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เมื่อวันท่ี 28 – 30 พ.ย. 2565 ทางสาธารณรัฐเช็ก ได้มี
การจัดมหกรรม Czech Space Week ซึ่งเป็นงาน
สร้างเครือข่ายระหว่างวิสาหกิจเริ่มต้น (หรือบริษัท 
startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ท่ีเกี่ยวกับข้องกับเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมอวกาศเป็นหลัก ตลอดจนนักลงทุนท่ี
สนใจลงทุนในนวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศ โดยในปี
นี้กลุ่มเป้าหมายหลักของภาคเอกชน คือกลุ่มบริษัท 
startup และมีเป้าหมายท่ีจะท าให้มหกรรมในครั้งนี้
เป็นงานมหกรรมด้านอุตสาหกรรมอวกาศสาหรับบริษัท 
startup ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป โดยบริษัท startup ท่ีมา
เข้าร่วมงานนั้นมาจากภูมิภาคยุโรปเป็นหลัก ซึ่งถือเป็น
การจัดงานในโอกาสท่ีสาธารณรัฐเช็กด ารงต าแหน่ง
ประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of 
the European Union) 

โ ดยภาย ใน ง านยั ง มี ก า รจั ด สั มมน าภาย ใต้ ชื่ อ 
“Space2Business” ซึ่ ง มี ผู้ แ ท น จ า ก ส ถ า น
เอกอัครราชทูต (สอท.) ณ กรุงปราก และส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) (สทอภ.) เข้าร่วมด้วย โดยงานสัมมนาดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ร่วมสัมมนา ซึ่งเป็นผู้แทนจาก
ภูมิภาคยุ โรปกลางและยุโรปตะวันออก บอลติก 
แอฟริกา และเอเชีย ได้มาแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อมูล 
อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมงานหารือถึงการ
เชื่ อมโยงศักยภาพของประเทศต่าง ๆ และการ
แลกเปลี่ ยนองค์ความรู้  ท่ีจะมีบทบาทส าคัญใน
อุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต โดยมีข้อมูลท่ีน่าสนใจ
ในประเด็นความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอวกาศของอียู 
รวมถึงของสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

Credit: czechspaceportal.cz 



 

 

วารสารข่าวด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์จากกรุงบรัสเซลส์ ประจ าเดือนมกราคม 2566 
2 

Credit: uspa.europa.eu 

โครงการเรือธงด้านอวกาศของสหภาพยุโรป 

นโยบายด้านอวกาศของสหภาพยุโรป หรือ อียู มุ่งเน้นการจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ของโลกไม่ว่าจะเป็นการ

จัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การกระตุ้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการสร้าง

ประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจให้แก่พลเมือง โดยปัจจุบันในชีวิตประจ าวันของประชาชนต่างมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ ไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ระบบน าทางอัตโนมัติในรถยนต์ และ

การดูโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียม เป็นต้น อีกท้ังยังการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อการพยากรณ์อากาศและค านวณ

ความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  เช่น แผ่นดินไหว ไฟป่า และอุทกภัย เป็นต้น ซึ่งล้วนส่งผลให้ภาครัฐ

สามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวได้  

โดยอียูมีโครงการชั้นน าระดับโลกด้านอวกาศ ซึ่งเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางอยู่ 5 โครงการด้วยกันคือ 1) โครงการ

ส ารวจโลก Copernicus 2) โครงการระบบน าทางและบอกต าแหน่งด้วยดาวเทียม  Galileo 3) โครงการระบบน า

ทางด้วยดาวเทียมส่วนภูมิภาค EGNOS 4) โครงการการเฝ้าระวังกิจกรรมทางอวกาศ (Space Situational  

Awareness, SSA) และ 5) โครงการดาวเทียม Governmental Satellite Communications (GovSatcom) 
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1) โครงการ Copernicus 

โดยในช่วงปี ค.ศ. 2014 – 2020 สหภาพยุโรปมีการจัดสรรงบประมาณให้แก่ 3 โครงการแรกรวมกันเป็นจ านวน

มากกว่า 1.2 หมื่นล้านยูโร และมีแผนการด าเนินงานท่ีจะพัฒนาและปล่อยดาวเทียมภายใต้โครงการ Galileo และ 

Copernicus ขึ้นเหนือน่านอวกาศกว่า 30 ดวง ภายใน 10 -15 ปี ข้างหน้า  ในขณะท่ีโครงการ EU Space  

Programme (EUSP) ประจ าปี ค.ศ. 2021 – 2027 ของสหภาพยุโรปมีแผนในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่

โครงการระบบน าร่องด้วยดาวเทียม Galileo และ EGNOS เป็นจ านวน 9.01 พันล้านยูโร และให้แก่โครงการส ารวจ

โลก Copernicus เป็นจ านวน 5.43 พันล้านยูโร 

โครงการส ารวจโลก Copernicus เป็นโครงการสังเกตการณ์และตรวจสภาพแวดล้อมโลกด้วยชุดดาวเทียมส ารวจ

