
ธีออส ดาวเทียมเพื่อเกษตรกรไทย

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

โทร 0-2141-4470
02-141-4545

โทรสาร 02-141-4496

GISTDA : รังสรรค์คุณค่าสู่พื้นแผ่นดินไทย

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) : สทอภ. หรือ  
Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) : GISTDA 

เปนหนวยงานของรัฐในรูปแบบองคการมหาชน ภายใตกำกับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศใหเปนความรูที่ไรพรมแดน 

และเกิดประโยชนแกสวนรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูลดาวเทียม และเปนศูนยขอมูลทรัพยากรธรรมชาติจากดาวเทียม 
รวมทั้งบริการใหคำปรึกษาและพัฒนาบุคลากรดานการสำรวจขอมูลระยะไกลและภูมิสารสนเทศ 

ตลอดจนดำเนินการอื่นที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
และเปนหนวยงานหลักกำหนดมาตรฐานกลางของขอมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

เลขที่ 120 หมู 3 อาคารรวมหนวยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 และชั้น 7
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

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



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

1.  ความสำคัญของการเกษตร

 การเกษตรเปนภาคเศรษฐกิจพื ้นฐานที ่สำคัญของประเทศไทยมาโดยตลอด 
เนื่องจากกระบวนการผลิตสินคาเกษตรมีบทบาทสำคัญตอการใชและอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งทรัพยากรดินและน้ำ ผลผลิตการเกษตรเปน 
อาหารและวัตถุดิบพื้นฐานของอุตสาหกรรมหลายประเภท และมีบทบาทตอธุรกิจอื่นๆ 
รวมทั้งการคา การสงออก และการใชแรงงาน ภาพของการเกษตรที่ปรากฏในปจจุบันมี 
ความออนแอดานพื้นฐานเนื่องจากรายไดไมเพียงพอ ผลผลิตตกต่ำ ทรัพยากรธรรมชาติ 
ถูกทำลายจนขาดความอุดมสมบูรณ ปญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง โรคระบาด การ 
ขาดความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเกษตรกร ประสบปญหาดานราคาตกต่ำ ทำให 
การเกษตรของไทยจำเปนตองไดรับการพัฒนาและบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและ
ครบวงจรโดยเรงดวน
 รูปแบบการเกษตรในปจจุบันแบงไดเปน เกษตรแบบครัวเรือน อาศัยแรงงานใน 
ครัวเรือนเปนสำคัญ มีเนื้อที่การเกษตรขนาดเล็กและมีแรงงานนอย รูปแบบการเกษตร 
จึงจำเปนตองปรับใหสามารถใชพื้นที่ไดตลอดทั้งป วิธีการที่เหมาะสม คือ เกษตรทฤษฎีใหม 
ตามแนวพระราชดำริ ระบบวนเกษตรหรือเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อใหสามารถควบคุม 
คาใชจายและมีรายไดทยอยเขามาทั้งปและสามารถจัดการบริหารใหเชื่อมโยงกับความ 
ตองการของตลาดไดในลักษณะเปนกลุมหรือชุมชน ในขณะที่การเกษตรขนาดใหญ ตอง 
อาศัยทุน เครื่องจักร และแรงงานนอกครัวเรือน ตองใชพื้นที่ขนาดใหญและมีการบริหาร 
เชิงพาณิชย สวนใหญจะมีผลผลิตประเภทเดียวและมีตลาดขนาดใหญ เชน ออย ยาง 
ปาลมน้ำมัน เปนตน นอกจากนี้ยังมี การเกษตรกาวหนา ซึ่งอาศัยความรูทั้งทางดาน 
เทคโนโลยีการเกษตร และการจัดการเชื่อมโยงกับตลาด ตองใชความสามารถในการบริหาร 
จัดการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหสามารถรักษา 
ระดับรายไดในระดับใกลเคียงหรือมากกวาอาชีพนอกการเกษตรทั่วไป

“ รูโรค-แมลง ระบาดกอนใคร รูภัยธรรมชาติทันเวลา 

เพิ่มคุณคาผลผลิต 

เพื่อชีวิตที่ดีกวาของเกษตรกรไทย ”

