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๑๒๗

๗.๑ อุปสรรค และ ปญหา
ถึงแมวาผลของการดําเนินงานวิจัยของโครงการนี้ (ดังแสดงในบทที่ ๔ บทที่ ๕ และ บทที่ ๖) จะไดผล
ลัพธเปนตามความตองการที่ไดนําเสนอไวในเอกสารขอเสนอโครงการ อยางไรก็ตามในระหวางการดําเนินงาน
วิจัย นักวิจัยไดพบอุปสรรคและปญ หาที่เกี่ยวของกับงานวิจัยทั้งทางตรงและทางออมในหลายประเด็น โดย
จําแนกไดเปนสวนหลักๆ ดังนี้
1)

ขอจํากัดของตัวแพรวงโคจรที่นํามาใชในการประเมินผล

เนื่องจากงานวิจัยโครงการนี้ไดใชตัวแพรวงโคจร SGP4 และ SDP4 มาใชงานเปนสวนสรางคํา
ตอบอางอิงเพื่อประเมินผลที่คํานวณไดจากตัวกรองประมาณคาที่ไดพัฒนาขึ้น ถึงแมวาตัวแพรวงโคจร
ทั้งคูไดถูกพัฒนาโดยหนวยงานดานความมั่นคงของประเทศสหรัฐอเมริกา แตไดมีความยินยอมและเผย
แพรตอสาธารณะ ทําใหตัวแพรวงโคจรโดยเฉพาะ SGP4 ถูกนํามาใชงานดานการติดตามและทํานาย
ตําแหนงของดาวเทียมวงโคจรโลกต่ํากันอยางแพรหลายมากที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีการคํานวณวิธีอื่นๆ ซึ่ง
ทําใหประหนึ่งเสมือนวาตัวแพรวงโคจร SGP4 เปนที่ยอมรับในกลุมนักวิชาดานนี้
อยางไรก็ตาม จากการศึกษาและนํา SGP4 มาใชงาน นักวิจัยไดประสบอุปสรรคหลายประการ อีก
ทั้งแบบจําลองระบบของตัวกรองประมาณคาที่นักวิจัยไดพัฒนาขึ้นกลับมีรายละเอียดของศักยโนมถวง
โลกที่มากกวา SGP4 ทําใหการที่จะนํา SGP4 มาใชในการประเมินผล ดูเสมือนประหนึ่งวาไมสอดคลอง
กับตัวกรองประมาณคาที่ไดพัฒนาขึ้น
แนวทางการแกไขปญ หาดังกลาว นักวิจัยไดดําเนินการไปในสองแนวทาง โดยแนวทางแรกได
พิจารณาตัวแพรวงโคจรเชิงพาณิชยที่มีการพัฒนาโดยบริษัทเอกชน แตพบวามูลคาในการจัดหามีคามาก
กวางบประมาณงานวิจัย ในสวนของแนวทางที่สอง นักวิจัย ไดประสานกับ Surrey Space Centre,
University of Surrey เพื่ อ ทํ าการอิ ม พี เมนท ตั ว อิ น ทิ เกรตภายใต เทคนิ ค ใหม ที่ พั ฒ นาโดย Surrey
Space Centre มาใชงาน ซึ่งจากการศึกษาและความพยายามในการอิมพีเมนทตัวอินทิเกรตดังกลาวเปน
ชวงเวลาหลายเดือน นักวิจัยประสบอุปสรรคในเรื่องความซับซอนในเชิงคณิตศาสตรของเทคนิคที่ใชใน
การสรางตัวอินทิเกรตดังกลาว อีกทั้งความไมชัดเจนในเชิงนโยบายของ Surrey Space Centre ในดาน
ลิขสิทธิ์ ที่นักวิจัยจะนําเทคนิคดังกลาวมาใชในงานวิจัย ซึ่งปจจัยดังกลาว ทําใหนักวิจัยไดชะลอการอิมพี
เมนทไว จนกวาจะมีความชัดเจนในเรื่องดังกลาว
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2)

การนําขอมูลการวัดจีพีเอส “เฟสแตกตางของสัญญาณคลื่นพาห” มาใชหาตําแหนงดาวเทียม
ดังที่ไดอธิบายไวในหัวขอที่ ๓.๓ (ขอมูลการวัดจากสัญญาณจีพีเอส) ในเชิงคณิตศาสตร เรา
สามารถที่ จ ะนํ าเฟสแตกตางของสัญ ญาณคลื่นพาหม าใชป ระโยชน เปนขอมู ล การวัด สํ าหรับการ
คํานวณหาตําแหนงวงโคจรดาวเทียม ซึ่งจะทําใหเราสามารถที่จะคํานวณหาไดทั้งตําแหนงและการวาง
ตัวของดาวเทียม
จากประเด็น “integer ambiguity problem” ซึ่งเปนปญหาใหญที่จําเปนที่จะตองแกไขกอน
ที่จ ะนํ าค าเฟสแตกต างของสั ญ ญาณคลื่น พาห นั ก วิจั ย ไดนํ าเสนอแนวทางการแกไขใหม ซึ่งได
ทดสอบกับขอมู ล จําลองและขอมู ลจริง โดยได ผ ลลัพ ธที่ ประสบความสําเร็จ ทําให ส ามารถที่จ ะ
คํานวณยอนกลับถึงคาระยะแตกตางที่แทจริงได
เมื่อไดคาระยะแตกตางที่แทจริงแลว การคํานวณหาการวางตัวของดาวเทียมอยางละเอียด
สามารถที่จะคํานวณไดจากขอมูลจีพีเอสทั้งหมดที่ไดรับ แตสําหรับการหาตําแหนงวงโคจรดาวเทียม
กลับประสบปญหาเนื่องจากคาที่คํานวณไดจากตัวกรองประมาณคาเกิดการลูออก ทําใหการทดสอบ
ในสวนนี้ประสบปญหา อยางไรก็ตาม ไดมีแนวทางการวิเคราะหในเชิงลึกที่จะแกปญหาดังกลาว

