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1. บทนํา
ความชางสงสัยและความอยากรูอยากเห็นในสิ่งตางๆ ทั้งที่อยูบนโลก รวมถึงสิ่งที่อยูไกลโพนนอก
โลกของมนุษยนั้นไมเคยหยุดนิ่ง จึงนําไปสูการเกิดและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศใหมีความเจริญกาวหนา
อยางตอเนื่องเพื่อชวยในการหาคําตอบใหกับขอสงสัยและความอยากรูดังกลาว โดยมีประเทศสหภาพโซ
เวียตและประเทศสหรัฐอเมริกา เปนผูบุกเบิกและผูนําที่สําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ซึ่งตอมา
ไดมีหลายประเทศเขามามีบทบาทตอการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศใหเจริญรุดหนาอยางตอเนื่อง อาทิ
แคนาดา ฝรั่งเศส รวมถึงมีการรวมมือกันระหวางประเทศตางๆ ทางแถบยุโรป ไดแก ออสเตรีย เบล
เยี่ยม เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอรแลนด อิตาลี ลักแซมเบิรก เนเธอรแลนด นอรเวย
โปรตุเกต สเปน สวีเดน สวิตเซอรแลนด และสหราชอาณาจักร เพื่อกอตั้งองคการอวกาศยุโรป (ESA:
European Space Agency) เพื่อใหการพัฒนาเทคโนโลยีดานอวกาศในภูมิภาคดําเนินไปอยางรวดเร็ว
และมั่นคง
สวนประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียที่มีศักยภาพดานอวกาศจนสามารถสงยานออกสํารวจ
อวกาศได และมีการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศอยางรวดเร็วและตอเนือ่ ง ไดแก ประเทศญี่ปุน อินเดีย และ
จีน นอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่กําลังพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศกันอยางแข็ง
ขัน เพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ตอไป
2. ประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศ
เปาหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ สามารถจําแนกไดเปน 2 สวนหลักๆ โดยสวนแรก คือ
การพัฒนาเพื่อประโยชนในการสํารวจโลกและดาวดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะจักรวาล และสวนทีส่ อง คือ
การพัฒนาเพื่อประโยชนในการสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งผลจากการพัฒนาในสวนแรก ไดนํามาซึ่ง
ความรูใหมๆ ที่ไดชวยเปดโลกทัศนของมนุษยเกี่ยวกับโลกและจักรวาลใหกวางขึ้น และสิง่ สําคัญอีก
ประการหนึ่งที่เกิดจากการพัฒนาในสวนแรก ก็คือ เกิดการสํารวจทรัพยากรและสภาพอากาศของโลก
ดวยดาวเทียมขึ้น ซึ่งชวยทําใหมนุษยไดทราบวา โลกในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบางเมื่อ
เปรียบเทียบกับชวงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต นอกจากนี้ การสํารวจสภาพอากาศของโลกทําใหเกิดการ
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พยากรณอากาศที่ชว ยใหมนุษยสามารถเตรียมพรอมที่จะรับมือกับสถานการณตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได
อยางเหมาะสมหรือทันทวงที
ปจจุบัน นานาประเทศตางใหความสําคัญกับการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีอวกาศ โดยเฉพาะ
การพัฒนาดาวเทียมเพื่อใชในการสํารวจสภาพอากาศ ทรัพยากร และเพื่อการสื่อสาร มาชวยในการ
พัฒนาประเทศในหลายๆ ดาน เชน ดานความมั่นคง ดานการสื่อสารและโทรคมนาคม และดาน
