บทสรุปผูบริหาร
“ยุทธศาสตรพัฒนากิจการอวกาศดานความมั่นคง”
--------------------------------1. สาระสําคัญของยุทธศาสตรพัฒนากิจการอวกาศดานความมั่นคง
ยุทธศาสตรพัฒนากิจการอวกาศดานความมั่นคงซึ่งรางขึ้น มีเปาหมาย และวิสัยทัศนให
กห. เปนสวนราชการที่มีศักยภาพดานกิจการอวกาศในฐานะ “ผูใช” “ผูมีสวนรวม” ในเทคโนโลยี
อวกาศกับองคกรอื่นๆ ตลอดจนเปน “ผูควบคุม” นโยบาย ระบบงานกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง
โดยตรงในอนาคต ทั้ งนี้เพื่อใหสามารถแยกภารกิจ ที่มี ชั้นความลับออกจากองคกรอวกาศเชิง
พาณิชยทั้งในและนอกประเทศ
เพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายยุ ท ธศาสตร จํ า เป น ต อ งมี ยุ ท ธศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งมารองรั บ 4
ยุทธศาสตร ไดแก
1.1 ยุทธศาสตรการประยุกตใชกิจการอวกาศ ครอบคลุมการใชงานดานการทหารรวม 4
ดานคือ
1.1.1 การติดตอสื่อสารผานดาวเทียมวงโคจรระดับสูง (ไทยคม) เพื่อการสื่อสาร
1.1.2 การเฝาตรวจพื้นที่ลอแหลมทางความมั่นคงดวยภาพถายจากดาวเทียมระดับต่ํา
1.1.3 การวางแผนทั้งทางดานยุทธศาสตรและยุทธวิธีจากภาพถายดาวเทียมระดับต่ํา
1.1.4 การสํา รวจภูมิ ประเทศเพื่ อการฝกทางยุทธวิธี การพัฒนาพื้ น ที่ การชว ยเหลื อ
ประชาชน จากดาวเทียมระดับต่ํา
ทั้งนี้โดยมีการประยุกตใชใหสอดคลองกับภารกิจของ บก.ทหารสูงสุด และแตละเหลาทัพ
ซึ่งมีแนวทางการใชงานกิจการอวกาศแตกตางกันไป
1.2 ยุทธศาสตรการมีสวนรวม ซึ่งเปนรูปแบบของการประสานงานอยางตอเนื่องกับ
หนวยงาน องคกร สถาบัน สวนราชการดานกิจการอวกาศทั้งในและนอกประเทศ เขารวมกิจกรรม
เปนคณะทํางาน คณะกรรมการ รวมประชุม สัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด จัดทํา MOU. บูรณา
การการใชทรัพยากรดานอวกาศ ใหเกิดประโยชนตอประเทศในภาพรวมใหมากที่สุด
1.3 ยุทธศาสตรการพึ่งตนเอง ซึ่งหมายถึงการแยกภารกิจดานความมั่นคงที่มีความ
ลอแหลม ออกจากการใชอวกาศภาคเอกชน ลดการพึ่งพาการใชดาวเทียมเชิงพาณิชย เชนเดียวกับ
กระทรวงกลาโหมของนานาอารยะประเทศ ที่สวนใหญจะเปนผูควบคุมและกํากับดูแลการใชหวง
อวกาศทั้งในยามสันติและยามสงคราม กห.จะกาวไปสูการพึ่งตนเองไดถาสามารถดําเนินการใน 2
เรื่องหลักไดสําเร็จคือ

