
ดาวเทียม 
ความหมายของดาวเทียม 
 ดาวเทยีม  คอื  หองทดลองที่นักวิทยาศาสตรบรรจุอุปกรณตางๆเอาไวแลวสงขึ้นไปโคจรรอบ
โลกเพื่อประโยชนในดานตางๆ มีขนาดและรูปรางแตกตางกันแลวแตความมุงหมายของแตละโครงการ 
ดาวเทยีมอาจมีรูปรางเปนทรงกลม รูปกลองหรือหีบก็ได และไมจําเปนตองมรูีปรางเพรียวลมเหมือน
ยวดยานตางๆที่เราใชอยูบนโลก เพราะในอวกาศไมมอีากาศที่จะมาปะทะเปนแรงตานทาน ขนาดของ
ดาวเทยีมบางดวงมีขนาดเลก็มาก มีเสนผาศูนยกลางเพยีง 2-3 นิ้ว หรือ  2-3  ฟุต  แตบางดวงอาจใหญโต
จนมีเสนผาศูนยกลางเปนรอยๆฟุต  เชน ดาวเทียมเอกโก (Echo) เปนตน ดาวเทียมทีถู่กสงออกไปสูอวกาศ 
อาจมีระยะเวลาในการโคจรรอบโลกเปนเวลานานมากนอยตางกัน ทัง้นี้ขึ้นอยูกีบขนาดและระยะหางของ
วงทางโคจร ถาเขามาใกลโลกมากๆจะเกดิแรงตานทานทําใหความเร็วของดาวเทยีมลดลง เมื่อมีความเร็ว
นอยกวาที่กําหนด ดาวเทยีมก็จะตกลงสูโลกและถูกเผาไหมในบรรยากาศของโลก โดยทัว่ไปดาวเทียมที่มี
ขนาดใหญและมีวงโคจรต่ําจะสลายตวัไปเร็วกวาดาวเทยีมที่มีขนาดเลก็แตมวีงโคจรสูง เชน ดาวเทยีมแวน
การด หมายเลข 1 (Vanguard 1) ซ่ึงมีเสนผาศูนยกลางเพียง 6 นิ้ว โคจรหางจากโลก 400 ไมล สงไปเมื่อ 
พ.ศ. 2501 ซ่ึงคาดวาจะมีอายุไดเปนรอยๆป 
 

 
หลักการสงดาวเทียม 
 การสงดาวเทยีมออกนอกโลก อาศัยกฎเกณฑธรรมชาติที่มนุษยไดศึกษาจนพบความจริง เชน กฎ
ของนิวตัน เชน กฎเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ (Law of motion) และกฎแหงความโนมถวง (Low of 
gravitational) 



 การที่จะสงดาวเทียมขึน้ไปไดจะตองมีความเร็วที่พอเหมาะ คือ ความเร็ว 5 ไมลตอวินาที หรือ 
18,000 ไมลตอช่ัวโมง วัตถุก็จะเคลื่อนที่เปนวงกลม และวัตถุจะไมมโีอกาสตกถึงพื้นดินอีกเลย และจะ
เคล่ือนที่อยูในความสูงประมาณ 200-300 กิโลเมตร หรือ 124-186 ไมล จากพื้นผิวโลก ถาวัตถุเร่ิมเคลื่อนที่
มีความเร็วมากกวา 5 ไมลตอวินาที จะไดวงโคจรแบบวงรีซ่ึงใชสําหรับสงยานอวกาศไปสํารวจดวงจันทร 
ถาหากมีความเร็วตนเพิ่มขึ้นถึง 7ไมลตอวินาทีจะไดวงโคจรที่เรียกวา พาราโบลา ถามีความเร็วมากกวา 7 
ไมลตอวินาท ี วงโคจรจะเปนแบบ ไฮเพอรโบลา ความเร็ว 7 ไมลตอวินาทีที่ทําใหวัตถุหลุดออกไปจาก
โลก เรียกวา ความเร็วหลุดพน (Escape velocity) 
 ดาวเทียมโคจรรอบโลกไดเพราะมีแรง 2 แรงท่ีสมดุลกันพอดี คือ ในขณะที่ดาวเทียมเคล่ือนท่ีเปน
ทางโคง จะมีแรงสูศูนยกลาง (Centripetal force) และ แรงหนีศูนยกลาง (Centrifugal force) เกิดขึ้น 
 
 1. แรงสูศูนยกลาง เปนแรงดงึดูดที่เกดิขึ้นระหวางโลกกับดาวเทยีมตามกฎแหงความโนมถวงของ
กฎนิวตนั ที่กลาวไววา “แรงดึงดูดระหวางวัตถุที่มีมวลสาร 2 ช้ินจะเปนปฏิภาคโดยตรงกับผลคูณของมวล
ทั้งสอง และเปนปฏิภาคกลับกับกําลังสองของระยะทางระหวางวัตถุทั้งสอง” 
 
 2. แรงหนีศูนยกลาง เกิดจากวัตถุเคล่ือนทีเ่ปนทางโคงหรือเปนวงกลม ถาหากดาวเทียมโคจรอยู
หางจากโลกมากๆความเร็วของดาวเทยีมกจ็ะลดลงดวย ความเร็วท่ีตองการเพื่อใหดาวเทยีมขึน้ไปโคจร
ตามระยะหางที่ตองการนั้นเรียกวาความเรว็ตามวงทางโคจร (Orbital velocity) 
 ดาวเทยีมที่โคจรอยูหางจากโลกมากเทาไรก็จะเสียเวลาในการโคจรรอบโลกมากขึ้น เพราะ
ความเร็วของดาวเทียมลดลง และระยะทางในการโคจรเพิ่มมากขึ้น 
 

 
 
 

 