การศึกษาโดยเฉพาะดานการแพทยและวิทยาศาสตร รวมถึงการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการจัดการดาน
ชุมชน เปนตน ซึ่งในที่นี้ จะกลาวเนนเพียงบทบาทของเทคโนโลยีอวกาศที่มตี อการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการจัดการดานชุมชน ดังรายละเอียดในหัวขอถัดไป
3. เทคโนโลยีอวกาศกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการจัดการดานชุมชน
การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเพื่อการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ และการสื่อสารดวยดาวเทียมนั้น
มีบทบาทอยางเห็นไดชัดตอการพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจและการจัดการชุมชนในปจจุบัน โดย
สามารถสรุปบทบาทของดาวเทียมสื่อสารและดาวเทียมสํารวจทรัพยากรไดพอสังเขปดังตอไปนี้
3.1 บทบาทของดาวเทียมสื่อสาร
ดาวเทียมสื่อสารจะทําหนาที่อํานวยความสะดวกตอการสื่อสารของประเทศในดานตางๆ ไดแก
โทรศัพท การถายทอดรายการโทรทัศนหรือการถายทอดสด โทรสาร และโทรพิมพ สําหรับดาวเทียม
สื่อสารดวงแรกของไทยนั้น มีชื่อวา ไทยคม (THAICOM) ซึ่งมีบทบาทในการชวยใหการสือ่ สารตางๆ
ของประเทศไทยเปนอิสระจากการตองเชาดาวเทียมปาลาปาของประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัท ชินแซท
เทลไลท จํากัด (มหาชน) เปนผูใหบริการและดําเนินการภายใตสัมปทานที่ไดรับจากกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยดาวเทียมไทยคม 1 (THAICOM 1) ไดถูกสงขึ้นสูอวกาศวันที่ 17
ธันวาคม พ.ศ. 2536 อยูที่ตําแหนงเสนแวงที่ 101 องศาตะวันออก เหนือเสนศูนยสูตรบริเวณอาวไทย
คอนไปทางใต ใชสัญญาณพาหะในยานความถี่ 4, 10 และ 12 จิกะเฮิรทซ ซึ่งชวยการติดตอสือ่ สารไดทั่ว
ประเทศไทยและประเทศในแถบอินโดจีนไปจนถึงเกาหลีและญีป่ ุน รวมทั้งชายฝงทะเลดานตะวันออกของ
จีน ดาวเทียมตัวนี้มีอายุประมาณ 15 ป สําหรับบริษทั ผูผลิตดาวเทียมไทยคม 1 คือ บริษัทฮิวสแอโรค
ราปของประเทศสหรัฐอเมริกา และสงขึ้นวงโคจรดวยจรวดของบริษัทเอเรียนสเปสของประเทศฝรั่งเศส
ซึ่งตอมาไดมีการสงดาวเทียมไทยคม 2 (THAICOM 2) และดาวเทียมไทยคม 3 (THAICOM 3) ขึ้นสู
อวกาศเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2537 และวันที่ 16 เมษายน 2540 ตามลําดับ ซึ่งไดครอบคลุมพื้นทีก่ ารรับสง
สัญญาณกวางขึ้นอีกมาก สรุปบทบาททีส่ ําคัญของดาวเทียมไทยคม ก็คือ ชวยใหประเทศไทยสามารถ
ใหบริการสื่อสารและโทรคมนาคมดานตางๆ เชน การถายทอดสดโทรทัศน โทรศัพท การประชุมทางไกล
และระบบถายทอดสัญญาณโทรทัศนสูเสาอากาศของผูรับที่บานไดโดยตรง รวมถึงการใหบริการตางๆ
เหลานี้แกประเทศเพื่อนบานใกลเคียงและบางภูมิภาคที่ไกลซึ่งอยูในระยะที่สัญญาณดาวกทียมครอบคลุม
ถึง ดวยเหตุนี้ จึงมีสวนชวยใหการยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนไทยใหดีขึ้นไดอยางเห็นไดชัดในหลายๆ
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ดาน ซึ่งทุกดานลวนมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน โดยในที่นี้จะสรุปเพียง 2 ดานหลักๆ คือ ดาน
