวกาศและภูมสิารสนเทศแก่เยาวชน 
และประชาชนทัว่ไป	ณ	อทุยานรงัสรรค์นวตักรรมอวกาศ	อ.ศรรีาชา	จ.ชลบุรี
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ป ี2560
	 ท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติ	 ท้ังด้าน
เศรษฐกิจ	สังคม	และเทคโนโลยี	จนเกิด	Disruption	ในหลายด้าน	ส่งผลกระทบต่อ 
การท�างานของหลายๆ	องค์กร	รวมถึงจิสด้าที่จะต้องมีการปรับวิธีคิดและรูปแบบการ
ท�างานอย่างเป็นระบบ	สูก่ารเป็นองค์กรแห่งคุณค่า	(Value	Based	Organization	:	VBO)	
ตั้งแต่ตัวบุคลากรเอง	การจัดโครงสร้างภารกิจ	การพัฒนาเทคโนโลยี	นวัตกรรมของ
ผลติภณัฑ์และบรกิาร	เพือ่ส่งต่อคุณค่าไปสูเ่ป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ในการท�าหน้าท่ีเพือ่
ส่งมอบคณุค่าจากอวกาศให้แก่ประชาชน	

129 ปี เพือ่ก้าวต่อ GISTDA Foresight



	 ปี	2560	จสิด้าได้รบัอนมุตัจิากคณะรฐัมนตรใีห้ด�าเนนิโครงการระบบดาวเทยีม
ส�ารวจเพื่อการพัฒนา	หรือ	THEOS-2	ซ่ึงเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยขีองประเทศ	เพือ่การบรหิารจดัการเชงิพืน้ทีใ่ห้ประเทศไทยในอนาคต	โดยมี
ระบบการตดิตาม	วเิคราะห์	ประเมนิ	ตดัสนิใจ	และรายงานข้อมลูสถานการณ์ของประเทศ 
อย่างละเอยีด	สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและทัน 
ต่อเหตุการณ์	รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ 
และภมูสิารสนเทศ	เพือ่การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนือ่งในทกุด้าน	และสร้างความเข้มแขง็ 
ด้านเทคโนโลยีอวกาศ	ด้วยการสร้างดาวเทียมขนาดเล็ก	ณ	อาคารปฏิบัติการ 
ประกอบ	ทดสอบ	(AIT)	ในประเทศไทย	เพ่ือเป็นฐานในการพฒันาสตาร์ทอพัและสนบัสนนุ	
New	s	–	curve	อตุสาหกรรมอวกาศ	ตามนโยบายของรฐับาล	รวมถึงการสร้างแพลตฟอร์ม
เชิงนโยบาย	Actionable	 Intelligence	Policy	 (AIP)	 เพื่อการเข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการก�าหนดนโยบายในการบรหิารจัดการเชิงพืน้ท่ีอกีด้วย
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ป ี2561
	 เป็นจุดเริม่ต้นของการด�าเนินงานตามกรอบยทุธศาสตร์	สทอภ.	4	ปี	(พ.ศ.	2561	-	2564)	
ภายใต้วสิยัทศัน์องค์กร	“GISTDA	to	be	Value	Based	Organization	in	Geo-Space	
Intelligence	Deliveries	by	2020”และเป็นช่วงรอยต่อทีค่ณะกรรมการ	สทอภ.	ชดุใหม่
จะเข้าบริหารงานในเดือนกรกฎาคม	ท�าให้จิสด้าเข้าสู่โหมดการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์กรอกีครัง้เพือ่ก้าวไปสูเ่ป้าหมายการเป็นประเทศพฒันา	โดยทกุภาคส่วนต้องพร้อม
ปรบัเปล่ียนและสร้างเทคโนโลยใีหม่ๆ	เพือ่ขบัเคลือ่นประเทศด้วยวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี	
นวตักรรม	ความคิดสร้างสรรค์	ตลอดจนการวจัิยและพฒันาตามวสิยัทัศน์	Thailand	4.0	
เพือ่ให้ประเทศเติบโตอย่างยัง่ยนืตามยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี		

149 ปี เพือ่ก้าวต่อ GISTDA Foresight



	 ทางด้านการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมด้านอวกาศ	จสิด้ายงัคงท�ามาอย่าง
ต่อเนือ่ง	เพือ่ส่งเสรมิการบรหิารจดัการเชงิพืน้ทีข่องประเทศ	เพือ่ให้หน่วยงานสามารถ 
น�าไปใช้งานได้ตามภารกจิ	เพือ่การบริหารจดัการภมูสิารสนเทศทีเ่ป็นเอกภาพและทนั 
ต่อสถานการณ์	อาทิ	Geo-Informatic	Portal	แหล่งรวมสารสนเทศเชิงพื้นที่และ 
การคาดการณ์ในอนาคตเพือ่น�าไปสูก่ารเช่ือมโยง	5	M	ได้แก่	Mapping,	Monitoring,	 
Modeling,	Measurement,	Management	ให้เป็น	Singularity	Platform	เชงินโยบาย
ทีเ่รียกว่า	AIP	เพือ่สร้างความย่ังยนืและมลูค่าทางเศรษฐกจิของพืน้ท่ีและประเทศ
	 นอกจากนียั้งพฒันาขีดความสามารถด้านอวกาศของประเทศ	ผ่าน	SKP	:	Space	
Krenovation	Park	ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี	EEC	ให้เป็นรปูธรรม	เพือ่เป็นรากฐานรองรบัการขยายตวั
ของเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรมอวกาศ	การบินในประเทศและภูมิภาคอาเซียน	รวมถึง 
การสร้างศักยภาพในการคิดค้นเทคโนโลยีตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ	ที่จะเกิดขึ้น 
ในวันข้างหน้าซึ่งประเทศไทยจะต้องก้าวไปให้ถึงการส�ารวจอวกาศ	และการส�ารวจ 
ดาวเคราะห์ในอนาคต	ท่ีต้องอาศยังานวจิยัข้ันแนวหน้า	(Frontier	Research)	มารองรบั
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ป ี2562

169 ปี เพือ่ก้าวต่อ GISTDA Foresight



	 ความท้าทายทีส่�าคญัในศตวรรษที	่21	ของจิสด้า	คอื	การพฒันานวตักรรมทางด้านเทคโนโลยอีวกาศ
และภมูสิารสนเทศ	และส่งเสรมิให้เกดิการประยกุต์ใช้อย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้ประเทศไทยบรรลเุป้าหมาย 
ของการพัฒนาท่ียัง่ยนื	(Sustainable	Development	Goals	หรอื	SDGs)	ตามท่ีประชาคมโลกก�าหนดข้ึน	
เพือ่แก้ปัญหาทีม่คีวามซบัซ้อนและรนุแรงมากขึน้	โดยใช้มติกิารบรหิารจดัการเป็นกลไกในการเช่ือมโยง 
ไปสูเ่ป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื	
	 ภารกจิส�าคัญของจิสด้าจึงมุง่เน้นการพฒันานวตักรรมทางด้านเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ	
ซึง่เป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการพฒันาประเทศ	โดยส่งเสรมิผูป้ระกอบการทางด้านธรุกจิให้ขบัเคลือ่นไปพร้อม
กบัภาครฐั	เพือ่ให้ประเทศไทยบรรลเุป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื	โดยเฉพาะ	Space	Industry	ซ่ึงเป็นหนึง่ใน 
10	New	S-Curve	ทีร่ฐับาลให้การสนบัสนนุ	เพือ่ให้	Space	Economy	ของไทยเตบิโตเพิม่มากขึน้	สอดคล้อง
กบัแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ	20	ปี	(พ.ศ.2560-2579)	ทีต้่องการให้ประเทศไทยเป็นผูน้�าเทคโนโลยอีวกาศ
ในอาเซยีน	
	 และอกีหนึง่ก้าวส�าคญัของวงการเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศของประเทศ	คอื	โครงการ	
THEOS-2	ซึง่จิสด้าได้เร่ิมด�าเนินการมาตัง้แต่ปี	2561		โครงการนีไ้ม่เพยีงจดัหาดาวเทียมส�ารวจโลกดวงใหม่
ทดแทนดาวเทยีมดวงเก่าเท่าน้ัน	แต่ต้องการยกระดบัขีดความสามารถของบคุลากร	โดยมกีารแลกเปลีย่น
เทคโนโลยกีบับริษัท	AIRBUS	ซึง่จะท�าให้ประเทศไทยสามารถต่อยอดและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม
อวกาศของตนเองได้ในอนาคต	โครงการ	THEOS-2	ยงัมาพร้อมกบัเครือ่งมอืท่ีเรยีกว่า	AIP	แพลตฟอร์ม
บรหิาร	Big	Data	อจัฉริยะ	ซึง่จะช่วยประมวลผลข้อมลูท่ีซับซ้อนหลากหลายให้เกดิเป็นนโยบายท่ีสามารถ
น�าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ข้ึน	
	 จิสด้ายงัคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ	เพือ่ให้มาซ่ึงข้อมลูและเครือ่งมือท่ีจะน�าไปเป็น
ประโยชน์ในการบรหิารประเทศ	และมส่ีวนร่วมในการส่งมอบคณุค่าจากอวกาศ	เพือ่น�าไปใช้ในการขับเคลือ่น
ประเทศสูค่วามยัง่ยนืต่อไป	
   	 ทีม่า	:	รายงานประจ�าปี	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	ปี	พ.ศ.	2553-2562
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189 ปี เพือ่ก้าวต่อ GISTDA Foresight

GISTDA
Higher Value Creation
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	 9	ปีทีผ่่านมานีน้บัเป็นช่วงเวลาแห่งของการเปลีย่นแปลงของจสิด้าอย่างแท้จรงิ	 
นอกเหนอืจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ก้าวหน้า	ทันสมัย	เป็นองค์กรแห่ง 
ความเป็นเลศิทัง้บุคลากร	การบรกิาร	และผลติภณัฑ์ต่างๆ	แล้ว	จสิด้ายงัมุง่มัน่พฒันา
บทบาทองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	 
ด้วยการปรับเปลี่ยนบทบาทจากหน่วยงานท่ีเป็น	Solution	Provider	สู่การเป็น	 
Agenda	Setter	และก้าวหน้าต่อไปสูก่ารเป็น	Policy	Response	ของประเทศในอนาคต	

“Embrace Universe  
Inspirations  

for  
Value Creation”



209 ปี เพือ่ก้าวต่อ GISTDA Foresight

5 GISTDA MISSION…EPICS

01 Generic Services
  ภารกิจพื้นฐานหรือภารกิจประจ�า	 เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

เพือ่การผลติ	Generate	ข้อมลู	และการบรกิารพืน้ฐานทัว่ไป

 Visionary	Mission	:	Delivering	Values	from	Space

Value Based
Organization

GISTDA 5.5
Value Impact Creator

Generating
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Data/
information

Monitoring

Adhoc

Project
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R&D Implementing
Innovative Solutions

Open 
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02 Strategic Services
  ภารกจิทีต่อบโจทย์เชงิยทุธศาสตร์ต่างๆ	ทัง้งานเฉพาะกจิ	ทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก 

ผู้บริหารระดับสูงของประเทศ	และงานที่เกิดจาก	R&D	จากต้นน�้าสู่ปลายน�้า	 
เป็นงานทีก่่อให้เกดิคุณค่า	มคีวามเป็นเอกลกัษณ์	และมกีลุม่ผู้ใช้งานอย่างชดัเจน

03 Open Innovation
  ภารกจิการออกแบบ	พฒันา	และก�าหนดโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ใช้ประโยชน์และ

ต่อยอดสู่การพฒันาเทคโนโลยขีัน้สงูทัง้ด้านเทคโนโลยอีวกาศ	ด้านการประยกุต์ 
ภูมิสารสนเทศ	โดยใช้ฐานความรู้	และเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร	 
โดยแสวงหาความร่วมมอืกับพนัธมติรท้ังในประเทศและต่างประเทศ

04 Agenda Setter
  บทบาทของจิสด้าในการน�าเสนอประเด็นนโยบายระดับประเทศ	ซึ่งเป็นการ 

ยกระดบัความคิด	การวเิคราะห์เทคโนโลย	ีนวตักรรมและเป้าหมายทีจ่ะท�าในกรอบ 
ระยะเวลาทีย่าวไกล	เช่น	5	-	10	ปี	อกีทัง้สร้างระบบ	Integrated	Solution	System	
ทีม่นีวตักรรมเพือ่ให้รัฐบาลน�าผลการวเิคราะห์ภมูสิารสนเทศไปใช้ในการตดัสนิใจ	
ก�าหนดนโยบาย	(AIP)	ท่ีส่งผลเชงิคณุค่าต่อสังคมในวงกว้างกบัประเทศ

05   Policy Response
          ภารกิจทีต่อบสนองต่อแผนยทุธศาสตร์ระยะยาวหรอืนโยบายทีย่ัง่ยนืและส�าคญั 

ของรัฐบาล	โดยจิสด้าเข้าไปมีบทบาทตามพันธกิจของหน่วยงาน	ด�าเนินการให้
นโยบายปฏิบตัไิด้อย่างบรรลุเป้าหมาย	(AIP)	ทัง้จากการด�าเนนิการเองหรอืร่วมมอื
กบัหน่วยงานภายนอก
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	 การเปลีย่นแปลงทีเ่หน็เป็นรปูธรรมได้อย่างชดัเจน	เริม่ตัง้แต่ปี	2556	ซึง่ถอืเป็น
คร้ังแรกในประวตัศิาสตร์จสิด้าทีไ่ด้ปรบัเปลีย่นบทบาทจากหน่วยงานทีท่�าหน้าทีส่นบัสนนุ
และให้บริการข้อมลูภมูสิารสนเทศของประเทศ	ซึง่เป็นงาน	“เชิงรบั”	สูก่ารท�างาน	“เชิงรกุ”	 
ด้วยการยกระดับบทบาทและภาระหน้าทีข่ององค์กรข้ึนสูก่ารเป็นผูพั้ฒนาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมอวกาศ	รวมไปถงึการพฒันาศักยภาพบคุลากร	โดยน�าคุณค่าจากอวกาศมาใช้
ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	สอดรับกบัยทุธศาสตร์ชาติ	20	ปี	(พ.ศ.	2561	-	2580)	ท่ีมุง่เน้น
การสร้างความมัน่คง	การสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การลดความเหลือ่มล�า้	และ
การเตรียมคนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ศตวรรษท่ี	21	ตลอดจนสนับสนุนการเจริญ
เตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าว	จิสด้าได้ออกแบบ
แผนการด�าเนนิงานฉบบัใหม่เรยีกว่า	แผนยทุธศาสตร์	สทอภ.	5	ปี	(พ.ศ.	2556	-	2561)	 
ภายใต้วสิยัทัศน์	“น�าคณุค่าจากอวกาศเพือ่พฒันาชาตอิย่างยัง่ยนื	 :	Delivering	Value	
from	Space”	บรหิารโดยคณะกรรมการ	สทอท.	ซึง่ม	ีรศ.	ดร.	สมเจตน์	ทณิพงษ์	เป็นประธาน
กรรมการ	และดร.	อานนท์	สนิทวงศ์	ณ	อยุธยา	เป็นผู้อ�านวยการ	การเปลี่ยนแปลง 
ในช่วงเวลานั้นนบัเป็นจดุเริม่ต้นของการปรบัเปลีย่นกระบวนทัศน์ท้ังหมดของจิสด้า	ตัง้แต่ 
การปรับภาพลกัษณ์องค์กรให้มคีวามทนัสมยั	น่าเช่ือถือ	และก้าวสูอ่งค์กรแห่งความเป็นเลศิ	 
เป็นองค์กรชัน้น�าในการสร้างคุณค่า

GISTDA
Value Based
Organization

 “Making Creativity into Value Reality”



23

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

(Value	Creation)	 เพื่อพัฒนางานท่ีตอบสนองประเทศชาติ	สังคม	และประชาชน 
ได้อย่างยัง่ยนื	ปัจจบุนัจสิด้าก้าวเข้าสูปี่ที	่20	และด�าเนนิงานตามกรอบยทุธศาสตร์	สทอภ.	
4	ปี	(พ.ศ.	2561	-	2564)	ภายใต้วสิยัทัศน์ขององค์กร	“GISTDA	to	be	Value	Based	 
Organization	in	Geo-Space	Intelligence	Deliveries	by	2020”	บรหิารโดยคณะกรรมการ	 
สทอภ.	ซึง่มี	รศ.	ดร.	วีระพงษ์	แพสุวรรณ	เป็นประธานกรรมการ	และดร.	อานนท์	 
สนิทวงศ์	ณ	อยธุยา	เป็นผู้อ�านวยการ	มพีนัธกิจและยทุธศาสตร์ท่ีส�าคญั	ดงัต่อไปนี้

1.	ขบัเคลือ่นนโยบายประเทศด้วยเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ
2.	สร้างคณุค่าจากระบบและบรกิารภูมสิารสนเทศแบบองค์รวม
3.	สร้างและส่งเสรมิอตุสาหกรรมอวกาศและอุตสาหกรรมเกีย่วเนือ่งตามห่วงโซ่คณุค่า
4.	พฒันาและส่งเสรมิมาตรฐานด้านอวกาศและภมิูสารสนเทศ
5.	พฒันาบคุลากรด้านอวกาศและภมูสิารสนเทศของประเทศ
6.	พฒันาระบบดาวเทยีมส�ารวจของประเทศ
7.	พฒันาจสิด้าให้เป็นองค์กรแห่งคณุค่า	(Value	Based	Organization)

1.	การขับเคล่ือนนโยบายด้วยอวกาศและภมูสิารสนเทศ
2.	ส่งเสรมิและพฒันาเศรษฐกจิอวกาศ
3.	การสร้างคุณค่าและมูลค่าจากระบบภมูสิารสนเทศองค์รวม
4.	วิจยั	สร้างนวตักรรม	และ	Knowledge	Platform	ด้านอวกาศและภมูสิารสนเทศ
5.	พัฒนาและสร้างความเข้มแขง็องค์กร
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	 การด�าเนินงานภายใต้กรอบยทุธศาสตร์	4	ปี	(พ.ศ.	2561	-	2564)	เป็นการด�าเนิน
งานทีต่่อเน่ืองจากกรอบยทุธศาสตร์	5	ปี	(พ.ศ.	2556	-	2560)	ซึง่เป็นยทุธศาสตร์ทีอ่อกแบบ
มาเพ่ือให้จสิด้าก้าวผ่านการเปลีย่นแปลงครัง้ส�าคญัของโลกในมิตต่ิางๆ	9	มติิ	(STEEPLECA)	
ได้แก่	สงัคม	(Social)	เทคโนโลย	ี(Technology)	เศรษฐศาสตร์	(Economics)	สิง่แวดล้อม	 
(Environment)	สถานที/่นโยบาย/การเมอืง	(Place/Policy/Politics)	คณุธรรม	จรยิธรรม/
การศกึษา	(Ethic/Education)	กฎหมาย	(Law)	วฒันธรรม	ศลิปะ	(Art/Articulation)	 
ซึง่จิสด้าจ�าเป็นต้องเร่งขบัเคล่ือนภารกจิส�าคัญ	3	เรือ่งได้แก่	

3 สิ่ง น�าสู่ความยิ่งใหญ่ของ GISTDA

	 ทัง้	3	ภารกิจนีเ้ป็นสิง่จ�าเป็นเร่งด่วนทีจ่สิด้ามุง่มัน่ให้ประสบความส�าเรจ็เพือ่เตรยีมพร้อม
สูก่ารก้าวขึน้ทศวรรษท่ี	3	ของจิสด้าในปี	2563

คน

Value Creation & Value Creation

นวัตกรรมองค�กร

องค�กรคน

ยกระดับคน ในด้าน 
องค์ความรู้	 ทัศนคติ	และ
การกระท�า

การสร้างนวตักรรม ของผลผลิตและการ
บรกิารบนเส้นทางสูค่ณุค่า	(Value	Chain)

ป รั บ บ ท บ า ท อ ง ค ์ ก ร 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
และความต้องการของประเทศ	
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  หวัใจของความส�าเรจ็	คอื	ภาวะผูน้�าทีม่เีสน่ห์เป็นทีร่กั	(Heart)	มคีวามมุง่มัน่ทุม่เท	(Head	
&	Hand)	และสามารถเชื่อมความศรัทธาในการสร้างคุณค่าบางส่ิงบางอย่างร่วมกัน	 
เพือ่ตวัตนและความสขุ	(Health	&	Happiness)	ของคนทัง้องค์กร

(Innovating Uself)
บุคลากร

 “มากกว่าเทคโนโลยีและนวตักรรม คือ การปลูกฝังข้อคิดและการด�าเนินชีวติส�าหรับบุคลากร” 
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Heel : การลงพืน้ทีป่ฏบิตังิาน	ตรวจสอบ
และประเมนิผลงานทีท่�าอย่างจริงจงั

คน
Innovation
Uself

Head : Connect Vision with Values	 เชื่อมต่อ 
วิสัยทัศน์ด้วยแนวคิด	 โดยโฟกัสถึงคุณค่าตาม	 Vision	 
Missionary	เพ่ือสร้างให้เป็นวธิคีดิแบบเปิด	นอกจากจะท�าให้
ทุกคนมุ่งสู่เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้าสู่คุณค่าแล้ว	ยังจะ
ท�าให ้จิสด ้าเลือกทางเดินได ้ เหมาะสมที่สุดกับโลกที่ 
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	ตลอดจนเส้นทางเดนิขององค์กรที่
เปิดกว้างในโลกความเป็นจริง

Heart : ท�าไปด้วยใจสัง่มา	“จสิด้า	 
มุ ่งสร้างคุณค่าภายในท่ี	 Love	&	 
Respect”หากเพียงก�าหนดว่าคน 
ของเราต้องพัฒนาตนเอง	แต่ถ้าอยูใ่น
องค์กรแล้วไม่มีใจต่องาน	ชีวิตหน้าที่ 
กย็ากทีจ่ะทรงคุณค่า

Hand : ลงมอืท�า	ไม่มงีานใดไม่ส�าเรจ็
โดยไม่ลงมอืท�า

Hip : การดูแลสขุภาพและบคุลกิให้อยู่
ในสดัส่วนทีแ่ข็งแรง	ฉบัไว	มปีระสทิธภิาพ
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	 จิสด้าให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรไปพร้อมๆ	กับการพัฒนาองค์กร	และ
นวตักรรมองค์กร	นบัตัง้แต่การคัดสรรบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถเข้ามาร่วมงานในองค์กร	
ทัง้ยงัส่งเสริม	สนบัสนนุ	และพฒันาศักยภาพของบคุลากรให้เป็นทัง้	“คนเก่ง”	“คนด”ี	และเป็น
บคุคลทีม่	ี“คณุค่า”	มาอย่างต่อเนือ่ง	ผ่านการฝึกอบรมสร้างความรูค้วามเข้าใจในด้านต่างๆ	อาทิ	

	 นอกจากน้ี	จิสด้ายังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็น	“นักคิด”	“นักท�า”	และ	 
“นกันวตักรรม	(Innovator)”	ด้วยการสร้าง	Mindset	ให้บคุลากรของจสิด้าเป็นผู้ทีส่ามารถ
สร้างความคดิสร้างสรรค์	ผ่านการพฒันา	ปลูกฝังทกัษะ	5I’s	และยทุธศาสตร์นวตักรรมแบบเปิด	
(Open	Innovation)	โดยกระบวนการความร่วมมอืด้วยแนวคดิในรูปแบบ	3C’s

01 จดัอบรมเชงิปฏบัิติการ ภายใต้โครงการ

พฒันาทักษะเจ้าหน้าทีแ่ละพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิาร	 

เพือ่พฒันากระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัทัง้ภายนอกและ

ภายในจสิด้า	เสรมิสร้างทกัษะส�าคญัด้านการบรหิารคน

และการส่ือสารท่ีมปีระสทิธิภาพด้วยหลกั	3C’s

02 การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการควบคุมภายในและให้ความส�าคัญด้าน

การพฒันาบคุลากรในด้านต่าง 	ๆมากขึน้	โดยหาเคร่ืองมอื

หรอืเทคนคิวิธกีารเข้ามาช่วยพฒันา	เช่น	การจดัท�า

แผนพฒันาบคุลากร	IDP	ส�าหรบัผลกัดนัให้บคุลากร

มีการพัฒนาองค์ความรู้	ทักษะการท�างาน	ร่วมกับ 

การส่งเสริมการจัดการความรู ้ 	 ท�าอย่างไรให  ้

องค์ความรู้ยงัอยูใ่นจสิด้า

03 การสร้างทัศนคติโดยจัดกิจกรรม 
Happy Life - Happy Work ส�าหรับเป็น
ตวัช่วยในการสร้างความสขุภายในองค์กร	ซึง่สามารถ