เวลาซึ่งโคจรไดในเวลา 1 รอบ ระยะทางจากโลก 
(ไมล) 

ความเร็วที่ตองโคจรรอบโลก 
(ไมลตอช่ัวโมง) ช่ัวโมง นาที 

100 17,500 1 28 
200 17,255 1 31 
300 17,060 1 34 
500 16,665 1 41 

1,000 15,820 1 58 
2,000 14,415 2 36 
3,000 13,335 3 17 
4,000 12,485 4 00 
5,000 11,780 4 46 
6,000 11,175 5 38 
7,000 10,675 6 25 
8,000 10,200 7 25 
9,000 9,780 8 20 
10,000 9,415 9 20 
20,000 7,185 21 0 
22,300 6,870 24 0 
240,000 2,268 27.3 วัน 

(ดวงจันทร) 
 

ความเร็วและเวลา ที่บอกไวตามตารางขางบนนี้ใชสําหรบัวิถีโคจรซึ่งเปนวงกลม ถาวิถีโคจรเปน
วงรีเล็กนอยคาจะไมเปลีย่นไปมากนกั แตถาวิถีโคจรเปนรูปวงรีมากๆ คาก็จะเปลีย่นไปมาก 

 
ในการนําดาวเทียมข้ึนไปโคจรรอบโลกนั้น มีหลักอยู 2 ประการ คือ 

1.จรวดทีใ่ชดนัขึ้นจะตองนาํเอาดาวเทยีมไปถึงความสูงที่ตองการ ถาจะสงดาวเทยีมใหมวีงทาง
โคจรเกือบจะเปนวงกลม จรวดจะตองนอนราบขนานกับพืน้โลกถาจะใหวงทางโคจรเปนรูปวงรีมากๆ 
จรวดจะตองตัง้ฉากกับผิวโลก 



2. ความเรว็ของดาวเทียมในขณะที่ถูกปลอยออกจากจรวดทอนสุดทายตองพอเหมาะกับระดับ
ความสูงนั้น ความเร็วของดาวเทียมจะตองถูกตองตามที่ตองการพอดหีากมากหรือนอยไปเพียง 2-3 ฟุตวิถี
โคจรก็จะเปลีย่นไป 
 

วิถีโคจรแบบตางๆของดาวเทียม 
1. วิถีโคจรแบบวงกลม ใชสงดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลกในระยะที่ไมหางออกไปมากนัก แต

จะใหวิถีโคจรเปนรูปวงกลมจริงๆนั้นทําไดยาก เพราะ โลกไมไดเปนทรงกลมเลยทีเดยีว ตรงขั้วเหนอืและ
ใตจะแบนและปองตรงเสนศูนยสูตร 

2. วิถีโคจรแบบวงรี ใชสําหรับสงดาวเทยีมขึ้นไปโคจรในระยะสูง ซ่ึงวิถีโคจรนี้นักคณิตศาสตร
และดาราศาสตรชาวเยอรมนั ช่ือ โจฮันส   เคปเลอร ไดคนพบกฎซึ่งควบคุมการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห 
เรียกวา กฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะหเคปเลอร (Kepler’s Laws of Planetary Motion) 

 

 
 

การสงดาวเทยีมที่โคจรเปนรูปวงรีนั้นจะมตีําแหนงทีด่าวเทียมเขาใกลโลกมากที่สุดเรยีกวา เพอริ
จี (Perigee) และมีตําแหนงที่ดาวเทียมอยูหางจากโลกมากที่สุดเรียกวา อะโพจ ี (Apogee) ทําใหการ
เคล่ือนที่ตามทางวงโคจรเปลี่ยนแปลงไป 

วิถีโคจรแบบวงรีนี้ใชเมื่อนักวิทยาศาสตรตองการเรียนรุส่ิงตางๆที่อยูหางออกไปมากๆ เชน วิถี
โคจรของยานอวกาศเอกซปลอเรอรที่ 6 (Explorer VI) ซ่ึงถูกสงขึ้นไปวัดการแผรังสีความรอนของดวง
อาทิตย (Radiation) ในอวกาศ มีตําแหนงเพอริจีหางจากโลก 156ไมล สวนตําแหนงอะโพจี หางออกไป



จากโลก 26,300 ไมล ความเร็วของยานอวกาศขณะที่เขาใกลตําแหนงเพอริจีคือ 23,031 ไมลตอช่ัวโมงแต
เมื่อเขาใกลตําแหนงอะโพจคีวามเร็วจะเหลือเพียง 3,126 ไมลตอช่ัวโมง 

3. วิถีโคจรที่เขาจังหวะกับโลกหรือวิถีโคจรที่อยูกับที ่ (Synchronus หรือ Stationary Orbit) ซ่ึง
ดาวเทยีมจะอยูหางจากโลก 22,300 ไมล ดาวเทียมจะตองใชเวลา 24ช่ัวโมงเพื่อเดนิทางรอบโลก ซ่ึงเทากับ
เวลาที่โลกหมนุรอบตัวเอง 1 รอบ ซ่ึงวิถีโคจรแบบนี้ใชกับดาวเทียมซินคอม (Syncom) ซ่ึงเปนดาวเทียมที่
บรรจุเครื่องมือส่ือสาร ในการสงขึ้นไปจะใชจรวดเดลตายิงดาวเทียมใหอยูในวิถีโคจรรูปวงรีกอน 
ตําแหนงเพอรจิีอยูหางจากโลก 100 ไมล และตําแหนงอะโพจีอยูหางจากโลก 22,300 ไมล ขณะนั้น
ดาวเทยีมมีความเร็วเพยีง 3,275 ไมลตอช่ัวโมงหลังจากนั้นมอเตอรเล็กๆซ่ึงใชเชื้อเพลิงแข็งจะเริ่มตน
ทํางานเพิ่มความเร็วของดาวเทียมขึ้นเปน 6,870 ไมลตอช่ัวโมง ดาวเทียมซินคอมกจ็ะมวีิถีโคจรใหมตาม
ตองการ การผลักดันครั้งสุดทายเรียกวาอะโพจีคิค(Apogee Kick) 