เศรษฐกิจ และดานการจัดการชุมชน โดยจะเกี่ยวของกับการศึกษาและชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน
 ดานเศรษฐกิจ
จากขอเท็จจริงที่วา ขอมูลเปนสิ่งสําคัญและมีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได
ไมวาจะเปนการทําบัตรประชาชน การทําประวัติคนไข และโดยเฉพาะการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อการ
แขงขันทางธุรกิจ ซึ่งมีความตองการใชขอมูลอยางรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
แขงขันทางธุรกิจ และจากการที่ประเทศไทยมีศักยภาพและทางเลือกของการสื่อสารมากขึ้น การรับรู
ขอมูลขาวสารจะทําไดเร็วขึน้ และการสื่อสารผานดาวเทียมเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยใหการแลกเปลีย่ น
ขอมูลขาวสาร การประชุม และการเจรจาทําธุรกิจระหวางคูคาทีอ่ ยูหางไกลกันคนละพื้นทีต่ ั้งแตระดับ
จังหวัด หรือหางไกลกันคนละทวีปนั้น ก็สามารถทําไดอยาง
สะดวกรวดเร็วและเปนการประหยัดคาเดินทางในการไป
พบปะ เจรจากันโดยตรง นอกจากนี้ จากการสื่อสารและ
โทรคมนาคมที่สะดวกหลายชองทางของประเทศไทย ยังมี
สวนชวยใหผคู นที่อยูหางไกลในพื้นทีต่ างๆ ทั่วโลกไดรับรู
ขอมูลขาวสารตางๆ ของประเทศไทย และนํามาซึ่งการ
ลงทุนและการทองเที่ยวในประเทศไทย จึงมีสวนในการชวย
ใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนจนถึง
ระดับประเทศไดอีกดวย
 ดานการจัดการชุมชน
จากการที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการสงสัญญาณผานดาวเทียมไปยังพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ
แมจะอยูในปาเขาหรือมีสิ่งกีดขวางทางภาคพื้นดินก็ตาม ไดสงผลใหคนไทยในพืน้ ที่ตางๆ ทัว่ ประเทศ
สามารถเขาถึงและรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญหรือจําเปนไดอยางสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ผูที่อาศัยอยูใน
พื้นที่หางไกล ยังสามารถมีโอกาสเพิ่มพูนความรูไดจากการเรียนการสอนผานทางไกล (Tele-Education)
ซึ่งเปนวิธีการลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในสถานบันการศึกษา ศูนยฝก
วิชาชีพ สถานประกอบการทางอุตสาหกรรม ในชนบทหางไกล โดยผูเชี่ยวชาญ หรืออาจารยผูสอน
สามารถทําการเรียนการสอนจากสวนกลางไปยังนักเรียน หรือผูเขารับการฝกอบรมจากปลายทางได
โดยสามารถโตตอบซึ่งกันและกันไดทันทีเสมือนอยูหองเรียนเดียวกัน ลักษณะการทํางานของระบบการ
เรียนการสอนทางไกล คือ การแลกเปลีย่ นขอมูลระหวางผูสอนและผูรับฟงทั้งดานระบบภาพ เสียง และ
ขอมูล โดยการถายทอดจากหองกระจายเสียงผานทางเครือขายดาวเทียม ซึ่งวิธกี ารนี้ ยังไดใชกันอยาง
แพรหลายมากขึ้นในการแลกเปลีย่ นความรูและเทคนิคใหมๆ ระหวางหนวยงานหรือสถาบันตางๆ ที่อยู
หางไกลกัน ยกตัวอยางเชน คณะแพทยที่อยูคนละประเทศ สามารถประชุมปรึกษาและถายทอดความรู
ใหแกกันผานทางไกล เพื่อประโยชนในการรักษาโรค โดยมีการถายทอดสดกรรมวิธีการรักษาโรคดวย
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การผาตัด ซึ่งนับวาเปนการพัฒนาขีดความสามารถของแพทยไทยใหสูงขึ้นและสามารถชวยชีวติ ผูปวย
ไดมากขึ้นอีกทางหนึ่ง