สนใจขอมูลดาวเทียมธีออสเพื่อการเกษตร ติดตอ
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 หนวยงานที่รวมดำเนินการสนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาใหระบบมีความ 
สมบูรณและรวมกำหนดแนวทางการใชประโยชนจากระบบดังกลาว มีดังนี้

 1)  กรมที่ดิน : ขอมูลแปลงดิน, ภาพถายทางอากาศ
 2)  กรมพัฒนาที่ดิน : ภาพถายทางอากาศแบบออรโทสี, ขอมูล DEM 
และแผนที่การใชประโยชนที่ดิน
 3)  กรมวิชาการเกษตร : ปฏิทินการปลูกพืช
 4)  กรมสงเสริมการเกษตร : ขอมูลสำมะโนเกษตรกร 
 5)  กรมแผนที่ทหาร : ภาพถายทางอากาศแบบออรโทสี, ขอมูล DEM 
และแผนที่ภูมิประเทศ 
 6)  สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร : ปฏิทินการปลูกพืช, ขอมูลสถิติการเกษตร, 
ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
 7)  สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม :  แผนที่แสดงแปลงที่ดิน 
และการใชประโยชนในเขตปฏิรูป
 8)  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย : แผนที่เขตนิคมอุตสาหกรรม
 9)  กรมธนารักษ : แผนที่ราชพัสดุ
 10) กรมปาไม : แผนที่ปาไม
 11) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช : แผนที่อุทยานและเขตรักษาพันธุสัตวปา
 12) หนวยงานจังหวัด และเกษตร :  ขอมูลการเพาะปลูกพืช
 13) หนวยงานดานการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ : ขอมูลการใหปุย, 
การบำรุงรักษา, การเก็บเกี่ยว
 14) หนวยงานดานวิชาการ ไดแก มหาวิทยาลัย สภาวิจัยแหงชาติ หนวยงานดานวิจัย 
และพัฒนาเทคโนโลยี : เทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว
 15) หนวยงานดานตลาดและการเพิ่มมูลคา ไดแก กรมสงเสริมการสงออก, กรม 
การคา : ขอมูลความตองการของตลาดโลก รวมทั้งปญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการสงออก 
สินคาเกษตร

2.  การดำเนินการเพื่อแกไขปญหา

 จากการวิเคราะหสถานการณการเกษตรในปจจุบันและแนวโนมอนาคตจะเห็น 
ไดวา สิ่งที่จำเปนอยางยิ่งสำหรับเกษตรกรคือความรูและการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร 
ที่เหมาะสม และการจัดการเชื่อมโยงกับตลาด ซึ่งจะชวยใหภาคการเกษตรมีความเขมแข็ง 
สงผลตอโครงสรางพื้นฐานดานเศรษฐกิจและแรงงานของประเทศ การแกไขปญหาดังกลาว 
ตองใชองคความรูและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของเขาไปบูรณาการรวมกัน เพื่อแกไขปญหา 
เกษตรกรแบบครบวงจร ตั้งแตขั้นตอนการผลิตจนกระทั่งการนำผลผลิตไปสูผูบริโภคตาม 
ลักษณะของหวงโซอุปทาน (Value Chain)

 คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาการจัดหารายไดเขาประเทศในคณะกรรมการ 
พัฒนาเศรษฐกิจสภาผูแทนราษฎร  ไดเล็งเห็นความสำคัญของการแกไขปญหาดังกลาว  
ซึ่งไดจัดใหมีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการวิจัยและถายทอด 
ความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเกษตรกร 
ผูมีรายไดนอยในชนบท ประกอบดวยหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการเกษตร ทั้งตนน้ำ 
กลางน้ำ และปลายน้ำ  ดังผัง