-21.3.1 การจัดตั้งสถานีรับสัญญาณภาพถายดาวเทียมระดับต่ําดานความมั่นคง เพื่อให
สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมรายละเอียดสูงจากดาวเทียมมิตรประเทศคูสัญญาในอนาคต โดย
พยายามหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนกับการรับสัญญาณภาคเอกชน เชิงพาณิชย หรือองคการมหาชน
ภายในประเทศ โดยเฉพาะในยามฉุกเฉิน หรือยามสงคราม
1.3.2 การจัดสรางดาวเทียมตรวจการณขนาดเล็กเพื่อความมั่นคง เพื่อใหสามารถ
ควบคุ ม การถา ยภาพภู มิ ป ระเทศสํ า คั ญ ในดิ น แดนต า งๆ ในฐานะเจ า ของดาวเทีย มเอง และได
สัญญาณภาพมาโดยไมสูญเสีย ความลับ ตลอดจนเปนการประหยัดงบประมาณในระยะยาวที่
จะตองจัดซื้อภาพถายดาวเทียมรายละเอียดสูงเชิงพาณิชยซึ่งมีราคาตอภาพสูงมาก และในอนาคต
เมื่อสภาวะเศรษฐกิจเอื้ออํานวย กห.อาจจําเปนตองมีดาวเทียมขนาดใหญ หรือดาวเทียมสื่อสารทาง
ทหารเพื่อศักยภาพสูงสุดดานความมั่นคงตอไป
1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะเปนการเตรียมกําลังพลใหเริ่มสะสมองคความรู
เทคโนโลยีอวกาศในทุกระดับ ตั้งแตระดับผูปฏิบัติ ไปจนถึงผูบริหาร ในระดับศาสตรที่แตกตางกัน
ไป เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหมซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชงานในอนาคต โดยเริ่มจากการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาในสถาบันแหลงผลิตนายทหารหลักทุกเหลาทัพ ใหหาแนวทางบรรจุ
หลักสู ตรพื้นฐานความรูเทคโนโลยีอวกาศในกลุมสาขาวิ ชาที่เ กี่ยวของ มีการสอดแทรกพื้น
ฐานความรูดังกลาวในหลักสูตรตามขั้นตอนรับราชการ เปนตน ขณะเดียวกันก็สงเสริมขาราชการ
เขารับการศึกษาในหลักสูตรดานอวกาศในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของทั้งในและนอกประเทศตาม
ความจําเปน เพื่อดํารงไวซึ่งความรวมสมัยของขาราชการ กห.ในภาพรวม
ยุทธศาสตรพัฒนากิจการอวกาศดานความมั่นคง สามารถสรางศักยภาพ และภาพพจนใหม
ใหกับ กห. เชนเดียวกับนานาอารยะประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อไดบรรจุเปนยุทธศาสตรสวน
หนึ่งในแผนแมบทกิจการอวกาศของประเทศ อันจะสงผลให กห.สามารถจัดทําแผนแมบทกิจการ
อวกาศในสวนของ กห. และจัดทําแผนงาน โครงการ งบประมาณ ที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองชอบ
ธรรม
2. ยุทธศาสตรในแผนแมบทกิจการอวกาศของประเทศ
ยุทธศาสตรในรางแผนแมบทกิจการอวกาศของประเทศ ฉบับสมบูรณ ลงวันที่ 10 มี.ค.48
มียุทธศาสตรการใชกิจการอวกาศรวม 7 ยุทธศาสตร สรุปดังนี้
- ยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรการใชกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง
- ยุทธศาสตรที่ 2 : ยุทธศาสตรการใชกิจการอวกาศเพื่อการพัฒนาและสาธารณประโยชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 : ยุทธศาสตรการใชกิจการอวกาศเชิงพาณิชย

-3- ยุทธศาสตรที่ 4
- ยุทธศาสตรที่ 5
- ยุทธศาสตรที่ 6
- ยุทธศาสตรที่ 7

:
:
:
:

ยุทธศาสตรการวิจัยพัฒนาและสะสมองคความรูดา นอวกาศ
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรอวกาศ
ยุทธศาสตรการกอตั้งองคกรอวกาศของประเทศ
ยุทธศาสตรการพัฒนานโยบาย กฎหมายและความรวมมือระหวาง
ประเทศ