พัฒนาศักยภาพ	ปรับทัศนคติของบุคลากรภายใน 

จสิด้าให้ช่วยกนัขบัเคลือ่นเครือข่ายในการสร้างเสริม

คณุภาพชวีติคนท�างานให้ดีข้ึน
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Inspiration สร้างความสามารถในการ 
รับและสร้างแรงบนัดาลใจใหม่ๆ	ในตัวตนจาก
สิง่แวดล้อม	องค์ความรู	้และผลจากการสงัเกต

Imagination ฝึกให้มีจินตนาการเหนือ 
ความรู้พื้นฐานและวิชาการ	มองอนาคตให้
กว้างไกล	ค้นหาเส้นทางใหม่ๆ	ไปให้ถงึ

Ideation ฝึกสร้างความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ	
ก�าหนดปัญหาระดมความคดิ	วางรปูแบบและ
วธิกีาร	เพือ่น�ามาซึง่ค�าตอบใหม่

Integration / Insight เรยีนรูว้ธิกีารใน
การเชื่อมโยง	คน	แผนงาน	โครงการ	อย่าง 
มีประสิทธิภาพ	 เพื่อน�าไปสู ่ประสิทธิผล	 
เชือ่มโยงทัง้จักรวาลสูจุ่ดเดยีวกัน

Implementation แสวงหาการเข้าถึง 
องค์ความรู้เชิงลึก	ปลูกฝังจนเกิดความคิด
สร้างสรรค์แล้วน�าไปปฏบิตัใิห้ได้อย่างจรงิจงั
จนบรรลุผล	 (Value	Reality)	น�าสู่คุณค่า	
(Value	Delivery	Impact)

Value-impact
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Imagination

Ispiration

Integration &Insight
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		 การทีจ่สิด้าจะส่งมอบคณุค่า	(Value)	ของการท�างานทัง้ภายในองค์กรและส่งมอบ
ให้แก่ลกูค้าหรอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีได้อย่างต่อเนือ่ง	จสิด้าจะต้องสร้างวฒันธรรมองค์กร
ของการตระหนักรู้คุณค่า	การร่วมมือ	ร่วมใจกัน	ช่วยเหลือกัน	การท�างานเป็นทีม	 
เพือ่ให้การส่งมอบคณุค่าเกดิขึน้ในทกุกระบวนการท�างาน	โดยน�าค่านยิมองค์กรมาเป็น 
กรอบหรือแนวปฏิบัติในการก�าหนดกิจกรรมที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรและเป้าหมาย 
ค่านิยมองค์กรของจสิด้า	(GISTDA	Corporate	Value)	ประกอบด้วย

(Value Based Organization)
องค์กร

G TI DS A

Governance
มจีติส�านกึในหน้าที่

ปฏบัิตดิ	ีมคีวามเป็นธรรม

Sustainability
เป็นองค์กรทีย่ั่งยนื

Determination
มปีณธิานมุง่มัน่

Integrity
ซือ่สัตย์และจรงิใจ
ในการให้บรกิาร

Tributary
ร่วมรวมใจรนิ
แผ่ไพศาล

Affection
ต้องการสิง่ใด
ให้หวัใจน�า

 “จะให้องค์กรสูงส่ง จงไปยืนอยู่ท่ีสูง” 
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	 และด้วยวิสัยทัศน์และภารกิจการด�าเนินงานในการมุ่งสู่การเป็น	Value	Based	 
Organization	และ	Geo-Space	Intelligence	จสิด้าจงึได้ออกแบบกลไกส�าคัญทีจ่ะส่งผล
ให้การด�าเนนิงานตามเป้าหมายในการน�าคณุค่าอวกาศไปสูก่ารใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื	นัน่คอื	
การสร้างความร่วมมอืกบัทกุภาคส่วน	ด้วยแนวคดิ	3C’s	อนัประกอบด้วย

แนวทางการท�างาน
ร่วมกับสังคม

Cluster
เป็นผู้ร่วมคิดในการพัฒนา
นวัตกรรมอันจะส่งคุณค่า
ขอ งจิ สด ้ า สู ่ สั ง คมและ
ประเทศชาติ

Connection
ส ่งเสริมให ้ เ กิดการสร ้าง
นวตักรรมทางความคดิทีเ่อือ้
ต่อการท�างานร่วมกนั

Co-Creation
ก่อให้เกิดผลติภณัฑ์ใหม่ทีน่�า
ไปใช้ประโยชน์ร่วมกนัได้

Categories/
cluster

Connectum 
Ecosystem

Collaboration/
Connectivity Co-Creation

Vision

SWOT & Strategy Action

• what to do?
• why by Vision
• Where? by When?

• Comparative Advantages
• who?
• By Whom?

• Which way?
• Platform?
•  How? by respective 
Collaborator?

Business Value
Creation Model
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	 ทีผ่่านมาจิสด้าได้ด�าเนนิการความร่วมมอืกับหน่วยงานต่างๆ	ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	อาทิ	การสร้างความร่วมมือกับบริษัทหน่วยงานชั้นน�า 
จากประเทศญ่ีปุ่นท้ังภาครฐัและเอกชนกว่า	10	หน่วยงาน	ซ่ึงมีส่วนเกีย่วข้องกบัการวจิยั
และพฒันาเทคโนโลย	ีGNSS	ในการร่วมกันจัดตัง้ศนูย์	GNSS	Innovation	Center	(GiNNo)	
ขึน้	ณ	Space	Inspirium	ในพืน้ทีอ่ทุยานรงัสรรค์นวตักรรมอวกาศ	รวมไปถงึความร่วมมอื 
กับหน่วยงานในต่างประเทศทั้งทางด้านวิชาการและความร่วมมือด้านเทคโนโลยี	อาทิ	
ความร่วมมือส่งงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยขึ้นไปวิจัยในอวกาศ	 โดย 
ความร่วมมอืกบัองค์กรส�ารวจอวกาศญีปุ่น่	(JAXA)	ความร่วมมอืเพือ่สร้างบคุลากรพร้อมใช้ 
ด้านภมูสิารสนเทศกบัมหาวทิยาลยัอูฮ่ัน่	สาธารณรฐัประชาชนจนี	และมหาวทิยาลยับรูพา	
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท	SCGI	Master	Program	ตั้งแต่ปี	2561	นอกจากนี้ยังมี 
ความร่วมมือแบบพหุภาคี	เช่น	Space	Climate	Observatory	(SCO)	เพื่อติดตาม 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและร่วมแก้ปัญหาอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพ 
ภมิูอากาศ	คณะกรรมการว่าด้วยการใช้อวกาศส่วนนอกในทางสนัติ	หรือ	Committee	
on	Peaceful	Uses	of	Outer	Space	(COPUOS)	เป็นต้น
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	 ในส่วนของยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเพือ่ขับเคลือ่นองค์กรสูก่าร
เป็น	Value	Based	Organization	จิสด้าได้ปรบัเปลีย่นโครงสร้างองค์กรจากเดมิท่ีจัดโครงสร้างแบบการ
แบ่งตามภารกจิหน้าที	่(Function	Based)		มาเป็นโครงสร้างท่ีรองรับการขับเคลือ่นวสิยัทัศน์และยทุธศาสตร์
ให้บรรลเุป้าหมายตามลกัษณะโครงการ	(Project	Based)	โดยมีภารกจิ	7	ด้านท่ีส�าคญั	ได้แก่

01 ภารกิจการตรวจสอบภายใน 

ส่งเสริมให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธิผล
ในเชงิปฏบิตัขิององค์กร	ตรวจสอบภายใน
ถ่วงดุลอ�านาจ	และส่งเสริมให้เกดิกระบวนการก�ากับดแูลทีด่ี

02 ส�านักผู้อ�านวยการ
จดัท�ายทุธศาสตร์การพัฒนา	GI	เพ่ือการขับเคลือ่น
นโยบายของประเทศ	จัดท�านโยบายและแผน
กิจการอวกาศ	และพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาการอวกาศ	 
ส่งมอบเคร่ืองมือ	กระบวนการ	หรือแนวทางต่างๆ	ทีส่ามารถ
สร้างคณุค่าให้แก่	สทอภ.	เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้าน
นโยบาย	ภารกจิต่างๆ	หรือแก้ไขปัญหาของ	สทอภ.

05 ภารกิจนวัตกรรม
 เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย
ภารกจิส่งเสรมิให้เกิดการน�านวัตกรรมจากเทคโนโลยอีวกาศ
และภมิูสารสนเทศไปใช้ในการขบัเคล่ือน	และ/หรอื	ออกแบบ
และพฒันานโยบายของรัฐ	น�าไปสูก่ารพฒันาประเทศทีย่ัง่ยนื	
สร ้างสรรค ์ผลิตภัณฑ์	 และเครื่องมือใหม ่ๆ	 เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถของ	Innovative	Singularity	Platform	(ISP)	
ให้สามารถตอบโจทย์ท้าทายใหม่ๆ	ของสังคม

03 ภารกิจโครงการธีออส 2
ภารกจิบรหิารและขบัเคล่ือนโครงการ	THEOS-2	ผลักดัน	AIP	
ให้เกิดการน�าไปใช้ในเชิงนโยบายของประเทศ	ยกระดับและ 
เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรด้านเทคโนดลยีอวกาศและ 
ภมูสิารสนเทศ

04 ภารกิจนวัตกรรมอวกาศ
 และภูมิสารสนเทศ
กลุม่ภารกิจทีย่งัคงด�าเนนิการตามภารกจิเดมิ	(Geo	Information)	
ทัง้การควบคมุดาวเทยีม	การวางแผนภาพถ่าย	การผลิตข้อมลู
และชัน้ข้อมลู

06 ภารกิจพัฒนานวัตกรรม
พัฒนานเิวศอุตสาหกรรมทีเ่อ้ือต่อการส่งเสริมนวตักรรม	พัฒนา
นิเวศอง์ความรู้ด้าน	S	&	GI	และยกระดับทักษะบุคลากร 
สู ่ความเป็นเลิศ	 พัฒนางานวิจัย	 พัฒนาและเชื่อมโยง 
งานวจิยัข้ันสงูทัง้ในประเทศและต่างประเทศผลกัดนัมาตรฐาน
ให้เกดิวชิาชีพ	S	&	GI

07ภารกิจการจัดการเชิงกลยุทธ์และการสร้างคุณค่าองค์กร
ภารกจิทีส่นบัสนนุการปฏบิตังิาน	การประสานงาน	สร้างความเข้าใจ	เชือ่มโยงภารกจิแต่ละภารกจิ	รวมทัง้ตดิตาม
และประเมินการขับเคล่ือนวิสัยทัศน์และยทุธศาสตร์ใหม่

	 ปัจจุบนัจิสด้าอยูร่ะหว่างการทบทวนการปรบัโครงสร้างองค์กรใหม่	เพือ่ผสมผสานการท�างานตาม
ลกัษณะโครงสร้างเดมิแบบ	Function	Based	และการท�างานตามโครงสร้างใหม่	Project	Based	ใน
ลกัษณะ	Matrix	ทัง้	Vertical	และ	Horizonal	ประสานกนัไปสูคุ่ณค่าขององค์กร	แทนการท�างานในระบบ
ต้นสงักัด	แต่น�าเอาคุณค่าขององค์กรเป็นจุดมุง่หมายหลกั
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	 	ความเจรญิก้าวหน้าด้านเทคโนโลย	ีการสร้างและประยกุต์ใช้ดาวเทียมท่ีรดุหน้า
ไปอย่างก้าวกระโดดในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา	จนอาจกล่าวได้ว่า	ปัจจุบันนี้คือยุคของ	 
Satellite	Innovation	Technology	ท่ีหลายประเทศท่ัวโลกสามารถพฒันาและสร้าง
ดาวเทยีมในรปูแบบต่างๆ	ได้ด้วยตนเอง	ท�าให้จสิด้าจ�าเป็นต้องยกระดบัคณุค่าองค์กร 
ให้สงูขึน้	และออกแบบแนวทางใหม่โดยการสร้าง	Singularity	Platform	ในลกัษณะ	 
Solution	System	Integration	(SSI)	เพือ่มาก�าหนดนโยบาย	Space	-	Science	Policy	
Interface	(SSPI)	ซ่ึงส�าคญัอย่างยิง่ในการวางทิศทางของประเทศ	(Agenda	Setting)

(Innovation)
นวัตกรรมองค์กร

 “AIP คือ โอกาสท่ีจะท�าให้จสิด้าเข้าไปยืนอยู่ท่ีสงู (Policy Level) เพราะเป็นหน่วยงานเดยีว
ท่ีมองภาพจากทีส่งู สามารถมองเหน็ภาพระดบัมหภาคด้านเศรษฐกจิ สงัคม ส่ิงแวดล้อม 
สามารถสร้าง Tone from the Top บน Evidence-based decision making”
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	 การทีจ่สิด้าจะมบีทบาทเป็น	Agenda	Setting	ได้นัน้	จสิด้าจ�าเป็นต้องมยีทุธศาสตร์
เชิงนวัตกรรมและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์	นั่นก็คือ	นวัตกรรมเชิงนโยบาย	(Policy	 
Innovation)	เพือ่รังสรรค์และพฒันา	Platform	ทีเ่รยีกว่า	AIP	:	Actionable	Intelligence	
Policy	ซึง่เป็นการออกแบบนโยบายอจัฉริยะทีน่�าไปปฏบิตัไิด้จรงิ	เพือ่ให้การแก้ไขปัญหา
ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับคนและพ้ืนที่ในเชิงมหภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยมุ่งท่ีจะ 

5P’S Centric for AIP Design

Platform (Technology)
• innovation Singularity

People
•  Diverse Clusters 

& Catagories

Place
• Thinkwhere 

•  Spatial

• Temporal 

•  Vision

• Goals 

•  Demographic 

Analysis

Product
• Cultural Probes 
•  Creativity
• Visual Design 
•  Aesthetics

• 3C,S

•  Ideation
• Participatory 
•  Collective Creativity

• Human Factors
•  Ergonomics
• Geographic 
•  Demographic

individual
/Social/Cultural

Levels of Analysis

• innovation
• Design Research
• Stakeholders
• 5I,S Mindset

• Efficiency
•  Logic
• Relevance

•���Validity Test 
on 5M,S

•���Interaction 
5M,S

Policy ingested
by Proposition

of Value

Actionable
Intelligence

Policy

•  Process Design

  Communication
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I
คน

III
นวัตกรรม

II
องค�กร

3
Strategy

4
Structure

5
System 

6
Shared
Valua

7
STI

2
Style

Operation Rules/Regulations 
Reprocess  

• Stay ahead the curve
• THEOS – 2 (AIP embedded)
• Technology Frontier

• Leadership
• Envision Foresight
• Coaching
• Live the life you love 
  with core value

ST & Innovation 
Leverages

• Project Based
• Valua Based 
  Matrix 1

Staff

•  
  Implementation
• Management Ecosystem

 3 C’ s

 5I’ s

(Space Technology
Inovation)

7S’  Sub-System : การขับเคลื่อนยุทธศาสตรถูกวางกลไกลผาน 7 ระบบยอย
โดยเนนการเชื่อมโยงเรื่อง คน องคกร นวัตกรรม ใหสามารถสรางและนำสงคุณคาไดอยางครบวงจร

s

แก้ไขปัญหาเชงิพืน้ทีข่นาดใหญ่ในระดบัเมอืง	กลุม่เมอืง	เขตเศรษฐกจิการลงทนุพเิศษ	
(EEC)	ทัง้ในประเทศและท่ีเช่ือมโยงกับประเทศเพือ่นบ้านและภมูภิาค	โดยการใช้	Big	Data	
Analytics	ทีม่ดีาวเทยีมรายละเอยีดสงูเป็นองค์ประกอบหลกัควบคูก่บั	Multi	Criteria	
Decision	Making	ในกรอบนโยบายท่ีจะน�ามาสูค่�าตอบท่ีดีท่ีสดุของการพฒันาประเทศ
	 การขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ด้วยเครือ่งมอืท้ัง	3	อนั	ได้แก่	คน	องค์กร	และนวัตกรรม
องค์กร	ถกูวางกลไกผ่านระบบย่อย	7	ระบบท่ีเรยีกว่า	7S’s	Sub-System	เน้นการเช่ือมโยง
ปัจจัยทัง้	3	ให้สามารถสร้างและน�าส่งคณุค่าได้อย่างครบวงจร
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	 การก้าวสู่จดุหมายเป็นองค์กรแห่งคุณค่า	Value	Based	Organization	ของจิสด้าน้ัน	 

นอกจากจะข้ึนอยูก่บั	2	ปัจจยัหลักส�าคัญ	คือ	“คน”	ทีมุ่ง่มัน่	ทุม่เท	และมใีจรกัในงาน	และ	“องค์กร”	

ที่ทันสมัย	ก้าวหน้า	และเข้มแข็งด้วยวัฒนธรรมองค์กรแล้ว	“นวัตกรรม”	ก็เป็นส่วนส�าคัญ 

อย่างยิง่ทีจ่ะขบัเคล่ือนจสิด้าให้ก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยคุณค่าแห่งภารกิจด้านเทคโนโลยีอวกาศ

และภมูสิารสนเทศท่ีช่วยรังสรรค์มลูค่าทางเศรษฐกจิ	ยกระดบัชวีติประชาชน	ลดความเหล่ือมล�า้	

ประเทศชาติมีความม่ันคง	มัง่ค่ัง	และมคุีณภาพชีวติทีด่	ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืน

	 ด้วยเหตุน้ี	ภารกจิส�าคัญในรอบ	9	ปีทีผ่่านมาของจสิด้าจงึมุ่งเน้นท่ี	3	ภารกิจหลกั	
ได้แก่	THEOS-2	และ	AIP,	Space	Innovation	และ	Geo-Intelligence	Solution	 
ซึ่งจิสด้าได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์องค์กรท่ีต้องการเป็น	 
Agenda	Setter	ของประเทศในอนาคต

GISTDA บูรณาการคุณค่าและความรู้
จากอวกาศสู่ความยั่งยืนของประเทศ
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	 ประเทศไทยได้ด�าเนนิโครงการระบบดาวเทยีมส�ารวจโลก	“Thailand Earth 
Observation System”	หรอื	THEOS	มาตัง้แต่ปี	2546	เพือ่ใช้ในการจดัการบริหาร
ประเทศเชงิพืน้ท่ีและเวลา	ซ่ึงมคีวามหลากหลายมิติ	ไม่ว่าจะเป็นการบรหิารจัดการพืน้ทีสู่ง	
พื้นที่ราบ	พื้นที่เขตเมือง	และเขตอุตสาหกรรม	รวมถึงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง	อีกทั้งปัญหา 
ด้านภัยพิบัติ	ภัยธรรมชาติ	และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	ไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกป่าไม ้
ภยัแล้ง	ไฟป่า	น�า้ท่วม	แผ่นดนิไหว	แผ่นดนิถล่ม	การกดัเซาะชายฝ่ัง	ความแออดัของชมุชน
เมอืง	มลพิษทางบกและทางทะเล	การประมงผดิกฎหมาย	การจดัเก็บภาษไีม่สอดคล้อง
กบัสภาพพืน้ทีแ่ละการใช้ประโยชน์	การเพาะปลกูพชืในพืน้ทีท่ีไ่ม่เหมาะสม	รวมไปถงึ
ปัญหาทีเ่กดิจากผลกระทบทีม่นษุย์พฒันาและสร้างขึน้	ไม่ว่าจะเป็นสิง่ปลกูสร้างหรอืจาก
การจัดการในภาคเกษตรและอตุสาหกรรม	ซ่ึงปัญหาต่างๆ	เหล่านีไ้ม่อาจบรหิารจัดการได้

THEOS-2 
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ด้วยเครื่องมือภาคพื้นดินเพียงอย่างเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ดาวเทียมส�ารวจโลก	 
ซึง่เปรยีบเสมอืนกบั	“ดวงตาแห่งอวกาศ”	จงึเป็นเครือ่งมอืทีส่ามารถตอบสนองการใช้งาน
ทีม่คีวามซบัซ้อน	มคีวามถี	่รวดเรว็	และก�าหนดความต้องการได้	สามารถตรวจวัดพืน้ท่ี
ในวงกวา้ง	พืน้ทีท่ี่อนัตรายไมส่ามารถเข้าถึงได้ง่าย	และสามารถตรวจวัดสิ่งตา่งๆ	โดย 
ไม่จ�ากดัเพยีงแค่สายตามนุษย์สามารถตอบสนองได้เท่านัน้	ซ่ึงข้อมลูจากระบบส�ารวจโลก
ด้วยดาวเทยีมสามารถน�ามาใช้ในการวางแผน	สัง่การ	ตดิตาม	และประเมนิผลสมัฤทธิ ์
ของการบริหารจัดการพื้นที่ต่างๆ	ในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพ	อนัเป็นทีม่าว่าท�าไมประเทศไทยจงึต้องมรีะบบดาวเทียมส�ารวจโลก	
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	 ดาวเทยีมส�ารวจทรพัยากรดวงแรกของประเทศไทย	หรอื	THEOS	ถูกน�าส่งสูอ่วกาศ
ครัง้แรกเมือ่วนัท่ี	1	ตลุาคม	2551	และเริม่ให้บรกิารข้อมลูภาพแก่หน่วยงานท้ังภายใน
และต่างประเทศอย่างเป็นทางการเมือ่วนัที	่1	มถุินายน	2552	ต่อมาเมือ่วนัที	่10	ธนัวาคม	
2554	ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพล 
อดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	ว่า	“ดาวเทยีมไทยโชต	(Thaichote)”	ซึง่มีความหมายว่า 
“ดาวเทียมที่ท�าให้ประเทศไทยรุ่งเรือง”	ปัจจุบันดาวเทียมไทยโชตใกล้จะหมดอายุ 
การใช้งานแล้ว	ประเทศไทยจงึได้ด�าเนนิโครงการระบบดาวเทยีมส�ารวจเพือ่การพฒันา	
หรือ	THEOS-2		สานต่อภารกจิในด้านต่างๆ	เพือ่การพฒันาประเทศอย่างย่ังยนื
	 การพัฒนาโครงการ	THEOS-2	เริ่มด�าเนินการมาตั้งปี	2554	โดยการระดม 
ความคดิเหน็จากหน่วยงานหลายภาคส่วนทัง้ภาครฐั	เอกชน	สถาบนัการศกึษาต่างๆ	เริม่จาก
การสัมมนา	“สร้าง	THEOS-2	อย่างไรให้โดนใจ”	และการประชุมหารือ	“แนวทาง 
การพฒันาดาวเทยีมส�ารวจโลกดวงที	่2	ของประเทศไทย”	ต่อมาในปี	2555	กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(ในขณะนั้น)	ก็ได้จัดประชุมเพื่อรวบรวมความต้องการ 
จากผูใ้ช้งานใน	5	กระทรวงหลกั	ได้แก่	กระทรวงกลาโหม	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	และกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	นอกจากนี้	จิสด้ายังได้จัดสัมมนาร่วมกับเครือข่ายผู้ใช้งาน 
ข้อมลูภมูสิารสนเทศอืน่ๆ	เพือ่น�าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์	
เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมแห่งชาติ	 และคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
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ซึง่คณะกรรมการทัง้	2	ชดุมมีตเิหน็ชอบในหลกัการต่อการด�าเนินโครงการฯ	ต่อมาหลักการ
ดงักล่าวได้ถูกน�าเข้าสูก่ระบวนการสรปุแนวคิดเพือ่จดัท�าแผนธรุกจิโครงการในปี	2556	
โดยเปิดโอกาสให้ประเทศที่มีศักยภาพสูงทางเทคโนโลยีจากทั่วโลกน�าเสนอรูปแบบ 
แนวคดิเพ่ือใช้ประกอบการพฒันาโครงการฯ	โดยม	ี10	ประเทศ	รวม	11	บรษิทัเสนอ 
รปูแบบแนวคิด	ได้แก่	แคนาดา	ฝรัง่เศส	ญีปุ่น่	สหรฐัอเมรกิา	สหราชอาณาจกัร	สาธารณรฐั
เกาหล	ีสาธารณรฐัประชาชนจนี	สเปน	อติาลี	อสิราเอล	(2	บรษิทั)	นอกจากนี	้จสิด้ายงัได้
ด�าเนินการวเิคราะห์รปูแบบแนวคิด	และจัดท�าเอกสารสรปุร่างความต้องการด้านเทคนคิ	
ซึง่แล้วเสรจ็ในเดอืนธันวาคม	2556	เพือ่ให้กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี(ในขณะนัน้) 
น�าเสนอต่อคณะรฐัมนตรีเพือ่พจิารณาอนมุตัโิครงการ	ตลอดจนกรอบการด�าเนนิงานและ
งบประมาณโครงการ	และได้รบัการอนมุตัจิากมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่14	มนีาคม	2560	
โดยมอบหมายให้จิสด้าเป็นผูด้�าเนินโครงการ	
	 โครงการ	THEOS-2	เป็นโครงการทีบ่รูณาการเครือ่งมอืทางเทคโนโลยอีวกาศและ
ภมูสิารสนเทศไว้อย่างครบวงจรต้ังแต่ต้นน�า้	กลางน�า้	และปลายน�า้	เพือ่ให้สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของผูใ้ช้งานทกุภาคส่วนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยเฉพาะการเพิม่
ศกัยภาพในด้านการบรหิารจดัการเชงิพืน้ทีแ่บบองค์รวมใน	6	ด้าน	ตามภารกจิส�าคญั 
ของประเทศ	ได้แก่
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	 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร
สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
ที่ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจอย่างน้อย	
13	ชนิด	ตลอดจนการวางแผนการ
เพาะปลูก	การคาดการณ์ผลผลิต 
ล่วงหน้าของประเทศไทย	และประเทศ
คู่แข่งที่มีประสิทธิภาพ	และสามารถ
บริหารจัดการอุปทานและอุปสงค ์
ของสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ 
การต้องการบริโภค	ซึ่งจะช่วยสร้าง
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจให ้แก ่
ครอบครัวเกษตรกร	และคณุภาพชวีติ
ประชาชน