 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ สทอภ. เปนหนวยงาน 
ภาครัฐที่มีภารกิจโดยตรงในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศใหเปนความรูที่
ตอบสนองตอความตองการของประเทศและทองถิ่น ไดเล็งเห็นความสำคัญในการนำ 
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการดานการเกษตร 
จึงไดจัดทำ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเกษตร ดวยเทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ” โดยบูรณาการขอมูลแลความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ 
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ ที่แสดงสภาพการใชประโยชนที่ดินดานการเกษตร การ 
ถือครองพื้นที่ การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูกและเพิ่มผลผลิต รวมทั้งการ 
คาดการณดานภัยธรรมชาติ โดยใชขอมูลจากภาพถายดาวเทียม THEOS และดาวเทียม 
รายละเอียดสูงดวงอื่นๆ รวมกับขอมูลที่สำรวจจากพื้นที่ พัฒนาเปนระบบบริหารจัดการ 
ดานเกษตรที่สามารถสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถทำการเกษตรไดประสบความสำเร็จ 
ตรงกับความตองการของตลาด และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น เปนภาค 
เศรษฐกิจที่สำคัญของชาติได 
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การบูรณาการภารกิจ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตรของไทยสู่เกษตรกร

5.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ

     5.1 ประโยชนทางตรง

 ระดับประเทศ : เปนเครื่องมือสนับสนุนการกำหนดแผนและนโยบายดาน การเกษตร 
ระดับประเทศของรัฐบาล

 ระดับทองถิ่น/เกษตรกร : 
     1. มีระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจร 
ทำใหสามารถวางแผน และบริหารจัดการดานการผลิตและการตลาดสินคาทางการเกษตรได 
     2. เกษตรกรมีความรูและเขาใจในบทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
     3. เกษตรกรสามารถใชขอมูลจากฐานขอมูลของระบบ มีองคความรูเพื่อ 
สนับสนุนกระบวนการคิด วิเคราะห ในการดำเนินงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

     5.2 ประโยชนทางออม

 ระดับประเทศ : - สรางเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการเกษตร
         - เปนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาคและ
           เขากับเศรษฐกิจโลก

 ระดับทองถิ่น :
     1. เพิ่มรายไดในการทำเกษตรกรรม และชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
เกษตรกรใหดีขึ้น 
     2. เกษตรกรจะไดรับขาวสารขอมูลที่ทันสมัยและตระหนักถึงความสำคัญ 
ของเทคโนโลยี รวมทั้งเกิดความมั่นใจในการประกอบอาชีพของตน   
     3. การบูรณาการการดำเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานในการแกไขปญหา 
การเกษตรใหเปนไปอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลดีในการดำเนินงาน 
เรื่องอื่นๆ ตอไปในอนาคต
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3.  วัตถุประสงคของโครงการ

 1) พัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการแกไขปญหาทางการ 
เกษตรอยางเปนรูปธรรมและครบวงจร
 2) เกษตรกรและหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการดานสินคาเกษตรและเกษตรกร  
สามารถใชประโยชนจากฐานขอมูลภาพถายจากดาวเทียม แผนที่การใชที่ดิน แปลง 
เพาะปลูกพืช รวมทั้งระบบขอมูลเพื่อติดตามการเจริญเติบโตของพืช การปองกันภัย 
โรคระบาด และสามารถวางแผนการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3) เกษตรกรมีองคความรูสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจผลิตสินคาเกษตรไดอยาง 
เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
 4) หนวยงานภาครัฐสามารถบูรณาการนโยบายและแผนงานดานการเกษตรของ 
ประเทศไดอยางเปนระบบและครบวงจร อันจะทำใหลดปญหาเกี่ยวกับกลไกการผลิตและ 
การตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ

4.  รายละเอียดการดำเนินงาน

 1)  พื้นที่ดำเนินการ ปที่ 1 :  ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งประกอบดวยภาคเหนือ 
ตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา  แพร นาน 
และอุตรดิตถ   และภาคเหนือตอนลาง ไดแก  กำแพงเพชร  พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย 
อุตรดิตถ  นครสวรรค เพชรบูรณ และอุทัยธานี รวมพื้นที่ทั้งหมด 106 ลานไร  หรือ 
169,600 ตารางกิโลเมตร  เปนพื้นที่เพื่อการเกษตรประมาณ 29.3 ลานไร หรือประมาณ 1 
ใน 5 ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมดของประเทศ โดยโครงสรางทางเศรษฐกิจของภาค 
ขึ้นอยูกับการเกษตรเปนสำคัญ พืชหลักที่มีความความสำคัญทางเศรษฐกิจ ไดแก ขาว ออย 
ขาวโพด ใบยาสูบ  ถั่วเหลือง ผลไม ไดแก ลำไย ลิ้นจี่ สม และพืชผัก  ไดแก หอมแดง 
หอมหัวใหญ  กระเทียม  พืชตระกูลถั่ว และกาแฟ นับเปนภูมิภาคที่มคีวามสำคัญทางดาน 
การเกษตร เหมาะสมกับการใชเปนพื้นที่ตนแบบในการดำเนินโครงการเปนอยางยิ่ง