และจากการทีค่ นทั่วไปสามารถเขาถึงและรับรูขอมูลขาวสาร ตลอดจนสามารถไดรับการศึกษาแม
อยูในพื้นที่หางไกลไดนั้น ยอมเปนการสงเสริมใหคนมีความรู มีความคิดอานฉลาดทันคน และสามารถนํา
ความรูความสามารถที่ไดจากการศึกษาไปประกอบอาชีพ ซึ่งการที่คนมีความรูและมีงานทํายอมเปนการ
ยกระดับชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น และในขณะเดียวกันก็เปนการชวยลดภาระใหแกสังคมไดอีกทางหนึ่ง
3.2 บทบาทของดาวเทียมสํารวจทรัพยากร
จากการที่โลกมนุษยมีขอบเขตและทรัพยากรที่จํากัด การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรของโลก
อยางตอเนื่อง ทําใหมีความตองการและการใชทรัพยากร เพื่อการดํารงชีพเพิ่มขึ้นตามไปดวย ซึ่งหากไม
มีการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อการใชสอยใหเหมาะสม
ก็อาจจะทําใหเกิดการขาดความสมดุลขึ้นได
เนื่องจากทรัพยากรบางอยางเปนประเภทที่ใชแลวหมดไป ไมสามารถสรางขึ้นมาทดแทนได ดังนั้น
จะตองมีการวางแผนใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรเริ่มจากการสํารวจสถานะของทรัพยากร
หรือสิ่งตางๆ ที่สนใจ ซึ่งในการสํารวจทรัพยากรนั้นจะมีวัตถุประสงคหลักๆ อยู 3 อยาง คือ
o ตองการทราบวามีอะไร อยูที่ไหน
o ตองการทราบวาสิ่งที่สนใจนัน้ มีปริมาณเทาใด และ
o ตองการทราบวามีอะไรเปลีย่ นแปลงไปจากชวงเวลาทีอ่ างอิงหรือไมและเปลี่ยนแปลงอยางไร
(เปรียบเทียบปจจุบันกับอดีต)
ในชวง 2-3 ทศวรรษทีผ่ านมา มีการนําเทคโนโลยีรโี มทเซนซิ่ง (Remote Sensing) หรือการ
สํารวจระยะไกลซึ่งโดยทั่วไปมักหมายถึงใชดาวเทียม
มาใชในการสํารวจเพื่อหาขอมูลหรือขาวสาร
เกี่ยวกับวัตถุ สิ่งของ หรือพื้นที่เปาหมาย ซึ่งอยูไกลจากเครื่องมือที่ใชวัดไดโดยปราศจากการสัมผัส โดย
เปนที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพของขอมูลและความถูกตอง
และใชกันอยางแพรหลายในการสํารวจ
ทรัพยากรรวมถึงการสํารวจสภาพอากาศ นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีจีพีเอส (Global Positioning System
: GPS) หรือ ระบบการบอกพิกัดภูมิศาสตรของ
ตําแหนงใดๆ บนพื้นโลก ที่มักนํามาใชควบคูไปกับ
การสํารวจทรัพยากร โดยชุดดาวเทียม GPS จะ
โคจรอยูรอบๆ โลก จํานวน 24 ดวง และคอยสง
สัญญาณมายังเครื่องรับเพื่อนํามาคํานวณวาเราอยู
ตําแหนงใดบนพื้นโลก ดังรูปดานขวามือ โดย
เครื่องรับจะตองไดรับสัญญาณจากดาวเทียม GPS
อยางต่ํา 3 ดวง จึงจะสามารถคํานวณตําแหนงที่
แมนยําไดในทางราบ และถารับสัญญาณได 4 ดวง
จะสามารถบอกความสูงของตําแหนงที่กําลังทําการ
ที่มา : http://www8.garmin.com/aboutGPS/
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คํานวณ วาอยูสูงจากระดับ น้ําทะเลเทาไหรไดแมนยําอีกดวย และหากยิ่งรับสัญญาณจากดาวเทียมไดมา
กดวงเทาไหร ความแมนยําก็มักที่จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย สําหรับประโยชนของการสํารวจดวย
ดาวเทียมทรัพยากรและดาวเทียม GPS นั้น สามารถสรุปรวมกันไดดังตอไปนี้
o สามารถบันทึกขอมูลครอบคลุมบริเวณกวาง
o สามารถบันทึกขอมูลของพื้นที่ ที่ยากแกการเขาถึงหรือพื้นที่อันตราย
o ประหยัดเวลา และคาใชจายกวาการสํารวจภาคสนามดวยแรงงานมนุษย