ธรณีวิทยาท่ีให้ภาพความละเอียดสูงเพื่อตรวจสอบโลกในแต่ละวัน โดยดาวเทียมท่ีใช้เป็นดาวเทียมส ารวจโลก 

(earth observation satellites) ท่ีถูกออกแบบมาเฉพาะเพ่ือการส ารวจ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นโลก 

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การท าแผนท่ี และผลกระทบจากภัยพิบัติ 

โครงการ Copernicus มุ่งพัฒนาการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมส ารวจทรัพยากรและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ี 

ท่ีน าข้อมูลจ านวนมากท้ังจากดาวเทียม ข้อมูลภาคพื้นดิน ข้อมูลจากการบินส ารวจ รวมถึงข้อมูลท่ีได้จากการ

ตรวจวัดทางทะเลมาจัดท าเป็นแอพพลิเคชั่น เพื่อช่วยในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยให้บริการใน 6 

สาขา ได้แก่ การติดตามสภาพบรรยากาศ การติดตามสภาพแวดล้อมทางทะเล การติดตามการใช้ท่ีดิน  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการให้บริการด้านความมั่นคง โดย

โครงการ Copernicus ให้บริการฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว 
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ข้อมูลท่ีได้จากโครงการส ารวจนี้จะสามารถช่วยในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ของสังคมได้ เช่น ภัยธรรมชาติ  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตัดไม้ท าลายป่า มลพิษ และความมั่นคงด้านอาหาร หลายประเทศในยุโรป

และประเทศอื่น ๆ ท่ัวโลกมีการใช้ข้อมูลจากโครงการ Copernicus เพื่อรับมือและบรรเทาผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรับปรุงความปลอดภัยให้กับชุมชนท่ีเผชิญกับภัยธรรมชาติ รวมถึงใช้ในการ

จัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2)  โครงการระบบน าทางและบอกต าแหน่งด้วยดาวเทียม Galileo 

โครงการระบบน าทางและบอกต าแหน่งด้วยดาวเทียม Galileo  เป็นระบบดาวเทียมน าทางและบอกต าแหน่ง หรือ

เรียกได้อีกอย่างว่า ดาวเทียมน าร่อง (Navigation satellites) ซึ่งใช้คลื่นวิทยุและรหัสจากดาวเทียมไปยังเครื่องรับ

สัญญาณบนพื้นผิวโลก สามารถหาต าแหน่งบนพื้นโลกท่ีถูกต้องได้ทุกแห่ง และตลอดเวลา โดยดาวเทียมประเภทนี้

โคจรเป็นกลุ่มหลายดวงเพ่ือเชื่อมต่อสัญญาณได้ในลักษณะ Real Time 

โครงการ Galileo ก่อตั้งโดยสหภาพยุโรปเพื่อให้บริการข้อมูลด้านต าแหน่งและเวลาด้วยความแม่นย าสูง โดยมี

ลั ก ษ ณ ะ ค ล้ า ย ค ลึ ง กั บ ร ะ บ บ  GPS (Global Positioning System) ข อ ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  แ ล ะ  ร ะ บ บ 

GLONASS (Global Navigation Satellite System) ของรัสเซีย แต่ท้ังสองระบบได้รับการสนับสนุนทางการเงิน

จากหน่วยงานทางทหารของประเทศตนเองและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทางการทหาร ในขณะท่ีโครงการ Galileo ได้

ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้ประโยชน์ส าหรับภาคธุรกิจและพลเรือน และเพื่อให้ยุโรปสามารถลดการผูกขาดต่อการ

พึ่งพาระบบระบุต าแหน่งทั่วโลกของสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย 

Credit: uspa.europa.eu 
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ปัจจุบันระบบดาวเทียมของโครงการ Galileo ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ท้ังในด้านการน าทางของ 

การเดินเรือ การเดินทางบก และการเดินทางทางอากาศ รวมถึงงานด้านการส ารวจด้วย และเทคโนโลยีหลาย ๆ 

ชนิด ก็ต้องใช้ประโยชน์จากระบบการน าทางและระบุต าแหน่งของระบบดาวเทียมของโครงการ Galileo ไม่ว่าจะ

เป็น รถยนต์และรถโดยสารขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ต้องการระบบน าทางท่ีแม่นย า โทรศัพท์เคลื่อนท่ีซึ่งปัจจุบันมีระบบ

ระบุต าแหน่ง โดยระบบระบุต าแหน่งท่ีแม่นย าสามารถดัดแปลงไปใช้ในการป้องกันดูแลในเรื่องความปลอดภัยของ

การใช้โทรศัพท์หรือป้องกันข้อมูลส่วนตัวได้ โดยหลาย ๆ บริษัทด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมได้พัฒนา