 2)  กิจกรรมหลัก 
    ในการดำเนินโครงการ สทอภ. พรอมดวยหนวยงานพันธมิตรที่เกี่ยวของ จะได 
รวมกันพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเกษตร โดย 
จะบูรณาการขอมูลตางๆ เขาดวยกัน สทอภ. จะรับผิดชอบในการพัฒนาขอมูลพื้นฐาน 
ที่สำคัญ ดังนี้
        (1) จัดทำแผนที่แปลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจากภาพถายดาวเทียม 
รายละเอียดสูง
        (2) จดัทำสำมะโนแปลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ รายแปลง พรอมการสำรวจ 
รวบรวมขอมูลดานการเกษตรที่เกี่ยวของจากหนวยงานและเกษตรกรในพื้นที่ และหนวยงาน 
ดานการเกษตร
        (3) พัฒนาระบบการจำแนก (Classification) พืชเศรษฐกิจเปาหมาย
        (4) พัฒนา Platform (Thailand Monitoring System) เพื่อการใหบริการ 
ระบบอยางครบวงจร
        (5) การถายทอดองคความรูในการทำสำมะโนแปลงเพาะปลูกพืชสูชุมชน

ภาพรวมระบบ/ผลผลิตและประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
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ภาพรวมระบบภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลดานการเกษตร



3.  วัตถุประสงคของโครงการ

 1) พัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการแกไขปญหาทางการ 
เกษตรอยางเปนรูปธรรมและครบวงจร
 2) เกษตรกรและหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการดานสินคาเกษตรและเกษตรกร  
สามารถใชประโยชนจากฐานขอมูลภาพถายจากดาวเทียม แผนที่การใชที่ดิน แปลง 
เพาะปลูกพืช รวมทั้งระบบขอมูลเพื่อติดตามการเจริญเติบโตของพืช การปองกันภัย 
โรคระบาด และสามารถวางแผนการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3) เกษตรกรมีองคความรูสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจผลิตสินคาเกษตรไดอยาง 
เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
 4) หนวยงานภาครัฐสามารถบูรณาการนโยบายและแผนงานดานการเกษตรของ 
ประเทศไดอยางเปนระบบและครบวงจร อันจะทำใหลดปญหาเกี่ยวกับกลไกการผลิตและ 
การตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ

4.  รายละเอียดการดำเนินงาน

 1)  พื้นที่ดำเนินการ ปที่ 1 :  ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งประกอบดวยภาคเหนือ 
ตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา  แพร นาน 
และอุตรดิตถ   และภาคเหนือตอนลาง ไดแก  กำแพงเพชร  พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย 
อุตรดิตถ  นครสวรรค เพชรบูรณ และอุทัยธานี รวมพื้นที่ทั้งหมด 106 ลานไร  หรือ 
169,600 ตารางกิโลเมตร  เปนพื้นที่เพื่อการเกษตรประมาณ 29.3 ลานไร หรือประมาณ 1 
ใน 5 ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมดของประเทศ โดยโครงสรางทางเศรษฐกิจของภาค 
ขึ้นอยูกับการเกษตรเปนสำคัญ พืชหลักที่มีความความสำคัญทางเศรษฐกิจ ไดแก ขาว ออย 
ขาวโพด ใบยาสูบ  ถั่วเหลือง ผลไม ไดแก ลำไย ลิ้นจี่ สม และพืชผัก  ไดแก หอมแดง 
หอมหัวใหญ  กระเทียม  พืชตระกูลถั่ว และกาแฟ นับเปนภูมิภาคที่มคีวามสำคัญทางดาน 
การเกษตร เหมาะสมกับการใชเปนพื้นที่ตนแบบในการดำเนินโครงการเปนอยางยิ่ง

