วิศวกรรมดาวเทียม
1. บทนํา
มนุษยมีความสนใจเรื่องของอวกาศมาเปนเวลาหลายพันป เริ่มตั้งแตการศึกษาดานอิทธิพลของดวงดาวที่มีตอชีวิตมนุษย โดยศาสตร
ดังกลาวถูกเรียกวาโหราศาสตร (Astrology) [1] และในตอมาจึงไดมีการศึกษาที่เปนวิทยาศาสตรมากขึ้น โดยเปนการศึกษาเรื่องของดวงดาวในจักรวาล
เชน ตําแหนงดวงดาวบนทองฟา วงโคจรของวัตถุหรือดวงดาว เปนตน โดยศาสตรดังกลาวถูกเรียกวาดาราศาสตร (Astronomy) แมในระยะแรกจะมี
อิทธิพลทางศาสนาเขามาเกี่ยวของทําใหความเขาใจผิดพลาด ในกรณีของความเชื่อที่วาโลกเปนจุดศูนยกลางของจักรวาล แตจากผลการศึกษาในชวงเวลา
ตอมาทําใหความเขาใจเรื่องของจักรวาลมีความถูกตองขึ้น ในขณะเดียวกันมนุษยก็มีความไฝฝนที่จะเดินทางขึ้นสูอวกาศอยูตลอดมา แตมีขอจํากัดก็คือ
ยานพาหนะที่จะสามารถพามนุษยขึ้นสูอวกาศ จนกระทั่งนักคณิตศาสตรชาวรัสเซียชื่อ Konstantin Tsiolkovsky ไดตีพิมพผลงานการออกแบบจรวดในป
ค.ศ.1903 วาดวยการเดินทางสูอวกาศตองใชเชื้อจรวดเพลิงเหลวและไดมีการศึกษาเรื่องจรวดเชื้อเพลิงเหลวนี้จนสามารถเดินทางขึ้นสูอวกาศไดเชนใน
ปจจุบัน
ประวัติศาสตรการเขาสูอวกาศของมนุษยเริ่มตนตั้งแตการสงดาวเทียมชื่อ Sputnik ของรัสซียขึ้นไปโคจรรอบโลกไดเปนดวงแรกเมื่อป ค.ศ.
1957 แมดาวเทียมดวงแรกจะมีความสามารถไมมากนักและมีเวลาโคจรรอบโลกเพียงสามเดือนกอนตกลงมา แตก็เปนจุดเริ่มตนของประวัติศาสตร
มนุษยในการเขาสูอวกาศ ดาวเทียมในเวลาตอมาไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สูงขึ้น และนํามาใชประโยชนอยางกวางขวาง
ประเทศไทยเริ่มตนเขาสูกิจการดานอวกาศในเรื่องการใชประโยชน [2] นับตั้งแตป พ.ศ.2509 โดยเขาเปนสมาชิกขององคการ Intelsat เพื่อใช
เปนระบบโทรศัพทและสื่อสารขอมูลระหวางประเทศ ตอมาไดเขาเปนสมาชิกขององคการ Inmarsat เพื่อใหบริการสื่อสารแบบเคลื่อนที่ผานดาวเทียมทั้ง
บนบก บนน้ําและบนอากาศ และตอมาประเทศไทยโดยกระทรวงคมนาคมไดใหสัมปทานบริษัทเอกชนเพื่อจัดหาดาวเทียมใหบริการดานการสื่อสาร
ในประเทศ และเมื่อมีชองสัญญาณเหลือก็สามารถใหบริการแกประเทศอื่นได โดยรูจักกันในชื่อของดาวเทียมไทยคม จนถึงปจจุบันนี้มีการสงดาวเทียม
ไปแลว 5 ดวง โดยยังใหบริการอยู 4 ดวง
ในการใชประโยชนดาวเทียมเพื่อการถายภาพ ประเทศไทยเริ่มใชดาวเทียมในการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติตั้งแตป พ.ศ.2514 โดยรวมมือ
กับองคการ NASA ในโครงการ Earth Resource Technology Satellite (ERTS) ในการรับสัญญาณภาพถายจากดาวเทียม และตอมาไดขยายการรับ
สัญญาณภาพถายจากดาวเทียมของประเทศตางๆ เชน อินเดีย ฝรั่งเศส เปนตน
ในดานการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมของไทยนั้น [3] เริ่มตนจากโครงการถายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ดวยการ
สงอาจารยของมหาวิทยาลัยฯ 11 คน และวิศวกรของบริษัท ยูไนเต็ด คอมมิวนิเคชัน (UCOM) 1 คน รับการถายทอดเทคโนโลยีโดยเรียนรูพื้นฐานการ
ออกแบบดาวเทียม การสรางและการ ทดสอบดาวเทียม จากมหาวิทยาลัยเซอรเรย ประเทศอังกฤษ เมื่อเดือนเมษายน 2539 และไดทําการสรางดาวเทียม
เพื่อใชงานจริงชื่อ TMSAT (Thai Micro-Satellite) เสร็จสิ้นเมื่อเดือนเมษายน 2540 นับเปนดาวเทียมดวงแรกที่ออกแบบและสรางโดยคนไทย
ดาวเทียม TMSAT ที่สรางขึ้นถูกปลอยเขาสูวงโคจรเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2541 ดวยจรวด Zenith-II จากฐานยิงเมือง Baikanur ประเทศ
Kazakstan และดาวเทียมดวงนี้ไดัรับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2541 วา “ไทพัฒ” ประโยชนของดาวเทียมดวงนี้เพือ่
การถายภาพ และการสื่อสารแบบ Store and Forward ในป พ.ศ.2546 กระทรวงวิทยาศาสตรไดดําเนินโครงการดาวเทียมขนาดเล็ก Thailand Earth
Observation System (THEOS) เพื่อซื้อดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติจากประเทศฝรั่งเศส มีกําหนดสงเขาสูวงโคจรในปลายป พ.ศ.2550
นอกจากโครงการขางตนแลว กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดเขารวมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนวิจัย
ระบบสื่อสารยาน Ka-Band ในโครงการ Small Multi-Mission Satellite (SMMS) ซึ่งคาดวาจะสงเขาสูวงโคจรในราวป พ.ศ.2551
การที่ประเทศตางๆ พยายามพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศก็เนื่องสามารถจะใชประโยชนจากอวกาศในดานตางๆ และในอวกาศมีทรัพยากรอยู
มาก แตทั้งนี้เปนที่ทราบกันดีวา ในระยะยาวแลวหากพึ่งพาการซื้อเทคโนโลยีเพียงอยางเดียวก็จะทําใหไมสามารถแขงขันในการเขาสูอวกาศไดเนื่องจาก
ทุกระบบที่เกี่ยวของจะมีราคาแพงมาก อีกทั้งตองจัดซื้อจัดหาตลอดเวลา ดังนั้นจําเปนตองพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเองเพื่อทําใหตนทุนลดลงเหลือเพียง
หนึ่งในสาม ดังที่หลายประเทศ อาทิเชน จีน และ เกาหลีใต ที่ไดดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีดานอวกาศขึ้นเองในหวงเวลา 10 ปที่ผานมา และ นํา
เทคโนโลยีดังกลาวสรางรายไดเขาสูประเทศเปนจํานวนมากในการสงดาวเทียม (จีน) และสรางดาวเทียม(เกาหลีใต) ใหกับประเทศตางๆ

2. ระบบดาวเทียม (Satellite Systems)
ระบบดาวเทียม [4] ประกอบดวยสวนใหญๆ (Segment) สองสวน คือ
2.1 สวนภาคพื้นดิน (Ground Segment)

สวนนี้ทํางานอยูบนพื้นโลก หรือในชั้นบรรยากาศโลก มีหนาที่หลักในการสื่อสารและควบคุมการทํางานของดาวเทียม สวนภาคพื้นดินนี้