4. วิถีโคจรขามขั้วโลก (Polar Orbit) วิถีโคจรแบบนี้ดาวเทียมจะถูกสงไปทางทิศเหนือหรือใต ทํา
ใหวิถีโคจรของดาวเทยีมขามทั้งขั้วโลกเหนอืและขั้วโลกใต ซ่ึงจะสามารถมองเห็นโลกทั้งโลกไดภายใน
เวลา 1 วัน 

 

 
ดาวเทียมประเภทตางๆ 
 1.ดาวเทียมสื่อสาร ทําหนาทีถ่ายทอดขาวสารรอบโลกระหวางพืน้ที่ที่อยูหางไกลมากจนเชื่อมโยง
ถึงกันดวยสายเคเบิลธรรมดาไดลําบาก ดาวเทียมส่ือสารทําหนาที่คลายกับหอสูงสงสัญญาณออกอากาศลง
มาจากอวกาศ หรือเปนสถานีถายทอดอัตโนมัติที่สงสัญญาณลงมายังรอยเทาของตน 
 ดาวเทยีมส่ือสารสวนใหญจะโคจรในวงโคจรที่อยูนิ่งเทยีบกับโลก ทําใหดาวเทียมอยูเหนือจุด
คงที่บนโลกเสมอ ดาวเทยีมส่ือสารสามารถนําสัญญาณจากเหตุการณทั่วโลกมาสูผูชมไดสดๆ เชนภาพ
การแขงขันกฬีาซีเกมส เปนตน หรืออาจเชื่อมโยงระบบโทรศัพทของเทศตางๆ ไดโดยตรงและประหยัด
คาใชจาย ธุรกิจกิจการเงินสวนมักจะใชบริการที่รวดเร็วของดาวเทยีมในรูปของการสงขอมูลคอมพิวเตอร 



หรือสงภาพของเอกสารดาวเทียมส่ือสารมายังอาจใชในการกระจายการศึกษาไปยังพืน้ที่หางไกล เชน
ประเทศอินโดนีเซียเปนประเทศที่ประกอบไปดวยเกาะมากมาย ติดตอถึงกันลําบาก แตไดใชดาวเทยีมปา
ลาปาในการสอนนักเรยีนตามเกาะตางๆดวยครูเพียงคนเดยีวที่ศนูยกลางเปนตน 
 

 
 

โทรศัพททางไกล 
 สัญญาณโทรศัพทขามทวีป จะใชเวลาหลายวินาทีในการเดินทางผานดาวเทียม ซ่ึงผูใชโทรศัพท
อาจสังเกตได จะแบงเปนขั้นตอนดังนี ้
 1.เสียงพูดจะเปลี่ยนเปนสัญญาณไฟฟา ซ่ึงจะเดนิทางไปในสายเคเบลิที่ชุมสายใกลบาน และ
ชุมสายกลาง และไปสุดทางที่สถานีภาคพื้นดิน โดยอาจผานสายเคเบิลหรือคล่ืนวิทย ุ
 2.สถานีภาคพื้นดินทําการประมวลสัญญาณ และยิงเปนคล่ืนวิทยุไปยงัดาวเทยีม 
 3.ดาวเทยีมสงสัญญาณกลับลงมายังสถานีรับภาคพื้นดนิ สัญญาณจะเดนิทางผานชุมสายไปยัง
โทรศัพทปลายทาง โดยตามเสนทางที่ผานไปนั้น สัญญาณจะไดรับการขยายและการประมวลหลายครั้ง 
 

อินเทลแซท 
 อินเทลแซทคือองคการของประเทศกลุมหนึ่ง ที่รวมกันเปนเจาของดาวเทียมส่ือสารชุดหนึ่งในวง
โคจรที่อยูนิ่งเทียบกับโลก ดาวเทียมชดุนี้จะติดตอกับสถานีภาคพื้นดินเฉพาะที่อยูในกลุมประเทศสมาชิก 



 ระบบดาวเทียมส่ือสารอีกระบบหนึ่งคือ ระบบดาวเทียมมอลนิยาของรัสเซีย ซ่ึงอยูในวงโคจร
คลาดศูนยยาวรี ดาวเทียมมอลนิยาหลายดวงจะอยูในตําแหนงที่พอเหมาะในวงโคจรเดียวกัน เมื่อดาวเทียม
ดวงหนึ่งโคจรลับขอบฟาไป ดาวเทียมอีกดวงหนึ่งจะโคจรขึ้นมาจากขอบฟาทิศตรงกันขามพอด ี ทําให
ส่ือสารกันไดตลอดเวลา จานสายอวกาศภาคพื้นดินของระบบนี้จะตองหันตามดาวเทียมอยางอัตโนมัติ 
 
ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ 
 ตามปกติเราจะใชดาวเทยีมในการรับสงสัญญาณโทรทัศนขามประเทศ แลวจึงสงออกอากาศโดย
เสาอากาศโทรทัศนบานธรรมดาไปตามบาน แตขณะนี้ประเทศที่มีพื้นที่กวางใหญจะมีดาวเทียมของ
ตนเองเพื่อสงรายการไปยังสถานีภาคพื้นดินในพื้นที่ทีห่างไกลภายในประเทศ แลวจึงสงสัญญาณตอไป
ทางเสาอากาศธรรมดา หรือทางสายเคเบิลไปตามบานตางๆ หรืออาจใชวิธีสงรายการโดยตรงจากดาวเทยีม
ไปยังจานรับสัญญาณตามบานก็ได 
 