เทคโนโลยีไมโครชิพท่ีสามารถใช้งานร่วมกับระบบน าทางของระบบดาวเทียมของโครงการ Galileo ได้เพื่อน าไปใช้

ในทรศัพท์มือถือหรือเครื่องน าทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

3) โครงการระบบน าทางด้วยดาวเทียมส่วนภูมิภาค EGNOS 

โครงการ Galileo  เป็นระบบดาวเทียมน าทางท่ีใช้ในระดับโลก ในขณะท่ีโครงการระบบน าทางด้วยดาวเทียมส่วน

ภูมิภาค EGNOS นั้นเป็นเป็นระบบดาวเทียมน าทางท่ีใช้เฉพาะในภูมิภาคยุโรปเท่านั้น ระบบดาวเทียมของโครงการ 

Galileo  นั้นประกอบไปด้วยดาวเทียมสื่อสาร 3 ดวงโคจรในวงโคจรค้างฟ้าท าการส่งสัญญาณและข้อความน าร่องท่ี

มีความแม่นย าสูงให้กับผู้ใช้ในทวีปยุโรปโดยเฉพาะ 
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ปัจจุบันระบบดาวเทียมของโครงการ EGNOS ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ท้ังในด้านการบิน โดยสนามบิน

จ านวน 247 แห่งใน 23 ประเทศในสหภาพยุโรปได้ใช้ระบบดาวเทียมของโครงการ EGNOS ในการน าเครื่องบินลง

จอดได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นในสถานการณ์ท่ีสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย ซึ่งสามารถช่วยลดอัตราความล่าช้าใน  

การบินและลดจ านวนของการเปลี่ยนเส้นทางการบิน  

ระบบดาวเทียมของโครงการ EGNOS ยังถูกน าไปใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรกรรมอีกด้วย โดยร้อยละ 80 ของ

เกษตรกรในยุโรปได้ใช้ข้อมูลจากระบบน าร่องของระบบดาวเทียมของโครงการ EGNOS ในการท าการเกษตรแบบ

แม่นย า 

4) โครงการการเฝ้าระวังกิจกรรมทางอวกาศ (Space Situational Awareness, SSA) 

สหภาพยุโรปยังมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการการเฝ้าระวังกิจกรรมทางอวกาศ ( Space  

Situational Awareness, SSA) ซึ่งมีระบบ Space Surveillance and Tracking (SST) ในการตรวจจับวัตถุใน

อวกาศรวมถึงเศษชิ้นส่วนดาวเทียมในอวกาศ ในกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับดาวเทียมและการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร

นั้น อาจจะมีชิ้นส่วนจรวดท่ีเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ร่วงหล่นลงมา ท าให้พลเมืองในประเทศต่าง ๆ ท่ีอยู่  
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โดยรอบหรือใกล้เคียงอาจได้รับอันตราย ด้วยเหตุนี้จึงต้องระมัดระวังและมีการเฝ้าระวังภัยจากวัตถุอวกาศเหล่านี้

เป็นพิเศษ ทางสหภาพยุโรปจึงได้มีการพัฒนาระบบ Space Surveillance and Tracking (SST) เพื่อใช้เฝ้าระวัง

และติดตามสถานการณ์กิจกรรมอวกาศอย่างใกล้ชิด และเตือนภัยล่วงหน้า หากมีโอกาสท่ีวัตถุในอวกาศและชิ้นส่วน

ดาวเทียมจะหล่นลงมาในภูมิภาคยุโรป  

5) โครงการดาวเทียม Governmental Satellite Communications (GovSatcom)  

โครงการ GovSatcom เป็นโครงการดาวเทียมเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมของอียู ถูก

จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างระบบรักษาความปลอดภัยและควบคุมประสิทธิภาพและต้นทุนของระบบการสื่อสารในยุโรป 

เพ่ือรักษาความมั่นคงแห่งชาติของประเทศสมาชิกฯ และของหน่วยงาน/สถาบันของสหภาพยุโรป 

ภาพรวมและหน่วยงานส าคัญของการด าเนินกิจการด้านอวกาศของเช็ก 

การด าเนินกิจการด้านอวกาศของภาครัฐ 

สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) เริ่มใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้าน

อวกาศ มานานกว่า 60 ปี โดยในช่วง 10 ปีแรกของการเริ่มต้น เป็นการ

ใช้ข้อมูลจากระบบเซ็นเซอร์ (sensors) ท่ีเชื่อมต่อกับดาวเทียมขนาด

เล็กเพื่อใช้ในการทดลอง ค้นคว้า และวิจัยในสถาบันวิจัยและภาคธุรกิจ

ขนาดเล็ก จุดเปลี่ยนท่ีส าคัญของการพัฒนากิจการด้านอวกาศของ 
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สาธารณรัฐเช็กเกิดขึ้นนับตั้งแต่การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การอวกาศยุโรป และนับตั้งแต่นั้นมา กิจการอวกาศของ