1. ด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร

	 การบริหารจัดการน�้าทุ่ง	การเชื่อมโยง 
ข้อมลูแหล่งน�า้	การใช้น�า้และการกระจายน�า้ที่
สอดคล้องกับการเพ่ิมศกัยภาพการบรหิารจดัการน�า้ 
ตามแนวพระราชด�าร	ิอนัเป็นแนวทางการพฒันา
อย่างยั่งยืน	ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงทาง 
เศรษฐกจิให้แก่ครอบครัวเกษตรกร	และการบรหิาร 
จัดการน�้าภาคอุตสาหกรรรมท่ีเพิ่มคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมที่ดี	ลดมลพิษและผลกระทบต่อ
สขุภาพของประชาชนและระบบนเิวศ

2. ด้านบริหารจัดการน�้าแบบองค์รวม 
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	 เพื่ อ เพิ่ มประสิทธิภาพในการ
ป้องกนั	แจ้งเตอืน	อพยพ	และการบรรเทา
ผลกระทบท่ีเกดิจากภยัธรรมชาต	ิ(น�า้ท่วม		
ไฟป่า	ภัยแล้ง)	 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยสูงข้ึนและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน	
รวมถึงสร้างความมั่นคงต่อการลงทุนจาก
ต่างประเทศ

3. ด้านการจัดการภัยพิบัติ

	 เพื่อเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้	รวมไปถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกันการบุกรุกป่า	และ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ป่าชุมชนบนพื้นฐานความสมดุลของการอยู ่
ร่วมกันระหว่างป่าบก	ป่าชายเลน	และชุมชน	 
ให้สอดคล้องกับการรกัษาความมัน่คงของฐาน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
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	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
พื้นที่ยุทธศาสตร์และบริเวณชายแดนของ
ประเทศและต่างประเทศ	รวมไปถึงพื้นท่ี 
ทางทะเลและชายฝ่ัง	เพือ่การบรหิารจัดการ
ความม่ันคงชายแดนและชายฝ่ัง	และรกัษา
ความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อมและผลประโยชน์ทางทะเล

5. ด้านความปลอดภัยทางสังคมและความมั่นคงของชาติ

	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	การวางแผน	การติดตาม	การลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญของชาติ	อาทิ	โครงการเครือข่ายรถไฟความเร็วสูง	การเชื่อม
เขตอุตสาหกรรมเดิมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐาน	โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
ของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจส�าหรับ	10	กลุ ่มอุตสาหกรรมอนาคต	 ซ่ึงจะช่วยลด 
ความเหลือ่มล�า้ในการเข้าถึงระบบบรกิารสาธารณะ	ทัง้สาธารณสขุ	การศกึษา	การเดนิทาง
แหล่งทรัพยากรน�้า	เป็นต้น

6. ด้านการจัดการเมือง แนวพื้นที่เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน
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	 เป้าหมายสงูสดุของโครงการ	THEOS-2	คอืการพฒันา	Singularity	Platform	
ในลกัษณะ	Solution	System	Integration	(SSI)	ซึง่เชือ่มโยงการพฒันาทัง้	6	ด้าน 
เข้าด้วยกนัเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์เป็นนวตักรรมท่ีเรยีกว่า	Actionable	Intelligence	Policy	
หรือ	AIP	นโยบายอัจฉริยะเชิงนโยบายท่ีน�าไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม	 
โดยมีเป้าหมายสร้างก�าลงัคนในด้านเหล่านีไ้ม่น้อยกว่า	1,000	คนภายใต้โครงการ
	 ปัจจุบนัโครงการ	THEOS	2	ได้เร่ิมด�าเนนิการไปแล้วนบัตัง้แต่วนัลงนามสัญญา
กับบริษัท	AIRBUS	เมื่อวันที่	15	มิถุนายน	2561	ขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินงาน 
ในหลายๆ	ด้านไปพร้อมกัน	อาทิ	ด้านการพัฒนาดาวเทียมหลักซ่ึงเป็นดาวเทียม 
รายละเอียดสูง	50	เซนติเมตร	บริษัท	AIRBUS	ได้ออกแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วและ 
อยู่ระหว่างการจัดหาอุปกรณ์และประกอบทดสอบ	ส่วนอีกงานหนึ่งคือการพัฒนา
ดาวเทียมเล็กซึ่งเป็นดาวเทียมรายละเอียด	2	เมตร	รับผิดชอบโดย	บริษัท	Surrey	 
Satellite	Technology	Ltd	(SSTL)	ประเทศองักฤษ	ซึง่จสิด้าได้ส่งบคุลากรของไทย 
เข้าร่วมฝึกอบรมและปฏบิตังิานพฒันาดาวเทียมเล็กและระบบภาคพืน้ดิน	ณ	บรษัิท	SSTL	
เมอืงกลิด์ฟอร์ด	ประเทศองักฤษ	ต้ังแต่ปี	2562	เป็นต้นมา
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1. การเตรียมความพรอมบุคลากร และการออกแบบ

ขั้นตอนการดำเนินงาน
ปงบประมาณ

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

2. การผลิตระบบ

3. การประสานเรื่องความถี่ กับ ITU ผาน กสทช.

4. การขออนุญาตตั้งสถานภาคพื้นดินตอ กสทช.

5. การประสานเรื่องกำหนดการสงดาวเทียมขึ้นสูงวงโคจร

6. ทดสอบการใชงาน

7. การนำสงดาวเทียมขึ้นสูวงโคจรต่ำ (600-800 กิโลเมตร)

8. การทดสอบระบบดาวเทียมในวงโคจร

9. การพัฒนาศูนยวิจัยและพัฒนาดาวเทียม

10. การถายทดองคความรู

ดาวเทียมหลัก

ดาวเทียมขนาดเล็ก และ Engineering Model

ระบบภาคพื้นดิน

ระบบประมวลผล คลังขอมูล

ระบบแอพพลิเคชันภูมิสารสนเทศ

โครงสรางพื้นฐาน ICT

ดาวเทียมหลัก

ระบบภาคพื้นดิน

ระบบประมวลผล คลังขอมูล

ระบบแอพพลิเคชันภูมิสารสนเทศ

ดาวเทียมขนาดเล็ก และ Engineering Model

THEOS-2	มีระยะเวลาการใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	10	ปี	(พ.ศ.	2565	-	2574)
ใช้งบประมาณด�าเนินการทั้งสิ้น	7,800	ล้านบาท

ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ THEOS-2 
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	 AIP	คอืนวตักรรมการหลอมรวมข้อมลูจากหลายแหล่งทีม่า	ไม่ว่าจะเป็นข้อมลู
ดาวเทยีม	ข้อมลูภมูสิารสนเทศท่ีหลากหลาย	(Big	Geo-Spatial	Data)	ข้อมลูจาก	Crowd	
Sourcing	และเทคโนโลยี	 Internet	of	Thing	ผ่านการประมวลผล	วิเคราะห์	 
และคาดการณ์	ด้วยเทคโนโลยสีมยัใหม่	อาทิ	Artificial	Intelligence	และ	Machine 
Learning	เพือ่ค้นหาและสกดัข้อมลูเชงิลกึ	บนพืน้ทีแ่ละประชากรเป้าหมายเพือ่สร้าง 
การตัดสนิใจเชงินโยบายบนหลกัฐานท่ีเป็นจรงิ	(Evidence-Based	Decision	Making)	
เพื่อให้สามารถน�าไปใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
ตอบโจทย์การแก้ปัญหาเชิงพืน้ท่ีในระดบันโยบาย
	 AIP	คือความหวงัของจสิด้าในการก้าวสูก่ารเป็น	Agenda	Setter	ของประเทศ	
เปลี่ยนจากเป็นผู้	“ให้บริการ”	Solution	มาเป็น	“ผู้ก�าหนด”	นโยบาย	ซึ่งนับเป็น 
ความท้าทายอย่างยิ่งของจิสด้า	เนื่องจาก	AIP	เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งมีการน�ามาใช้ 
ในภาคพลเรอืนและในประเทศไทยเป็นครัง้แรก	ด้วยเหตนุี	้การพัฒนา	AIP	จงึต้องอาศยั 
ความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหลายฝ่าย	เพือ่ผลกัดันให้	AIP	
สามารถสร้าง	“ค�าตอบ”	ท่ีสามารถน�าไปใช้ได้จรงิในการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื

AIP
Actionable Intelligence Policy
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Big
Geospatial Data 

• ข�อมูลภาพถ�ายจากดาวเทียม สำรวจโลก
  จากเคร�อข�ายข�อมูลดาวเทียมระดับชาติ
• ข�อมูลจากเซ็นเซอร�ภาคพ�้นดิน
• ข�อมูลจากหน�วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ
   และเอกชน
• Internet of Things (IoT)

เชื่อมโยง ผสมผสาน และประยุกต�

ว�เคราะห�ด�วย

เทคโนโลยี

สมัยใหม�
เกษตรและ

ความมั่นคงด�านอาหาร

การบร�หาร
การจัดการน้ำแบบองค�รวม

ทรัพยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศ

การจัดการเมืองและ
เส�นทางระเบียงเศรษฐกิจ

การจัดการภัยพ�บัติ

ผ�านทาง
องค�ประกอบ 

5 ด�าน
Cloud Computing

Artificial

Intelligence (AI)

Machine

Learning (ML)

นโยบายอัจฉร�ยะ
ที่สามารถนำไปสู�

การปฏิบัติได�จร�ง

1

2

3
4

5

ใช�ข�อมูลใกล�เคียงเวลาจร�ง (Near Real-time)

ทำให�ช�วยสะท�อนความจร�งในพ�น้ท่ีอย�างทันท�วงที

ผ�านตัวชี ้วัด (Indicators) ที ่เป�นหลักฐาน

เชิงประจักษ� (Evidence-based)

สร�างการมีส�วนร�วมของทุกหน�วยงาน

ที่อยู�ในพ�้นที่ (Inclusion)

เห็นประเด็นป�ญหาที่ต�องได�รับ

การแก�ไขร�วมกัน (Problem Identification)

เห็นคุณลักษณะของพ�้นที่ที่มีป�ญหา

(Characterization)

สร�างทางเลือกในการแก�ไขป�ญหา

(Policy Deliberation)

ทดสอบแนวทางและนโยบาย

การแก�ไขป�ญหาที่ปฏิบัติได�จร�ง (Simulation)
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	 โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก	หรอื	EEC	เป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ทีจ่�าเป็นต้องได้รบัการบริหารจดัการอย่างสมดลุทัง้ด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และ
สิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื	ซึง่จิสด้าได้เริม่ด�าเนนิการศกึษา	จดัเก็บ	และวเิคราะห์ข้อมลูทกุ
มติิท่ีเกีย่วข้องกบัการพัฒนา	EEC	รวมท้ังผลกระทบต่างๆ	ท่ีจะเกดิข้ึนเพือ่สร้าง	AIP	ของ
พืน้ที	่ซึง่จะเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการวางแผน	ตดัสนิใจ	ก�าหนดนโยบายและมาตรการ
ต่างๆ	โดยด�าเนินงานร่วมกบักลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกและส�านกังาน	EEC	ในการรบัฟัง
ความคดิเหน็และรบัทราบถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้	ซึง่จ�าเป็นต้องอาศยัความร่วมมอืกบัหน่วยงาน
ต่างๆ	อาทิ	การปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้บริหารท้องถิ่น	ผู้น�าท้องถิ่นและคนในชุมชน	 
เพือ่ให้การเกดิการพัฒนาพืน้ท่ีอย่างยัง่ยนืแบบองค์รวม
	 การพัฒนา	AIP	ของพ้ืนท่ี	EEC	คอื	การท�าให้	EEC	เป็น	Land	of	5Zero’s	ด้วย
การติดตาม	วเิคราะห์	และน�าไปสูก่ารให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	เพือ่ขจดั	5	ปัญหาและ
อปุสรรคส�าคัญ	ได้แก่
1.	ความยากจนของประชาชน	(Zero	Povetry)
2.	การขาดทรัพยากรน�า้	(Zero	Water	Storage)
3.	ปัญหามลพิษ	(Zero	Emission/	Pollution)
4.	ผลกระทบจากน�า้ท่วม	(Zero	Impact	of	Flood)
5.	การกดัเซาะชายฝ่ัง	(Zero	of	Shoreline)
	 อันจะน�าไปสู่	4	Happiness	หรือความสุข	4	ประการ	ได้แก่
1.	ความมัง่คัง่ทีย่ัง่ยนื	(Sustainable	Wealth)
2.	คุณภาพชวิีตทีดี่ขึน้	(Better	Quality	of	Life)	
3.	ความเท่าเทยีมไม่เหลือ่มล�า้	(More	Equality)		
4.	สุขภาพของประชาชนท่ีดี	(Good	Health)

AIP ต่อการพฒันาท่ีย่ังยืน
ของ EEC



49

GISTDA ใช� AIP
ในการติดตาม เฝ�าระวัง

และออกแบบมาตรการต�างๆ

ที่จะทำให�มั่นใจได�ว�า ECC เป�น

“Land of 5 Zero’s Happiness’s”
กล�าวคือ การเติบโตทางด�านเศรษฐกิจ

มาพร�อมกับคุณภาพชีว�ตที่ดี

ของประชาชนในพ�้นที่

• Zero Poverty
• Zero Water Shortage
• Zero Emission (Pollution)
• Zero Impact of Flood
• Zero Loss of Shoreline

• Sustainable Wealth
• Better Quality of Life
• More Equality
• Good Health

5
Zero’s

4
Happiness’s

AIP
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AIP Flowchart

	 จงัหวดัน่านเป็นจงัหวดัทีม่ติิของปัญหาด้านการพฒันาทบัซ้อนกนัหลายมติ	ิโดย
เฉพาะปัญหาด้านการฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้และปัญหาความยากจน	ขาดแคลนทีด่นิท�ากนิ
ของราษฎร	จิสด้าจึงเข้าไปมบีทบาทต่อการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยใช้	AIP	มาช่วยออกแบบ
การฟ้ืนฟพูืน้ทีป่่าไม้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ในขณะเดยีวกนัประชาชนต้องสามารถอยูก่บัป่า
และประกอบอาชพีได้อย่างยัง่ยนื	โดยท่ีทรพัยากรป่าไม้ไม่ถูกท�าลายจนก่อให้เกดิปัญหา
ด้านภัยพบิติัตามมา	ด้วยแนวคิดให้น่านเป็นพืน้ท่ีท่ีม	ีWealthy	Life	On	Green		ซึง่มี 
เป้าหมาย	4	เป้าหมาย		ได้แก่	
	 •	 พืน้ทีท่�ากนิและแหล่งน�า้ท่ียัง่ยืน	(Land	&	Water	Sustainability)	
	 •	 ความยัง่ยนืทางเศรษฐกิจ	(Economic	Sustainability)	
	 •	 การพัฒนาเชงินิเวศอย่างยัง่ยนื	(Eco-Sustainability)
	 •	 ความยัง่ยนืด้านสขุภาพ	(Health	Sustainability)	
	 โดยผ่านการด�าเนินงาน	3	กิจกรรม	ประกอบด้วย	การก�าหนดสิทธิท�ากิน	 
(Reallocation)	การสร้างทางเลอืกอาชพี	(Reoccupation)	และการฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ
(Reforestation/Restoration)	ทัง้นี	้จสิด้าได้ด�าเนนิการร่วมกบัคณะกรรมการด�าเนนิงาน
พ้ืนทีจั่งหวดัน่านและคณะอนกุรรมการด้านต่างๆ	ในการน�าเคร่ืองมอื	AIP	มาวเิคราะห์
ศกัยภาพในเชงิลกึทัง้ในด้านสงัคม	เศรษฐกจิ	สิง่แวดล้อม	วฒันธรรม	และระเบยีบข้อบังคบั
ต่างๆ	สร้างทางเลอืกในการเปล่ียนผ่าน	ท่ีสามารถปฏิบัตไิด้จริง

AIP ต่อการพฒันาท่ีย่ังยืน
ในจงัหวดัน่าน
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	 นีจ่งึเป็นเหตผุลว่า	ท�าไมนวัตกรรมเชิงนโยบายนีจ้งึจ�าเป็นต่อประเทศและทกุหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง	เพราะ	AIP	สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาของพืน้ทีผ่่านการออกแบบนโยบาย 
จากการวเิคราะห์	ประมวลผลชดุข้อมลูเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	น�าไปสูก่ารพฒันา
ทกุภาคส่วน	เพราะจสิด้าเช่ือว่าการพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูสิารสนเทศจะเป็นประโยชน์
ต่อการพฒันาประเทศไม่ใช่เพยีงแค่มัง่คัง่	แต่ยงัมัน่คง	และยัง่ยืน

GISTDA ใช� AIP
มาช�วยออกแบบการฟ��นฟ�พ�้นที่ป�าไม�

อย�างมีแบบแผนและประสิทธิภาพ

ในขณะเดียวกันประชาชนสามารถ

ประกอบอาชีพที่อยู�กับป�าได�อย�างยั่งยืน

และทรัพยากรป�าไม� ไม�ถูกทำลายจนก�อให�เกิด

ป�ญหาด�านภัยธรรมชาติต�างๆ ตามมา 

ทำให�น�านเป�นพ�้นที่ที่มี 

“Wealthy Life on Green”

• Reallocation
• Reoccupation
• Reforestation

AIP

4
Sustainability;s

3
Transition’s

• Land Sustainability
• Water Sustainability
• Economic Sustainability
• Eco- sustainability
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	 การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของจิสด้าเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ในปี	2556	ซึง่เป็นปีทีจ่สิด้าเริม่ใช้แผนยทุธศาสตร์ใหม่ท่ีเรยีกว่า	แผนยุทธศาสตร์ สทอภ. 5 ปี  
(พ.ศ. 2556-2560) ภายใต้วิสัยทัศน์  “น�าคุณค่าจากอวกาศ เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน 
: Delivering Value from Space” ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรงมาก	จิสด้าในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่
โดยตรงต่องานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ	จ�าเป็นต้อง
เร่งปรับปรุง	และเปลี่ยนแปลงองค์กรในหลายๆ	ด้านให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	
โดยการเปลี่ยนแปลงคร้ังน้ีมุ่งเน้นการยกระดับองค์กรสู่อนาคต	และเร่งขับเคลื่อนภารกิจ
ส�าคัญ	3	เรื่อง	ได้แก่	1)	การปรับบทบาทองค์กรให้เข้มแข็งด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณค่า	
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง	และตอบสนองความต้องการของประเทศได้	2)	การยกระดับ
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ	และ	3)	การสร้างนวัตกรรมของผลผลิตและการบริการ
บนเส้นทางแห่งคณุค่า	โดยใช้ประโยชน์และน�าคณุค่าจาก	“อวกาศ”	มาสร้างสรรค์นวตักรรม
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้แก่ประเทศ	 เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ 
ในการแข่งขันกับนานาชาติ	 และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
สหประชาชาติตามแนวทาง	Space	for	SDGs	เพื่อขจัดความยากจน	ลดความเหลื่อมล�้า	
พฒันาคณุภาพชวีติประชาชน	บนฐานทรพัยากรธรรมชาตทิีย่ัง่ยนืและเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
	 ปัจจุบันจิสด้าด�าเนินแผนยุทธศาสตร์	สทอภ.	4	ปี	ภายใต้วิสัยทัศน์		‘GISTDA	To	be	
Value	Based	Organization	in	Geo-Space	Intelligence	Deliveries	by	2020’	มุ่งเน้น
การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยคุณค่า	(Value	Based	Organization)	เพื่อก้าวสู่
ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	ผลักดันให้จิสด้าเป็น	 
Agenda	Setter	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม
	 ภารกิจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่ส�าคัญของจิสด้า	ได้แก่	

Space Innovation 
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	 จิสด้าได้วางรากฐานส�าคัญของการพัฒนาภารกิจด้านเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภมูสิารสนเทศของประเทศไว้	เพือ่รองรบัแผนยทุธศาสตร์	สทอภ.	5	ปี	(พ.ศ.	2556-2560)	 
ด้วยการสร้าง	อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ	หรือ	SKP	(Space	Krenovation	Park)	 
ขึน้เม่ือปี	พ.ศ.	2555	ณ	สถานคีวบคมุและรับสญัญาณดาวเทยีม	อ�าเภอศรรีาชา	จงัหวดัชลบรีุ		 
โดยมุง่หวงัให้	SKP	เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในการสนบัสนุน	และส่งเสรมิการพฒันา
ต่อยอดการวิจยัด้านอวกาศและภมูสิารสนเทศ	เพือ่ให้ประเทศไทยสามารถพึง่พาตนเองได้ทัง้
ทางด้านซอฟต์แวร์	ฮาร์ดแวร์	การพฒันาผลิตภัณฑ์เชงิพาณชิย์	ทีเ่ก่ียวข้องกบัเทคโนโลยสี�ารวจโลก
และการประยุกต์ใช้ประโยชน์	บนฐานของความร่วมมือ	ด้านการวิจัยและพัฒนากับสถาบัน 
การศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ	ทัง้ภาคอตุสาหกรรมและชมุชน	รวมทัง้เพ่ือเป็นฐานในการพฒันา
ต่อยอดเพือ่สร้างมลูค่าเพ่ิมของผลติภณัฑ์ด้านเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศในเชงิพาณชิย์	 
ให้ขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง	ทั้งในระดับผู้ประกอบการขนาดเล็ก	ขนาดกลาง	ระดับ
อตุสาหกรรม	เพือ่ให้ประเทศไทยเป็นผูน้�าของการพฒันาธุรกจิบนฐานวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี	
และนวตักรรมในภมูภิาคอาเซยีน	ตลอดจนเพือ่สนบัสนนุการถ่ายทอดเทคโนโลยอีวกาศและ 
ภมูสิารสนเทศสูภ่าคอตุสาหกรรมและการศึกษา	โดยใช้โครงสร้างพืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศเป็นฐานร่วมกับพันธมิตรทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ	เพือ่ต่อยอดทนุทางปัญญา	และสร้างบคุลากรทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะด้วยเทคโนโลยี
ระดบัสงูในภมูภิาคอาเซียน
	 ปัจจบุนั	SKP	เป็นศนูย์กลางของศนูย์ปฏิบตักิารโครงสร้างพืน้ฐานทีส่�าคญัด้านเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ	รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจเรื่องเกี่ยวกับ
เทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศแก่ประชาชน	ซึง่ประกอบด้วยศนูย์ต่างๆ	ดังนี้

SKP (Space Krenovation Park)
โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมอวกาศ 