อาจจะเปนสถานีข นาดใหญแบบอยูกับที่ หรื อ สถานี ข นาดเล็กที่ เ คลื่ อ นที่ ไ ด รวมไปถึ ง อุ ปกรณ ต า งๆ ที่ ใ ช ง านติ ด ต อ กั บ ดาวเที ย ม เช น เครื่ อ งรั บ
โทรศัพทเคลื่อนที่ผานดาวเทียม หรือรถถายทอดสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียมเปนตน นอกจากนี้แลวยังรวมถึงฐานสงจรวดปลอยดาวเทียม
2.2 สวนอวกาศ (Space Segment)
สวนนี้คือดาวเทียมที่ทํางานอยูในอวกาศ ดาวเทียมจะถูกสรางขึ้นเพื่อวัตถุประสงคการใชงานที่ตางกันไป เชน ใชเพื่อการสื่อสาร หรือเพื่อ
ถายภาพทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อการนํารอง (Navigation) เปนตน แมวาดาวเทียมแตละดวงที่ถูกสรางขึ้นจะมีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน ออกไป แต
เราสามารถแบงระบบออกไดเปนสององคประกอบ (Element) ไดแก
2.2.1 ระบบบัส (Bus Systems)
ระบบบัสเปนระบบที่จําเปนสําหรับการทํางานของดาวเทียมที่ดาวเทียมทุกดวงจะตองมี เพื่อใหดาวเทียมสามารถทํางานไดตามฟงกชัน
พื้นฐาน อาทิเชน การสื่อสารติดตอกับสถานีภาคพื้นดิน การควบคุมการทรงตัวและวงโคจรของดาวเทียม การควบคุมอุณหภูมิภายในดาวเทียม การ
จัดการขอมูลที่รับสงเชื่อมโยงกับระบบยอยตางๆ ภายในดาวเทียม เปนตน โดยที่ดาวเทียมแตละดวงอาจจะมีระบบยอยไมครบทั้งหมด หรือเทคโนโลยีที่
ใชอาจจะแตกตางกันก็ตาม นอกจากนี้ บัสจะตองสนับสนุนการทํางานใหกับอุปกรณหรือระบบที่เปนเพยโหลดหรือระบบน้ําหนักบรรทุก
ระบบยอย (Subsystem) ของระบบบัสไดแก ระบบพลังงาน (Power system) ระบบคอมพิวเตอร (Computer system) ระบบ TT&C
(Telemetry & Telecommand) ระบบ ADCS (Attitude Determination and Control System) ระบบสื่อสาร (Communication System) เปนตน
2.2.2 ระบบน้ําหนักบรรทุก (Payload System)
ระบบน้ําหนักบรรทุกเปนระบบที่มีการทํางานเฉพาะตามวัตถุประสงคที่ดาวเทียมไดถูกออกแบบมา เชน ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ
จะมีระบบกลองถายภาพ (Camera System) ดาวเทียมสื่อสารจะมีระบบสื่อสาร (Communication System) หรือดาวเทียมนํารองจะตองมีระบบนาฬิกา
อะตอมซีเซียม (Cesium Atomic Clock) เปนตน

รูปที่ 1 ลําดับชั้นของระบบดาวเทียม
การออกแบบแตละระบบยอยของสวนอวกาศจําเปนตองมีความเขาใจสภาพแวดลอมของการทํางานในอวกาศ ซึ่งเปนสภาวะที่ไมมีอากาศ
และไมมีสนามแมเหล็กของโลกคอยปองกันอนุภาคที่วิ่งดวยความเร็วสูงมากระทําใหอุปกรณเสียหายได ดังนั้นการออกแบบนี้จึงเปนการออกแบบใน
ระดับอุปกรณ (Component) ลําดับชั้นของระบบดาวเทียมแสดงในรูปที่ 1
3. วงโคจร (Orbit)
