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การวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จาก
รางพระราชบัญญัตกิ ิจการอวกาศ พ.ศ. ....
------------------การวิ เ คราะห ผ ลกระทบที่อาจเกิด ขึ้น จากร างพระราชบั ญญัติ กิจการอวกาศ พ.ศ. .... ที่ได จั ด ทํา ขึ้น
เปนการพิจารณาผลกระทบของบทบัญญัติตามรางพระราชบัญญัตินี้ ที่อาจมีผลตอผูที่เกี่ยวของทั้งในเชิงบวก
และเชิงลบ โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ไดรวบรวมประเด็นและนํา
ผลสรุปการรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ จากผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป มาเปนขอมูลประกอบการพิจารณาวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณารางพระราชบัญญัตติ อ ไป
๑. ผูซึ่งไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย
หนวยงานของรัฐ เอกชนที่ดําเนินกิจการอวกาศ และประชาชนทั่วไป
๒. ผลกระทบทีอ่ าจไดรับจากรางกฎหมาย
หนวยงานของรัฐ เอกชนที่ดําเนินกิจการอวกาศ และประชาชนทั่วไป
ดานเศรษฐกิจและสังคม
เชิงบวก
ภาครัฐและภาคเอกชนไดรับการสงเสริมใหดําเนินกิจการอวกาศ ซึ่งเปนสวนสําคัญในบทบาท
สรางขีดความสามารถในการแขงขันชวยในการพัฒนาประเทศสู Thailand ๔.๐
ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก
หนวยงานของรัฐ และเอกชน
เชิงลบ
- ไมมี ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ
- ไมมี ดานสังคม
เชิงบวก
ประเทศไทยมีหลักเกณฑ มีการกํากับการดําเนินกิจการอวกาศดวยความปลอดภัยและเปนไป
ตามมาตรฐานสากล สงเสริมบทบาทและภาพลักษณของประเทศดานเทคโนโลยีอวกาศ
ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก
หนวยงานของรัฐ และเอกชน
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เชิงลบ
- ไมมี ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ
- ไมมี ดานอื่นๆ
เชิงบวก
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการอวกาศ การกําหนดนโยบายและแผนกิจการ
อวกาศ สงเสริมเศรษฐกิจอวกาศ รวมทั้งการสํารวจและสรางวิทยาการอวกาศ โดยบูรณาการ
การพัฒนากิจการอวกาศอยางมีเอกภาพ
ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก
หนวยงานของรัฐ และเอกชน
เชิงลบ
- ไมมี ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ
- ไมมี ๓.ประโยชนที่ประชาชนและสังคมจะไดรับ
๓.๑ ประชาชนจะมีก ารดํ า รงชี วิต ที่ ดี ขึ้ น ในเรื่ องใด อยา งไร และเพีย งใด หรื อ เปน การ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนมากนอยเพียงใด
ประชาชนจะมีการดํารงชีวิ ต ที่ดี ขึ้น ในเรื่องความสงบสุ ขในการดํ าเนิ นชี วิ ต และความ
สามัคคีในการอยูรวมกันในสังคม เพราะวามีพระสงฆผูไดรับการศึกษาพระปริยัติธรรมอยางทั่วถึงและ
มีคุณภาพ ทําหนาที่อบรม สั่งสอน และเผยแผหลักธรรม ใหเยาวชนและคนในสังคมไดรูและนําไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
๓.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอยางยั่งยืนไดเพียงใด
การทํายุทธศาสตร นโยบายอวกาศมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ โดย
จะตองคํานึงถึงผลประโยชนแหงชาติ ความจําเปนในการพัฒนาประเทศใหสอดคลองกับทิศทางของ
โลกอยางยั่งยืน
การประกอบกิจการเปน ไปโดยสะดวกหรือลดตน ทุนของผูประกอบการได มากนอย
เพียงใด
การตราพระราชบัญญัติกิการอวกาศ พ.ศ. .... มีเปาหมายในการส งเสริ มสงเสริ มและ
ชวยเหลือการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศโดยผูดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศ
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โดยเฉพาะภาคเอกชน ซึ่งอาจไดรั บสิ ทธิ ประโยชน และการสนั บสนุน เช น เงิน วัส ดุอุปกรณ การ
สนับสนุนดานวิชาการและเทคโนโลยี ซึ่งจะชวยลดตนทุนและสรางแรงจูงใจในการดําเนินกิจการ
อวกาศ
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไดมากนอยเพียงใด
หากมี ก ารกํ า หนดนโยบาย ส ง เสริ ม และกํ า กั บ อย า งชั ด เจน รวมถึ ง ดํ า เนิ น การตาม
เปาหมาย จะกอใหเกิดประโยชนกับประเทศ ทั้งดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากการใช
เทคโนโลยีอวกาศ การใชประโยชนเทคโนโลยีอวกาศเพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อยางยั่งยืน การ
เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศ
สงเสริมการวิจัยและพัฒนามากนอยเพียงใด
สํานักงานกํากับกิจการอวกาศ มีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการคนควา วิจัยวิทยาการ
อวกาศ การสํ ารวจอวกาศ และโครงสร างพื้น ฐานด านอุ ต สาหกรรมอวกาศ ตลอดจนการพัฒ นา
บุคลากรดานวิทยาการอวกาศ
๓.๓ เสริมสรางประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอยางไร
การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะลดความซ้ําซอนกันเอง และลดความซ้ําซอนกับ
ภาคเอกชน ชวยลดงบประมาณ ระยะเวลา และตนทุนในการดําเนินงานของภาครัฐ
สามารถที่จะลดงบประมาณแผนดินไดมากนอยเพียงใด
หากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใชแลว สามารถที่จะลดงบประมาณแผนดินไดมาก ใน
เรื่องของการบูรณาการการดําเนินงานดานอวกาศ การวางแผน กําหนดเปาหมาย และดําเนินการที่
เกิดประโยชนสูงสุดกับประเทศ
๓.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชนที่ประชาชนและสังคมจะ
ไดรับ ไดแก
สํานักงานกํากับกิจการอวกาศมีหนาที่ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามนโยบาย
และแผนการพัฒนากิจการอวกาศเสนอตอคณะกรรมการ
๓.๕ ความยุงยากที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ไมมี โดยกฎหมายนี้จะชวยเติมเต็มการดําเนินกิจการอวกาศของภาคเอกชนที่ยังไมมีหนวย
ของรัฐใดทําหนาที่รับผิดชอบ
๓.๖ ความคุ มค า ของภารกิ จ เมื่อคํ า นึ งถึ งงบประมาณที่ต อ งใช ภาระหน า ที่ ที่เ กิ ด ขึ้น กั บ
ประชาชนและการที่ประชาชนจะตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชนที่ไดรับ
ภารกิ จ ตามพระราชบั ญ ญั ติ กิ จ การอวกาศ พ.ศ. ... เป น การกํ า หนดนโยบายโดย
คณะกรรมการ และกํากับการดําเนินกิจการโดยสํานักงาน ซึ่งไมไดสรางภาระหนาที่ใหกับประชาชน
แตเปนชวยการปกปองประชาชนในกรณีการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณดานอวกาศที่มีผลกระทบตอ
ประชาชน
--------------------------------------------