Space Inspirium 
	 แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก ่
เด็กและเยาวชน	ในเรือ่งเกีย่วกบัเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศอย่างครบวงจร	รวมท้ัง 
ให้ประชาชนท่ัวไปมีความเข้าใจการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
เพือ่รองรบัความก้าวหน้าของเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศในอนาคต	ภายในประกอบด้วย 
โซนการเรยีนรู	้26	โซน	น�าเสนอเรือ่งราวต่างๆ	เกีย่วกบัเอกภพ	โลก	และดาวองัคาร	การส�ารวจอวกาศ		 
สถานีอวกาศ	แรงบนัดาลใจจากนักบนิอวกาศ	ยรู	ิกาการนิ	ดาวเทยีม	ระบบน�าทางด้วยดาวเทยีม	(GNSS)		 
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GALAXI Lab 
	 เพือ่รองรบัการเตบิโตของอตุสาหกรรมการบนิและอวกาศ	ซึง่มแีนวโน้มเตบิโตมากขึน้ 
ในอนาคต	จิสด้าจึงได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ	 
หรือ	GALAXI-Gistda’s	Aerospace	LAbolatary	of	eXcellence	and	Innovation	เพือ่เป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานของจสิด้าในการวิจยั	พฒันา	และนวัตกรรมด้านการบนิและอวกาศ	โดยเน้น
ด้านวสัดแุละโครงสร้าง	ตัง้แต่ด้านการออกแบบ	การผลติ	และการวเิคราะห์ทดสอบ	โดยมุง่หวงั
ให้ห้องปฏิบตักิาร	GALAXI	เป็นศนูย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการวจิยั	พฒันา	และนวัตกรรม
ด้านการบนิและอวกาศ	และเป็นแหล่งพฒันาบคุลากรให้แก่อตุสาหกรรมการบนิและอวกาศ 
แก่ประเทศไทย	รวมทัง้เป็นศนูย์วเิคราะห์ทดสอบทีไ่ด้มาตรฐานระดบัสากล
	 ในปี	 2560	ห้องปฏิบัติการ	GALAXI	 เปิดให้บริการด้านการทดสอบทางกล 
ของอุตสาหกรรมการบนิและอวกาศ		เช่น	การทดสอบแรงดึง	แรงอดั	และแรงดดั	รวมทัง้วจิยั
พัฒนาสูตรการอัดรูปเส้นใยเพื่อผลิตชิ้นส่วนใบพัดของ	UAV	การจ�าลองการออกแบบ	CAD	 
การพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม	การออกแบบโครงสร้างเชิงประกอบบนของดาวเทียม 
เพือ่ช่วยลดแรงสัน่สะเทอืนทีม่ต่ีอโครงสร้าง	การสร้างเครือ่งพมิพ์สามมติ	ิการเพิม่นาโนเรซนิ 
ในพลาสตกิดบิ	เป็นต้น
	 ปัจจบุนัห้องปฏบิติัการ	GALAXI	เป็นห้องปฏบัิตกิารทีไ่ด้รบัการรับรองมาตราฐานระดบั
สากลแล้ว	ได้แก่	AS9100D	(International	Quality	Management	System	Standard	for	
the	Aviation,	Space	and	Defense	(AS&D)	Industry		ซึง่เป็นระบบการจดัการคณุภาพ	–	 
ข้อก�าหนดส�าหรบัองค์กรการบนิ	อวกาศ	และการป้องกนัประเทศ	นอกจากนี	้ยงัได้รบัการรบัรอง
มาตรฐาน	ISO/IEC	17025	(Rev.2005)	(Standard	for	the	competence	of	testing	and	
calibration	labolatories)	ห้องปฏิบัติการทดสอบทางกลส�าหรับวัสดุคอมโพสิทโครงสร้าง
อากาศยานจากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (สมอ.)	และล่าสุด	NADCAP	
AC7122/1	(Rev.B	for	Non	Metallic	Material	Testing)	Z	(National	aerospace	Defense	
Contractors	Accreditation	Program)	ซึ่งเป็นมาตรฐานของผู้ให้บริการในอุตสาหกรรม 
การบินและอวกาศ	ในขอบข่าย	Non-Metallic	Material	Testing	หรือการทดสอบวัสดุ
อากาศยานในลกัษณะห้องปฏิบตักิารอสิระ	หรอื	Independent	Laboratory	นบัเป็นห้องปฏบิตัิ
การอสิระแห่งแรกและแห่งเดยีวในประเทศไทยและภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ทีไ่ด้รบัรอง
มาตรฐานนี้

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	3S	ตามรอยศาสตร์พระราชา	ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ	EEC	ฯลฯ	 
พร้อมทัง้มจีดุเช็คอนิถ่ายภาพสร้างแรงบนัดาล	เทีย่วรอบโลกกับภาพถ่าย	Street	view	คาเฟ่
ท่ามกลางอวกาศ	และโรงภาพยนตร์	3D	ให้ได้ชมกนัอกีด้วย
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SOAR
	 ศูนย์วิจัย	 	SOAR	 (The	Specific	and	Operation	Aerospace	Research)	 
หรือหน่วยพัฒนาเชิงกลยุทธ์	และปฏิบัติการด้านการบินและอวกาศ	เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้น 
การสร้างความเป็นเลิศทางนวัตกรรมด้านการบินและอวกาศ	 เพื่อให้สามารถน�าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้จริงท้ังในภาคนโยบาย	อุตสาหกรรม	และประชาชนอย่างครบวงจร	รองรับการ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต	ทั้งยังเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันด้านการบินและอวกาศในระดับนานาชาติอีกด้วย
	 ศูนย์วิจัย	SOAR	ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยหลากหลายสาขา	ทั้งทางด้าน
การจราจรทางอากาศ	วิศวกรรมการบินและอวกาศ	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	คณิตศาสตร์	 
ภูมิสารสนเทศ	ร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ	ทางด้านการบินและอวกาศ	 
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	ผลงานที่ผ่านมาของศูนย์วิจัย 
แห่งนี้	ได้แก่
 ระบบการวางแผนภาพถ่ายด้วยดาวเทยีมส�ารวจโลก (OPTEMIS) ระบบการบรหิาร
จัดการการใช้งานกลุ่มดาวเทียมส�ารวจโลกให้เกิดประโยชน์สูงสุด	โดยพัฒนาเพื่อเชื่อมผู้ใช้
งานสู ่ดาวเทียมแบบ	one-stop-service	ส่งเสริมการใช้ดาวเทียวร่วมกัน	 และเพ่ิม
ประสทิธภิาพการวางแผนภาพถ่าย	มกีารปรบัแผนอตัโนมตัติามสภาพอากาศและการปกคลมุ
ของเมฆ	ปัจจุบันระบบ	OPTEMIS	ได้รับการยอมในระดับนานาชาติโดยกลุ่มความร่วมมือ	
Sentinel	Asia	ส�าหรับเป็นระบบบริหารจัดการกลางในการขอสนับสนุนข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมและบริหารจัดการทรัพยากรดาวเทียมทั้งหมดของประเทศสมาชิก	เพื่อตอบสนอง
กรณีภัยพิบัติส�าหรับทุกประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก
 ระบบการบรหิารจดัการห้วงอากาศ GISAVIA 	ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจเชงินโยบาย 
ส�าหรับการวางโครงสร้างพื้นฐานจราจรทางอากาศของประเทศไทย	 ซ่ึงเริ่มด�าเนินการมา
ตั้งแต่ปี	2560	เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการจราจรทางอากาศให้แก่ประเทศไทย	 
อกีทัง้ยงัเป็นการป้องกนัความเส่ียงและลดอนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการจราจรทางอากาศ	
GISAVIA	จัดเป็น	Actionable	Intelligence	Policy	(AIP)	ส�าหรับกิจกรรมการคมนาคม 
ทางอากาศแบบครบวงจร	สามารถเชื่อมต่อและให้บริการข้อมูลทั้งในรูปแบบสารสนเทศ 
การเดินอากาศ	การใช้งานห้วงอากาศ	การจัดการพื้นที่สนามบิน	และโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศด้านการคมนาคมทางอากาศ	นอกจากนีย้งัมกีารวจิยัเพือ่ประยกุต์ใช้ข้อมลูจากอวกาศ
เพื่อการคมนาคมทางอากาศ	ทั้งในด้านการใช้งานภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง	 เพื่อ 
จัดท�าฐานข้อมูลภูมิประเทศรอบๆ	สนามบินตามมาตรฐานของ	ICAO	หรือการใช้เทคโนโลยี
ดาวเทียมน�าร่องสมัยใหม่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ	เป็นต้น
	 ระบบ	GISAVIA	ยังน�ามาใช้กับการบริหารจัดการการปล่อย	“บั้งไฟ”	เพื่อหลีกเลี่ยง
อันตรายและการขัดขวางการคมนาคมทางอากาศในช่วงที่มีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของ 
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ชาวภาคอสีานในช่วงเดอืนพฤษภาคม-มถินุายนของทกุปี	โดยพฒันาต่อยอดเป็นแอปพลเิคชนั
ชือ่ว่า		“บ�าเพญ็”	ซึง่เป็นแอปพลเิคชนัสนบัสนนุการบรหิารจดัการให้แก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
เพื่อใช้ในการควบคุมการปล่อยบ้ังไฟ	แอปพลิเคชันนี้จะช่วยแจ้งเตือนให้แก่หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมทางอากาศได้รับทราบถึงจุดหรือพิกัดที่จะมีการปล่อยบ้ังไฟ	 
เพื่อจะได้วางแผนในเส้นทางการบิน	และไม่ให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบกับการคมนาคม
ทางอากาศ	ทั้งด้านทางทหาร	ด้านพลเรือน	ด้านการบินพาณิชย์	 เป็นต้น	แอปพลิเคชัน	
“บ�าเพ็ญ”	จะช่วยให้ประชาชนท่ีลงทะเบียนใช้งานได้รับความสะดวกสบาย	ด้วยการโหลด
แอปพลิเคชนัดงักล่าวลงบนโทรศพัท์มอืถอื		ไม่จ�าเป็นต้องกรอกเอกสารบนกระดาษ	ลดระยะ
เวลาในการย่ืนเอกสาร	รวมท้ังผู้ใช้งานสามารถติดตามค�าขอของตนเองได้ด้วย	ปัจจุบันมี 
การน�าแอปพลิเคชันนี้ไปใช้งานแล้วใน	2	จังหวัดของภาคอีสาน	ได้แก่	จังหวัดศรีสะเกษ	และ
จงัหวดัยโสธร	และเพ่ิมข้ึนเป็น	6	จงัหวดัในปี	2562	ได้แก่	ยโสธร	ศรสีะเกษ	เชยีงใหม่	เชยีงราย	
อุดรธานี	หนองคาย	และอยู่ระหว่างการขยายผลให้ระบบบ�าเพ็ญใช้งานได้ทั่วประเทศ
	 ศูนย์วิจัย	SOAR	ยังได้พัฒนาต่อยอดระบบ	GISAVIA	ให้สามารถใช้งานได้กับระบบ
การบริหารจัดการอากาศยานไร้คนขับ	(UAV)	เพื่อให้ผู้ท�าการบินสามารถตรวจสอบขอบเขต
และใช้งาน	Drone	ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	อีกทั้งยังสามารถติดตามข้อมูล	ตรวจสอบ
ข้อมูล	ต�าแหน่งและเส้นทางการบินได้	และสามารถน�าข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์และวางแผน
การใช้งานห้วงอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมด้าน	GNSS	(Global	Navigation	Satellite	System)		
หรือ	GNSS	Innovation	Center	(GiNNo)	เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	10	มกราคม	
พ.ศ.	2561	เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรู	้สร้างแรงบันดาลใจ	และเป็นศนูย์รวมนวตักรรมและเทคโนโลย	ี
GNSS	ที่ก่อให้เกิดการร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ	นักพัฒนานวัตกรรม	นักลงทุน	นักธุรกิจ
จากไทยและต่างประเทศ	รวมถงึส่งเสรมิและผลกัดนัให้เกิดการใช้งาน	GNSS	ในอตุสาหกรรม
ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์	สังคม	และเศรษฐกิจ	มุ่งเน้นในด้าน	Smart	Agriculture,	Mobile	 
Mapping	และ	Smart	Transportation			อกีทัง้ยงัเป็นตวักลางและสนบัสนนุการใช้โครงสร้าง
พื้นฐานสถานีค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องภาครัฐ	หรือ	National	CORS	Data	Center	ให้เกิด
เป็นโมเดลธุรกิจและการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม	เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเปล่ียนสถานะ
จากผู้ใช้เทคโนโลยี	GNSS	มาเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยี	GNSS	ขึ้นใช้ได้เองในอนาคต	

GiNNo 
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ESP Frontier Research

	 ด้วยเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อต่อยอดงานวิจัย 
ในระดับแนวหน้า	 (Fontier	Research)	จิสด้าจึงได้จัดตั้งโครงการ	National	Space	 
Exploration	(NSE)	ขึ้นในปี	2560	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยของนักวิจัยไทยให้มี
โอกาสได้ท�าการศึกษาวิจัยในอวกาศ	ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคมได้
ในอนาคต	โดยในปี	2560	จิสด้าได้เปิดรับข้อเสนองานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ	ทั้งจากภาครัฐ 
เอกชน	และสถาบันการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา	มีผู้ส่งข้อเสนองานวิจัย 
เข้าร่วมคัดสรรเป็นจ�านวนมาก	และมีข้อเสนองานวิจัยที่ผ่านการคัดสรรจ�านวน	10	ข้อเสนอ		
โดยมี	4	ข้อเสนองานวิจัยที่ผ่านการคัดสรรว่ามีคุณค่าและมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอด 
น�าไปสู่การสร้างนวัตกรรมได้ในอนาคต	ได้แก่	การวิเคราะห์โปรตีนส�าหรับการพัฒนายาต้าน
มาลาเรีย	การชักน�าของพืชสร้างหัวภายใต้สภาวะไร้น�้าหนัก	เครื่องพิมพ์สามมิติ	และอาหาร
ไทยไปอวกาศ	
	 ในปี	2561	จสิด้าได้คดัสรรงานวจิยัเพิม่เตมิได้อกี	2	โครงการ	ได้แก่	การหมกัเชือ้	PGA	
ในอวกาศ	และการเลี้ยงไข่น�้าในอวกาศ	และในปี	2562		จิสด้าสามารถด�าเนินการวิจัย 
ในอวกาศได้แล้วเสร็จ	1	โครงการ	ได้แก่	“การวิเคราะห์ โปรตีน-สารยับยั้ง โปรตีน-โปรตีน 
ส�าหรับการพัฒนายาต้านมาลาเรีย” ซ่ึงเป็นงานวิจัยของ	ดร.ชัยรัตน์	 อุทัยพิบูลย	์ 
นักวิจัยอาวุโส	แห่งศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ	(BIOTECH)	ส�านักงานพัฒนา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ	(สวทช.)	ซึง่ในการด�าเนินการวิจยันี้	NSE	ไดร้ับความรว่มมอื
จากองค์กรส�ารวจอวกาศญี่ปุ่น	(Japan	Aerospace	Exploration	Agency,	JAXA)	ในการ 
น�าส่งชุดการทดลองดังกล่าวขึ้นไปปฏิบัติการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ	 ISS	ใน 
ห้องทดลองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์คิโบะ	โมดูลขององค์กรส�ารวจอวกาศญี่ปุ่น	ซึ่งงานวิจัย 
ดงักล่าวสามารถท�าการทดลองได้แล้วเสร็จและถกูส่งกลับสู่พืน้โลกเมือ่วนัที	่9	กนัยายน	2562
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1. Earth Science 
	 แบ่งเป็น	3	สาขา	ได้แก่
 - Environment/Natural Resource Management/Regional Land use 
and Landcover (LULC) ศกึษาในด้านต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบั	Agriculture/	Urbanization/	
LULC	Interactions	(Climate,	Water,	Biodiversity,	Atmosphere)/LULC	Models/
Products/LULC	Degradation	and	Desertification/	Coastal	Zone	Management
 - Climate Change on Agriculture แบ่งเป็น	3	หัวข้อ	ได้แก่	
	 	 •	Drought
	 	 •	Impact/	Resilience/Adaptation
	 	 •	Water	Resource
 - Food Security แบ่งเป็น	2	หัวข้อ	ได้แก่	
	 	 •	Rice	area	and	yield	prediction
	 	 •	Agro	-	Meteo	System

2. Space Technology
	 งานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ	ได้แก่
	 -	 Orbit	and	attitude	dynamics	control
	 -		Space	mission	and	orbit	design
	 -		Interplanetary	exploration
	 -		Orbit	determination
	 -		Space	debris	risk	analysis	and	mitigation
	 -		Collision	avoidance	 technique	 (spacecraft,	mobile	 robot,	UAV 
	 	 and	another	vehicle)
	 -	 Artificial	intelligence	for	space	application
	 -	 High	performance	computing	technique	for	space	application

	 ปัจจุบันจิสด้ายังคงให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยระดับแนวหน้าแก่นักวิจัยไทย	 
โดยร่วมมือกับ	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	ภายใต้โครงการปริญญาเอก	
กาญจนาภิเษก	(คปก.)	วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัย	และการได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่มี
ศักยภาพของจิสด้า	ตลอดจนความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับจิสด้าเพื่อ
เป็นการใช้ทรพัยากรและความเชีย่วชาญในการบรหิารจดัการทนุวจิยัของ	สกว.	ภายใต้	คปก.	
และความเชีย่วชาญในการวจิยัด้านภมูสิารสนเทศของจสิด้า	เพือ่ร่วมกนัสร้างบคุลากรในระดบั
ปริญญาเอกให้มีประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบวิจัยด้านภูมิสารสนเทศ	 
และระบบวิจัยของประเทศ	โดยในปีนี้จิสด้าได้เปิดรับข้อเสนองานวิจัยในสาขาต่างๆ	ดังนี้
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	 จิสด้าส่งเสริมผู ้ประกอบการไทยให้สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีด 
ความสามารถของตนเองในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ	ด้านเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศขั้นสูง	สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการค้นคว้าวิจัยและทดสอบ	
และได้รบัการสนบัสนนุด้านการลงทนุ	ผ่านการจดัโครงการประกวดไอเดยีธรุกจิ	เพือ่เป็นเวที
ให้ผู้ประกอบได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้น	อีกทั้งยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
จากผู้เชี่ยวชาญ	รวมถึงมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอีกด้วย

	 จิสด้าร่วมกับบริษัทคูโบต้า	ทรูปลูกปัญญา	ส�านักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา 
และมหาวิทยาลัยบูรพา	จัดกิจกรรมการแข่งขันโครงการเกษตรอัจฉริยะสร้างชาติ	(Smart	
Precision	Farming)	ระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา	 เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ในระบบ 
เชือ่มต่อ	GNSS	แบบพกิดัแม่นย�าสงูและน�ามาประยกุต์การใช้งานร่วมกบัเทคโนโลยกีารเกษตร	
โดยมุ่งหวังให้เวทีประกวดนี้เป็นส่ือกลางในการส่งเสริมให้นักเรียนอาชีวะและนักศึกษา	 
มีความรู้ความเข้าใจระบบการเช่ือมต่อ	GNSS	แบบพิกัดแม่นย�าสูง	และน�ามาประยุกต์ 
การใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีการเกษตร

อาชีวะสร้างชาติ เกษตรอัจฉริยะ

Space for Entrepreneurship
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G-Con : Geo-Information
Application 
	 จิสด้า	 ร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วน	จัดการประกวดไอเดียนวัตกรรมธุรกิจ	 
G-Con	 :	Geo-Information	Application	ซึ่งเป็นการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้าน
เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ	เพือ่ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการไทยเกดิความรูค้วามเข้าใจในการสร้าง
แพลตฟอร์มต้นแบบผ่านแอปพลิเคชันที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาครัฐ 
และเอกชนได้	และเพ่ือกระตุ ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ของกลุ่มผู้ประกอบการ	 
Startup	ในประเทศไทย

UAV Startup
	 จสิด้าร่วมกบัพนัธมติรหลายภาคส่วน
จัดโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรม	UAV	
Startup	เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาและประยกุต์
ใช้	UAV	ในกิจการต่างๆ	 เช่น	การบริหาร
จัดการฟาร์มเกษตร	การส�ารวจและการ
ติดตาม	การบรรเทาสาธารณภัย	และงาน 
ด้านความมั่นคง	เป็นต้น	

S-Booster
	 จิสด้าร่วมกับ	Cabinet	Office	of	Japan	ส�านักนโยบายกิจการด้านอวกาศจาก
ประเทศญี่ปุ่น	องค์กรส�ารวจอวกาศญี่ปุ่น	(JAXA)	The	National	Space	Policy	Secretariat 
(NSPS)	และหน่วยงานพนัธมิตร	จดัการประกวดไอเดยีธรุกจินวตักรรมอวกาศระดบันานาชาต	ิ
S-Booster		เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยให้สามารถปรับใช้ระบบ	QZSS	
หนึ่งในดาวเทียมท่ีให้ข้อมูลต�าแหน่งได้แม่นย�าที่สุด	ในการเพิ่มศักยภาพการให้บริการ
ผลติภณัฑ์	ตลอดจนการสร้างนวตักรรมรปูแบบใหม่อย่างไร้ขดีจ�ากดั	โดยเปิดโอกาสให้ผูส้นใจ
ทั้งจากประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย	ส่งไอเดียเข้าร่วมประกวด
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Galileo & Smart RTK Hackathon 
	 จิสด้าร่วมกับ	GNSS.asia	จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อย	ให้ปรับใช้ระบบ	QZSS		Galileo	และ	GNSS	CORS		และเพิ่มศักยภาพการ
ให้บรกิาร	ผลติภณัฑ์	ตลอดจนเกดิการสร้างนวัตกรรมรปูแบบใหม่	รวมถงึส่งเสรมิให้มกีารน�า
เทคโนโลยไีปประยกุต์ในหน่วยงานต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องมากยิง่ขึน้	เพือ่สร้างองค์ความรู	้โครงสร้าง
พื้นฐานจากระบบระบุพิกัดต�าแหน่งบนพื้นโลกความแม่นย�าสูง

	 จิสด้าส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
แก่เยาวชนอย่างต่อเนือ่งมานานกว่า	5	ปีแล้ว	ผ่านกจิกรรมค่ายทีเ่รยีกว่า	GISTDA	Space	Camp	
ซ่ึงเป็นกจิกรรมต่อเน่ืองจากการเปิดตวั	Space	Inspirium	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ร่วมเรยีนรู้ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจากวิศวกรดาวเทียม	นักภูมิสารสนเทศและ 
นักวิชาการเผยแพร่ของ	GISTDA	รวมถึงบทบาทของดาวเทียมไทยโชตที่มีต่อการส�ารวจ 
และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย	และสามารถขยายศักยภาพของข้อมูล 
จากดาวเทยีมในการประยกุต์ใช้งานด้านอืน่ๆ	รวมไปถงึส่งเสรมิให้เยาวชนรูจ้กัการใช้เวลาว่าง 
ให้เป็นประโยชน์	รู้จักการท�างานเป็นทีม	และรู้จักเสียสละ	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น	
	 กิจกรรม	GISTDA	Space	Camp		ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจ	และปลูกฝังความคิด
รเิริม่สร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยอีวกาศให้สามารถน�าไปต่อยอดในการศกึษาและแก้ไข

GISTDA Space Camp 

Space for Education
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ปัญหาสิง่แวดล้อมในชุมชนของตนเองได้	มรีปูแบบการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ	ตามหลักการ	STEM	
ร่วมกับการสร้างรากฐานของนักเทคโนโลยีอวกาศรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมส�าหรับการพัฒนา
ประเทศไทย	โดยเยาวชนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมในครัง้นีจ้ะมโีอกาสได้รับการคดัเลอืกเป็นตวัแทน
เยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้านอวกาศระดับชาติและนานาชาติกับ	GISTDA	ในอนาคต

Thailand Space Week
	 เป็นครั้งแรกที่จิสด้าได้ริเริ่มให้มีการจัดมหกรรมอวกาศระดับประเทศ	“Thailand	
Space	Week”	เพือ่สร้างความตระหนกัรูถึ้งคณุค่าของอวกาศทีก่่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมากมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ	งานมหกรรมอวกาศนี้จัดขึ้นภายใต้
แนวคิด	“3S	-	Space	for	Sustainable	Society”	เพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของอวกาศ
ต่อการพฒันาทีย่ัง่ยนื	โดยได้รวบรวมผูท้ีท่�างานด้านอวกาศของประเทศไทยและองค์กรระดบั
นานาชาติมาร่วมมือ	แลกเปลี่ยนองค์ความรู้	 เพื่อน�าไปสู่เป้าหมายแห่งการเป็นผู้น�าด้าน
เทคโนโลยีอวกาศในภูมิภาคอาเซียน	ภายในงานประกอบด้วยสาระส�าคัญ	4	เรื่อง	ได้แก่
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	 น�าเสนอแนวโน้มของเทคโนโลยรีะบบน�าทางด้วยดาวเทยีม	GNSS	จากผูป้ระกอบการ
รายใหญ่ทัว่โลก	การน�าเสนองานวจิยั	และการประยกุต์เทคโนโลยรีะบบน�าทางด้วยดาวเทยีม
เพื่อใช้ส�าหรับการขนส่ง	การเกษตร	การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและวางแผนอพยพ	
เป็นต้น

2. Multi GNSS Asia (MGA)

	 การประชมุวชิาการเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศแห่งชาต	ิเป็นเวทสี�าหรบัการ
เสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชาการ	นักวิจัย	 นิสิตและนักศึกษา	จากหน่วยงาน 
ของรัฐและเอกชน	เป็นการแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	 
การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนา	รวมทั้งสะสม
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	 
อันจะน�าไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิต	สร้างรายได้และสร้างงานแก่ประชาชนทุกระดับ	เพื่อ 
ให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