 2)  กิจกรรมหลัก 
    ในการดำเนินโครงการ สทอภ. พรอมดวยหนวยงานพันธมิตรที่เกี่ยวของ จะได 
รวมกันพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเกษตร โดย 
จะบูรณาการขอมูลตางๆ เขาดวยกัน สทอภ. จะรับผิดชอบในการพัฒนาขอมูลพื้นฐาน 
ที่สำคัญ ดังนี้
        (1) จัดทำแผนที่แปลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจากภาพถายดาวเทียม 
รายละเอียดสูง
        (2) จดัทำสำมะโนแปลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ รายแปลง พรอมการสำรวจ 
รวบรวมขอมูลดานการเกษตรที่เกี่ยวของจากหนวยงานและเกษตรกรในพื้นที่ และหนวยงาน 
ดานการเกษตร
        (3) พัฒนาระบบการจำแนก (Classification) พืชเศรษฐกิจเปาหมาย
        (4) พัฒนา Platform (Thailand Monitoring System) เพื่อการใหบริการ 
ระบบอยางครบวงจร
        (5) การถายทอดองคความรูในการทำสำมะโนแปลงเพาะปลูกพืชสูชุมชน

ภาพรวมระบบ/ผลผลิตและประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
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การบูรณาการภารกิจ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตรของไทยสู่เกษตรกร

5.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ

     5.1 ประโยชนทางตรง

 ระดับประเทศ : เปนเครื่องมือสนับสนุนการกำหนดแผนและนโยบายดาน การเกษตร 
ระดับประเทศของรัฐบาล

 ระดับทองถิ่น/เกษตรกร : 
     1. มีระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจร 
ทำใหสามารถวางแผน และบริหารจัดการดานการผลิตและการตลาดสินคาทางการเกษตรได 
     2. เกษตรกรมีความรูและเขาใจในบทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
     3. เกษตรกรสามารถใชขอมูลจากฐานขอมูลของระบบ มีองคความรูเพื่อ 
สนับสนุนกระบวนการคิด วิเคราะห ในการดำเนินงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

     5.2 ประโยชนทางออม

 ระดับประเทศ : - สรางเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการเกษตร
         - เปนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาคและ
           เขากับเศรษฐกิจโลก

 ระดับทองถิ่น :
     1. เพิ่มรายไดในการทำเกษตรกรรม และชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
เกษตรกรใหดีขึ้น 
     2. เกษตรกรจะไดรับขาวสารขอมูลที่ทันสมัยและตระหนักถึงความสำคัญ 
ของเทคโนโลยี รวมทั้งเกิดความมั่นใจในการประกอบอาชีพของตน   
     3. การบูรณาการการดำเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานในการแกไขปญหา 
การเกษตรใหเปนไปอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลดีในการดำเนินงาน 
เรื่องอื่นๆ ตอไปในอนาคต
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 หนวยงานที่รวมดำเนินการสนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาใหระบบมีความ 
สมบูรณและรวมกำหนดแนวทางการใชประโยชนจากระบบดังกลาว มีดังนี้