o มีขอมูลหลายชวงคลื่น และรายละเอียดภาพ (Resolution) ใหเลือกใชงาน
o บันทึกขอมูลหลายชวงเวลา (Multi-temporal) สามารถวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ และปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย
การใชประโยชนจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากรและดาวเทียม GPS นั้นมีหลากหลายดาน ไดแก
การทําแผนที่ การวางแผนดานการเกษตร สํารวจทรัพยากรน้ํา สํารวจการใชที่ดิน สํารวจทางธรณีวิทยา
สํารวจดานสมุทรศาสตร สํารวจพื้นที่ปา ไม ติดตามไฟไหมปาหรือพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ตางๆ เปนตน ซึ่งผลจากการสํารวจทรัพยากรตางๆ ทําใหทราบแหลง สถานะ และปริมาณคงเหลือของ
ทรัพยากรดังกลาว โดยสามารถสรุปสิ่งที่ไดจากการสํารวจและการดําเนินการในลักษณะตอไปนี้
o เมื่อสํารวจพบแหลงทรัพยากรแหลงใหมๆ ก็จะนําไปสูการวางแผนเพื่อการจัดการ และนํา
ทรัพยากรดังกลาวมาใชประโยชน
o เมื่อสํารวจพบปญหาหรือการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของแหลงหรือปริมาณทรัพยากร ก็จะนําไปสู
การวางแผนเพื่อแกปญหาและใชทรัพยากรใหสอดคลองกับสถานะของทรัพยากร
o เมื่อสํารวจพบพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือธรรมชาติ ก็จะนําไปสูการวางแผนให
ความชวยเหลือและฟนฟูพื้นที่ ตลอดจนสามารถทราบพื้นที่เสียหายไดวา มีขนาดเทาไร มีการ
ใชประโยชนทดี่ ินแบบในบางที่ไดรับความเสียหาย
ซึ่งชวยใหสามารถคํานวณมูลคาความ
เสียหายไดตอไป
o เมื่อสํารวจสภาพภูมิประเทศ และรูปแบบการใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ แลว ก็จะนําไปสู
การทําแผนที่ เพื่อนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหหรือใชประกอบการตัดสินใจใน
การทํางานตางๆ ในพื้นที่ดังกลาว
o รวมถึงเมื่อมีการสํารวจสภาพอากาศ เชน ดูปริมาณและการเคลื่อนที่ของเมฆ ก็จะนําไปใชใน
การรายงานผลและการพยากรณอากาศ ทําใหคนในพื้นที่สามารถทราบถึงสถานการณที่จะ
เกิดขึ้น และสามารถเตรียมความพรอมในการรับมือกับสถานการณดังกลาวไดอยางทันทวงที
เปนตน
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โดยขอมูลหรือผลที่ไดจากการสํารวจตางๆ เหลานี้ นอกจากจะสามารถนําไปใชประโยชนในดาน
ตางๆ ที่กลาวมาแลว ยังสามารถนําไปใชศึกษาตอเพื่อหาความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมและปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในลักษณะของแบบจําลองหรือโมเดล ซึ่งแบบจําลองที่
ดี มีความแมนยําและนาเชื่อถือนั้นจะสามารถนําไปใชเพื่อทํานายสถานการณทอี่ าจจะเกิดขึ้นในอนาคต
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของปจจัยที่เกี่ยวของในพืน้ ที่ ยกตัวอยางกรณีของพื้นที่ทําการเกษตร ซึ่งผล
จากการสํารวจตําแหนงที่ตงั้ ขนาดของพื้นที่เพาะปลูก คุณภาพดิน ปริมาณน้ําที่ใชในการเพาะปลูก
ความหนาแนนของตนพืช ตลอดจนการศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยตางๆ ในพื้นที่ ทีม่ ีผลตอการ
เจริญเติบโตของพืช จะทําใหสามารถศึกษาถึงรูปแบบความสัมพันธในลักษณะของแบบจําลองที่สามารถ