1. Geo-Infotech

	 เวทีท่ีเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผ่าน 
กิจกรรมต่างๆ	อาทิ	การประกวดส่ือภูมิสารสนเทศระดับมัธยม	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีการ
ค้นคว้าข้อมูล	และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อภูมิสารสนเทศที่ทันสมัย	การประกวด
ไอเดีย	“การทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง”	ระดับอุดมศึกษา	และค่าย	Thailand	Space	
Camp	ที่สนับสนุนเยาวชนไทยที่มีศักยภาพให้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่สถานีวิจัยด้านอวกาศ
ชั้นน�าของโลกอย่าง	NASA

4. Space Youth Forum

	 พบกับผู้บริหารระดับสูงของ	Airbus	ผู้น�าด้านอุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน
ระดับโลก	ท่ีมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ของ	Airbus	ต่อภูมิภาคเอเชีย	เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
	และประเทศไทย	เพื่อน�าไปสู่ความร่วมมือในการยกระดับขีดความสามารถด้านการฝึกอบรม
บุคลากรและการพัฒนาเทคโนโลยีช้ินส่วนเครื่องบินในอนาคต	รวมไปถึงความตกลงระหว่าง
ประเทศไทยกับ	Airbus	ที่จะร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศในไทย

3. Aerospace Industry
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	 ภารกิจของจิสด้าในช่วง	9	ปีที่ผ่านมา	นับเป็นก้าวเปล่ียนผ่านส�าคัญของการใช้
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	จากหน่วยงาน 
ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศแก่หน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐ	เอกชน	ตลอดจน
สถาบนัการศกึษา	จสิด้าก้าวสูก่ารเป็นผูว้จิยั	พฒันาเทคโนโลย	ีและส่งเสรมิให้เกดิการประยกุต์
ใช้งานเพือ่ตอบสนองภารกจิต่างๆ	ในการพฒันาประเทศ	จวบจนปัจจบุนั	จสิด้ามุง่มัน่พฒันา	
GI	Solution	Excellence	 เพื่อเป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ	 
พร้อมเดินหน้าสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วยคุณค่าตามวิสัยทัศน์	‘GISTDA	To	be	Value	
Based	Organization	in	Geo-Space	Intelligence	Deliveries	by	2020’	ซึ่งมีเป้าหมาย 
หลักในการผลักดันให้มีการน�าเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน ์
ต่อประเทศในทุกระดับ	รวมถึงระดับนโยบายในอนาคต	ภารกิจส�าคัญด้าน	GI	ของจิสด้า 
ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา	มีดังต่อไปนี้

สร้างคุณค่าและพัฒนาชาติด้วย

GI Solution Excellence
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	 จากแผนแม่บททางด้านภูมิสารสนเทศแห่งชาติ	ปี	2545	ที่ต้องการลดปัญหาการ 
ใช้งบประมาณซ�้าซ้อนของภาครัฐ	 และเพื่อให้การพัฒนาภูมิสารสนเทศของประเทศ 
เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม	จึงเกิดเป็นแนวคิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน 
ภูมิสารสนเทศ	หรือ	NSDI	ขึ้น	โดยมีองค์ประกอบหลัก	5	ส่วน	ได้แก่	กรอบนโยบายและ
โครงสร้าง	(Policy)	ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน	(Fundamental	Geographic	Data	
Set	 :	FGDS)	มาตรฐานทางด้านภูมิสารสนเทศ	 (Standards)	ระบบสืบค้นและบริการ 
ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ	 (Clearinghouse/Portal)	และความพร้อมด้านภูมิสารสนเทศ 
(Capacity)
	 •	 การก�าหนดแผนปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ
ของประเทศ	NDSI	(พ.ศ.	2554	-	2558)	โครงสร้างพื้นฐานด้านภูมิสารสนเทศ	(NSDI)	 
เป็นกลไกส�าคัญในการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ	โดยจิสด้า 
เป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนาและขับเคล่ือนระบบ	NSDI	ของประเทศ	นับตั้งแต่มีการ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ	(พ.ศ.	2554	-	
2558)	จิสด้าได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	เพื่อขับเคลื่อน	NDSI	ให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง	
	 •	 การก�าหนดและประกาศมาตรฐานด้านภูมิสารสนเทศ	(Standards)	มาตรฐาน
ด้านภูมิสารสนเทศ	 (Standards)	ถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญหน่ึงของโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ	(NSDI)	ซึ่งเป็นข้อตกลงหรือข้อก�าหนด	ซึ่งก�าหนดวิธีการ	
เครือ่งมือและบรกิารต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการข้อมลู	การส�ารวจ	จดัหา	การประมวลผล
การวิเคราะห์	การเข้าถึง	การน�าเสนอ	และการรับ-ส่งข้อมูลภูมิศาสตร์/ภูมิสารสนเทศ 
ในรูปแบบดิจิทัล	ระหว่างผู้ใช้หรือระบบที่แตกต่างกัน	โดยในช่วงระหว่างปี	พ.ศ.	2554	-	 
2563	 น้ัน	 มีมาตรฐานท่ีได้รับการประกาศ	ทั้งโดย	สมอ.	 กภช.	 และครม.	 จ�านวน	 
31	 เรื่อง	 ท่ีส�าคัญและเป็นที่รู ้จักกันดี	 คือ	ข้อก�าหนดของมาตรฐานโครงสร้าง	 เนื้อหา	
คุณลักษณะ	คุณภาพของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน	 (Fundamental	Geographic	 
Data	Set:	FGDS)	ที่ประกาศในปี	พ.ศ.	2556	และถูกน�าไปใช้อ้างอิงอย่างแพร่หลาย

การด�าเนินงานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
ภูมิสารสนเทศของประเทศ (National Spatial Data 
Infrastructure : NSDI) และของจิสด้า 



669 ปี เพือ่ก้าวต่อ GISTDA Foresight

	 •	 การจัดท�าและประกาศแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	-	2564	
(Master	Plan	of	the	National	Geo-informatics	System	2017	-	2021)	ซึ่งได้
ศึกษาและจัดท�าขึ้นเพื่อก�าหนดแนวทางและก�าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับ 
การพัฒนางานด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทยในระหว่างปี	พ.ศ.	2560	 -	2564	 
ที่จะท�าให้ทุกภาคส่วนในสังคมโดยรวมสามารถได้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศอย่างแท้จริง
โดยแผนแม่บทดังกล่าวมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีภูมิสารสนเทศที่ก้าวหน้าและทั่วถึง	โดย
ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึง	และใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศ	เพื่อสร้างภูมิปัญญา
และองค์ความรู้ที่ยั่งยืน	รองรับการพัฒนาและเศรษฐกิจสังคมอย่างพอเพียงและมั่นคง	ทั้งนี้	 
ภายใต้แผนแม่บทภมูสิารสนเทศแห่งชาติน้ียังได้ระบใุห้ต้องก�าหนดกรอบนโยบายและทศิทาง
ของการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของประเทศเร่งด่วนเพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูล	 
การแลกเปลี่ยนข้อมูล	การใช้งานข้อมูลร่วมกันอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพและ 
ควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบให้บริการ	(Services)	ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
ระบบสื่อสารไร้สายให้กับประชาชนในวงกว้าง	เพื่ออ�านวยความสะดวก	ลดความสูญเสีย 
เพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานและการใช้ชวิีตประจ�าวนั	อนัจะส่งผลดทีางตรงต่อระบบ
เศรษฐกิจและทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและน�ามาสู่การพัฒนาระบบสืบค้น 
และบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ	(NGIS	Portal)	และการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้	
FGDS	และระบบสบืค้นและบรกิารภมูสิารสนเทศของประเทศ	(NGIS	Portal)	เพือ่การพฒันา 
และบริหารจัดการประเทศต่อไป
	 •	 การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งาน	FGDS	และระบบสืบค้นและบริการภูมิ
สารสนเทศของประเทศ	(NGIS	Portal)	 เพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการประเทศ  
จากยทุธศาสตร์ทัง้	4	ด้านทีก่�าหนดไว้ในแผนแม่บทภูมสิารสนเทศแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560	-	2564	
จิสด้าในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ	(กภช.)	ได้ด�าเนินการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการด�าเนินงานให้ส่งเสริม	สอดคล้อง	 โดยมุ ่งเน้นให้เกิดผู้ใช้งาน 
ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน	(FGDS)	และระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศของ
ประเทศ	(NGIS	Portal)	จากกลุ่มผู้ใช้งานในจังหวัดและภูมิภาคต่างๆ	ทั่วประเทศ	โดยจิสด้า
และหน่วยงานพันธมิตรภายใต้	กภช.ได้ประสาน	ด�าเนินการส่งเสริมการใช้งานชุดข้อมูล 
ภมูสิารสนเทศพืน้ฐานโดยจดัท�าระบบการประยกุต์ใช้ภมูสิารสนเทศอย่างง่าย	ทีภ่ายในระบบ
มีชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานพร้อมใช้	พร้อมจัดท�าส�าเนาชุดข้อมูลเก็บส�ารองไว้และ 
จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานภายในจังหวัดต่างๆ	ให้เข้าใจและ
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ส่งมอบให้และข้อมูลที่เป็นข้อมูลเฉพาะที่สามารถใช้งาน 
ในบริบทของแต่ละหน่วยงานในแต่ละจังหวัดได้อย่างเหมาะสม	ซึ่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ภายในจังหวัดท่ีเข้าร่วมมาจากหลากหลายหน่วยงาน	อาทิ	 เจ้าหน้าที่จากป่าไม้	อุทยาน	
ชลประทาน	ทางหลวง	โยธาธิการจังหวัด	เป็นต้น	 ซ่ึงในขณะน้ี	ด�าเนินการไปแล้วท้ังส้ิน 
	61	จังหวัด	มีบุคลากรผ่านการพัฒนาการใช้งานข้อมูลและระบบไปมากกว่า	1,000	คน
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	 นอกจากน้ัน	ภายใต้กรอบการด�าเนินงานเพื่อการส่งเสริมการใช้งานข้างต้น	จิสด้า 
ยังได้ร่วมพัฒนาการประยุกต์ใช้งานภูมิสารสนเทศเป็นการเฉพาะให้แก่จังหวัดต่างๆ	ตาม 
ความต้องการของแต่ละจังหวัดเพื่อให้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการน�าเอาภูมิสารสนเทศ
ไปใช้งานและแบ่งปันข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม	โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมตามบริบทของแต่ละจังหวัด	 โดยทางจิสด้าได้เดินทางเข้าไปประสานจังหวัดต่างๆ	 
เพื่อสอบถามความต้องการใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	พัฒนาและส่งมอบ
ให้จังหวัดท่ีมีความร่วมมือใช้งาน	ซึ่งการประยุกต์ใช้งานหลักๆ	 ได้แก่	 การท่องเที่ยว	 
ความปลอดภัย	การจัดการภัยพิบัติ	 การติดตามและบริหารจัดการพื้นที่	 ตัวอย่างเช่น	 
ระบบภมูสิารสนเทศเพือ่บรหิารจดัการพืน้ท่ีเกษตรกรรม	จงัหวดัเชยีงราย	ระบบภมูสิารสนเทศ 
ด้านการบริหารจัดการขยะ	จังหวัดชลบุรี	ล�าปาง	และสระแก้ว	ระบบภูมิสารสนเทศ 
เพือ่การบรหิารจดัการน�า้ด้านการก�าจดัผกัตบชวา	และการส่งเสรมิการท่องเทีย่วทางน�า้จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา	จังหวัดเชียงราย	ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	 โดยรวม 
มีการพัฒนาการประยุกต์จ�านวน	15	เรื่องให้แก่	39	จังหวัด	และอีก	2	หน่วยงาน
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	 ปี	2552	กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ได้ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	โครงการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เพื่อ 
ยกระดบัชวีติความเป็นอยูใ่ห้กบัประชาชนในทกุพ้ืนทีข่องประเทศ	โดยน�าร่องทีจ่งัหวดัล�าปาง	
	 ในปี	2554	จิสด้าและส�านักงานจังหวัดล�าปาง	ได้ร่วมมือกันพัฒนาระบบบริการ 
ภูมิสารสนเทศ	เพื่อการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด	(GIS	CHANGWAT)	ระยะที่	2	ซึ่งเป็นระบบ
ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับความต้องการของจังหวัดในการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณ/
โครงการต่างๆ	ให้เป็นไปตามความต้องการขัน้พืน้ฐานของประชาชน	มคีวามโปร่งใส	สามารถ
ตรวจสอบและตดิตามผลการด�าเนนิงานได้	ซึง่จะท�าให้การจดัสรรและบรหิารงบประมาณของ
จงัหวดัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	คุม้ค่า	ทัว่ถงึ	และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชวีติ
ของประชาชนอย่างแท้จริง
	 นอกจากนี้	จิสด้ายังได้ด�าเนินการจัดท�าแผนที่บูรณาการข้อมูลดาวเทียมรายละเอียด
สูง	และข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ	เช่น	จัดท�าแผนที่ต้นฉบับจากข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง	17	จังหวัด	อาทิ	บุรีรัมย์	หนองคาย	ประจวบคีรีขันธ	์ 
แพร่	ฯลฯ	จัดท�าฐานข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง	และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อน�าไป
ใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดของจังหวัดยโสธร	ชุมพร	และน่าน	
จดัท�าแผนทีภ่าพถ่ายดาวเทยีมรายละเอยีดสงู	และแผนทีเ่ส้นทางและสถานทีท่่องเทีย่วส�าคญั
บริเวณอุทยานภูมิสารสนเทศชุมชน	ณ	แพลนเนท	ปาร์ค	อ�าเภอบางคล้า	จังหวัดฉะเชิงเทรา	
เพื่อประกอบการจัดท�านิทรรศการถาวร	เป็นต้น	

การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ
เพื่อการวางแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัด

	 เป็นการน�าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาใช้ในการบรหิารจดัการข้อมูล	ข้อสนเทศ
เพื่อใช้ในการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน	และ
ความจ�าเป็นเร่งด่วนของพืน้ที	่โดยพจิารณาตามกรอบยทุธศาสตร์จงัหวดั	ระบบฯ	จะเป็น
กลไกที่ส�าคัญในการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ทั้งในด้านเชิงพื้นที่และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน	 เป็นรูปธรรมและมีความคุ้มค่าในการลงทุน	 
รวมทั้งจะช่วยวิเคราะห์ภาพรวม	นโยบาย	ทิศทาง	 เป้าหมาย	และตัวชี้วัดของ 
แผนยทุธศาสตร์เพือ่การพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัรวมทัง้แผนอืน่ท่ีเกีย่วข้องกบัการ
บรหิารจดัการพืน้ทีก่ารพฒันา	ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	และการพฒันาท้องถิน่

ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดท�า
แผนพัฒนาจังหวัด (GIS CHANGWAT)
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	 Government		Map	Online	Service	หรือ	G-MOS	เป็นระบบประมวลผลผลิต
แผนที่และบริการชั้นแผนที่ออนไลน์ต่างๆ	(web	map	service)	แก่หน่วยงานส่วนกลาง 
ส่วนท้องถ่ิน	และประชาชนให้สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทั้งใน 
ภาวะปกติและภาวะวิกฤต	จิสด้าใช้เวลาพัฒนา	G-MOS	รวม	2	ปีกว่า	โดยร่วมมือกับหลาย 
หน่วยงาน	เช่น	กรมทรัพยากรธรรมชาติ	กรมป่าไม้	และรวบรวมข้อมูลมาไว้ที่	G-MOS 
และเปิดตัวระบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	4	กันยายน	พ.ศ.	2560	โดยได้ระบบที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการอย่างทันท่วงที	 ซึ่งการพัฒนาระบบ 
แบ่งการให้บริการแผนที่เป็น	3	ส่วนหลักๆ	ได้แก่
	 -	การให้บริการแผนที่พื้นฐาน	(base	map)
	 -	การให้บริการแผนที่ในสถานการณ์ปกติ	ซึ่งจะมีการอัพเดตข้อมูลทุก	1	-	2	สัปดาห์
	 -	การให้บริการแผนที่ในภาวะวิกฤต	ซึ่งจะให้บริการข้อมูลและแผนที่แบบวันต่อวัน
	 โครงการระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์จากภาพดาวเทียมแบบอัตโนมัตินี้	 เป็น 
ส่วนหนึง่ของ	GISTDA	Portal	ระบบผลิตช้ันข้อมลูภูมสิารสนเทศ	โดยจสิด้ารบัสัญญาณข้อมลู
จากดาวเทียมหลายประเภทและหลายดวงมาแปลงเป็นชั้นข้อมูล	ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ 
ข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์	โดยเฉพาะสถานการณ์น�้าท่วม	ภัยแล้ง	พื้นที่การเกษตร	ทะเล
และชายฝั่ง	โดยหน่วยงานผู้ใช้งานไม่จ�าเป็นต้องลงทุนท�าระบบผลิตแผนที่เอง	แต่สามารถ
ติดตามและประเมินสถานการณ์ได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	ซึ่งจะมีข้อมูลไหลเข้ามาในระบบ
ทุกวัน	ทุกเดือน	ซึ่งจิสด้ามีการจัดการชั้นข้อมูล	(layers)	และปรับปรุงพัฒนาระบบอยู่เสมอ

ระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์
ค้นข้อมูลได้จากทุกที่G-MOS 
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	 การใช้งาน	G-MOS	สามารถเลือกชั้นข้อมูลได้ว่าต้องการดูข้อมูลของพื้นที่ใด	ด้านใด	
เช่น	ต้องการดูพื้นที่เพาะปลูกข้าว	มันส�าปะหลัง	ข้าวโพด	อ้อย	ตามช่วงเวลาและพื้นที่จังหวัด
นนทบุรี	 โดยสามารถติดตามและประเมินการใช้น�้าของพืช	สถานการณ์และสภาพ 
ความสมบูรณ์ของพืช	รวมถึงสถานการณ์ความเสียหายของพื้นที่เพาะปลูกจากภัยน�้าท่วมได้
	 ระบบ	G-MOS	เป็นงานบริการของจิสด้าที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย	ทุกคนสามารถผลิตแผนที่
เองได้โดยการสั่งพิมพ์ในระบบ	นอกจากนั้นหน่วยงานยังสามารถดึงชั้นข้อมูลจาก	G-MOS	 
ไปเป็นส่วนหนึง่ของเวบ็ไซต์ขององค์กรได้	เช่น	กรมการข้าว	กรมแผนทีท่หาร	ปัจจบุนั	G-MOS	
เป็นเว็บไซต์แผนที่กลางที่มีการบูรณาการเครื่องมือ	GI	เข้าไว้ด้วยกัน	3	ส่วน	ได้แก่	ข้อมูล 
จากเครื่องมือภาคพื้นดินที่ตรวจวัดเฉพาะจุดและตรวจวัดเชิงพ้ืนที่ระยะไกล	ข้อมูลจาก 
ภาพถ่ายดาวเทียม	และแผนท่ีเฉพาะเรื่องและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน�้าถึง 
ปลายน�้า	นับเป็นการรวมข้อมูลจากหลายมิติเข้าด้วยกัน	และมีการวิเคราะห์แบบข้ามมิติ 
ในรูปแบบของข้อมูลเชิงประจักษ์	สามารถตอบข้อสงสัยต่างๆ	ได้อย่างมีเหตุผล	และเชื่อมต่อ
กับฐานข้อมูลระดับประเทศได้อย่างดี	 สามารถน�ามาใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ	 เช่น	 
การเปล่ียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและพื้นท่ีป่า	การติดตามไฟป่า	หมอกควัน	ติดตาม 
การปลกูพชืเศรษฐกจิ	การบรหิารจดัการน�า้	การตดิตามอทุกภยั	การติดตามเฝ้าระวงัคณุภาพ
น�้าในล�าน�้า	ทะเล	และชายฝั่ง	ระบบ	G-MOS	เปิดให้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์	http://gmos.
gistda.or.th	

	 จากแนวทางการด�าเนนิงานทีต้่องการให้ระบบการให้บรกิารออนไลน์ต่างๆ	ของจสิด้า
ในปัจจุบันรวมอยู่ภายใต้บริบทเดียวกัน	และมีลักษณะของการให้บริการเป็นแบบ	Portal	 
ที่เป็นได้ทั้งที่จัดวาง/จัดเก็บ	เป็นที่ให้บริการกับผู้มาติดต่อ	เป็นจุดนัดพบ	และจุดรวมเพื่อการ
แลกเปลีย่นและเป็นจดุศูนย์กลางในการเชือ่มโยงสิง่ต่างๆ	คอืจดุเริม่ต้นในการด�าเนนิโครงการ
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์	
	 GISTDA	Portal	คอื	ซอฟต์แวร์ทีท่�าหน้าทีเ่ป็น	Portal	Platform	ระบบภมูสิารสนเทศ
เพือ่การให้บรกิารแผนทีอ่อนไลน์	เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล	รวมถงึ	Web	Map	Services	ต่างๆ	
และเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ	และน�ามา 
สร้างเป็นแอปพลิเคชันแผนที่แบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	โดยที่ผู้ใช้ไม่จ�าเป็นต้องมี
ระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์เป็นของตนเอง	และไม่ต้องมีความสามารถในด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์	 เพียงแต่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้	และมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีศักยภาพ 
เพียงพอเท่านั้น	

ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์ 
(GISTDA Portal)
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	 การใช้งาน	GISTDA	Portal	สะดวกรวดเร็วด้วย	3	ขั้นตอน	คือ	
	 1.	ค้นหา	(Search)	ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูล,	Web	map,	Web	application,	
Services	ต่างๆ	หรือจะค้นหาด้วย	Metadata	ที่มีการอิงตามมาตรฐาน	ISO19115	ท�าให้ 
การจัดเก็บ	การสืบค้น	เป็นไปอย่างมีระบบ
	 2.	สร้าง	(Create)	ผู้ใช้สามารถสร้าง	Web	map,	Web	application,	Service	ของ
สารสนเทศภมูศิาสตร์,	Metadata	ภายใต้	GISTDA	Portal	Platform	เสมอืนเป็นระบบบรกิาร
ออนไลน์ของตนเอง
	 3.	แบ่งปัน	(Share)	ผู้ใช้สามารถแบ่งปัน	Web	map,	Web	application,	Services	
ของสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ได้สร้างขึ้นให้ผู้ใช้อื่นๆ	สามารถน�าไปใช้งานได้	ในทางกลับกัน 
หากไม่ต้องการเผยแพร่	 ผู้ใช้ก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้องแบ่งปันและเก็บ	Web	Map	Project	 
ที่ได้สร้างขึ้นไว้ส�าหรับใช้งานส่วนบุคคล
	 GISTDA	Portal	มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน	เน่ืองจากมีการเข้ารหัสข้อมูลแบบ	
SSL	(Secure	Sockets	Layer:	SSL)		และมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	โดยก่อนที่
ผู ้ใช้จะสามารถเข้ามาใช้งานได้จะต้องมีการสมัครเป็นสมาชิก	โดยมีขั้นตอนการสมัคร	 
การกลั่นกรอง	การตรวจสอบเป็นล�าดับชั้น	ก่อนที่จะมีการอนุมัติให้สามารถใช้งานได้
การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศบนระบบ	GISTDA	Portal	ในหลายด้าน	อาทิ	
	 ด้านสังคม	:	ระบบการเฝ้าระวังการกระท�าผิดกฎหมายตามค�าส่ังหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาตทิี	่22/2558	(iZA)	ระบบบรกิารข้อมลูชายฝ่ังทะเลจงัหวดัระยอง	(Rayong	
Portal)	เป็นต้น
	 ด้านภัยพิบัติ	 :	ระบบติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง	น�้าท่วม	ไฟป่า,	ระบบผลิตแผนที่
กลางออนไลน์	(G-MOS)	เป็นต้น
	 ด้านเกษตร	:	ระบบติดตามสภาพอากาศทางการเกษตรและภัยพิบัติ	ระบบติดตาม
สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม	เป็นต้น
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	 ภารกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการดูแลทรัพยากรป่าไม้	และ 
การบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ัง	เป็นปัญหาเร้ือรังท่ีต้องตดิตามอย่างใกล้ชิด 
ต้องท�าความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่	 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	และ 
ส่งเสริมเกษตรกรให้รู้จักใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ	จ�าเป็นต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัย
ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่	GI	สามารถตอบโจทย์ปัญหาที่ซ�้าซ้อนและหลายมิตินี้ได้			
	 1.	การพัฒนาเทคโนโลยี	GI	เพื่อสร้างคุณค่าต่อประเทศชาติ
	 ในอนาคตเทคโนโลย	ีGI	จะเป็นเครือ่งมอืช่วยพฒันานวตักรรม	Solution	/	Platform	
ทีเ่ข้ามามบีทบาทในชวีติประจ�าวนัมากขึน้	ตอบสนองด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	การรกัษาทรพัยากร	
สิ่งแวดล้อม	และลดความเหลื่อมล�้าทางสังคมในทุกระดับ	อาทิ
	 -	ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้	
	 -	การจ�าแนกประเภทป่าไม้	
	 -	การให้บริการด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านเกษตร	
	 -	การประยุกต์แบบจ�าลองทางอุทกวิทยา	(G	Water	Model)
	 -	โครงการระบบติดตามเตือนภัยมลพิษและภัยพิบัติทางทะเล
	 -	พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบชี้เป้ามลพิษและติตามเรือแบบกึ่งอัตโนมัติ	 
	 	 (GMAS)
	 2.	การสร้างคุณค่าและมูลค่าจากการให้บริการผ่านระบบภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
	 -	ระบบให้บริการดาวเทียม	Planet	Basemap	แบบออนไลน์	
	 -	การติดตามจุดความร้อน	พื้นที่เผาไหม้	พื้นที่ปลูกข้าวโพดและพื้นที่ป่าไม้	
	 -	การหาอุณหภูมิพื้นผิว	(Land	Surface	Temperature)
	 -	 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและส่วนแสดงผลการศึกษาผลกระทบเชิงพื้นท่ี 
	 	 เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง
	 -	โครงการจัดท�าแผนที่มาตรฐานบริเวณหมู่เกาะมัน	จ.ระยอง