ดาวเทียมออกอากาศตรง 
 จานสายอากาศขนาดเล็กบนตึกหรือในสวน อาจรับสัญญาณจากดาวเทียมส่ือสารไดโดยตรง ถา
จานนั้นอยูภายในรอยเทาของดาวเทยีม จัดเปนการรับสัญญาณออกอากาศโดยตรงจากดาวเทียม ทาํใหผูชม
โทรทัศนที่มีอุปกรณครบเครื่องสามารถรับโทรทัศนไดมากชองขึ้น ทั้งนี้จานสายอากาศจะตองหันชี้ไปยัง
ตําแหนงที่ถูกตองเหนือเสนศูนยสูตรของโลก 
 ในบางประเทศประชาชนอาจติดตั้งระบบรบัสัญญาณจากดาวเทยีมไดอยางอิสระ แตในบาง
ประเทศประชาชนจะตองมใีบอนุญาตถึงจะติดตั้งสถานภีาคพื้นดนิได อยางไรก็ตามในอนาคตทกุประเทศ
คงเปดเสรีมากขึ้น เพราะวาระบบดาวเทียมจะแพรหลายไปทั่วโลกโดยผานทางดาวเทียมออกอากาศตรง ที่
สงสัญญาณดวยกําลังสูง ทําใหสามารถใชจานรับสัญญาณขนาดเลก็ได ในปจจุบันจะเห็นวาจานรับ
สัญญาณดาวเทียมบนหลังคาบานตางๆ เปนภาพปกติที่เห็นไดทัว่ไปในหลายประเทศ 

2. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา (Weather Satellites) เปนดาวเทียมที่ทําหนาที่ตรวจความแปรปรวนของ
ลมฟาอากาศเพื่อการพยากรณอากาศ เชน ดาวเทยีมGSM-3ของประเทศญี่ปุนอยูสูงจากพืน้โลก 35,800 
กิโลเมตรดาวเทียม NOAA-8 และดาวเทียม NOAA-9 ของอเมริกา ซ่ึงอยูสูงจากพืน้โลก 840-960 กิโลเมตร 
ดาวเทยีมแวนการดอหมายเลข 2 ดาวเทียมชุดไทรอส (ไทรอสหมายเลข 1-8) 

3. ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ เปนดาวเทียมทีใ่ชเปนสถานีเคลื่อนที่สํารวจดูพื้นผวิโลก
และการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นบนโลก เชน ดาวเทยีมแลนตแซต ดาวเทยีมสปอต ดาวเทยีมมอส-1 

 



 
 

 

 4. ดาวเทียมนาํรอง นักเดินเรือไดสังเกตดาวฤกษเพื่อหาตําแหนงและทิศทางของเรือในการนํารอง
มาหลายรอยปแลว แตในปจจุบันเราใชดาวเทียมนํารองแทนดาวจริง ดาวเทียมจะสงสัญญาณวิทยุเพื่อบอก
คาตําแหนงของดาวเทยีมนั้น และบอกเวลาที่ถูกตองลงมาใหแกเรือ จากนั้นนักเดินเรือจะตองใชขอมลูจาก
สัญญาณของดาวเทียมพรอมกัน 4 ดวง เพื่อนํามาคํานวณหาตําแหนงของเรือบนโลก ประเทศรัสเซีย 
สหรัฐ และประเทศในยุโรป กําลังวางโครงการและกาํลังทดสอบระบบดาวเทยีมนาํรองระบบใหม เพื่อ
ปรับปรุงขอมูลใหถูกตองยิ่งขึ้น ดังเชนตวัอยางระบบใหมระบบหนึ่งดงัตอไปนี ้
แนฟสตาร 
 สหรัฐกําลังสรางและทดสอบระบบจีพีเอส (GPS = Global Positioning System) เพือ่ใชเปนระบบ
นํารองทั่วโลก ระบบนีใ้ชดาวเทียมแนฟสตาร 18 ดวง ซ่ึงกระจายอยูในวงโคจรรูปวงกลม 6 วง วงละ 3 
ดวง วงโคจรทุกวงจะอยูสูง 20,000 กม. จากพื้นโลก ซ่ึงสูงพอที่จะรอดพนจากการทําลายของชาติศัตรู 
ระบบนี้สามารถจะใชนําทางแกกองทัพ หรือขีปนาวุธ ใหไปถึงที่หมายได โดยท่ีขาศึกมิอาจสงสัญญาณ
รบกวนอยางเปนผลได 
 ดาวเทยีมแนฟสตาร เปนดาวเทยีมขนาดใหญที่มีความซับซอนมากประกอบดวยช้ินสวนถึงกวา 
33,000 ช้ิน แนฟสตารแตละดวงจะมีนาฬิกาอะตอม 4 เรือน ซ่ึงมีความผิดพลาดเพียง 1 วินาทใีนเวลา 
36,000 ป ดาวเทยีมจะสงสัญญาณแจงตําแหนงของตนและเวลาลงมายังโลกตลอดเวลา ผูที่อยูบนโลก
จะตองมีอุปกรณที่สามารถรับสัญญาณจากแนฟสตารคร้ังละ 4 ดวงพรอมกัน จึงจะสามารถคํานวณหา
ตําแหนงของยานพาหนะได ผลการคํานวณจะมีความผดิพลาดเพยีง 15 ม. สําหรับเครื่องบิน เราก็อาจ
คํานวณไดทั้งตําแหนงในแนวราบและแนวสูง สวนความเร็วของยานพาหนะจะสามารถคํานวณหาไดโดย
มีความผิดพลาดเพียง 0.1 ม./วินาท ี
 5. ดาวเทียมวิทยาศาสตร  ดาวเทยีมวิทยาศาสตรมีหนาที่สํารวจโลก หรือระบบสุริยะ หรือสํารวจ
อวกาศในหวงลึกมากออกไป ดาวเทยีมประเภทนี้เปนสถานสังเกตการณเหนือช้ันบรรยากาศซึ่งเตม็ไปดวย
เมฆและฝุนทีจ่ะบดบังสังเกตการณจากพืน้โลก และทําใหกลองโทรทรรศนบนโลกไมอาจเหน็วัตถุใน
อวกาศไดชัดเจน นอกจากนี้ช้ันบรรยากาศยังบดบังแสงจากวัตถุทองฟาทําใหปรากฏมืดมิดลงจนเห็นได