สาธารณรัฐเช็ก จึงมีพัฒนาการท่ีโดดเด่นและอาศัยการด าเนินโครงการภายใต้องค์การอวกาศยุโรปเป็นช่องทางหลัก

ในการผลักดันการพัฒนาและบทบาทในด้านกิจการอวกาศมาอย่างต่อเนื่อง 

กระทรวงคมนาคมของประเทศถือเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านนโยบายอวกาศ และมีหน่วยงานท่ีร่วม

รับผิดชอบ ได้แก่ กระทรวงศึกษา เยาวชนและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม และ ส านักนายกรัฐมนตรี โดยมีการแบ่งคณะท างานออกเป็น 3 กลุ่ม 

ได้แก่ 1) คณะท างานด้านอุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 2) คณะท างานด้านกิจกรรมทาง

วิทยาศาสตร์ และ 3) คณะท างานด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเป้าหมายหลักของการ

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศคือ 1) เพื่อสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 2) เพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่าง

ภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา 3) เพื่อการพัฒนาด้านนวัตกรรม และส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม 4) เพื่อเพิ่มอัตราการลงทุนของภาคเอกชนใน

อุตสาหกรรมอวกาศ และ 5) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายโอนความรู้และความเชี่ยวชาญด้านอวกาศ 

โดยเมื่อต้นปี ค.ศ. 2020 สาธารณรัฐเช็กได้ประกาศแผนกิจการด้านอวกาศแห่งชาติ 5 ปี (National Space Plan 

2020 - 2025) (NSP 2020-2025) เป็นยุทธศาสตร์และกรอบในการพัฒนาและก าหนดทิศทางของกิจการด้าน

อวกาศของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างศักยภาพและขีดความสามารถด้านกิจการอวกาศท้ังใน  
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ภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา ตลอดจนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพื่อให้การลงทุนด้าน

อุตสาหกรรมอวกาศก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนของประเทศอย่างเต็มท่ีและยังเป็นยุทธศาสตร์ของสาธารณรัฐ

เช็ก ในการเพิ่มการมีบทบาทท้ังในภูมิภาคสหภาพยุโรปและเวทีระหว่างประเทศ สาธารณรัฐเช็กให้ความส าคัญกับ

กิจกรรมด้านอวกาศในหลายมิติ เช่น การสังเกตการณ์โลกเพื่อส ารวจทรัพยากร การส ารวจอวกาศ การสื่อสารผ่าน

ดาวเทียม ระบบน าร่องด้วยดาวเทียม การบินในอวกาศโดยมนุษย์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และการเฝ้าระวังกิจกรรม

ทางอวกาศ เป็นต้น 

องค์กรและบริษัทเอกชนด้านอวกาศของเช็ก 

Czech Space Alliance (CSA): ในสาธารณรัฐ

เ ช็ ก ยั ง มี ก า รจั ด ตั้ ง  Czech Space Alliance 

(CSA) ซึ่งเป็นสมาคมผู้ประกอบการด้านกิจการ

อวกาศ โดยเป็นการรวมตัวกันของบริษัท 18 

บริษัทเอกชนด้านเทคโนโลยีอวกาศ โดยสมาชิกท้ังหมดมีการด าเนินโครงการร่วมกับองค์การอวกาศยุโรป โดยเป็น

ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและพัฒนาอุปกรณ์และส่วนประกอบของจรวดและสถานีอวกาศตลอดจนผู้พัฒนาโปรแกรม

และซอฟท์แวร์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศ 
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นอกจากสมาชิก CSA จะมีความร่วมมือในลักษณะทวิภาคีแล้วยังมีความร่วมมือภายใต้กรอบภูมิภาคด้วย โดย

ประเทศและเขตเศรษฐกิจท่ีสมาชิก CSA มีความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรมมาอย่าง ต่อเนื่องประกอบด้วย ญี่ปุ่น ไทย 

อินเดีย มาเลเซีย ไต้หวัน สิงคโปร์ และ เกาหลีใต้ โดย CSA ได้เร่งแสวงหาพันธมิตรด้านเทคโนโลยีอวกาศภายนอก 

อียู เช่น ประเทศในแถบเอเชียและลาตินอเมริกา ในส่วนกิจกรรมความร่วมมือกับไทย ทาง CSA เคยได้จัดโครงการ

ศึกษาดูงานให้กับ สทอภ. เพ่ือเยือนเช็กเป็นเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ และได้น าคณะดังกล่าวเยือน เมือง Brno เพื่อ

สร้างเครือข่ายทางธุรกิจและน าเสนอเทคโนโลยีอวกาศของเช็ก 

Brno Space Cluster (BSC): BSC ถือเป็นสมาคมส าหรับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอวกาศท่ีใหญ่ท่ีสุดในเช็ก 

โดยมีส านักงานใหญ่ อยู่ท่ีเมือง Brno มีสมาชิกท้ังหมด 22 ราย ซึ่งเป้าหมายของการจัดตั้ง BSC คือ 1) การส่งเสริม

ความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีอวกาศของประชาชนทุกคน และการท าให้เทคโนโลยีอวกาศมีส่วนส าคัญใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 2) การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา การพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีอวกาศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศให้แก่บุคลากรของประเทศก าลังพัฒนาในทุกระดับ 3) การ

ส่งเสริมความร่วมมือในระยะยาว และแสวงหาหุ้นส่วนทางธุรกิจแบบย่ังยืนเพื่อแสวงหาโอกาสและตลาดใหม่นอกอียู 

ดังนั้นอินโด-แปซิฟิกจึงกลายเป็นภูมิภาคท่ีมีศักยภาพในการเป็นหุ้นส่วนด้านเทคโนโลยีอวกาศของภาคเอกชนเช็ก  

Credit: brnospacecluster.cz 
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บางบริษัทของ BSC มีโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการน าข้อมูลจากดาวเทียมส ารวจโลกมาประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร 

เช่น การส ารวจสภาพพื้นท่ี ความเหมาะสมของการใช้ปุ๋ย และการปรับปรุงดิน เป็นต้น รวมถึงโครงการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพพื้นท่ีกับขีดความสามารถในการเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์  โดยนอกจากภาคเอกชน

แล้ว ยังมีสถาบันการศึกษาเป็นสมาชิกของ BSC ด้วย ซึ่งพร้อมให้ทุนการศึกษาหรือการจัดการฝึกอบรมให้กับ

นักวิจัยและบุคลากรในด้านการน าเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ เช่น ในการพัฒนาการเกษตร 

บทสรุปและโอกาสการต่อยอดความร่วมมือดา้นเทคโนโลยีอวกาศ 

การเร่งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน: นอกจากการ

ก าหนดนโยบาย และการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐ 

การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศจ าเป็นต้องพึ่งพาการสนับสนุน

และเครือข่ายของภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม็ดเงิน

ลงทุนและทรัพยากร นอกจากนั้นภาคเอกชนยังมีความ

คล่องตัวท่ีจะคิดนอกกรอบเพ่ือแก้ไขและรับมือประเด็นความ

ท้าทายส าคัญของโลก เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติและปัญหาโลกร้อน โดยภาคเอกชนสามารถทดลองผิดถูกได้โดยไม่

ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างเมื่อเทียบกับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดจากการด าเนินการของ

ภาครัฐ อย่างไรก็ตามภาครัฐควรมีส่วนส าคัญท่ีจะสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นจิตส านึกให้กับภาคเอกชนในการมีส่วน

ร่วมและน าทรัพยากรของตนมาใช้ในการพัฒนาความมั่นคงทางสังคมให้มากย่ิงขึ้น 

Credit: noaa.gov 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้: ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศระหว่างประเทศ 

ประเทศต่าง ๆ ควรให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้าใจและการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกัน โดย

ประเทศท่ีมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีอวกาศ และมีภาคเอกชนท่ีมีเงินลงทุนจ านวนมากควรพิจารณาให้ความส าคัญ

กับการสนับสนุนประเทศก าลังพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรด้านอวกาศ เช่น การให้ทุนการศึกษา การให้ทุน

ฝึกอบรม รวมท้ังการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศใน

ระยะยาวท่ียั่งยืนในทุกระดับและทุกภาคส่วนของสังคม 

การสร้างความร่วมมือด้านอวกาศไทย-อียู: การส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศระหว่างอียูและไทย 

สามารถท าได้ในรูปแบบพหุภาคีในระดับภูมิภาคระหว่างอียูและประเทศในอาเซียน เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์จาก

ศักยภาพด้านอวกาศของอียู เช่น การใช้ประโยชน์จากโครงการ Galileo, EGNOS และ Copernicus ในการพัฒนา

ประเทศสู่เมืองอัจฉริยะและเมืองดิจิทัลภายในภูมิภาค หรือจะเป็นการใช้ข้อมูลจากโครงการ Copernicus มาช่วย

ในการส ารวจแนวโน้มการเกิดและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว ดินถล่ม คลื่น

ยักษ์สึนามิ และไฟป่า เป็นต้น 

Credit: nasa.gov 
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Credit: vectorstock.com 

การสร้างความร่วมมือด้านอวกาศไทย-เช็ก: ปัจจุบันฝ่ายไทยยังไม่มีความร่วมมือด้านเทคโนโลยีท่ีเป็นรูปธรรมกับ

เช็กเท่าท่ีควร ซึ่งสาขาและกิจกรรมท่ีอาจพิจารณาร่วมมือกับฝ่ายเช็กได้ มีดังนี้การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอด

เทคโนโลยีระหว่างสถาบันการศึกษา การฝึกอบรมบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ และ machine learning และการ

ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเช็กมีบริษัทเอกชน และ บริษัท startup ด้านเทคโนโลยี