การสร้างคุณค่าและพัฒนาชาติด้วย
GI Technology
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	 3.	การส่งเสริมและพัฒนายกระดับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เชิงพื้นที่ในระดับต่างๆ
	 -	การส�ารวจรังวัดโดยชุมชนบูรณาการเชื่อมโยงองค์ความรู้
	 -	เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสู่การยกระดับการจัดท�าข้อมูล	กชช.	2ค	และ	จปฐ.
	 -	 การพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศส�าหรับเครือข่าย 
	 	 องค์กรชุมชน
	 -	โครงการทีมประชารัฐระวังไฟป่าและหมอกควัน	
	 -	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 
	 	 และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	จ.เพชรบุรี
	 -	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 
	 	 และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	จ.ตราด		

	 ในรอบ	9	ปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาภัยพิบัติรุนแรง	อันเนื่องมาจาก 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในหลายด้าน	เช่น	น�้าท่วม	ภัยแล้ง	ไฟป่า	หมอกควัน	 
การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง	สภาพแวดล้อมทางทะเล	คราบน�้ามันรั่วไหล	ขยะทะเล	ฯลฯ	ที่ผ่านมา
จิสด้าประยุกต์ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม	รีโมตเซ็นเซอร์	และเรดาร์ชายฝั่ง	ร่วมกับ 
เครื่องมืออื่นๆ	เพื่อจัดท�าข้อมูลภูมิสารสนเทศให้บริการด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม		4	ด้าน	
ได้แก่	การติดตามสถานการณ์น�้าท่วม	การติดตามสถานการณ์ไฟป่า	หมอกควัน	 ฝุ่นพิษ	 
การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง	และมลพิษทางทะเล	ปัจจุบันจิสด้าได้พัฒนาเครื่องมือที่ม ี
ความทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม	โดยการจัดท�าเว็บไซต์กลาง	
G-MOS	เชื่อมโยงข้อมูลในหลากหลายมิติเข้าด้วยกัน	เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องน�าข้อมูล 
ไปใช้ได้ทนัท	ีซึง่ในอนาคตหน่วยงานต่างๆ	สามารถปฏบัิตงิานได้ด้วยตวัเองโดยใช้แพลตฟอร์ม
และข้อมูลที่จัดวางไว้ในระบบแล้ว
	 จิสด้าใช้ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต	ซึ่งเป็นดาวเทียมส�ารวจทรัพยากรธรรมชาติ 
ดวงแรกของประเทศไทย	ร่วมกับข้อมูลจากดาวเทียมดวงอื่นที่จิสด้ารับสัญญาณ	ได้แก	่ 
ข้อมูลจากดาวเทียม	RADARSAT-1	LANDSAT-5	SPOT-2,	4,	5	ALOS	และข้อมูล	TERRA/
AQUA	ระบบ	MODIS	มาใช้ในการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ	 โดยน�ามาบูรณาการร่วมกับ
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์อื่นๆ	 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ	น�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ 
บริหารจัดการที่เกี่ยวข้องต่อไป

การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม 
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	 แม้ว่าน�้าท่วมจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	แต่ในช่วงหลังการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศท�าให้เกิดพายุและอุทกภัยที่รุนแรงขึ้น	ในปี	พ.ศ.	2554	ได้เกิดมหาอุทกภัย
ใหญ่ของประเทศ	สร้างความเสียหายต่อชีวิต	ทรัพย์สินและบ้านเรือนประชาชนมหาศาล	 
ส่งผลต่อภาพรวมเชิงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	
	 จสิด้าได้เข้ามามบีทบาทอย่างมากในการตดิตามสถานการณ์และประเมนิพืน้ทีท่ีไ่ด้รับ
ความเสียหายของประเทศ	โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมหลายดวงมาวิเคราะห์ร่วมกับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	จัดท�าเป็นแผนท่ีแสดงพื้นที่น�้าท่วมขังรายวัน	และประมาณการปริมาตร 
น�้าท่วมขังในแต่ละพื้นที่	ให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์	http://flood.gistda.or.th	และจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเพื่อเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ	ตลอดจนจัดท�าและแจกจ่ายข้อมูล	แผนที่แสดงพ้ืนที่ 
น�้าท่วมขังให้กับทุกหน่วยงาน	รวมทั้งร่วมปฏิบัติภารกิจส�ารวจพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการ
ระบายน�้าในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรงด้วย
	 จากการเข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้	ท�าให้จิสด้าพัฒนานวัตกรรมข้อมูลแผนที่อุทกภัย	 
ซึง่เป็นข้อมลูทีแ่สดงทัง้ขอบเขตพืน้ท่ีน�า้ท่วม	การคาดการณ์พืน้ทีน่�า้ท่วม	และปรมิาณน�า้ท่วม
ในพ้ืนทีท่ีเ่กดิอทุกภยั	เพือ่ใช้เป็นข้อมลูหลกัประกอบการตดัสนิใจของรฐับาล	ซึง่มกีารวเิคราะห์
ข้อมลูเป็นรายวนั	โดยน�าข้อมลูภาพถ่ายจากดาวเทยีมและภมูสิารสนเทศมาบรูณาการ	เพือ่ใช้
ในการติดตามและบริหารสถานการณ์อุทกภัยอย่างเข้มข้นจริงจัง	
	 จากสถานการณ์อุทกภัยปี	พ.ศ.	2554	ท�าให้ภาครัฐเห็นความส�าคัญของข้อมูลแผนที่
ภาพถ่ายดาวเทยีมและภูมสิารสนเทศ	จงึได้มกีารจดัตัง้คลงัข้อมลูน�า้แห่งชาต	ิระบบพยากรณ์
และเตือนภัยขึ้น	โดยจิสด้าด�าเนินการจัดท�าข้อมูลความสูงภูมิประเทศและภาพถ่ายออร์โทสี
รายละเอียดสูง	การส�ารวจระดับผิวถนนและคันก้ันน�้าอย่างรวดเร็ว	 โดยใช้ระบบ	Mobile	
Mapping	System	และการพัฒนาศูนย์ประมวลผลและบริการภาพถ่ายจากดาวเทียมและ
ภมูสิารสนเทศเคลือ่นที	่เพือ่น�ามาข้อมลูมาวเิคราะห์	ประมวลผล	และวางแผน	ในการสนบัสนนุ
ภารกิจการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศต่อไป

 การติดตามสถานการณ์น�้าท่วม 
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	 การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบที่จิสด้าพัฒนานั้น	 (http://flood.
gistda.or.th)	ยงัคงช่วยให้ผู้ประสบภัยเตรยีมรบัมอืกบัสถานการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้	แต่จะมคุีณค่า
มากขึ้นหากน�าข้อมูลปริมาณน�้าฝน	การพยากรณ์อากาศ	ลมพายุ	ลมมรสุม	ร่วมกับภาพถ่าย
ดาวเทียมของพื้นที่น�้าท่วมที่จิสด้ารวบรวมไว้และเก็บข้อมูลใหม่มาวิเคราะห์สถานการณ์ 
ล่วงหน้า	กล่าวคือ	การท�างานแบบ	Active	มากกว่า	Passive	เพื่อค�านึงประโยชน์ต่อคน 
ทุกฝ่ายให้มากขึ้น
	 แน่นอนว่าประเทศไทยยังต้องประสบกับปัญหาน�้าท่วมใหญ่	 เนื่องจากพายุท่ีพัดผ่าน
ประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	แต่จากประสบการณ์ที่จิสด้าเข้าไปมีบทบาทในการแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง	บวกกับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีดาวเทียม	องค์ความรู้	บุคลากร	
และเคร่ืองมือท่ีทันสมัย	ท�าให้เราสามารถติดตาม	เฝ้าระวัง	และคาดการณ์การเคล่ือนตัว 
ของพายุ	และการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว	ช่วยลดการสูญเสียท่ีจะ 
เกิดขึ้น	และแก้ไขสถานการณ์น�้าท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 ไฟป่า	หมอกควัน	เป็นปัญหาที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญทุกปี	ส่งผลกระทบต่อชีวิต	
ทรัพย์สิน	สุขภาพ	และความเป็นอยู่ของประชาชน	รวมถึงเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	
รัฐบาลจึงได้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	พ.ศ.	2556	
-	2562	ของประเทศขึ้น	 เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานในการป้องกันและลดการเกิดไฟป่าใน
ประเทศ	
	 ในช่วง	9	ปีที่ผ่านมา	ภารกิจที่จิสด้าท�าคือการติดตาม	ป้องกัน	และเฝ้าระวัง	 เพ่ือ 
ลดปัญหาไฟป่า	หมอกควนั	การช้ีเป้าต�าแหน่งเกดิไฟป่า	การประเมนิพืน้ทีเ่ส่ียงต่อการเผาไหม้	
การกระจายตัวของหมอกควันและทิศทางลม	แผนที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน	2.5	ไมครอน	
(PM	2.5)	และ	10	ไมครอน	(PM	10)	และการประเมินพื้นที่เผาไหม้	โดยจัดท�าระบบบริการ
ข้อมูลแสดงจุดความร้อน	แสดงบนเว็บไซต์	http://fire.gistda.or.th	จัดหาดาวเทียม 
เพื่อติดตามสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที	รวมถึงการเข้าไปมีส่วนสนับสนุนการติดตาม
สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในระดับพื้นที่ด้วย			

การติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นพิษ
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	 ในช่วงแรกจิสด้าใช้ดาวเทียม	2	ดวงในการติดตามสถานการณ์ไฟป่า	คือ	TERRA	และ	
AQUA	ระบบ	MODIS	 ซ่ึงโคจรผ่านประเทศไทยวันละ	2	ครั้ง	 เพื่อประมวลผลต�าแหน่ง 
จุดความร้อน	และจ�าแนกแหล่งที่เกิดจุดความร้อนตามลักษณะการใช้ที่ดิน	6	ประเภท	ได้แก่	
ป่าอนุรักษ์	ป่าสงวนแห่งชาติ	เขตการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	(สปก.)	พื้นที่เกษตรกรรม	
พื้นที่ริมทางหลวง	และพื้นท่ีชุมชน	 	 มีการวิเคราะห์พื้นที่หมอกควันจากภาพสีผสมจริง 
ของข้อมูลดาวเทียม	TERRA	ระบบ	MODIS	ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงวัตถุพร้อมกับตรวจสอบ
ความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ด้วยสายตา	(Visualize)	นอกจากนี้ยังวิเคราะห์หาพื้นที ่
เผาไหม้ด้วยการใช้ค่าความแตกต่างของดัชนีการเผาไหม้ที่ค�านวณจากภาพถ่ายดาวเทียม	
LANDSAT-8	ท�าให้ติดตามพื้นที่ไฟไหม้ได้อย่างชัดเจน	และจัดท�าแผนที่คาดการณ์พื้นที่เสี่ยง
เกดิไฟป่าล่วงหน้า	7	วนั	โดยการประเมนิด้วยแบบจ�าลองทางคณติศาสตร์	จากโปรแกรมระบบ
ภูมิสารสนเทศสร้างแบบจ�าลองด้วย	Model-Builder	ท�าให้เตรียมรับมือกับวิกฤตไฟป่าไม้
อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
	 ต่อมาจิสด้าได้น�าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากดาวเทียม	และข้อมูล	GNSS	จาก
ดาวเทียมมาใช้เพ่ือการติดตาม	ตรวจสอบ	ชี้เป้าและประเมินความเส่ียง	บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง	สนับสนุนอุปกรณ์	และเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์วอร์รูมไฟป่าฯ	9	จังหวัด
ทางภาคเหนือ	เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างเป็นระบบ	

ฝุ่นพิษ PM 2.5

	 PM	2.5	นับเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในช่วง	2	-	3	ปีที่ผ่านมา	แต่ส่งผล 
กระทบรุนแรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรง	และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ
ต้นๆ	ของประชากรโลกก่อนวัยอันควร	ท�าให้ประชาชนเริ่มหันมาสนใจและหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ฝุ่นพิษ	PM	2.5	กันมากข้ึน	เพื่อเตรียมป้องกันตัวเองจากฝุ่นพิษที่เกินมาตรฐาน	จิสด้าเพ่ิม
ดาวเทียมดวงใหม่ๆ	เข้ามาแล้วเริ่มมอนิเตอร์	PM	2.5	เมื่อปี	พ.ศ.	2560	น�ามาบูรณาการเข้า
กับข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือตรวจวัดภาคพื้นดินในพื้นที่ของกรมควบคุมมลพิษ	ท�าให้สามารถ 
รับรู้สถานการณ์และเตือนภัยได้อย่างรวดเร็ว	รวมถึงเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไป
บริหารจัดการรับมือกับสถานการณ์ปัญหาฝุ่นพิษในระยะยาว	
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 การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

 ฐานข้อมูลแหล่งน�้าเพื่อการบริหารจัดการน�้าชุมชน

	 ปัญหาภยัแล้งเป็นภยัธรรมชาตท่ีิส่งผลกระทบต่อภาค
เกษตรมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน	แต่ปัจจุบันปัญหาภัยแล้ง 
ทวีความรุนแรงขึ้นกว่าที่ผ ่านมา	จิสด้าได้น�าเทคโนโลย ี
ภูมิสารสนเทศมาใช้เพื่อเป็นเป็นข้อมูลในการวางแผนบริหาร
จัดการน�้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศเพื่อช่วยแก้
ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

	 จิสด้าได้รับมอบหมายให้จัดท�าฐานข้อมูลเชิงพื้นที่แหล่งน�้าที่มีเนื้อที่มากกว่า	1	ไร่	
ครอบคลุมท้ังประเทศ	โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง	ดาวเทียมระบบ
เรดาร์	ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศออร์โทสี	เพื่อวางแผนติดตามทรัพยากรน�้า	การหาแหล่ง 
กักเก็บน�้า	การตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจากปริมาณน�้าผิวดินในช่วงฤดูกาล
ต่างๆ	โดยปี	2555	จัดท�าฐานข้อมูลแหล่งน�้าชุมชนในภาคเหนือตอนบน	8	จังหวัด	และ 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	3	จงัหวดั	และปี	2556	จดัท�าเพิม่อกี	22	จงัหวดัทางภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือตอนบน	รวม	33	จังหวัด	และมีจ�านวนแหล่งน�้าในฐานข้อมูลแล้ว	1,700,000	แห่ง	 
และในปี	2577	จัดท�าช้ันข้อมูลแหล่งน�้าขนาดเล็กครอบคลุมจังหวัดทางภาคเหนือและ 
ภาคกลาง	และให้บริการข้อมูลออนไลน์ผ่าน	http://water.gistda.or.th
	 พร้อมกนันีจ้สิด้าได้พฒันาโปรแกรมประยกุต์	เพือ่ใช้เกบ็ข้อมลูภาคสนาม	ด้วยอปุกรณ์
มือถือ	อุปกรณ์พกพา	เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถน�าโปรแกรมประยุกต์น้ีไปใช้ในการ
สร้างฐานข้อมูลแหล่งน�้า	รวมถึงเพิ่มเติมแก้ไขให้สมบูรณ์ได้ด้วยตัวเอง	เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการแหล่งน�้าในชุมชน	
	 เมื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น	ได้มีการบูรณาการข้อมูลเพื่อการสนับสนุนผู้บริหาร 
ท้ังส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น	ส�าหรับบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดความสมดุลในการใช้น�้า	 
และเป็นข้อมูลในการจัดการพื้นที่ข้ันพื้นฐานที่ส่งผลต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ 
ของประเทศให้มีความเข้มแข็ง
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 การติดตามและเฝ้าระวังมลพิษทางทะเล  

 การติดตามสถานการณ์น�้ามันรั่วไหลในทะเล

	 ภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นกับชายฝั่งทะเลของไทย	ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและจากการกระท�า
ของมนุษย์	เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันแก้ไข	แต่ที่ผ่านมาประสบปัญหา
ความไม่พร้อมท้ังในด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือ	ก�าลังคน	ตลอดจนเทคโนโลยีในการติดตามและ
พยากรณ์	จิสด้าจึงได้ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ของหน่วยงานต่างๆ	เช่น	กองทัพเรือ	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	กรมควบคุมมลพิษ	
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กรมเจ้าท่า	บริษัทเอกชน

	 ปัญหาคราบน�้ามันในทะเล	ไม่ว่าจะเกิดจากการรั่วไหลหรืออุบัติเหตุ	หรือเกิดจากเรือ
โดยสาร	เรือประมง	ท่าเทียบเรือ	และชุมชน	ล้วนสร้างมลพิษให้กับทะเล	และมีผลกระทบ 
ต่อสิง่มชีวีติในทะเลทัง้สิน้	จสิด้าได้น�าเทคโนโลยีภมูสิารสนเทศมาใช้ในการตดิตามคราบน�า้มนั
ในทะเล	โดยบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับข้อมูลจากสถานีเรดาร์ชายฝั่งในการ
ตรวจวดัคลืน่และกระแสน�า้	รวมถงึการใช้	UAV	ตดิตามการกระจายของคราบน�า้มนั	เพือ่ช่วย
สนับสนุนในการบริหารจัดการด้านมลพิษชายฝั่งแก่หน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ให้เกิดความ
สะดวกและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้	
	 จิสด้าได้พัฒนาระบบการตรวจสอบ	ติดตามและชี้เป้า	(คราบน�้ามันและต�าแหน่งเรือ)	
แบบกึง่อตัโนมตั	ิ(GMaS,	Vessel	Matching)	โดยบรูณาการร่วมกนัระหว่างเทคโนโลยภีาพถ่าย
จากดาวเทียม	คลื่นและกระแสน�้าจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง	และต�าแหน่งเรือจากระบบ	AIS	
และจากดาวเทียม	เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ	การวางแผนติดตาม	และ
เตรียมความพร้อมในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน
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 ขยะทะเล
	 ปัญหาขยะทะเลเริ่มส่งผลวิกฤตจากการเสียชีวิตของสัตว์น�้ารายวัน	การติดตามและ
ตรวจสอบต�าแหน่งของขยะในทะเล	ต้องใช้ภาพดาวเทียมท่ีมีความละเอียดกลางถงึละเอียดสงู
เพื่อติดตามแพขยะ	และคาดการณ์การเคลื่อนที่ของแพขยะในทะเลด้วยข้อมูลกระแสน�้า 
จากระบบเรดาร์ชายฝั่งและแบบจ�าลอง	(กรณีอยู่นอกพื้นท่ีการตรวจวัดของเรดาร์ชายฝั่ง)	 
เม่ือพบแพขยะจิสด้าจะท�าการชี้ต�าแหน่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการตรวจสอบและ
เก็บกู้ขยะต่อไป	
	 นอกจากขยะทะเลแล้ว	จิสด้ายังมีภารกิจติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุบนผิวทะเล	 
ซึ่งจะเป็นอันตรายและก่อให้เกิดมลพิษทางทะเล	 โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
ร่วมกับข้อมูลเรดาร์ชายฝั่งแบบ	HF	RADAR	เพื่อใช้ติดตามและจ�าลองเส้นทางการเคล่ือนท่ี
ของวัตถุบนผิวทะเลผ่านระบบการให้บริการแผนที่ทางอินเตอร์เน็ต

	 ปัญหาการบุกรุกท�าลายป่ายังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง	ไม่ว่าจะเกิดจากการลักลอบตัดไม	้
หรอืการบกุรกุพืน้ทีป่่าเพือ่เกษตรกรรม	ท�าให้พืน้ทีป่่าไม้ถกูท�าลายไปเป็นจ�านวนมาก	ภาครฐั
จงึเหน็ความส�าคญัและมอบหมายให้จสิด้าน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการบรหิารจดัการ
พื้นที่ป่าไม้	นอกจากน้ียังมีระบบติดตามการเปล่ียนแปลงพื้นที่ป่าไม้	 ซ่ึงเป็นการน�าข้อมูล
ภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูงวิเคราะห์ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	ส�าหรับ
ติดตาม	ตรวจสอบ	และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้	โดยแสดงผลในรูปแบบแผนที่
และรายงานเปรียบเทียบพื้นที่ป่าไม้ในอดีตถึงปัจจุบัน	ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น�าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป	
	 ในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ยังออกแบบให้มีการใช้งานแบบรวมศูนย์ข้อมูลระดับ
จังหวัด	 เพ่ือให้ระบบสามารถให้บริการข้อมูล	 เช่ือมต่อข้อมูล	และกระจายข้อมูลให้กับ 
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องได้อย่างมปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้	ได้แก่	การขยายขอบเขตพืน้ทีเ่ฝ้าระวัง
และการติดตามให้กับหน่วยงานระดับจังหวัด	ซึ่งพัฒนาเพิ่ม	Web	Feature	Service	 

การบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ 
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เข้ามาในระบบ	การค้นหาข้อมูลตามค่าพิกัด	และการติดตามการใช้งานระบบ		การท�างาน
ของระบบประกอบด้วย	การแสดงช้ันข้อมูล	การดูข้อมูลสถิติ	การค้นหาต�าแหน่งสถานที ่
ค่าพิกัด	การเลือกพื้นที่การวิเคราะห์ข้อมูลแบบออนไลน์	การใช้งาน	Google	Street	View	
การพมิพ์แผนที	่และการส่งออกรายงาน	ซึง่หน่วยงานในจงัหวดัสามารถน�าระบบนีไ้ปใช้ส�าหรบั
สนับสนุนการบริหารจัดการด้านป่าไม้จังหวัด	ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
	 ปี	2559	จิสด้าได้พัฒนาแบบจ�าลองการวิเคราะห์พื้นที่บุกรุกป่าไม้แบบอัตโนมัต ิ
จากข้อมลูภาพถ่ายดาวเทยีมไทยโชต	และ	LANDSAT-8	เพือ่ช่วยในการตดิตามและชีเ้ป้าพืน้ที่
บุกรุกป่าทั้งประเทศให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	เช่น	กรมป่าไม้	เพื่อป้องกันและปราบปราม
การบุกรุกท�าลายป่า	ตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการท�าลายทรัพยากรป่าไม้	การบุกรุก
ทีด่นิของรฐั	และการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื	โดยในช่วงแรกได้คดัเลอืก
พื้นที่	อ.แม่แจ่ม	จ.เชียงใหม่	เป็นพื้นที่เป้าหมายในการตรวจสอบจุดบุกรุก	จ�านวน	26	จุด	 
ซึ่งพบว่ามีความถูกต้อง	73%	โดยจะมีการแก้ไขและปรับปรุงแบบจ�าลองฯ	ให้มีความถูกต้อง
ของผลการวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศวิเคราะห์ประเภทป่าไม้
เพื่อการค�านวณปริมาณคาร์บอน
	 จากการที่จิสด้าได้ร ่วมส่งเสริมการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ	 เพื่อการติดตาม 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้	และการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจก 
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย	(T-VER)	โดยร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ในพระบรม
ราชูปถัมภ์	ดึงศักยภาพของภาพถ่ายดาวเทียมมาวิเคราะห์	จ�าแนกข้อมูลประเภทป่าไม้ 
และการใช้ประโยชน์ที่ดินใน	6	พื้นที่โครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ได้แก่	พื้นที่ดอยตุง	พื้นที่
ปางมะหนั	พ้ืนทีป่นูะ	จ.เชียงราย	พืน้ทีขุ่นน่าน	พืน้ทีท่่าวงัผา	พืน้ทีส่องแคว	จ.น่าน	และจ�าแนก
ข้อมูลประเภทป่าไม้และการใช้ประโยชน์ท่ีดินใน	6	พื้นที่โครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
เป็น	9	ประเภท	คือ	พื้นที่เกษตรกรรม	พื้นที่ชุมชน/เมือง	พื้นที่แหล่งน�้า	พื้นที่ป่าไม้	ประเภท
ป่าดิบเขา	ประเภทป่าดิบเขาผสมไผ่	ประเภทป่าดิบแล้ง	ประเภทป่าเบญจพรรณ	ประเภท 
ป่าเบญจพรรณผสมไผ่	และประเภทป่าดิบสนเขา	ซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงสามารถน�าข้อมูล 
ดังกล่าวมาใช้ในการก�าหนดพื้นที่วางแปลงตัวอย่างส�าหรับการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมิน 
การกักเก็บคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการเตรียมความพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและน�าไปสู่การจัดการป่าอย่างยั่งยืนต่อไป