3. อนาคตของแผนแมบทกิจการอวกาศของประเทศและแนวทางปฏิบัติของ กห.
ทก.รวมกับ คณะที่ปรึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดสัมมนาครั้งสุดทายเพื่อสรุปผล
การปรับปรุงรางแผนแมบท ฯ เมื่อ 15 ก.พ.48 ณ รร.Amari Airport โดยไดเชิญผูแทนกระทรวง
ทบวง กรม ที่เกี่ยวของเขารวมรับฟง เสนอแนะ และวิจารณ ทั้งนี้ไดเชิญผูแทน กห.รวมดําเนินการ
อภิปรายกับผูทรงคุณวุฒิจากองคกร และสวนราชการตางๆ ซึ่งสวนใหญเห็นดวยกับทิศทางของ
แผนแมบทดังกลาว
ปจจุบัน ทก.ไดตรวจรับแผนแมบทดังกลาวแลว และอยูในขั้นตอนเตรียมการนําเสนอ
ครม.พิจารณาอนุมัติเปนแผนแมบทในระดับชาติตอไป และเมื่อ ครม.มีมติเห็นชอบ สิ่งแรกที่จะ
เกิดขึ้นควบคูไปกับแผนแมบทฯ คือการจัดตั้งองคกรกลาง หรือองคกรอวกาศของประเทศ หรืออาจ
มีก ารแต งตั้ ง คณะกรรมการอวกาศในระดับ ชาติ โดยมี นรม. เปน ประธาน ฯ มี ผู แ ทนซึ่ง เป น
ผูบริหารระดับสูงของแตละกระทรวง ทบวง กรม เขารวมเปนองคประกอบ สวน ครม.จะเริ่ม
พิจารณาแผนแมบทฯ เมื่อใดนั้น ขึ้นอยูกับการดําเนินกรรมวิธีในการนําเสนอของ ทก.
ในสวนของ กห. โดย ศพอ.กห.ซึ่งเปนสวนราชการหนึ่งของ สป. มีภารกิจในดานอวกาศ
เพื่อความมั่นคงโดยตรง และมีหนาที่ตองดํารงไวซึ่งการพัฒนางานดานอวกาศในสวนของความ
มั่นคงใหมีความรวมสมัยอยางตอเนื่อง โดยอาศัยโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และงานดานการสื่อสารที่มีอยูแลว เปนกลไกในการสอดประสาน ขับเคลื่อน สนับสนุนงานอวกาศ
อยางเต็มรูปแบบนั้น ไดทําหนาที่ฝายความมั่นคงบรรลุผลแลวในรางแผนแมบทฯ สิ่งที่พึงปฏิบัติ
ในขั้นตอไป กห. โดย ศพอ.กห. ตองพรอมที่จัดการบรรยาย เผยแพรยุทธศาสตรพัฒนากิจการ
อวกาศดานความมั่นคงใหกับขาราชการ นขต.กห. บก.ทหารสูงสุด และเหลาทัพ ตลอดจนกระทรวง
ทบวง กรมอื่นๆ ไดรับทราบในภาพรวม เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดสูความรวมมือและการบูรณาการ
อยางมีเอกภาพ ตามหวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อเปนการเสริมทักษะ องคความรูที่จําเปนสําหรับ
อนาคตในฐานะทีเปนเจาของยุทธศาสตรรวมกัน ขณะเดียวกัน กห.พึงริเริ่มในการจัดทํา MOU.
หรือบันทึกความเขาใจ (ในระดับผูปฏิบัติ) ระหวาง ศพอ.กห.กับ สํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ซึ่งเปนองคกรมหาชนภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรฯ และกําลังดําเนินการ

-4โครงการดาวเทียม THEOS ของไทยรวมกับฝรั่งเศส เพื่อจัดสงขาราชการ กห.เขาไปมีสวนรวม
กิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง และ ทําบันทึกความเขาใจรวมกับสถาบันการศึกษาดานอวกาศ เชน ม.
เทคโนโลยีมหานคร ผูสรางดาวเทียมไทพัฒ ดาวเทียมขนาดเล็กดวงแรกของประเทศไทย เปนตน
ตลอดจนเตรียมการจัดทําแผนแมบทกิจการอวกาศในสวนของ กห. ใหสอดคลองกับแผนแมบท
ของประเทศตอไป

---------------------------------พล.ท. ประภัสสร เศวตภาณุ
หน.นายทหารประสานภารกิจดานความมั่นคง
กับกระทรวงการตางประเทศ