 1)  กรมที่ดิน : ขอมูลแปลงดิน, ภาพถายทางอากาศ
 2)  กรมพัฒนาที่ดิน : ภาพถายทางอากาศแบบออรโทสี, ขอมูล DEM 
และแผนที่การใชประโยชนที่ดิน
 3)  กรมวิชาการเกษตร : ปฏิทินการปลูกพืช
 4)  กรมสงเสริมการเกษตร : ขอมูลสำมะโนเกษตรกร 
 5)  กรมแผนที่ทหาร : ภาพถายทางอากาศแบบออรโทสี, ขอมูล DEM 
และแผนที่ภูมิประเทศ 
 6)  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร : ปฏิทินการปลูกพืช, ขอมูลสถิติการเกษตร, 
ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
 7)  สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม :  แผนที่แสดงแปลงที่ดิน 
และการใชประโยชนในเขตปฏิรูป
 8)  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย : แผนที่เขตนิคมอุตสาหกรรม
 9)  กรมธนารักษ : แผนที่ราชพัสดุ
 10) กรมปาไม : แผนที่ปาไม
 11) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช : แผนที่อุทยานและเขตรักษาพันธุสัตวปา
 12) หนวยงานจังหวัด และเกษตร :  ขอมูลการเพาะปลูกพืช
 13) หนวยงานดานการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ : ขอมูลการใหปุย, 
การบำรุงรักษา, การเก็บเกี่ยว
 14) หนวยงานดานวิชาการ ไดแก มหาวิทยาลัย สภาวิจัยแหงชาติ หนวยงานดานวิจัย 
และพัฒนาเทคโนโลยี : เทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว
 15) หนวยงานดานตลาดและการเพิ่มมูลคา ไดแก กรมสงเสริมการสงออก, กรม 
การคา : ขอมูลความตองการของตลาดโลก รวมทั้งปญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการสงออก 
สินคาเกษตร

2.  การดำเนินการเพื่อแกไขปญหา

 จากการวิเคราะหสถานการณการเกษตรในปจจุบันและแนวโนมอนาคตจะเห็น 
ไดวา สิ่งที่จำเปนอยางยิ่งสำหรับเกษตรกรคือความรูและการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร 
ที่เหมาะสม และการจัดการเชื่อมโยงกับตลาด ซึ่งจะชวยใหภาคการเกษตรมีความเขมแข็ง 
สงผลตอโครงสรางพื้นฐานดานเศรษฐกิจและแรงงานของประเทศ การแกไขปญหาดังกลาว 
ตองใชองคความรูและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของเขาไปบูรณาการรวมกัน เพื่อแกไขปญหา 
เกษตรกรแบบครบวงจร ตั้งแตขั้นตอนการผลิตจนกระทั่งการนำผลผลิตไปสูผูบริโภคตาม 
ลักษณะของหวงโซอุปทาน (Value Chain)

 คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาการจัดหารายไดเขาประเทศในคณะกรรมการ 
พัฒนาเศรษฐกิจสภาผูแทนราษฎร  ไดเล็งเห็นความสำคัญของการแกไขปญหาดังกลาว  
ซึ่งไดจัดใหมีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการวิจัยและถายทอด 
ความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเกษตรกร 
ผูมีรายไดนอยในชนบท ประกอบดวยหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการเกษตร ทั้งตนน้ำ 
กลางน้ำ และปลายน้ำ  ดังผัง

 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ สทอภ. เปนหนวยงาน 
ภาครัฐที่มีภารกิจโดยตรงในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศใหเปนความรูที่
ตอบสนองตอความตองการของประเทศและทองถิ่น ไดเล็งเห็นความสำคัญในการนำ 
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการดานการเกษตร 
จึงไดจัดทำ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเกษตร ดวยเทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ” โดยบูรณาการขอมูลแลความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ 
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ ที่แสดงสภาพการใชประโยชนที่ดินดานการเกษตร การ 
ถือครองพื้นที่ การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูกและเพิ่มผลผลิต รวมทั้งการ 
คาดการณดานภัยธรรมชาติ โดยใชขอมูลจากภาพถายดาวเทียม THEOS และดาวเทียม 
รายละเอียดสูงดวงอื่นๆ รวมกับขอมูลที่สำรวจจากพื้นที่ พัฒนาเปนระบบบริหารจัดการ 
ดานเกษตรที่สามารถสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถทำการเกษตรไดประสบความสำเร็จ 
ตรงกับความตองการของตลาด และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น เปนภาค 
เศรษฐกิจที่สำคัญของชาติได 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