นําไปวิเคราะหสถานการณการผลิต หรือใชคํานวณผลผลิตที่คาดวาจะไดรับในฤดูกาลเพาะปลูก ดังนั้น
การสํารวจทรัพยากรดวยดาวเทียม จึงมีสวนชวยใหการพัฒนาประเทศไดในหลายๆ ดาน โดยในที่นี้จะ
สรุปเพียง 2 ดานหลักๆ ดานเศรษฐกิจ และดานการจัดการชุมชน
 ดานเศรษฐกิจ
การสํารวจทรัพยากรธรรมชาติดวยดาวเทียม ทําใหไดคําตอบเพื่อการดําเนินการในลักษณะตางๆ
กันไปดังไดกลาวไปแลวกอนหนานี้ โดยมีบทบาทในดานเศรษฐกิจ ดังจะสรุปตอไปนี้ คือ
o จากการสํารวจพบแหลงทรัพยากรแหงใหมๆ ทําใหเกิดรายไดจากการนําทรัพยากรดังกลาวและ
สามารถนําทรัพยากรดังกลาวมาใชใหเกิดประโยชนตอ การพัฒนาประเทศได นอกจากนี้ หากมี
การวางแผนหรือการจัดการอยางเหมาะสมก็จะชวยใหไดรับประโยชนและผลตอบแทนไดในระยะ
ยาว หรืออยางยังยืน
o จากการสํารวจพบสภาพภูมิประเทศและรูปแบบการใชประโยชนที่ดนิ ประเภทตางๆ ทําใหเกิด
การวางแผนการดําเนินการหรือคาดการณตางๆ ในอนาคตได ยกตัวอยาง พื้นที่ทําการเกษตร
หรือพื้นที่ประสบภัยพิบตั ิ ซึ่งการสํารวจดวยดาวเทียมสามารถคํานวณหาพื้นที่เพาะปลูกหรือ
พื้นที่เสียหายไดอยางรวดเร็ว โดยไมตอ งทําการรังวัดในพื้นที่จริง ซึ่งเปนการประหยัดเวลาและ
คาใชจายในเรือ่ งคาแรงสํารวจ นอกจากนี้ผลจากการสํารวจพื้นที่ทําการเกษตรสามารถนํามา
คาดการณผลผลิตและรายได รวมถึงสามารถใชในการพิจารณาหาพื้นที่แหงใหมที่มีศักยภาพ
ทางกายภาพเหมาะสมแกการเพราะปลูกเพิ่มเติมไดดวย สวนกรณีการสํารวจพื้นที่ที่ประสบภัย
พิบัตติ างๆ ก็สามารถจัดทําแผนที่ความเสี่ยง เพื่อใชในการเฝาระวัง และคํานวณมูลคาความ
เสียหายของพื้นที่ดังกลาวได
 ดานการจัดการชุมชน
การสํารวจทรัพยากรธรรมชาติดวยดาวเทียมมีบทบาทดานการจัดการชุมชน ดังสรุปตอไปนี้ คือ
o จากการสํารวจพบแหลงทรัพยากรใหม ทําใหเกิดการสรางงานใหแกคนในชุมชนที่อยูใกลกบั
แหลงทรัพยากรดังกลาว
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o จากการสํารวจรูปแบบการใชประโยชนทดี่ ินในพื้นที่ โดยเฉพาะการทําการเกษตร นอกจากจะ
สามารถนําไปศึกษาเพื่อคาดการณปริมาณผลผลิตและรายไดดังไดกลาวไปแลวกอนหนานี้นั้น
ยังสามารถนําขอมูลจากการสํารวจมาวางแผนใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ หรือของชุมชน
ไดในกรณีที่ตอ งการเพิ่มหรือลดพื้นที่เพาะปลูก เพือ่ ใหการผลิตสอดคลองกับความตองการ
ตลาด ทําใหประเทศและชุมชนไมประสบปญหาผลผลิตลนตลาดหรือผลผลิตไมเพียงพอกับ
ความตองการของตลาดได
o เมื่อมีการพบปญหาหรือการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบของแหลงหรือปริมาณทรัพยากร
ก็จะ
นําไปสูการวางแผนเพื่อแกปญหา
และการใชทรัพยากรใหสอดคลองกับสถานะภาพของ
ทรัพยากรนั้น ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากคนในชุมชนที่อยูใกลกับแหลงทรัพยากรใหมีการ
ใชหรือปฏิบตั ติ ามแผนการอนุรักษ หรือฟนฟูแหลงทรัพยากร จึงนับวาเปนการสรางแนวทาง
ปฏิบัตใิ หแกชมุ ชนอีกทางหนึ่ง เพื่อนําไปสูคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น
o สวนกรณีที่มกี ารสํารวจพบพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือธรรมชาติ
นําไปสูการ
วางแผนใหความชวยเหลือและฟนฟูพื้นทีแ่ ละความเปนอยูของคนในชุมชนได ยกตัวอยางเชน