ในปจจุบันนี้จุดแบงระหวางชั้นบรรยากาศกับอวกาศไมมีการกําหนดไวอยางชัดเจน แม United Nations Office for Outer Space Affairs ได
จัดใหมีการลงนามในสนธิสัญญา (Treaty) ระหวางประเทศที่ระบุถึงสิทธิและหนาที่ของการดําเนินกิจกรรมในอวกาศก็ไมไดมีการกําหนดบริเวณอวกาศ
ไว ให ชัด เจน [5][6] ดาวเที ย มโคจรอยู ที่ ความสูง ต างๆ กัน ขึ้น กับ วั ตถุประสงคการใชงาน และการที่ด าวเที ย มอยู ที่ ความสูง ต างกั น นี้ ยัง ทํ าให
สภาพแวดลอมแตกตางกันทําใหการออกแบบดาวเทียมมีขอที่ตองนํามาพิจารณาแตกตางกัน โคจรดาวเทียมซึ่งแบงตามความสูงไดเปน 3 แบบ มีดังนี้
3.1 วงโคจรระดับต่ํา (Low Earth Orbit, LEO)
วงโคจรแบบนี้จะอยูระหวางชั้นบรรยากาศกับ Van Allen radiation ซึ่งไมมีการกําหนดความสูงที่แนนอน แตดาวเทียมที่อยูในวงโคจรนี้จะอยู
สูงจากผิวโลกต่ํากวา 2,000 กิโลเมตร ดาวเทียมในวงโคจรระดับต่ําที่มีการใชงานอยูในปจจุบันยังแบงออกเปนแบบเฉพาะดังนี้

3.1.1 วงโคจรผานขั้วโลก (Polar Orbit)
ดาวเทียมในวงโคจรนี้จะมีการโคจรในระนาบที่ผานขั้วโลกเหนือและใต ซึ่งมีประโยชนมากสําหรับการถายภาพดวยดาวเทียม เนื่องจาก
ขณะที่ดาวเทียมโคจรจากขั้วโลกหนึ่งไปยังอีกขั้วโลกหนึ่งนั้น โลกก็จะหมุนรอบตัวเองดวย ทําใหดาวเทียมสามารถโคจรผานทุกพื้นที่ของโลกจึงมักใช
เปนวงโคจรสําหรับดาวเทียมถายภาพ

รูปที่ 2 แสดงเสนทางโคจรใน 1 วันของดาวเทียมไทพัฒทีม่ ีวงโคจรแบบสัมพันธกับดาวอาทิตย
3.1.2 วงโคจรระนาบเอียง (Inclined Orbit)
ดาวเทียมในวงโคจรนี้มีการโคจรในระนาบที่ทํามุมกับระนาบของเสนศูนยสูตรมากกวา 0 องศาไปจนถึง 180 องศา แตไมรวมวงโคจรผานขั้วโลก ซึ่งจะ
ทําใหสามารถโคจรผานพื้นที่ตางๆ ไดเกือบครอบคลุมทั่วโลกเชนเดียวกับวงโคจรผานขั้วโลก ถาระนาบการโคจรทํามุมกับระนาบเสนศูนยสูตรและ
สัมพันธกับความสูงแลวทําใหดาวเทียมผานบริเวณที่กําหนดเปนเวลาเดิมทุกครั้งจะเรียกวาวงโคจรสัมพันธกับดาวอาทิตย (Sun Synchronous Orbit) ดัง
แสดงในรูปที่ 2
3.2 วงโคจรระดับกลาง (Medium Earth Orbit, MEO)
วงโคจรระดับกลางเปนวงโคจรของดาวเทียมที่มีความสูงอยูระหวางวงโคจรระดับต่ํา (LEO) และ วงโคจรคางฟา (GEO) โดยวงโคจรของ
ดาวเทียมในระดับนี้จะมีระนาบวงโคจรที่เอียงทํามุมกับระนาบเสนผานศูนยกลางโลก ดาวเทียมในวงโคจรนี้ไดแก ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมระบบนํา
รอง เปนตน
3.3 วงโคจรคางฟา (Geostationary Orbit, GEO)
วงโคจรคางฟาเปนวงโคจรเหนือเสนศูนยสูตร มีความสูง 35786.034 กิโลเมตรเหนือผิวโลก ไดแกดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร และอุตุนิยมวิทยา
เนื่องจากดาวเทียมในวงโคจรนี้มีประโยชนทางดานธุรกิจมาก แตมีตําแหนงที่จํากัด ดังนั้นเมื่อหมดอายุการใชงานแลวจะตองถูกขับดันใหไปอยูที่