อวกาศจ านวนมาก แต่ยังไม่เป็นท่ีรู้จักในอินโด-แปซิฟิก รวมถึงไทย ดังนั้นขั้นแรกสามารถเริ่มจากการน าเสนอ

ศักยภาพทางเทคโนโลยีอวกาศของฝ่ายเช็กให้เป็นท่ีรู้จักแก่ฝ่ายไทย เช่น การจัดกิจกรรมการสาธิตทางเทคนิค 

(technical demonstration) ด้านเทคโนโลยีอวกาศ ซึ่ง สทอภ. สามารถเป็นหน่วยงานสนับสนุนและจัดกิจกรรม

ดังกล่าวให้กับภาคเอกชนเช็ก โดยสามารถน าภาคเอกชนไทยในสาขาเทคโนโลยีอวกาศท่ีสนใจมารับชมการสาธิต 

ดังกล่าวได้ 

ที่มา: 
https://www.czechspaceportal.cz/en/csp_event/european-space-week-2022/ 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/space_en 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-space-programme/ 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/copernicus/ 

https://www.copernicus.eu/sites/default/files/Brochure_Copernicus_2019%20updated_0.pdf 

https://www.gsa.europa.eu/system/files/documents/initial_services_factsheet.pdf 

https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/uploads/egnos_factsheet_1.pdf 

https://www.satcen.europa.eu/page/ssa 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_3530 

https://www.czechspaceportal.cz/en/csp_event/european-space-week-2022/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space_en
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-space-programme/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/copernicus/
https://www.copernicus.eu/sites/default/files/Brochure_Copernicus_2019%20updated_0.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/uploads/egnos_factsheet_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_3530
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ในช่วงวันท่ี 11-12 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์พิเศษ

เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 

และศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 

ปลัดกระทรวง อว. พร้อมคณะได้เดินทางเยือนสหราช

อาณาจักรเพื่อประชุมหารือแนวทางการด าเนินความ

ร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม (อววน.) ระหว่างประเทศไทยและสหราช

อาณาจักร กับเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน อัคร

ราชทูตฝ่ายการศึกษา ส านักงานผู้ดูแลนักเรียน และ

ผู้แทนนักเรียนทุนกระทรวง อว. 

อี ก ท้ั ง ยั ง มี ก า รป ร ะ ชุ มห า รื อ กั บ ผู้ บ ริ ห า ร จ า ก  

Department for Business, Energy and Industry 

Strategy กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมีนายธานี 

ทองภักดี  เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และ  

ดร. สมเกียรติ กมลพันธ์ อัครราชทูตท่ีปรึกษาฝ่ายการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ า

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการ

หารือด้วย โดยมีประเด็นสาคัญ ได้แก่ การก าหนดแนว

ทางการด าเนินความร่วมมือด้าน อววน. การผลักดันให้

ประเทศไทยเป็น focal point ของความร่วมมือ

ระหว่างประเทศอังกฤษกับอาเซียน เอเชียตะวันออก 

และเอเชียใต้ และประเทศคู่ความร่วมมืออื่น ๆ ของ 

 

Credit: aseanbriefing.com 
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ประเทศไทย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงนโยบายท่ีเกี่ยวข้องของท้ังสองประเทศ เป็นต้น 

การหารือในประเด็นการอุดมศึกษากับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐของไทย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ได้กล่าวถึงโครงสร้างและ

เป้าหมายในการพัฒนาประเทศและบทบาทของกระทรวง 

อว. ในการสร้างและพัฒนาก าลังคนเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย

ดั งกล่ า ว โดย เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผ่ าน โครงการพลิ ก โฉม

มหาวิทยาลัยและการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา การลด

กฎระเบียบและขั้นตอน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

ส่งเสริมความหลากหลายทางวิชาการ การเพิ่มความยืดหยุ่น

ในการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพของอาจารย์และนักวิจัย รัฐมนตรีฯ ยังได้เน้น

ย้ าถึงความส าคัญของการศึกษาระดับหลังปริญญาเอก (post doctoral) ในสองมิติ ได้แก่ มิติการพัฒนาก าลังคน

คุณภาพสูง และมิติการส่งเสริมการท างานและการสร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียนไทยกับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ ซึ่งใน

ประเด็นนี้กระทรวง อว. จะมีการปรับการจัดสรรทุนส าหรับการศึกษาระดับนี้ให้มากขึ้น 

 

Credit: khaosod.co.th 
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Credit: toiimg.com 

ปลัดกระทรวง อว. ได้กล่าวเสริมว่าการจัดสรรทุนของกระทรวง อว. ในอนาคตจะอยู่บนพื้นฐานของเป้าหมายท่ี

ต้องการได้รับ โดยตัวอย่างส าคัญได้แก่ การก าหนดให้ประเทศไทยต้องส่งยานอวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์ภายในปี 