ยาก ดังนัน้ดาวเทียมซ่ึงขึ้นไปอยูเหนือช้ันบรรยากาศ   จึงสามารถเห็นภาพไดชัดเจนขึ้นและสงภาพนั้นลง
มาใหเราดไูด 
 ดาวและกาแลกซี่สงรังสีออกมาหลายชนดิ โดยเฉพาะเหตุการณรุนแรงตางๆ เชน การระเบิดของ
ดาวจะสงรังสีหลากหลายมาก อยางไรก็ตาม ช้ันบรรยากาศของโลกจะกั้นรังสีสวนใหญไมใหตกถงึพื้นดิน 
รังสีเหลานี้จึงตองตรวจจับและวัดโดยเครือ่งมือดาวเทยีม หรือสถานีอวกาศ 
 
การศึกษาดวงอาทิตย 
 ดวงอาทิตยคือดาวฤกษที่อยูใกลโลกท่ีสุด นักวิทยาศาสตรที่ศึกษาดวงอาทิตยจึงอาจลวงรูไปถึง
ดาวฤกษอ่ืนๆโดยทั่วไปได นอกจากนี้นกัวิทยาศาสตรยงัไดศึกษาอิทธิพลของดวงอาทิตยที่มีตอส่ิงแวดลม
ในโลกเชน การระเบิดของกาซหรือที่เรียกวากาซลุกจาบนดวงอาทิตย จะมีผลตอภูมอิากาศและการสื่อสาร
ทางวิทยุบนโลก ดาวเทียมวิทยาศาสตรและนกับินบนสถานอีวกาศจึงตองทําการวัดและบันทึก
ปรากฏการณทุกชนิดบนดวงอาทิตย 
 
 
อวกาศใกลโลก 
 ดาวเทยีมในยคุแรกไดเคยวดัอนุภาคฝุนนอกโลก เพื่อทดสอบอันตรายที่จะเกิดตอยานอวกาศหรือ
มนุษย ปรากฏวาฝุนไมเปนอันตรายแตอยางใด ในปจจุบันดาวเทียมหันมาวดัโซนในชั้นบรรยากาศของ
โลก โอโซนนี้เปนกาซออกซิเจนชนดิหนึ่งมหีนาทีป่องกันโลกจากรังสีเหนือมวงที่มีอันตรายจากดวง
อาทิตย จากขอมูลของดาวเทียมแสดงวาชัน้โอโซนกําลังถูกทําลายดวยมลพิษของมนษุย 
 
ลมสุริยะ 
 ดวงอาทิตยพนลําอนุภาคออกสูอวกาศอยางสม่ําเสมอ อนุภาคเหลานีเ้รียกวาลมสุริยะ เมื่ออนุภาค
เดินทางมาถึงโลกจะถูกสนามแมเหล็กโลกกักไว กลายเปนแถบรังสีคาดไปรอบโลกเรียกวาแถบรังสีแวน
แอลเลน ซ่ึงเปนสิ่งหนึ่งที่คนพบโดยดาวเทยีม  
 
กลองโทรทัศนอวกาศ 
 กลองโทรทัศนอวกาศถูกสงขึ้นไปกับยานขนสงอวกาศใน พ.ศ. 2533 เมื่อยานขนสงขึ้นไปได
ระดับแลวแขนกลไดยกกลองออกจากหองบรรทุกสัมภาระหลังจากนัน้แผงเซลลแสงอาทิตย 2 แผงไดเปด
กางออกโดยอตัโนมัติ กลองโทรทัศนอวกาศเปนดาวเทยีมที่โคจรรอบโลกโดยอยูสูงจากพื้นดิน 500 กม. 
นักบินอวกาศจากยานขนสงอวกาศหรือสถานีอวกาศ อาจสามารถซอมกลองนี้ไดกลางอวกาศ การซอม
คร้ังแรกคงจะเปนการปรับโฟกัสของกระจกเงาใหชัดเจนขึ้น 



 กลองโทรทรรศนอวกาศไมใชกลองที่ใหญที่สุด กลองที่ใหญกวามีอยูบนพื้นโลก แตกลองโทร?
ศนอวกาศสามารถเห็นวัตถุไดไกลถึง 7 เทาหรือเห็นวัตถุที่มีแสงสวางนอยกวา 50 เทาของที่เห็นจากกลอง
ที่ใหญที่สุดบนโลก 
 