ความสูงขึ้นไปอีก 300-400 กิโลเมตร เรียกบริเวณนี้วาวงโคจรสุสานดาวเทียม (Graveyard Orbit)
ดาวเทียมที่โคจรอยูรอบโลกจะมีตําแหนงที่อางอิงกับโลกเปลี่ยนไปตลอดเวลา ดังนั้นสถานีภาคพื้นดินจําเปนจะตองทราบตําแหนงของ
ดาวเทียมเพื่อใหสามารถสื่อสารกับดาวเทียม จึงมีการวิจัยเพื่อสรางแบบจําลองที่ใชคํานวณหาตําแหนงดาวเทียม โดยแบงดาวเทียมออกเปนสองกลุม
กลุมที่มีคาบเวลาโคจรรอบโลกนอยกวา 225 นาทีเรียกวากลุมดาวเทียมใกลโลก (Near-Earth Satellite) ใชแบบจําลอง SGP (Simplified General
Perturbations), SGP4 หรือ SGP8 และกลุมดาวเทียมที่มีคาบเวลาโคจรมากกวา 225 นาทีเ รียกวากลุมดาวเทียมอวกาศสวนนอก (Deep Space Satellite)
ใชแบบจําลอง SDP4 (Simplified Deep Perturbations 4) และ SDP8 โดยในปจจุบัน NORAD North American Aerospace Defense Command
(NORAD)ไดติดตามวัตถุที่มนุษยสงขึ้นสูอวกาศและประกาศพารามิเตอร (Parameter) สําหรับแบบจําลอง SPG4 และ SDP4 เปนขอมูลสองบรรทัดใน
รูปแบบเรียกวา Two Line Element (TLE) Format ความหมายของขอมูลแตละคอลัมนอธิบายไวใน [7] ตัวอยางในรูปที่ 3 เปนขอมูลของดาวเทียมไทพัฒ
TMSAT
1 25396U 98043C 07225.74731988 +.00000122 +00000-0 +71717-4 0 08858
2 25396 098.4223 274.6600 0003507 051.3198 308.8309 14.23737884472474

รูปที่ 3 พารามิเตอรในรูปแบบ Two Line Element สําหรับแบบจําลอง SPG4 ของดาวเทียมไทพัฒ
4. การออกแบบดาวเทียม
ขั้นตอนการออกแบบดาวเทียมมีลําดับดังนี้
4.1 กําหนดความตองการของระบบ (System Requirements)

ในการออกแบบดาวเทียมสําหรับโครงการตางๆ จําเปนตองเริ่มตนดวยการกําหนดความตองการเฉพาะของดาวเทียมดวงนั้นๆ เชนความ
ตองการในการครอบคลุมพื้นที่ใด ความตองการดานคุณภาพของระบบถายภาพ เปนตน นอกจากนี้จะตองระบุเงื่อนไขบังคับ (Constraint) เชน
งบประมาณ ระยะเวลาการสรางและใชงาน หรือปจจัยอื่นที่มีผลกระทบทางดานสังคม เปนตน
4.2 ออกแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Design)
การออกแบบเชิงแนวคิดเปนการนําเอาผลจากการกําหนดความตองการของระบบในขอ 4.1 มาทําการออกแบบดาวเทียมในเชิงแนวคิดวาจะ
ประกอบดวยสวนใดบาง การออกแบบจะมีทั้งที่เปนระดับบน (Top Level) และระดับสวนยอย (Segment) โดยจะตองพิจารณาภาวะถวงดุล (Tradeoff) ที่
เกิดขึ้นระหวางสวนตางๆ รวมถึงจรวดที่จะใชสงดาวเทียม
4.3 ออกแบบเบื้องตน (Preliminary Design)
เมื่อไดผลการออกแบบเชิง แนวคิดแลวจะทําการออกแบบแตละระบบยอยในเบื้อ งตนทุกระบบ โดยเริ่มจากการกําหนดแผนภาพการ