81

ร่วมเป็นหูเป็นตาด้วยบริการปกป้องป่า
forest.gistda.or.th
	 เว็บไซต์	 forest.gistda.or.th	เป็นระบบบริการสนับสนุนการป้องกันการบุกรุกป่า	 
ซึ่งจิสด้าจัดท�าขึ้นเพื่อสนับสนุนค�าสั่ง	คสช.	ที่	66/2557	ในลักษณะของระบบแสดงพื้นที่ป่า
และเขตท่ีดินต่างๆ	ของรัฐในทุกภูมิภาคของประเทศไทย	ด้วยความมุ่งหมายที่จะพัฒนาการ
ให้บรกิารและเผยแพร่ข้อมลูภมูสิารสนเทศพืน้ฐานของประเทศ	สนบัสนนุนโยบายการป้องกนั
และรักษาทรัพยากรป่าไม้	และพัฒนาและส่งเสริมความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาต	ิ 
นับเป็นการน�าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในงานอย่างเป็นรูปธรรม	ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น	
‘พิทักษ์ไพร’	แอปพลิเคชันพร้อมใช้งานเพื่อให้กรมป่าไม้น�าไปใช้ในการเฝ้าระวังผืนป่าต่อไป	

	 ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น 
อย่างต่อเน่ืองและมีแนวโน้มรุนแรงมากข้ึน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องร่วมมือร่วมใจกันใน
การด�าเนินการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง	จิสด้าได้ประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งอย่างเป็นระบบ	โดยด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
พันธมิตร	อาทิ	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	กรมประมง	กรมควบคุมมลพิษ	เป็นต้น	
เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์
ฉุกเฉิน	ประเด็นหลักที่ด�าเนินการ	คือ	การติดตามและเฝ้าระวังมลพิษทางทะเล,	การติดตาม
การเปลีย่นแปลงพ้ืนทีช่ายฝ่ัง	และการพฒันาระบบฐานข้อมลูและการให้บรกิารเชงิพืน้ทีช่ายฝ่ัง

การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
และชายฝั่ง



829 ปี เพือ่ก้าวต่อ GISTDA Foresight

การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง
	 ปัญหาการเปลีย่นแปลงพืน้ทีช่ายฝ่ังของประเทศไทย	ไม่ว่าจะเกดิจากการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ	หรือเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง	นับวัน
จะทวคีวามรนุแรงข้ึนเรือ่ยๆ	การวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงทีเ่กดิในพืน้ทีว่กิฤตแิละคาดการณ์
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต	จึงเป็นแนวทางที่จ�าเป็นเร่งด่วน	จิสด้าได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศร่วมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	ข้อมูลจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง	ข้อมูลภาคสนาม	
เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งและเป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่
ชายฝั่งของประเทศไทย	
	 ทั้งนี้จากวิเคราะห์พ้ืนท่ีเสี่ยงท้ังประเทศ	โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตและ	
LANDSAT	พบว่า	มีพื้นที่วิกฤติที่มีอัตราการกัดเซาะมากกว่า	5	เมตรต่อปี	ใน	5	จังหวัดแรก
ที่พบการกัดเซาะมากที่สุด	ในช่วงปี	พ.ศ.	2542	-	2557	ประกอบด้วย	กรุงเทพมหานคร	เฉลี่ย	
21.5	เมตรต่อปี		สมุทรปราการ	เฉลี่ย	19.5	เมตรต่อปี	ระนอง	เฉลี่ย	14	เมตรต่อปี	จันทบุรี	
เฉลี่ย	11	เมตรต่อปี	และตราด	เฉลี่ย	8	เมตรต่อปี
	 นอกจากนี้จิสด้ายังได้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั ่ง 
ในประเทศไทย	 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม	 (ระยะที่	 1)	และได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศเพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งของประเทศไทย	(Coastal	Information	
Geo-database)	ภายใต้กรอบแนวคิดการบูรณาการข้อมูลจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน 
ด้านต่างๆ	ทั้งจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม	การวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแสดง 
การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่	-	เชิงเวลา	และการประยุกต์ใช้แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ร่วมกับ
การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมในการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงชายฝั่งของไทย	ทั้งนี้ 
ฐานข้อมูลเชิงพื้นท่ีและเชิงเวลาดังกล่าวจะสามารถสนับสนุน	การวางแผน	การจัดการ	และ
ป้องกันการเกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ร่วมปกป้องทรัพยากรทางทะเล

	 ผลการศกึษาในระยะที	่1	แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ	ส่วนที	่1	เป็นการศึกษาสถานการณ์
ในภาพรวมของพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมด	โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม	LANDSAT	ย้อนหลัง	10	ปี	
ระหว่างปี	2542	-	2552	พบว่า	มีจังหวัดในพื้นที่ต่างๆ	ทั้งอ่าวไทยตอนบนจนถึงอ่าวไทย 
ตอนล่างและในฝั่งอันดามันที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง	ส่วนที่	2	เป็นการศึกษา
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งแบบรายจังหวัด	โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม	THEOS	
และ	SPOT
	 ในปี	2554	จิสด้าใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต	ท�าให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
แนวชายฝั่งท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น	พบว่ามีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากการกัดเซาะชายฝั่ง	
ประมาณ	11,291.52	ไร่	และมีพื้นที่ทับถมเพิ่มขึ้นประมาณ	1,624.35	ไร่	จิสด้ายังได้พัฒนา
ระบบฐานข้อมลูกดัเซาะชายฝ่ัง	ซึง่เป็นระบบการบรกิารแผนทีอ่อนไลน์	(Web	Map	Service:	
WMS)	http://ocean.gistda.or.th/	ทีม่คีณุสมบตัใินการสืบค้นข้อมลูและการแสดงผลข้อมูล
เชิงสถิติ	(Geo-statistic)	เพื่อความสะดวกและความสมบูรณ์ในการใช้งานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
	 นอกจากนีจิ้สด้ายงัได้น�าภาพถ่ายดาวเทยีมระบบเรดาร์มาวเิคราะห์	เพือ่หาค่าการทรดุตวั
ของแผ่นดิน	โดยใช้เทคนิค	 InSAR	ตรวจหาการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน	แล้วน�ามาสร้าง 
เป็นภูมิประเทศจ�าลองในคอมพิวเตอร์เพื่อแปลความหมาย	และผลิตออกมาเป็นแผนที่ที่มี
ความเทีย่งตรงสงู	นอกจากนีย้งัน�าไปประยกุต์ใช้ในการศกึษาการเคลือ่นตวัของแผ่นเปลอืกโลก 
หรือ	ธรณีฟิสิกส์	เช่น	แผ่นดินไหว	แผ่นดินถล่ม	การเคลื่อนที่ของธารน�้าแข็ง	เป็นต้น

	 ทะเลและชายฝั่งทะเลนั้นเป็นทั้งแหล่งทรัพยากร	แหล่งอาหาร	แหล่งพลังงาน	รวมไป
ถึงเป็นแหล่งกิจการพาณิชย์นาวี	การประมง	การท่องเที่ยว	ฯลฯ	ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สร้างงาน	
สร้างรายได้ให้ประเทศ	ขณะเดยีวกนักก่็อให้เกดิการใช้และท�าลายทรพัยากรทางทะเลเพิม่ขึน้	
จิสด้าจึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐ	เอกชน	และชุมชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา 
ท่ีเกิดขึ้นกับทะเลและชายฝั ่งทะเล	 โดยพัฒนา	“GI	Technology”	ระบบเทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศและเครื่องมือในการติดตามสถานการณ์ด้านทะเลส�าหรับใช้ในภารกิจที ่
หลากหลาย	ได้แก่	ระบบการส�ารวจจากระยะไกล	(RS)	ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์	(GIS)	และ
ระบบโครงข่ายดาวเทียมน�าหน	(GNSS)	อากาศยานไร้คนขับ	(UAV)	ส�ารวจพื้นที่แบบเฉพาะ
เจาะจงและระบบเรดาร์ชายฝั่ง	ที่ติดตั้งตลอดแนวชายฝั่งของประเทศไทย	ซึ่งใช้ระบบเหล่านี้
ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชนชายฝั่งทะเล	เช่น	ปัญหาคุณภาพน�้าเสื่อมโทรม	ชุมชนต�าบลบางตะบูน	
และปัญหาภัยแล้ง	ชุมชนต�าบลบ้านแหลม	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี
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ระบบติดตามและเตือนภัยทางทะเล “เรดาร์ชายฝั่ง”
	 โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่ง	เพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเล	(Coastal	
Radar)	มีการติดตั้งระบบเรดาร์ชายฝั่งขึ้นในพื้นที่อ่าวไทย	จ�านวน	11	จังหวัด	18	ต�าแหน่ง	
ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2555	เป็นต้นมา	มีการน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในหลายด้าน	อาทิ	การบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อมกู้ภัย	ติดตามการกัดเซาะชายฝั่ง	จิสด้าจึงมีแผนการขยายต�าแหน่งและ
อุปกรณ์ตรวจวัดเพิ่มเติมให้ครอบคลุมอ่าวไทยส่วนที่เหลือและฝั่งอันดามัน	รวมท้ังพัฒนา
ระบบภมูสิารสนเทศส�าหรบัเฝ้าระวงัและคาดการณ์สิง่แวดล้อมทางทะเล	เพือ่บรูณาการข้อมลู
ในระบบต่างๆ	เข้าด้วยกัน	เพื่อประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศ	
	 ระยะท่ี	1	(พ.ศ.	2559)	ด�าเนินการติดตั้งระบบตรวจวัดข้อมูลชายฝั่งระยะไกลใหม	่ 
1	ต�าแหน่ง	และย้ายต�าแหน่งจากระบบเดิม	1	ต�าแหน่งในพื้นที่เร่งด่วนบริเวณมาบตาพุด	
จงัหวดัระยอง	ซึง่เป็นฐานอตุสาหกรรมหลกัของประเทศ	กอปรกบัเหตกุารณ์น�า้มนัรัว่บรเิวณ
เกาะเสม็ดท�าให้เกิดความเสียหายมูลค่ากว่า	5,000	ล้านบาท	จึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาพื้นที่ 
อ่าวมาบตาพุดอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกมิติ
	 ระยะที่	2	(พ.ศ.	2560)	ด�าเนินการติดตั้งระบบใหม่เพิ่มเติมในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
และตราด	จ�านวน	3	ต�าแหน่ง	
	 และระยะที่	3	(พ.ศ.	2561)	ด�าเนินการติดตั้งระบบใหม่อีก	2	ต�าแหน่งให้ครอบคลุม
พื้นที่ชายฝั่งอันดามัน	
	 ทั้งนี้การด�าเนินงานจะประกอบด้วยการจัดท�าฐานข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่	ทั้งจาก
ภาพถ่ายดาวเทียมและ/หรือภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูง	การส�ารวจทางบกและ 
ทางทะเล		เป็นการเช่ือมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ	ที่มีภารกิจติดตามหรือเก็บข้อมูล 
ในพืน้ทีเ่ป็นประจ�า	เข้ากับระบบตรวจวดัข้อมลูชายฝ่ังระยะไกล	ภาพถ่ายดาวเทยีม	และระบบ
สั่งการปฏิบัติการภาคสนาม	 (ทางบก	ทางอากาศ	ทางทะเล)	ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 
เพ่ือให้การเกบ็ข้อมลูสถานการณ์มคีวามสอดคล้องกัน	ตลอดจนพฒันาระบบวเิคราะห์แนวโน้ม
ของสถานการณ์ในอดีต	ปัจจุบัน	และอนาคต	โดยใช้หลักการทางสมุทรศาสตร์ของพื้นที่	 
ซึ่งบูรณาการข้อมูลจากระบบตรวจวัดชายฝั่งระยะไกลที่ให้ข้อมูลคลื่นและกระแสน�้าร่วมกับ 
การใช้ข้อมูลดาวเทียมดวงต่างๆ	ท�าให้สามารถคาดการณ์และติดตามสถานการณ์มลพิษ
ชายฝ่ังในพืน้ทีต่ดิตัง้ระบบ	และสนบัสนนุภารกิจของหน่วยงานต่างๆ	ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเกษตร

	 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม	พืชเศรษฐกิจส�าคัญของประเทศ	อาทิ	ข้าว	 
มนัส�าปะหลงั	ข้าวโพด	ฯลฯ	ปัจจบุนัเกษตรกรประสบปัญหาด้านผลผลติ	ไม่ว่าจะเป็นปรมิาณ
ผลผลิต	คุณภาพ	และราคาตลาด	ดังนั้นจิสด้าจึงได้น�าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้เพื่อเป็น
ข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปวางแผนบริหารจัดด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น	

	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเกษตรด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	
เป็นการพฒันาระบบฐานข้อมลูภมูสิารสนเทศเพือ่การเกษตร	โดยใช้ข้อมลูจากดาวเทยีมไทยโชต
และดาวเทียมอื่นๆ	เป็นแผนที่ฐานในการจัดท�าแผนที่ปลูกพืชรายแปลง	เพื่อสนับสนุนข้อมูล
แก่เกษตรกรและหน่วยงานท้องถิ่นในการติดตามการปลูกพืช	การเฝ้าระวังโรคระบาดและ
แมลง	การบริหารจัดการความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความเสียหายท่ีเกิดจากศัตรูพืช	 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ	และการประเมินผลผลิต	 
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนข้อมูล	 เพ่ือให้ระบบมีความสมบูรณ์	 โครงการนี้ 
มรีะยะเวลา	5	ปี	เริม่ตัง้แต่ปี	2555	โดยจสิด้าได้ร่วมกบัหน่วยงานพันธมิตร	ส�ารวจพ้ืนท่ีเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจ	เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการเพาะปลูก	และพัฒนาฐานข้อมูล
พื้นที่เพาะปลูกพร้อมจัดท�าเป็นระบบให้บริการภูมิสารสนเทศ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการผลิต

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ
ทางด้านการเกษตร
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	 นอกจากนีย้งัได้ก�าหนดพืชเศรษฐกจิ	3	ชนดิ	คอื	ข้าว	มะม่วง	ล�าไย	เพือ่ใช้เป็นต้นแบบ
ในการศึกษาและจัดท�าองค์ความรู ้ท่ีสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่และ 
สภาวะแวดล้อมทางธรรมชาต	ิโดยค�านงึถงึช่วงอายขุองพชืเป็นองค์ประกอบส�าคญั	โดยได้รบั
การสนับสนุนองค์ความรู้จากหน่วยงานที่เชี่ยวชาญและมหาวิทยาลัยต่างๆ	เพื่อเป็นข้อมูล 
ในการตดัสนิใจของเกษตรกรและเจ้าหน้าทีร่ฐัในลกัษณะเทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ	52	สปัดาห์	
2	ช่องทาง	คือ	1.	ผ่านระบบเว็บเซอร์วิส	 (http://gisagro.gistda.or.th)	 2.	 ให้บริการ 
ข้อความสั้น	SMS	“เทคโนโลยี	52	สัปดาห์”
	 จิสด้ายังร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นท่ีส�ารวจและเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่ของ
รัฐด้วยแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมจ�านวน	175	หมู่บ้าน	และถ่ายทอดความรู้ในการส�ารวจพื้นที่
โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมให้หน่วยงานท้องถิ่นมีความเข้าใจและน�าไปบริหารจัดการพื้นที่ 
ในภาพรวม	การวเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกดิจากปัญหาตัดไม้ท�าลายป่าโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทยีม
เป็นเครื่องมือ	การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน	รวมถึงวิเคราะห์พื้นที่ 
ท�ากินในเขตป่าสงวนที่มีเอกสารสิทธิ์	กรณีบ้านแม่แปง	บ้านนาพูน	อ.วังชิ้น	จ.แพร่	เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล�้าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ 
และชดัเจน
	 มกีารตดิตามสถานการณ์การเพาะปลกูพชืเศรษฐกจิหลักด้วยเทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง	ได้แก่	ข้าว	ข้าวโพด	มันส�าปะหลัง	อ้อย	ราย	2	สัปดาห์จากข้อมูลดาวเทียม	
TERRA	-	AQUA	ระบบ	MODIS	 วิเคราะห์ช่วงเวลาปลูกแต่ละพื้นที่	ท�าให้ประมาณการ 
วันเก็บเกี่ยวและปริมาณผลผลิตท่ีจะออกในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละพื้นที่ในภาพรวมได้	 
ซึง่หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากข้อมลูปัจจบุนัได้ที	่http://rice.gistda.
or.th/ecoplant.jsp

	 จิสด้าได้น�าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประเมินพ้ืนที่ปลูกข้าว	 เพื่อใช้ตรวจสอบ 
ขึ้นทะเบียนพื้นที่เพาะปลูกข้าวของเกษตรกรทั้งประเทศ	เพื่อด�าเนินโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบที่	2	โดยใช้ข้อมูลดาวเทียม	THEOS,	LANDSAT	และ	ALOS	ในการ
ติดตามและประเมินพื้นท่ีปลูกข้าวปีการผลิต	2552/53	รอบที่	2	ซึ่งด�าเนินการแล้วเสร็จ
ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง	(14	จังหวัด)	ภาคเหนือ	(17	จังหวัด)	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(19	
จังหวัด)	ภาคตะวันออก	(8	จังหวัด)	ภาคตะวันตก	(4	จังหวัด)	และภาคใต้	 (9	จังหวัด)	 
โดยจัดท�าเป็นแผนที่แสดงพื้นที่ปลูกข้าว	มาตราส่วน	1	:	25,000

การประเมินพื้นที่ปลูกข้าว 
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	 จิสด้าใช้ข้อมูลจากดาวเทียม	TERRA	และ	AQUA	ระบบ	MODIS	มาวิเคราะห์พื้นที่
ปลูกข้าวทุก	2	สัปดาห์	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์วันเก็บเกี่ยว
ผลผลติได้ล่วงหน้า	นอกจากนีย้งัน�าข้อมลูการพยากรณ์ผลผลิตข้าวนาปีรายจงัหวดัมาค�านวณ
ปริมาณผลผลิตต่อไร่	ท�าให้สามารถคาดการณ์ผลผลิตข้าวล่วงหน้า	ช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยว	
และปรมิาณข้าวทีจ่ะเกบ็เกีย่วได้ในแต่ละช่วงเวลา	และเพ่ือวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสม
กับความต้องการของตลาด	จิสด้าได้พัฒนาแบบจ�าลองคาดคะเนผลผลิตข้าว	ซึ่งต่อยอดจาก
แบบจ�าลองของมหาวิทยาลัยของแก่น	โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและข้อมูลจากสถานี
ตรวจอากาศอัตโนมัติ	มาทดลองใช้ในพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี	ขอนแก่น	และร้อยเอ็ด	 
ซึ่งสามารถคาดคะเนผลผลิตข้าวได้ถูกต้องถึง	80%	เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยว 
ได้จริงในพื้นที่	ท�าให้เกษตรกรสามารถวางแผนในการเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสม	

	 ในฐานะอนุกรรมการของคณะอนุกรรมการก�ากับติดตามแผนการผลิตและการตลาด
ข้าวครบวงจรและต้องมีการติดตามการผลิตข้าวอย่างต่อเน่ือง	จิสด้าได้ใช้ข้อมูลดาวเทียม 
ในการติดตามพื้นท่ีเพาะปลูกข้าว	คาดการณ์การเก็บเกี่ยว	และปริมาณผลผลิตทั้งประเทศ	
เพือ่เป็นการสนบัสนนุเครือ่งมอืในตดิตามสถานการณ์การผลิตข้าวตามเป้าหมายการผลิตข้าว	
ปี	 2559/60	ที่ได้มีการวางแผนไว้	 โดยร่วมกับกรมการข้าว	กรมส่งเสริมการเกษตร	
กรมชลประทาน	และส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร	จดัท�าและตรวจสอบข้อมลู	และให้บรกิาร
แผนที่	 รายงานสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวปัจจุบันผ่านระบบการติดตามสถานการณ์ 
การเพาะปลูกข้าวจากดาวเทียม	http://rice.gistda.or.th
	 ปัจจบุนัการตดิตามสถานการณ์การเพาะปลกูข้าวจากข้อมูลดาวเทยีมได้มกีารด�าเนนิงาน
อย่างต่อเน่ือง	และเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทส�าคัญที่รัฐบาลหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใช้
ในการติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการในระดับนโยบาย

การคาดการณ์ผลผลิตข้าวด้วยข้อมูลดาวเทียม
ระบบ MODIS

ระบบติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว
จากข้อมูลดาวเทียม
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	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วง	9	ปีที่ผ่านมา	ส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ	
ทัว่โลกรวมถงึประเทศไทยด้วย	ภยัธรรมชาตทิีร่นุแรง	พาย	ุท�าให้เกดิน�า้ท่วมใหญ่	เกดิดนิถล่ม	
พายุซัดฝั่ง	สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเศรษฐกิจของ 
ประเทศ	จิสด้าจึงได้บูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ	การวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจาก 
ดาวเทยีมในเชงิพืน้ที	่-	เชงิเวลาการประยกุต์ใช้แบบจ�าลองทางคณติศาสตร์ร่วมกบัการส�ารวจ
พื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม	เพื่อสนับสนุนข้อมูล	การวางแผน	และการบริหารจัดการ	ระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
	 ในปี	2554	ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เห็นได้ชัดเจน	คือ	การเกิด
ปรากฏการณ์ปะการงัฟอกขาวอย่างรนุแรงในอ่าวไทยและทะเลอนัดามนั	ซึง่เกดิจากอณุหภูมิ
ซึ่งสูงกว่าค่าปกติ	จิสด้าได้จัดท�าระบบการให้บริการสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่าย	 
โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม	TERRA	ระบบ	MODIS	และดาวเทียม	AQUA	ระบบ	
MODIS	ที่มีคุณสมบัติในการตรวจวัดค่าอุณหภูมิผิวหน้าน�้าทะเลได้ในพื้นที่กว้างต่อเนื่อง	 
เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน�้าทะเล
	 ดัชนีบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกตัวหนึ่งคือ	ปรากฏการณ์แพลงตอนบูม
ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน	 เนื่องจากมหาอุทกภัยปี	 2554	จิสด้าได้วิเคราะห์ข้อมูลการ
เปลีย่นแปลงของปรมิาณคลอโรฟิลล์ในอ่าวไทยและอนัดามนั	ด้วยข้อมลูภาพถ่ายจากดาวเทียม	
TERRA	ระบบ	MODIS	และดาวเทียม	AQUA	ระบบ	MODIS	และใช้ข้อมูลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมไทยโชตในการติดตามทิศทางของมวลน�้าจืดจากมหาอุทกภัยปี	2554	ที่น�าปริมาณ
ตะกอนจ�านวนมากลงสู่อ่าวไทย	ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน�้าและสัตว์น�้าบริเวณชายฝั่งใน 
พื้นที่อ่าวไทยตอนใน	

ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change)
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	 “ท่ีดิน”	เป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	สวนทางกับความต้องการของมนุษย์และ
จ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น	การขยายตัวของเขตเมืองและชุมชน	การขยายตัวทางเศรษฐกิจ	
ฯลฯ	เหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของ	“การใช้ประโยชน์
ท่ีดิน”	 ซ่ึงก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้าและลุกลามเป็นชนวนความขัดแย้งในหลายพื้นที ่
ของประเทศไทย
	 เพ่ือร่วมแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับทรัพยากรป่าไม้	 ผืนดินและชีวิตความเป็นอยู  ่
ของประชาชนในพื้นที่	 จิสด้าจึงเข้ามามีบทบาทด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน	โดยใช้ดาวเทียม
ส�ารวจทรัพยากร	เก็บข้อมูลที่ดินด้วยเทคโนโลยี	GI	(Geo-Informatics)	แล้ววิเคราะห์	ประมวลผล
ภาพถ่ายดาวเทียม	 เปรียบเทียบ	 และผลิตเป็นชั้นข ้อมูลพื้นที่ต ่างๆ	 ตามช่วงเวลา 
เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรได้	และตอบโจทย์
นโยบายการป้องกนัและรกัษาทรัพยากรป่าไม้	และส่งเสรมิความยัง่ยนืด้านทรพัยากรธรรมชาติ
อีกทางหน่ึงอีกด้วย	ตัวอย่างพื้นที่ที่จิสด้าเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะท�างานเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรท่ีดินป่าไม้	 คือ	“กัลยาณิวัฒนาโมเดล”	และการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่บริเวณ
อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี	อ.ยี่งอ	จ.นราธิวาส