การคนพบในอวกาศ 
 สังเกตการณจากอวกาศ จะทําใหนกัวิทยาศาสตรสามารถเรียนรูถึงวิวฒันาการของจกัรวาล รังสีที่
มาถึงดาวเทียมอาจจะผานการเดินทางมายาวนานมาก และบางทีก็มาจากเหตกุารณผิดปกติ เชน การระเบิด
ของดาวที่เกดิขึ้นเมื่อหลายพนัลานปมาแลวเมื่อจกัรวาลยงัเยาววยัอยู 
 ดาวเทยีมไดตรวจพบรังสีเอกซจากอวกาศ ซ่ึงอาจมาจากหลุมดํา หลุมดําคือวัตถุที่สงแรงดึงดูด
ออกมาเขมขนมาก จนไมมอีะไรหนหีลุดออกมาได แมกระทั่งแสงสวางก็หนีออกจากหลุมดําไมได หลุม
ดําอาจเกดิจากการยุบตัวของดาวขนาดใหญ แลวตอมากาซจากดาวทีอ่ยูใกลเคยีงก็ไกลวนตกลงไปในหลุม 
และแผรังสีเอกซออกมา 
 ดาวเทยีมไดทาํการคนพบทีน่าตื่นเตนครั้งหนึ่งคือ ไดพบวงแหวนรอบดาวเวกา ซ่ึงอาจเปนวง
แหวนของระบบดาวเคราะห แสดงวาอาจมีดาวเคราะหภายนอกระบบสุริยะของเรา 
กลองโทรทัศนอวกาศทํางานอยางไร 
 กลองนี้มีหลักการทํางานเหมือนกับกลองโทรทรรศนบนโลกดังนี้คือ รังสีจะตกกระทบกระจกเงา
ปฐมภูมิกอนเปนจุดแรก แลวสะทอนไปยังกระจกเงาทตุิยภูมิที่อยูขางหนา กระจกทุติยภูมจิะสะทอนรังสี
กลับผานรูตรงกลางของกระจกปฐมภูมิ เขาสูเครื่องตรวจจับรังสี ซางจะวัดรังสีเหนอืมวงรังสีใตแดงและ
แสงสวาง ขอมูลที่รวบรวมไดจะสงตอมายังคอมพิวเตอรบนโลก เพื่อทําการประมวลผลแลวจงึสงไปยัง
นักดาราศาสตร เพื่อทําการวิเคราะหในทาสุด 
 
 6. ดาวเทียมทหาร ดาวเทยีมทั่วไปอาจใชประโยชนในทางทหารไดดวย เชน ดาวเทยีม
ส่ือสารอาจใชในการติดตอระหวางกองทัพกับฐานทัพ และใชในการรับสัญญาณจากสายลับ หรือจาก
อุปกรณสอดแนมอัตโนมัตทิีต่ั้งทิ้งไวในแดนขาศึก สัญญาณจากสายลับและอุปกรณเหลานี้จะตองเขารหัส 
ซ่ึงผูรับสัญญาณจะถอดรหัสไดก็ตอเมื่อมีเครื่องรับชนิดพิเศษที่ทําไวเพื่อการนี้โดยเฉพาะเทานัน้ 
นอกจากนี้ทางการทหารยังอาจใชดาวเทยีมอุตุนิยมวิทยาธรรมดาในการบอกสภาพอากาศที่เหมาะสม
สําหรับปฏิบัติการ เชน เสนาธิการจะตองทราบขอมูลจากดาวเทียมวาพื้นทีไ่หนจะแจมใสปราศจากเมฆ 
เพื่อจะไดส่ังดาวเทียมจารกรรมใหไปทําการถายภาพ ณ ที่นั้น 
 ดาวเทยีมทหารลวนๆมักจะเปนความลับของทุกประเทศ และบางทีดาวเทียมพลเรือนก็อาจมีการ
ติดตั้งอุปกรณพิเศษเสริมเขาไปเพื่อใชงานทางทหาร 
 
 



การถายภาพจารกรรม 
 ดาวเทยีมสามารถสืบความลับของขาศึกไดโดยไมเปนอันตราย ดาวเทียมบางดวงจะถายภาพดวย

กลองโทรทัศน แลวสงเปนสัญญาณไฟฟาลงมา แตดาวเทียมบางดวงใชฟลมในการถายภาพ เพราะจะได
ภาพที่มีรายละเอียดมากกวา เสร็จแลวดาวเทยีมจะทิง้ฟลมลงมาในกลองกันความรอน เสนทางเขาสู
บรรยากาศของกลองจะมีการคํานวณไวอยางละเอียด จนสามารถสงเครื่องบินขึ้นไปดกัเก็บลงมาได 
ดาวเทยีมจารกรรมบางดวงกอ็าจติดตั้งเครือ่งรับรังสีใตแดง ซ่ึงจะถายภาพและสงภาพลงมาเปนสัญญาณ
ดิจิตอล ดาวเทียมจารกรรมที่มีช่ือวาดาวเทียมบิกเบิรดมีกลองถายภาพที่ทรงอานุภาพมาก ขนาดสามารถ
เห็นคนบนพื้นดินไดจากความสูงถึง 161 กิโลเมตร ฟลมถายภาพของดาวเทยีมนี้จะถูกทิ้งลงมาในกลอง
ดังที่กลาวแลว 
 
ดาวเทียมจารกรรมที่ใชเรดาร 
 ดาวเทยีมเรดารสามารถติดตามเปาที่เคล่ือนที่อยูเสมอได เชน เรือรบ ดาวเทยีมเรดารบางชนิด
จะตองใชเตาปฏิกรณนิวเคลียร เพื่อผลิตกระแสไฟฟาใหแกระบบเรดาร หลังจากเลิกใชงานแลว ดาวเทียม
ประเภทนี้จะตองไมใหตกเขาสูช้ันบรรยากาศ เพราะจะเกิดรังสีที่เปนอนัตรายมาก ดังนั้นจะตองมีจรวด
ภายในตวั ยิงใหดาวเทียมขึ้นสูวงโคจรที่สูงขึ้น ซ่ึงดาวเทยีมจะโคจรอยูไดอีกหลายรอยป 
 ดาวเทยีมจารกรรมอีกแบบหนึ่งจะตดิตั้งเครื่องรับวิทยุ เพือ่ดักฟงสัญญาณวิทยุและเรดารจากขาศึก 
ดาวเทยีมประเภทนี้มีช่ือวาเฟรเรท ซ่ึงแปลวานักสืบ 
 