เชื่อมโยงฟงกชันตางๆ ในดาวเทียม กําหนดและแปลงความตองการแตละสวนใหเปนขอกําหนดเฉพาะทางฮารดแวร และทําการศึกษาและปรับทาง
เทคนิคใหทุกสวนเขากันได สังเคราะหการออกแบบขั้นตนที่ออกแบบมาแลวกําหนดการเชื่อมตอระหวางสวนที่เหมาะสม เตรียมการจัดหาอุปกรณ วัสดุ
และแผนการทํางาน
4.4 ออกแบบรายละเอียด (Detailed Design)
การออกแบบรายละเอียดเปนขั้นตอนการออกแบบที่สมบูรณตามที่กําหนด แผนการวิเคราะหทางโครงสรางและอุณหภูมิ การสรางและการ
ประกอบ การทดสอบดาวเทียม รวมถึงแผนการควบคุมดาวเทียมเมื่อเขาสูวงโคจรแลว
5. ดาวเทียมไทพัฒ-2
โครงการดาวเทียมไทพัฒ-2 เปนโครงการตอเนื่องจากโครงการไทพัฒ-1 วัตถุประสงคของโครงการก็เพื่อใหประเทศไทยมีดาวเทียมที่สราง
ขึ้นในประเทศไทยโดยคนไทย ดาวเทียมนี้จะมีเพยโหลด ที่สําคัญคือ เพยโหลดสําหรับการสื่อสารในยาน S-Band เพื่อทดสอบการสื่อสารแบบ
Wideband CDMA ดวยความเร็ว 8 เมกกะบิทตอวินาที สําหรับใชเปนตนแบบสําหรับโครงการ Third Generation Mobile Satellite ความรูที่ไดจาก
โครงการนี้จะมีประโยชนในการสรางอุตสาหกรรมสําหรับอุปกรณ Ground Segment ของการสื่อสารดาวเทียมในอนาคต เพยโหลดอีกระบบหนึ่งคือ
ระบบถายภาพแบบ Array CCD ความละเอียด 30 เมตร ในยานแสงสี แดง เขียว และใกลอินฟาเรด ซึ่งสามารถใชงานรวมกับภาพจากดาวเทียมไทพัฒ-1
อยางมาก แผนภาพดาวเทียมไทพัฒ-2 แสดงในรูปที่ 4
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รูปที่ 4 แผนภาพดาวเทียมไทพัฒ-2

ถายภาพ เพื่อชวยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แมวาจะสามารถซื้อภาพจากดาวเทียมที่ใหบริการเชิงธุรกิจ แตก็จะถูกจํากัดในการจัดหาภาพถายเมื่อ
เกิดความจําเปน นอกจากนี้อวกาศยังเปนบริเวณที่มนุษยชาติสามารถแสวงหาประโยชนไดรวมกันจึงยิ่งจําเปนที่ตองพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเองเพื่อให
ราคาถูกลง ตนทุนในการพัฒนาดาวเทียมจะนอยกวาครึ่งหนึ่งของดาวเทียมที่จัดซื้อ นอกจากนี้ยังสามารถนําเอาเทคโนโลยีที่พัฒนาสําหรับดาวเทียมมา
ผลิตเปนอุตสาหกรรมที่มีประโยชนบนโลกได ประเทศไทยเองมีบุคคลากรที่มีความสามารถสรางดาวเทียมขึ้นในประเทศเองแตยังขาดการจัดการ และ
การสนับสนุนใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นในประเทศ ซึ่งงบประมาณนี้ไมสูงมาก อาจเริ่มตนจากการสรางดาวเทียมแบบ Engineering Model ซึ่งใช
อุปกรณที่ราคาไมแพง จากนั้นก็สรางดาวเทียมแบบ Qualification Model และ Flight Model ตามลําดับ โดยอาจเปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยที่
สนใจและมีความชํานาญในสาขาตางๆ กัน เพื่อเสริมความสําเร็จของโครงการ
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