1.  ความสำคัญของการเกษตร

 การเกษตรเปนภาคเศรษฐกิจพื ้นฐานที ่สำคัญของประเทศไทยมาโดยตลอด 
เนื่องจากกระบวนการผลิตสินคาเกษตรมีบทบาทสำคัญตอการใชและอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งทรัพยากรดินและน้ำ ผลผลิตการเกษตรเปน 
อาหารและวัตถุดิบพื้นฐานของอุตสาหกรรมหลายประเภท และมีบทบาทตอธุรกิจอื่นๆ 
รวมทั้งการคา การสงออก และการใชแรงงาน ภาพของการเกษตรที่ปรากฏในปจจุบันมี 
ความออนแอดานพื้นฐานเนื่องจากรายไดไมเพียงพอ ผลผลิตตกต่ำ ทรัพยากรธรรมชาติ 
ถูกทำลายจนขาดความอุดมสมบูรณ ปญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง โรคระบาด การ 
ขาดความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเกษตรกร ประสบปญหาดานราคาตกต่ำ ทำให 
การเกษตรของไทยจำเปนตองไดรับการพัฒนาและบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและ
ครบวงจรโดยเรงดวน
 รูปแบบการเกษตรในปจจุบันแบงไดเปน เกษตรแบบครัวเรือน อาศัยแรงงานใน 
ครัวเรือนเปนสำคัญ มีเนื้อที่การเกษตรขนาดเล็กและมีแรงงานนอย รูปแบบการเกษตร 
จึงจำเปนตองปรับใหสามารถใชพื้นที่ไดตลอดทั้งป วิธีการที่เหมาะสม คือ เกษตรทฤษฎีใหม 
ตามแนวพระราชดำริ ระบบวนเกษตรหรือเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อใหสามารถควบคุม 
คาใชจายและมีรายไดทยอยเขามาทั้งปและสามารถจัดการบริหารใหเชื่อมโยงกับความ 
ตองการของตลาดไดในลักษณะเปนกลุมหรือชุมชน ในขณะที่การเกษตรขนาดใหญ ตอง 
อาศัยทุน เครื่องจักร และแรงงานนอกครัวเรือน ตองใชพื้นที่ขนาดใหญและมีการบริหาร 
เชิงพาณิชย สวนใหญจะมีผลผลิตประเภทเดียวและมีตลาดขนาดใหญ เชน ออย ยาง 
ปาลมน้ำมัน เปนตน นอกจากนี้ยังมี การเกษตรกาวหนา ซึ่งอาศัยความรูทั้งทางดาน 
เทคโนโลยีการเกษตร และการจัดการเชื่อมโยงกับตลาด ตองใชความสามารถในการบริหาร 
จัดการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหสามารถรักษา 
ระดับรายไดในระดับใกลเคียงหรือมากกวาอาชีพนอกการเกษตรทั่วไป

“ รูโรค-แมลง ระบาดกอนใคร รูภัยธรรมชาติทันเวลา 

เพิ่มคุณคาผลผลิต 

เพื่อชีวิตที่ดีกวาของเกษตรกรไทย ”

สนใจขอมูลดาวเทียมธีออสเพื่อการเกษตร ติดตอ

 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
 เลขที่ 120 หมู 3 อาคารรวมหนวยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 และชั้น 7
 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
 โทรศัพท 0-2141-4470 โทรสาร 0-2143-9586 
 E-mail: info@gistda.or.th
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ธีออส ดาวเทียมเพื่อเกษตรกรไทย

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

โทร 0-2141-4470
02-141-4545

โทรสาร 02-141-4496

GISTDA : รังสรรค์คุณค่าสู่พื้นแผ่นดินไทย

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) : สทอภ. หรือ  
Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) : GISTDA 

เปนหนวยงานของรัฐในรูปแบบองคการมหาชน ภายใตกำกับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศใหเปนความรูที่ไรพรมแดน 

และเกิดประโยชนแกสวนรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูลดาวเทียม และเปนศูนยขอมูลทรัพยากรธรรมชาติจากดาวเทียม 
รวมทั้งบริการใหคำปรึกษาและพัฒนาบุคลากรดานการสำรวจขอมูลระยะไกลและภูมิสารสนเทศ 

ตลอดจนดำเนินการอื่นที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
และเปนหนวยงานหลักกำหนดมาตรฐานกลางของขอมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

เลขที่ 120 หมู 3 อาคารรวมหนวยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 และชั้น 7
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

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