เมื่อสํารวจทราบพื้นที่ที่เสีย่ งตอการเกิดภัยพิบัติ ก็สามารถวางแผนอาจมีการอพยพ โยกยาย
คนในพื้นที่ดังกลาวไปอยูในที่ที่ปลอดภัย
ซึ่งถือไดวาเปนการจัดการใชชุมชนไดรับความ
ชวยเหลืออยางเหมาะสมในยามลําบาก
o จากการสํารวจดวยภาพถายดาวเทียมทีม่ ีรายละเอียดปานกลางถึงสูง ทําใหสามารถตรวจพบ
พื้นที่ที่ถูกบุกรุกหรือมีการใชประโยชนพนื้ ที่ผิดประเภท ไมสอดคลองกับนโยบายหรือกฎหมาย
เชน การบุกรุกพื้นที่ปาสงวน ทําใหทางการสามารถไดขอมูลพืน้ ที่ที่ถูกบุกรุก ทั้งในเรื่อง
ตําแหนงที่ตั้งหรือพิกัดทางภูมิศาสตร และขนาดของพื้นที่เสียหายไดอยางรวดเร็ว โดยซึ่งจัด
วาเปนเครื่องมือที่ชวยตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชนไดอีกทางหนึ่ง
ขอมูลหรือผลที่ไดจากการสํารวจตางๆ เหลานี้ นอกจากจะสามารถนําไปใชประโยชนในดาน
ตางๆ ที่กลาวมาแลว ยังสามารถนําไปใชศึกษาตอเพื่อหาแบบจําลองความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมหรือปรากฏการณตางๆ ในพื้นที่ไดดวยเชนกัน
3.3 สรุปบทบาทของเทคโนโลยีอวกาศกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการจัดการดานชุมชน
เทคโนโลยีอวกาศในสวนของการสํารวจทรัพยากร การหาตําแหนงพิกัดภูมิศาสตรดวยดาวเทียม
GPS และการสื่อสารดวยดาวเทียมนั้น มีบทบาทตอการพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจและการจัดการ
ดานชุมชนอยางชัดเจนดังไดกลาวมาแลวขางตน โดยผลของการสํารวจทรัพยากรและการหาตําแหนงทํา
ใหเกิดขอมูลพื้นฐานหรือขอมูลแผนที่ของสิ่งที่ทําการสํารวจในพื้นที่ ซึ่งสามารถศึกษาตอจนนําไปสูการ
วิเคราะห วางแผนการจัดการหรือการปฏิบัตใิ หแกชุมชนไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายของ
ชุมชนหรือระดับประเทศไดตอไป
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ปจจุบัน มีการนําขอมูลที่ไดจากการทํางานของดาวเทียมสํารวจทรัพยากร และดาวเทียม GPS มา
ใชประโยชนในการศึกษาในลักษณะของระบบ ซึ่งนอกจากจะมีการติดตั้งอุปกรณวัด หรือสํารวจตางๆ ใน
พื้นที่แลว ยังมีการใชการสื่อสารผานดาวเทียมสื่อสาร เพื่อสงขอมูลเขาสูหนวยงานเจาของอุปกรณหรือ
หนวยงานตนเรื่องที่ทําการศึกษาพื้นที่ดังกลาว ที่อยูหางไกลตางจังหวัด ตางประเทศ หรืออยูหางคนละ
ซีกโลกไดอยางทันทวงที โดยการทํางานในลักษณะนี้ไดแก การติดตั้งอุปกรณหรือระบบเตือนภัยตางๆ ที่
สงขอมูลที่ไดจากการสํารวจ ณ ตําแหนงที่ติดตั้งอุปกรณหรือขอมูลของพื้นที่ ผานทางเครือขายดาวเทียม
ไปสูหนวยงานตนเรื่องที่ดูแลในลักษณะทันการณหรือ Real time เพื่อใชในการวิเคราะห พยากรณและ
เตือนภัยที่อาจเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที อันเปนการบรรเทาความสูญเสียตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได ซึ่งเปน
การศึกษาที่มปี ระโยชนอยางยิ่งทั้งในดานเศรษฐกิจ และชีวติ ความเปนอยูของคนทั้งในระดับชุมชนและใน
ระดับประเทศ อยางไรก็ตาม การศึกษาในลักษณะดังกลาวตองอาศัยทุนในการดําเนินงานที่คอนขางสูง
มาก จึงยังมีการติดตั้งระบบสํารวจแบบทันการณในเรื่องตางๆ คอนขางจํากัด
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