พ.ศ. 2570 ดังนั้น การจัดสรรทุนจะเน้นไปในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนายานอวกาศ การจัดสรรทุนตามแนวทาง

นี้จะเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นอกจากนี้ ปลัดกระทรวง อว. ยังได้กล่าวชื่นชมและให้ก าลังใจ

นักเรียนทุนกระทรวง อว. ให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษา และได้สนับสนุนให้นักเรียนทุนกระทรวง อว. ท าหน้าท่ี

รวบรวมข้อมูลข่าวสารและความก้าวหน้าทางวิทยาการในประเทศอังกฤษและส่งให้กระทรวง อว. และหน่วยงานต้น

สังกัดทราบเพ่ือท่ีประเทศไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ต่อไป 

ท้ายสุด เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และอัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) รับทราบและแสดงความยินดีท่ีจะ

สนับสนุนแนวทางการจัดสรรทุนของกระทรวง อว. และยินดีท่ีจะประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน

ในวิจัยในประเทศอังกฤษในการรับนักเรียนทุนจากประเทศไทยเพ่ือเข้าศึกษาต่อไป 

การประชุมหารือความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของสหราชอาณาจักร 

รัฐมนตรี ว่ าการกระทรวง อว.  และ Mr. George Freeman MP, Minister for Science, Research and  

Innovation ประเทศอังกฤษ ได้มีแลกเปล่ียนข้อมูลนโยบายและทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรมของประเทศไทยและสหราชอาณาจักรตามรายละเอียด ดังนี้ 
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ประเทศอังกฤษมีการก าหนดเป้าหมายให้ประเทศเป็นมหาอ านาจด้านวิทยาศาสตร์ (science superpower) ท่ีมี

ความสามารถสูงในการผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และการอุดมศึกษาท่ีมีความก้าวหน้าระดับโลก โดย

ประเทศอังกฤษก าหนดให้ภาควิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ ท้ังในด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การเพิ่มผลผลิต (productivity) และ 

การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ  

บริบทส าคัญท่ีประเทศอังกฤษต้องเผชิญหน้าในปัจจุบัน ได้แก่  1. การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร 

2. สถานการณ์โรคระบาด และ 3. ภัยคุกคามจากบทบาทท่ีแข็งกร้าวของประเทศรัสเซียและสาธารณรัฐประชาชน

จีน นอกจากบริบทดังกล่าวแล้ว Minister for Science, Research and Innovation ยังให้ความส าคัญกับประเด็น

ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

ในการบรรลุเป้าหมายประเทศเป็นมหาอ านาจด้านวิทยาศาสตร์ ประเทศอังกฤษได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน  

การวิจัยให้ United Kingdom Research and Innovation จ านวน 25,100 ล้านปอนด์ ระหว่างปี 2565-2567 

เพื่อขับเคลื่อนวัตถุประสงค์การพัฒนาเป็นประเทศชั้นน าของโลกใน 6 ด้านได้แก่ 1. บุคคลากรและการสร้างงาน  

2. สถานท่ี 3. ไอเดีย 4. นวัตกรรม 5. ผลกระทบ/ผลลัพธ์ทางสังคม 6. องค์กร  
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ประเทศอังกฤษมีความประสงค์จะด าเนินการสร้างความร่วมมือ

ด้าน อววน. กับต่างประเทศ และมีการเจรจากับสหภาพยุโรปเพื่อ

การคงสมาชิกภาพภายใต้กรอบโครงการวิจัย Horizon Europe, 

Euratom และ Copernicus ซึ่งสหภาพยุโรปได้ยกเลิกสมาชิก

ภาพของอังกฤษหลังจากสหราชอาณาจักรได้ออกจากการเป็น

สมาชิกสหภาพยุ โรป ท้ังนี้  ในการด า เนินความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ Department for Business, Energy and Industry Strategy ให้ความส าคัญกับความร่วมมือใน  

3 มิติ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ชั้นสูง ด้านการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ และด้าน

การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ในทางการทูตและการสนับสนุน soft power ของประเทศ 

นอกจากนี้ ประเทศอังกฤษได้จัดตั้งกองทุน International Science Partnership Fund (ISPF) เพื่อสนับสนุน

ความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศอังกฤษกับประเทศคู่ความร่วมมือ โดยในปี พ.ศ. 2566 กองทุนมี

งบประมาณ 15,000 ล้านปอนด์ และคาดว่าจะมีงบประมาณในปี พ.ศ. 2567 และ 2568 จ านวน 17,000 ล้าน

ปอนด์ และ 19,000 ล้านปอนด์ ตามล าดับ กองทุนนี้เป็นกองทุนท่ีมาทดแทนกองทุน Newton Fund และชดเชย

โอกาสของประเทศอังกฤษในการเข้าถึงงบประมาณภายใต้กรอบโครงการ Horizon Europe  

Credit: gov.uk 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ของไทย ได้ให้ข้อมูลว่าประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนาท่ีใกล้เข้าสู่ประเทศพัฒนา