	 จิสด้ามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ	
มาโดยตลอด	หนึง่ในนัน้คอื	แอปพลเิคชนั	(Application)	ซึง่เป็นแพลตฟอร์มทีห่น่วยงานและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย	ใช้งานสะดวก	รวดเร็ว	ผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน	
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา 
จิสด้าได้ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาแพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่นเพื่อให้หน่วยงานน�าไปใช้แก้ไข
ปัญหาหลายด้าน	อาทิ

	 ปัญหาการบุกรุกท�าลายป่าในประเทศไทยยังคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง	 จิสด้าร่วมกับ 
กรมป่าไม้จัดท�าแอปพลิเคชัน	“พิทักษ์ไพร”	ขึน้	ให้ใช้งานได้บนเครือ่งคอมพิวเตอร์และสมาร์ท
โฟน	มีความสามารถในการช้ีเป้าและแจ้งเตือนพื้นที่บุกรุกป่าผ่าน	SMS	ได้อย่างแม่นย�า	 
จากการวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบข้อมลูภาพถ่ายดาวเทยีมในช่วงเวลาก่อนและหลังการบกุรกุ
ป่าท่ีมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าได้ตั้งแต่	1	ไร่ขึ้นไป	โดยจะมีการอัพเดตข้อมูลทุกสัปดาห ์

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

พิทักษ์ ไพร แอปพลิเคชันแจ้งเตือนการบุกรุกป่า 

APPLICATION SOLUTION
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ตามช่วงเวลาการถ่ายภาพของดาวเทียม	ท�าให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้สามารถใช้ระบบน�าทางเข้าไป
ยังพื้นที่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว	เพื่อส�ารวจ	ตรวจสอบ	และรายงานสภาพของพื้นที่ปัจจุบัน
ได้อย่างทันท่วงที	และช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ป่าให้ขยายเพิ่มมากขึ้นได้

	 จสิด้าร่วมกบักรมการค้าภายใน	กระทรวงพาณชิย์	พฒันาแอปพลิเคชัน	“จองรถเก่ียว”	
ทีใ่ช้งานบนสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์	ซึง่สามารถจองรถเกีย่วล่วงหน้า	ระบวุนัทีเ่กบ็เกีย่ว	
และพื้นที่เก็บเกี่ยว	ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการกระจุกตัวของรถเกี่ยวนวดข้าวในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง	
ท�าให้ชาวนาวางแผนเก็บเก่ียวผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยน�าร่องใช้งานในพื้นที่ภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืและภาคกลางในปี	2560	และขยายผลการใช้งานทัว่ประเทศในปี	2561	

	 	“บ�าเพญ็”	เป็นแอปพลเิคชนัทีจ่สิด้าได้รบัมอบหมายจากกรมการปกครอง	กระทรวง
มหาดไทย	และส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	
(มหาชน)	ให้พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการควบคุมการจุดบ้ังไฟ	ซ่ึงเป็นระบบ 
ที่พัฒนาต่อยอดจาก	GISAVIA	ท�าหน้าท่ี	3	ส่วน	ได้แก่	1.	การออกใบอนุญาตให้จุดบั้งไฟ	 
โดยอาศัยการเช่ือมโยงข้อมูล	Big	Data	จากหน่วยงานต่างๆ	เพื่อลดข้ันตอนการด�าเนินงาน
ออกใบอนุญาตจาก	7	วัน	เหลือ	1	วัน	2.	แจ้งเตือนล่วงหน้าให้หน่วยงานที่ดูแลท่าอากาศยาน
และการจราจรทางอากาศรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	รวดเร็ว	เพื่อความปลอดภัย 
ทางอากาศ	3.	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับประเทศ	ประชาชนสามารถติดตาม
และตรวจสอบกิจกรรมการจุดบั้งไฟได้อย่างง่ายดาย	เริ่มน�ามาใช้ปี	2560		

	 ชุมชนไม้มีค่า	เป็นแอปพลิเคชันที่จิสด้าพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการ	“ชุมชนไม้ 
มีค่า-ป่าครอบครัว”	ของส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	(องค์การมหาชน)	หรือ	
BEDO	เพือ่ส่งเสรมิให้ประชาชนปลกูไม้มค่ีา	โดยน�าข้อมลูเทคโนโลยภีมูสิารสเทศมาจดัท�าฐาน
ข้อมูลไม้มีค่ารายแปลง	แสดงรายช่ือพันธุ์ไม้มีค่าและไม้ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที	่ 
และสามารถระบุได้ว่าพื้นท่ีในกรรมสิทธ์ิที่ราษฎรถือครองอยู่ในเขตอนุรักษ์หรือไม่	เพื่อ 
ลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ในเขตอนุรักษ์	และเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าอนุรักษ์ตามนโยบาย
ของรัฐบาล	แอปพลิเคชันนี้ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก	รวดเร็ว	เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจเลือกปลูกไม้มีค่าท่ีเหมาะกับพื้นที่	 เพื่อน�ามาต่อยอดผลผลิต	และสร้างรายได ้
อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคม

จองรถเกี่ยว แอปพลิเคชันเพื่อเกษตรกรยุคดิจิทัล

บ�าเพ็ญ (Bumpen) ความปลอดภัยในการจุดบั้งไฟ

ชุมชนไม้มีค่า เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
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	 โลกในศตวรรษที่ 	 21	 เป็นโลกที่ขับเคลื่อนด้วยความรู ้ 
และคุณค่าจาก	“อวกาศ”	ซึ่งถูกน�ามารังสรรค์เป็นเทคโนโลยี
และนวตักรรมต่างๆ	เพือ่การด�ารงชวีติของมนษุย์ทกุคนบนโลก	
ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์	การส่ือสารคมนาคม	 

ด้านสิง่แวดล้อม	และความมัน่คงปลอดภยั	นอกจากนี	้เทคโนโลยี
อวกาศยังช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆ	และแม้กระทั่ง

น�าพาเราไปยังดาวดวงอ่ืน	เพื่อส�ารวจทรัพยากรที่อาจน�ามาซึ่งประโยชน์
ต่อโลก	ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ที่มนุษย์จะออกไปใช้ชีวิตในห้วงอวกาศในอนาคต
	 โลกของเราในช่วงเวลา	10	ปีที่ผ่านมาจึงถือเป็นยุคทองของอุตสาหกรรมอวกาศ 
อย่างแท้จรงิ	จากการศกึษาของ	Bryce	Space	and	Technology	ระบวุ่า	มลูค่าทางการ
ตลาดของอุตสาหกรรมอวกาศอาจสูงถึง	 339.1	พันล้านเหรียญสหรัฐ	 โดยเป็น
อุตสาหกรรมดาวเทียม	77%	และมีมูลค่าจากอุตสาหกรรมบริการดาวเทียมถึง	127.7	
พันล้านเหรียญสหรัฐ	รองลงมาคือชิ้นส่วนอุปกรณ์ส�าหรับดาวเทียมสถานีภาคพื้นดิน	
113.4	พันล้านหรียญสหรัฐ	

สรุปการศึกษาจาก	Bryce	Space	and	Technology

Space
for the Future

No
n-S

ate
llite

 Industry $ 78.6 B Satellite Services   $ 127.7 BGround Equipment  $ 113.4 B

$ 13.9 B

$ 5.5 B

Satellite
Manufacturing

Launch Industry

Core of the Space
Industrial Base

$ 260.5 B
Satellite
Industry

(77% of Space
Economy)

$ 339.1 B
Grobal Space
Economy

• Sat TV , radio, and broadband equipment
• GNSS stand-alone units & in-vehicle systems
• GNSS chipsets (beginning with the 2017 report)

Ground Equipment
Network Equipment
• Gateways      • NOCs
• VSATs           • SNG equipment

Growth
2015 - 2016

Telecommunications
• Television    • Telephone
• Broadband  • Aviation
• Maritime      • Road and Rail

Earth Observation

Nationnal Security

• Agriculture    • Change Detection
• Disaster Mitigation
• Meteorology  • Resources

• Earth Science    • Space Science
Science

2%

Growth
2015 - 2016

1%
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	 จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมอวกาศที่เติบโตอย่างต่อเน่ืองและมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น	
ท�าให้การศึกษาวิจัยด้านวิทยาการอวกาศ	หรือ	Space	Science	เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับ
ประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาการอวกาศให้แก่ 
บุคลากรของไทย	เพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เป็นของตนเอง	ลดการพึ่งพาและน�าเข้าองค์ความรู้จากภายนอก	ตลอดจนสามารถก้าว 
สู่การเป็นผู้น�าทางด้านเทคโนโลยีได้ในอนาคต
	 กระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยั	และนวตักรรม	(อว.)	จงึได้วางยทุธศาสตร์
วจิยัและนวตักรรม	พ.ศ.	2563	-	2570	เพือ่พฒันาอตุสาหกรรม	ยทุธศาสตร์	และความมัน่คง
ของประเทศ	มุ่งเน้นการวิจัยในระดับแนวหน้า	หรือ	Frontier	Research	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษาวิจัยด้านวิทยาการอวกาศ	หรือ	Space	Science	โดยมุ่งหวังให้ผลสัมฤทธิ์ของงาน
วิจัยในสาขานี้ผลักดันโมเดลอุตสาหกรรม	New	Space	ให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับ
ศักยภาพในเชิงพาณิชย์มากขึ้น	ดังนี้

	 ส� าหรับอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศไทย	 ข ้อมูลจากสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์	 (NIDA)	ในปีพ.ศ.	2562	ระบุว่า	มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมใน
อตุสาหกรรมอวกาศของประเทศในปัจจุบนัอยูท่ี	่5.6	หมืน่ล้านบาท		และเตบิโตมากกว่า	10%	
ในช่วง	3	ปีที่ท�าการศึกษา	(2558	-	2560)	

สรุปรายการการศึกษาจากนิด้า
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	 ส�าหรับการวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศไทยที่มีศักยภาพด้านวิทยาการอวกาศ 
ในระยะแรก	แบ่งออกได้เป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่
 1. Platform and Payloads เป็นการวิจัยที่เน้นการพัฒนาและเพิ่มขีด 
ความสามารถด้านวิทยาการอวกาศ	วิทยาการป้องกันประเทศ	การให้บริการข้อมูล	และ 
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศในด้านต่างๆ	อย่างเต็มรูปแบบ
 2. Space Experiment และ Exploration	งานวิจัยที่มุ่งเน้นการทดลองและ 
การส�ารวจเพื่อใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	สามารถสร้างคุณค่าใน 
เชิงพาณิชย์	ผ่านการทดลองที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ	อาทิ	วิศวกรรมศาสตร์ของอากาศยาน	
การท�างานของระบบไฟฟ้าและระบบคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติ	การใช้ประโยชน์จากรังสี 

	 1.	พัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาการอวกาศและการป้องกันประเทศ	อาทิ	 
การพัฒนาด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศและระบบบริการ	 เทคโนโลยี	 IOT	การพัฒนาชิ้นส่วน
ประกอบและระบบส�าหรับดาวเทียมขนาดเล็ก
	 2.	เสริมสร้างความม่ันคงและยั่งยืนด้านวิทยาการอวกาศและการป้องกันประเทศ	
อาทิ	การจัดการขยะอวกาศ	และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากการบริการข้อมูลดาวเทียม
	 3.	พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี	2	ทาง	อาทิ	การวิจัยในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง	 
การวิจัยแหล่งพลังงานและทรัพยากรในอวกาศ	ตลอดจนการส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคารหรือ
ดวงดาวอืน่ๆ	เพือ่ส�ารวจทรัพยากรและความเป็นไปได้ในการด�ารงชวีติของมนษุย์ในห้วงอวกาศ

• Space Tourism

Traditional Space New Space

• Navigation
  Constellations
• Millitary Space
  Activities
• Space Science

• LEO/MEO/
  GEO Launcher
• MSS/FSS COM
  Satellites
• LEO COM
  Satellies

Institutional
Space

Commercial
Space

New Business Models with
Commercialisation Potential

C

B

• Positioning,
  Navigation
  & Timming

• Manufacturing
  in Microgravity
  and Space

• Space Resource Mining

• Space
  Habitats

• Humans
  to Mars

• Energy from
  Space

• Smallsat EO Constellations

• New Launch
  Systems • ISS Servicing

• Human Space
  Exploration

• Traditioonal
  EO Satellies

A

• Components
  and Subsystems
  for SmallSat

• SmallSat systems

• Geoinfomation,
  Data and Services

• Sevices : IOT,Media
  and Internet for All

• Satellite
  Servicing

• Debris Mitigation & Removal

Established                                                    Implemented                           Started                             Emerging
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	 อย่างไรกด็	ีโครงการวจิยัขัน้แนวหน้าในประเทศไทยยงัมข้ีอจ�ากดับางประการ	มคีวาม
เสีย่งสงู	การแข่งขนัสงู	ทีส่�าคญัต้องใช้งบประมาณ	บคุลากร	และงบประมาณเป็นจ�านวนมาก	
จึงไม่อาจสัมฤทธ์ิผลในเวลาอันสั้น	การคัดสรรงานวิจัยที่มีศักยภาพใน	3		กลุ่มดังกล่าวจึง
เป็นงานวจิยัทีม่คีวามเป็นไปได้ในระยะแรก	จสิด้าได้วางเป้าหมายวจิยัในระยะแรก	(ปี	2563)	 
ในงานวิจัยกลุ่ม	Satellite	and	Optical	Payloads	โดยด�าเนินงานร่วมกับสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาต	ิสถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน	และสถาบนัการศึกษา	ตลอดจนหน่วยงาน 
อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องจัดตั้งเป็น	Thai	Space	Consortium	สร้างความร่วมมือในการด�าเนิน 
งานวิจัยขั้นแนวหน้าในระดับที่สูงขึ้นไป	 เตรียมพร้อมรับความท้าทายที่ก�าลังเกิดขึ้น 
จากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศ

ในช่วงคลื่นต่างๆ	การทดลองในสภาวะไร้แร้งโน้มถ่วง	การต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทาง 
ชีวการแพทย์		รวมไปถึงการส�ารวจทรัพยากรและความเป็นไปได้ในการด�ารงชีวิตบนดาว
เคราะห์ดวงอื่นๆ	ในอวกาศ	
   3. Space Environment	งานวจิยัทีมุ่ง่เน้นต่อยอดองค์ความรูพ้ืน้ฐานไปสูก่ารพฒันา
นวตักรรมทีเ่สรมิสร้างความม่ันคงและยัง่ยนื	อาทิ	ระบบการวิเคราะห์คาดการณ์สภาพอากาศ
และภัยพิบัติด้วยนวัตกรรมอุณหพลศาสตร์	(Aerothermodynamics)	ที่มีความแม่นย�าสูง	
การศึกษาวิจัยผลกระทบต่อโลก	เช่น	ลมสุริยะที่มีผลต่อดาวเทียมน�าร่อง	(GNSS)	รวมไปถึง
การบรหิารจดัการ	เฝ้าระวงั	รบัมอืพลวตัรในชัน้บรรยากาศ	และใช้ประโยชน์จากระบบนเิวศ
บนอวกาศ	เป็นต้น

3 
Yr

s.
5 

Yr
s.

10
 Y

rs
.

• High – altitude
  platform
• UAV
• Ground Control

Key Results
• Synthetic Aperture
  Radar
• Deep Space
  Communication

• Small Satellite
• Hyper Spectral
  Camera

• Food Science
• Healthcare and
  Medicine
• Agriculture

• Mars/Moon
  Exploration
• Asteroid Mining
• Advance Material

• Physics and
  Chemistry
• Biology
• Liquid Crystal

• Space Traffic
  Management
• Earth – Space
  Interactions

• Space Weather
  Modelling
• Sensor and payload
• Planetary Protection

• Solar Observation
• Space Debris
  Mitigation
• Space Object
  Observation

Frontier  Research on Space Science

• Commercial Patent 
• Plot Plant
• New Entrepreneurs
  Creation

• Prototype
• Top-tier Joumals
• Doctoral
  Researchers

• Space – Science
  Infrastructure
• Global Research
  Value Chain
• Training

Space
Industry 

Engineering

Outreach

Spcae	Science	pillars,	milestons	&	key	results

	 ทีม่าข้อมลู	:	สมดุปกขาว	Frontier	Research	on	Space	Science
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	 	ปัจจบุนั	เทคโนโลยอีวกาศมส่ีวนส�าคัญต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ	
และมบีทบาทเกีย่วข้องกบัชวีติประจ�าวนัของทุกคนในหลายภาคส่วน	ดงัจะเหน็ได้จากกระแส 
ส่งเสริมกิจกรรมด้านอวกาศ	และการใช้นโยบายด้านเศรษฐกิจอวกาศเป็นองค์ประกอบใน 
การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศต่างๆ	ทัว่โลก	อย่างไรกต็าม	ทีผ่่านมานโยบายการบรหิาร
กิจการอวกาศของประเทศด�าเนินการภายใต้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
กิจการอวกาศ	พ.ศ.	2552	 (และท่ีเพิ่มเติม)	 ซ่ึงมีข้อจ�ากัดในเรื่องล�าดับช้ันของกฎหมาย	 
การบังคับใช้งาน	รวมทั้งการก�าหนดบทลงโทษ	อาทิ	การก�าหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติส�าหรับ 
ภาคเอกชน	ซึง่ไม่อาจกระท�าได้	เว้นแต่จะอาศยัอ�านาจตามกฎหมายในระดบัพระราชบญัญตัิ
	 ด้วยเหตุนี้	รัฐบาลจึงจ�าเป็นต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข	(ร่าง) แผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ 
พ.ศ. 2563 - 2580	เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายในการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ท้ังภาครัฐและเอกชน	พร้อมท้ังเร่งการออก	พรบ.กิจการอวกาศ	เพ่ือให้การด�าเนินกิจการ
อวกาศต่างๆ	ท�าได้อย่างถกูต้องตามกฎหมาย	ซึง่ทีผ่่านมามกีารประชมุคณะกรรมการนโยบาย
อวกาศแห่งชาติ	เพื่อหารือในประเด็นต่างๆ	และน�าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
จากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	โดยจิสด้ามีส่วนในการร่วมแก้ไขปรับปรุง	 (ร่าง)	แผนแม่บทอวกาศ 
แห่งชาติ	ใน	3	ประเด็น	ได้แก่	1)	ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา	2)	ด้านการก�าหนดตัวชี้วัด	และ	
3)	ด้านกลไกการขับเคลื่อน	เป็นต้น

กิจการอวกาศ
เพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต
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	 อย่างไรกด็	ีการจะพฒันาเศรษฐกจิอวกาศในประเทศไทยให้เตบิโตได้อย่างย่ังยนืในอนาคตนัน้	
จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมอืระหว่างประเทศ	ซึง่เป็นหนึง่ในกลไกส�าคัญของการสร้างฐานองค์ความรู้
ด้านวทิยาการอวกาศ	ด้วยเหตนุี	้คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาตจิงึได้เสนอให้ประเทศไทยจดัตัง้	 
ส�านกังานประสานงานภมูภิาคของ UNOOSA Regional Liaison Office (RLO)	ในประเทศไทย	
การจดัตัง้ศนูย์ประสานงานนี	้ประเทศไทยจะได้รบัประโยชน์หลายด้านจากการพฒันากจิการด้านอวกาศ
ทัง้ของหน่วยงานรฐัและภาคเอกชน	อาทิ

	 คงปฏเิสธไม่ได้ว่า	ความก้าวหน้าของเทคโนโลยดีาวเทยีมในรอบกว่าทศวรรษทีผ่่านมา	ท�าให้ 
ในปัจจบุนัมวีตัถอุวกาศมากมายโคจรอยูร่อบโลก	ทัง้วตัถอุวกาศทีย่งัด�าเนนิการอยูแ่ละวตัถอุวกาศที่
หมดอายกุารใช้งานแล้ว	ท�าให้มวีตัถอุวกาศตกลงสูพ้ื่นโลกในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพือ่นบ้าน 
หลายครั้ง	ที่ผ่านมาการบริหารจัดการข้อมูลการเฝ้าระวังและบริหารจัดการการจราจรทางอวกาศ 
ของไทยมาจากความร่วมมือกบัต่างประเทศเป็นหลกั	ท�าให้มข้ีอจ�ากดัเรือ่งการเข้าถงึข้อมลูบางส่วน	 
และความไม่ครอบคลมุทกุพืน้ทีต่ามท่ีต้องการ	ดงันัน้	ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมกีารพฒันาระบบข้อมลู
ของประเทศไทยโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีบุคลากรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลย	ี 
หน่วยงานด้านการก�ากับนโยบาย	และหน่วยงานที่มีความรู้เรื่องวงโคจร	รวมทั้งมีหน่วยงานที่มีการ
ประสานงานกบัต่างประเทศเป็นก�าลงัส�าคญัต่อการท�างานดงักล่าว	คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 
จงึได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่จดัท�านโยบายและแผนการด�าเนนิการเฝ้าระวงัและการบรหิารจดัการ 
การจราจรทางอากาศ	ซึง่มหีน้าทีใ่นการจัดท�านโยบายและแผนการด�าเนนิการเฝ้าระวงั	และบรหิาร
จดัการการจราจรทางอวกาศของประเทศให้ครอบคลมุทกุมติ	ิรวมทัง้จดัท�าข้อเสนอแนะในการก�าหนด
หน่วยงานเพ่ือด�าเนนิการ	ตดิตาม	เฝ้าระวงั	และบรหิารจัดการการจราจรทางอวกาศได้อย่างต่อเน่ือง	
เป็นต้น

	 •	 	การพฒันาบทบาทความเป็นผูน้�าในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก	โดยการให้
บริการแก่ภูมิภาคในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อบรรล ุ
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยืนตาม	SDGs	ของสหประชาชาติ	

	 •	 	การส่งเสรมิและพฒันาความร่วมมอืของหน่วยงานรฐับาลไทยผ่านการ
ด�าเนินงานของ	RLO

	 •	 	การสร้างโอกาสในการขยายกิจการของภาคเอกชนที่เกี่ยวกับอวกาศ 
ในประเทศไทย	ผ่านการให้บรกิารทางเทคนคิของ	RLO	เพือ่การเป็น
พันธมิตรกับองค์กรการค้าท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก

	 •	 	การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ 
ในทกุระดบัช้ันการศกึษา

	 •	 	การมีส่วนร่วมในการท�ากจิกรรมต่างๆ	กบัหน่วยงานของสหประชาชาติ
ต่างๆ	ทีต่ัง้อยูใ่นประเทศไทย



 ในยุคที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภมิูสารสนเทศ เพ่ือน�ามาแก้ปัญหาประเทศในด้าน
ต่างๆ ซึง่เป็นภารกจิทีจ่สิด้าด�าเนนิการอยูน่ัน้ อาจไม่ตอบโจทย์การเป็น
องค์กรหลกั (Agenda Setter) ในการเข้าไปมส่ีวนร่วมก�าหนดนโยบาย
การแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างยั่งยืน เนื่องจากปัญหาด้าน 
การพัฒนาประเทศมีความซับซ้อนและหลากหลายมิติมากข้ึน ล�าพัง 
การพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมอาจไม่เท่าทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งก้าวหน้า 
ไปอย่างรวดเร็ว และล้าสมัยได้ง่ายในเวลาอันสั้น
 การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย จ�าเป็นต้องใช้นวัตกรรม 
ที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่ประเทศ เป็นนวัตกรรมท่ีไม่เพียง  
“ตอบโจทย์” หากยังต้องสามารถ “ก�าหนดนโยบาย” เพือ่ให้การแก้ไข
ปัญหาท่ีเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเกิดข้ึนแบบองค์รวม สามารถสร้าง 
ความชอบธรรมให้แก่หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 
ทกุภาคส่วนได้อย่างย่ังยืนและสมดุล
 การสร้างคุณค่า (Value Creation) ของจิสด้า ไม่เพียงมุง่เน้น 
แค่การสร้างสรรค์นวตักรรมเท่านัน้ เรายงัมุง่มัน่พฒันาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งคุณค่าตามหลักธรรมาภิบาลมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง  
มีจริยธรรม และมีบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ มุ ่งมั่นและ 
รักในงานที่ท�า เพราะ “บุคลากร” คือองค์ประกอบส�าคัญที่จะเป็น 
ตัวชี้วัดความส�าเรจ็ของจสิด้าและของประเทศไทยในอนาคต ก้าวต่อไป
ของจิสด้าในทศวรรษที ่3 จึงเป็นก้าวใหม่ที่ท้าทายให้บุคลากรจิสด้า
พฒันาคณุค่าแห่งตนเอง พฒันาคณุค่าแห่งองค์กร เพือ่สร้างนวตักรรม
แห่งคุณค่าสู่สังคม ประเทศชาติ และคนไทยทุกคน
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