อาวุธเลเซอร 
 เราอาจใชดาวเทียมเปน “เพชฌฆาต” ในการทําลายอุปกรณของขาศกึ โดยวิธีการตางๆ เชนตัว
ดาวเทยีมอาจพุงเขาใกลเปาหมาย แลวระเบิดตัวเองพรอมทั้งเปา หรือดาวเทยีมอาจใชลําแสงเลเซอรทําลาย
ดาวเทยีมอ่ืน หรือขีปนาวุธของขาศึก ลําแสงเลเซอรที่วานี้คือลําแสงที่มีพลังงานเขมขนมาก นอกจากนี้เรา
ยังอาจทําลายดาวเทยีมขาศกึไดโดยยิงขีปนาวุธจากเครื่องบิน ซึ่งเปนขีปนาวุธทีส่ามารถแสวงหาแหลง
ความรอนในตวัดาวเทียมได ในปจจุบนันกัวิทยาศาสตรกาํลังทําการทดลองเพื่อสราง “ดาวเทยีมมืด” ที่ไม
แผแสงสวางหรือความรอนใหขาศึกจับไดเลย 
 
ระบบเตือนภัย 
 ดาวเทยีมบางดวงทําหนาที่เตือนภัยลวงหนาของอาวุธนวิเคลียร โดยใชอุปกรณตรวจจับรังสีความ
รอนที่สามารถจับไอรอนของขีปนาวุธนวิเคลียรได ขณะเดียวกนัดาวเทียมก็อาจถายภาพของขีปนาวุธได
ดวย เพื่อเปนการปองกันความผิดพลาดของระบบตรวจจับความรอน ดาวเทียมชนิดนี้สามารถตรวจจับ
ขีปนาวุธไดเกอืบจะทันทีที่ขปีนาวุธเริ่มจุดติด นอกจากใชดาวเทยีมเตือนภัยตางหากแลว ระบบเตือนภัยทัง้
ระบบยังอาจตดิตั้งไปกับดาวเทียมทางทหารดวงอื่น หรือดาวเทยีมพลเรอืนธรรมดาก็ได 



 7.ดาวเทียมไทยคม 
ดาวเทียมไทยคม 1A และดาวเทียมไทยคม 2  
 ดาวเทยีมไทยคม 1A และดาวเทียมไทยคม 2 เปนดาวเทียมรุนแรกของโครงการดาวเทียมไทยคม 
ดาวเทยีมทั้ง 2 ดวงเปนดาวเทียมรุน HS-376 ผลิตโดย บริษัท ฮิวจ แอรคราฟท ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ
บริษัทโบอิ้งในปจจุบัน พืน้ที่การใหบริการยานความถี ่ C-Band ของดาวเทยีมไทยคม 1A และดาวเทยีม
ไทยคม 2 ครอบคลุมประเทศไทย ลาว กัมพูชา เมียนมาร เวียดนาม มาเลเซีย ฟลิปปนส เกาหลี ญี่ปุน และ
ชายฝงตะวันออกของประเทศจีน โดยมีความแรงของสัญญาณดานขาลง (Down Link) ณ ประเทศไทย 36 
dBW (เดซิเบลวัตต) สวนพื้นที่การใหบริการในยานความถี่ Ku-Band ของดาวเทียมไทยคม 1A และ
ดาวเทยีมไทยคม 2 ครอบคลุมประเทศไทยและประเทศในแถบอินโดจีน โดยมีความแรงของสัญญาณดาน
ขาลง (Down Link) 50 dBW (เดซิเบลวัตต)  
 

 
 
 
 

การออกแบบ ดาวเทยีมรุน HS-376 แบบ Dual Spin 

กําลัง 800 วัตต เมื่อส้ินสุดอายุการใชงาน 

น้ําหนกัขณะสงขึ้นวง 1,080 กิโลกรัม 



โคจรในอวกาศ 

มวลในวงโคจร 
เมื่อเร่ิมใชงานจะมีน้ําหนกั 629 กิโลกรัม เมื่อส้ินสุดการใชงานจะมีน้ําหนัก 450 
กิโลกรัม  

อายุการใชงาน 15 ป. 

จํานวนชองสัญญาณ 

C-Band ดาวเทียมไทยคม 1A มีจํานวน 12 ทรานสพอนเดอร ดาวเทยีมไทยคม 2 มี
จํานวน 10 ทรานสพอนเดอร โดยความถี่ของชองสัญญาณของดาวเทียมทั้งสอง
ดวงอยูที่ 36 เมก็กะเฮิรซ สวน Ku-Band ดาวเทียมไทยคม 1A และดาวเทียมไทย
คม 2 มีจํานวนดวงละ 3 ทรานสพอนเดอร โดยความถี่ชองสัญญาณ ของดาวเทยีม
ทั้งสองดวงอยูที่ 54 เม็กกะเฮริซ  

ความกวางของ
ชองสัญญาณ 

C-Band = 500 เม็กกะเฮิรซ Ku-Band = 250 เม็กกะเฮิรซ 

ตําแหนงวงโคจร 
ดาวเทยีมไทยคม 1A อยูที่ตําแหนงวงโคจร 120 องศาตะวนัออก  
ดาวเทยีมไทยคม 2 อยูที่ตําแหนงวงโคจร 78.5 องศาตะวนัออก  