แล้ว โดยภาคการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะเป็นกลไกหลักที่จะน าพาประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ี

พัฒนาแล้วในปี พ.ศ. 2580 เป้าหมายดังกล่าวประกอบกับท่ีตั้งของประเทศท่ีอยู่ระหว่างประเทศจีน อินเดีย และ

อาเซียน ท าให้ประเทศไทยก าหนดบทบาทในการด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศในฐานะประเทศท่ีเป็น

ศูนย์กลางการเชื่อมโยงการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่างๆ จากประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกว่า

ประเทศไทยไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาท่ีต่ ากว่า ให้ความส าคัญกับการด าเนินความร่วมมือแบบไตรภาคี 

(Tripartite)  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ยังเสนอให้ประเทศอังกฤษพิจารณาใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับประเทศไทยใน

การขยายและกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศอังกฤษกับอาเซียน เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ และประเทศ

คู่ความร่วมมืออื่นๆ ของประเทศไทย โดยการด าเนินความร่วมมือในลักษณะนี้จะเปิดโอกาสให้ประเทศอังกฤษได้มี

ประเทศคู่ความร่วมมือและโครการความร่วมมือใหม่ๆ เพื่อทดแทนโครงการเดิมท่ีประเทศอังกฤษเคยท ากับสหภาพ

ยุโรป ซึ่งเมื่อมองจากจ านวนประชากร ขนาดเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของ

ประเทศเหล่านี้รวมกันแล้วถือว่าเป็นคู่ความร่วมมือท่ีมาทดแทนสหภาพยุโรปได้ 
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โดยประเทศไทยยินดีเป็น focal point ของการสร้างความร่วมมือดังกล่าว โดยอาจใช้ช่องทางความร่วมมือระดับ 

ทวิภาคีและพหุภาคีท่ีมีอยู่แล้ว เช่น ASEAN Committee on Science, Technology, and Innovation (COSTI) 

นอกจากนี้ ประเทศไทยขอให้ประเทศอังกฤษพิจารณาการตั้งวิทยาเขตของสถาบันอุดมศึกษา หรือสาขาของ

โรงพยาบาลอังกฤษในประเทศไทยเพื่อให้บริการแก่ผู้เรียนและผู้ใช้บริการของไทย อาเซียน และเอเชียตะวันออก   

อีกท้ัง ประเทศไทยยืนยันสนับสนุนความร่วมมือกับประเทศอังกฤษท่ีมีอยู่ ท้ังในส่วนของหน่วยงานราชการ 

สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย และภาคเอกชน เช่น ความร่วมมือระหว่าง Oxford University กับ

มหาวิทยาลัยมหิดล ในสาขาเวชศาสตร์เขตร้อน และความร่วมมือระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์กับ Tesco ในสาขา

เทคโนโลยีการอาหาร เป็นต้น 

แนวทางการผลักดันสรา้งความร่วมมอืด้าน อววน. ระหว่างไทยและอังกฤษ 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ของไทย และ Minister for Science, Research and Innovation เห็นชอบ

ร่วมกันที่จะผลักดันความร่วมมือตามรายละเอียด ดังนี้ 

• ความร่วมมือสาขาเทคโนโลยีการเกษตรมีขอบเขตครอบคลุมหัวข้อพันธุกรรม (genome) ความมั่นคงทาง

อาหาร (food security) และการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร (agricultural productivity) โดยมีเป้าหมายใน

การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารผ่านการพัฒนาพืชท่ีสามารถทนต่อภาวะแห้งแล้ง และมีสารอาหารท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อร่างกายเพ่ือลดการใช้ยารักษาโรค 
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• ความร่วมมือสาขาเทคโนโลยีอวกาศประกอบด้วยสาขาย่อย ได้แก่ พลังงงานจากอวกาศ การพัฒนาดาวเทียม

และอวกาศยาน และเศรษฐกิจอวกาศ (space economy) มีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยและอังกฤษมีบทบาท

ด้านอวกาศเทียบเคียงได้กับสหรัฐอเมริกา รัสเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน และสามารถใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีอวกาศมาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ในการส ารวจทรัพยากร และการส่งเสริมความมั่นคงทาง

พลังงาน เป็นต้น 

• ประเทศไทยจะเชิญให้ประเทศอังกฤษเข้าร่วมการประชุม ASEAN COSTI ซึ่ง Minister for Science,  

Research and Innovation ตอบรับเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ หากได้รับเชิญให้เข้าร่วมการ

ประชุม 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ได้มอบหมายให้ส านักงาน

ปลัดกระทรวง อว. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน

ความร่วมมือกับประเทศอังกฤษ โดยจะดาเนินการร่วมกับ 

Department for Business, Energy and Industry 

Strategy แ ล ะ  United Kingdom Research and  

Innovation ของประเทศอังกฤษ ต่อไป  
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