3)

สัดสวนเวลาสําหรับงานวิจัยและการพัฒนาองคประกอบฐานการวิจัยเชิงระบบ
งานวิจัยนี้นอกจากจะมุงในประเด็นการพิมพผลงานการวิจัยแลว นักวิจัยไดนําเสนอในเอกสาร
ขอเสนอโครงการในอีกประเด็นหนึ่ง ซึ่งก็คือการสรางองคประกอบฐานเชิงระบบสําหรับงานวิจัยสาขา
วิศวกรรมดาวเทียมดานดาราพลศาสตร โดยที่องคประกอบที่ไดสรางขึ้นจะเปนฐานหรือแพลทฟอรม
ที่สําคัญสําหรับงานวิจัยเชิงลึกในอนาคต ทําใหการงานวิจัยมีการอิมพีเมนทสวนตางๆเต็มไปหมด ซึ่ง
ในบางองคประกอบที่มีการอิมพีเมนท นักวิจัยไดใชเวลาของการวิจัยไปเปนสัดสวนที่มากในระดับ
หนึ่ง ทําใหการคิดคนนําเสนอแนวทางใหมๆในแตละองคประกอบไมสามารถดําเนินการไปไดที่ควร
จะเปน ซึ่งปญหาดังกลาวจะพัวพันซึ่งกันและกัน เนื่องจากถาไมอิมพีเมนตฐานองคประกอบที่เกี่ยว
ของ การทดสอบแนวความคิดก็อาจจะไมสามารถทําได หรือ ถาในกรณีที่มีแตแนวความคิด การ
พิสูจนแนวความคิดดังกลาวจะถูกประเมินไดอยางไรที่เปนรูปธรรม ยกเวนในกรณีที่มีสมการเชิง
วิเคราะหที่เปนที่ยอมรับอยูแลว อยางไรก็ตามตาม ผลงานวิจัยที่ไดจากการดําเนินการในโครงการนี้
ก็มีปริมาณที่มากกวาที่ไดวางไวตามแผนงาน และไมไดลาชาหรือไดผลนอยกวาที่ไดวางไว
นอกจากประเด็นของการอิมพีเมนทฐานองคประกอบดานดาราพลศาสตร ที่ถือไดวาเปน
ศาสตรที่มีความเกาแกและมีวิวัฒนาการผานมาหลายรอยป ซึ่งมีความซับซอนและละเอียดออนแลว
ประเด็นผูที่ใหคําแนะนําหรือประเมินผลงานวิจัยดานนี้ยังเปนคําถาม เนื่องจากมีจํานวนนอยมาก
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๗.๒ แนวทางการวิจัยในอนาคต
แนวทางการวิจัยในอนาคตสําหรับหัวของานวิจัยดานวงโคจรดาวเทียม สามารถแนะนําไดดังนี้
1)

งานวิจัยดานการสรางแบบจําลองเชิงวิเคราะห ที่ใชเคปเลอร เอลลิเมนทเปนตัวแปรในการอธิบาย

2)

งานวิจัยดานการวิจัยพัฒนาตัวกรองประมาณคาที่คํานวณคาของเคปเลอร เอลลิเมนท

3)

งานวิจัยดานการวิจัยพัฒนาตัวกรองประมาณคาที่คํานวณไดทั้งการวางตัวและตําแหนงวงโคจร

4)

งานวิจัยดานการวิจัยพัฒนาแบบจําลองการรบกวนที่เกิดจากฝุนอวกาศที่มีความแมนยํา
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เปาหมายที่สําคัญของงานวิจัยโครงการ “การคํานวณหาวงโคจรดาวเทียมวงโคจรโลกต่ํา โด ย ใช ข อ มู ล
การวัดสัญญาณจีพีเอส” นอกจากจะมุงเนนผลงานวิจัยที่จะนําไปสูการตีพิมพในวารสารวิชาการแลว การพัฒนา
สรางฐานองคประกอบเชิงระบบของงานวิจัย ยังเปนอีกประเด็นที่นักวิจัย ไดนําเสนอและดําเนินการในโครงการ
วิจัยนี้ เพื่อที่จะถูกนําไปใชเปนฐานที่สําคัญสําหรับงานวิจัยเชิงลึกในอนาคต
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