บริษัทนําสงดาวเทียม
ขึ้นสูวงโคจร 

บริษัทเอเรียนสเปซ ประเทศฝรั่งเศส 

วันกําหนดสง
ดาวเทยีมขึ้นสูวงโคจร 
และวนัที่เร่ิม
ใหบริการ  

ดาวเทยีมไทยคม 1A  
ถูกสงขึ้นสูวงโคจรเมื่อวันที ่17 ธันวาคม 2536  
มีการยายตําแหนงวงโคจรจาก 78.5 องศาตะวนัออก ไปที่ตําแหนงวงโคจร 120 
องศาตะวนัออก เมื่อเดือนพฤษภาคม 2540  
เร่ิมใหบริการ  
ดาวเทยีมไทยคม 1 เมื่อเดือนมกราคม 2537  
ดาวเทยีมไทยคม 1A เมื่อเดอืนมิถุนายน 2540  
ดาวเทยีมไทยคม 2  
ถูกสงขึ้นสูวงโคจรเมื่อวันที ่7 ตุลาคม 2537 
เร่ิมใหบริการในเดือนธันวาคม 2537  

 
ดาวเทียมไทยคม 3 
 ดาวเทยีมไทยคม 3 เปนดาวเทียมรุน 3 แกน ผลิตโดย บริษัท อัลคาเทล สเปซ ซิสเต็ม 
ประกอบดวยยานความถี่ C-Band จํานวน 25 ทรานสพอนเดอร และยานความถี ่ Ku-Band จํานวน 14 
ทรานสพอนเดอร โดยยานความถี่ C-Band Global Beam ของไทยคม 3 ครอบคลุมพื้นที่ 4 ทวีป คือเอเชีย, 



ยุโรป, ออสเตรเลีย และแอฟริกา สวนพืน้ที่การใหบริการของ Spot Beam ในยานความถี่เคย-ูแบนดนั้น
ครอบคลุมประเทศไทย และประเทศในภมูิภาคอินโดจนี สวน Steerable Beam ในยานความถี่ Ku-Band 
ของดาวเทยีมไทยคม 3 สามารถใหบริการในพื้นทีใ่ดพืน้ที่หนึ่งในสี่ทวปีไดอีกดวย  
 

 

 

การออกแบบ ดาวเทยีมรุน Spacebus-3000A ซ่ึงเปนดาวเทียมรุน 3 แกน 

กําลัง 5,300 วัตต เมือ่ส้ินสุดอายุการใชงาน 

น้ําหนักเม่ือสงขึ้นสู
วงโคจรในอวกาศ 

2,652 กิโลกรัม 

มวลในวงโคจร 
เมื่อเร่ิมใชงานจะมีน้ําหนกั 1,560 กิโลกรัม เมื่อส้ินสุดการใชงานจะมีน้าํหนัก 1,160 
กิโลกรัม  

อายุการใชงาน 14 ป 

จํานวนชองสญัญาณ 

C-Band  
C-Band Global Beam จํานวน 7 ทรานสพอนเดอร  
C-Band Regional Beam จํานวน 18 ทรานสพอนเดอร มีความถี่ของชองสัญญาณใน
ยานความถี่ซีแบนดเทากับ 36 เม็กกะเฮิรซ  

Ku-Band  



Ku-Band Spot Beam จํานวน 7 ทรานสพอนเดอร แบงเปน 2 ชองทรานสพอนเดอร 
มีความถี่ของชองสัญญาณ เทากับ 54 เม็กกะเฮิรซ สวนอกี 5 ชองทรานสพอนเดอร 
มีความถี่ของชองสัญญาณเทากับ 36 เม็กกะเฮิรซ  
Ku-Band Steerable Beam มีความถี่ของชองสัญญาณเทากับ 36 เม็กกะเฮิรซ  

ความกวางของ
ชองสัญญาณ 

C-Band เทากบั 500 เม็กกะเฮิรซ  
Extended C-Band เทากับ 300 เม็กกะเฮิรซ  
Ku-Band เทากับ 500 เม็กกะเฮิรซ  

ตําแหนงวงโคจร 78.5 องศาตะวนัออก  

บริษัทนําสงดาวเทียม
ขึ้นสูวงโคจร 

บริษัทเอเรียนสเปซ ประเทศฝรั่งเศส 

วันท่ีกําหนดสง 
ดาวเทียมขึ้นสูวง
โคจร 

16 เมษายน 2540 

วันท่ีเร่ิมใหบริการ พฤษภาคม 2540 
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 8. ดาวเทียมไทพัฒ 
ความเปนมา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครไดมีความตั้งใจที่ จะพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ใหสอด คลองกับการเปลี่ยน แปลงและพฒันาของเทคโนโลยี ที่เกิดขึน้อยางตอเนื่องตลอดเวลา ซ่ึงใน ราว
ปลายปพ.ศ.2538 ภาคธุรกิจมีความ ตองการวิศวกรใน ทุกสาขาโดยเฉพาะ อยางยิ่ง วิศวกรสาขา
โทรคมนาคม ที่มี ความรู ความเขาใจเรื่อง การสื่อสาร ผานดาวเทยีมที่มีการขยายตวัออกไป ในภมูิภาคนี้
เปนอยางมากรวมทั้งการใช ประโยชนจากดาวเทยีม ในดานอืน่แต การผลิตบุคคลากรสาขาเหลานี้
จําเปนตอง มกีารเรียนการสอนที่ถูกตองมีหองปฏิบัติ การใหนักศกึษา ไดทดลองอยางจริงจัง มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร จึงได ดาํเนินโครงการถายทอด เทคโนโลยี การออกแบบสรางและทดสอบดาวเทียม 
ขนาดเล็กจาก The University of Surrey ประเทศอังกฤษ โดยไดเซน็สัญญา ความ รวมมือเมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2538 

 มหาวิทยาลัยฯ ไดสงอาจารยของ มหาวิทยาลัยฯ 11 คน และวิศวกร ของบริษัท UCOM 1 คน ไป
เร่ิมโครงการที่ประเทศ อังกฤษเมื่อเดือน เมษายน 2539 ซ่ึงคณะทํางานไดเรียนรูพื้นฐานการ ออกแบบ
ดาวเทยีม การสรางและการทดสอบดาวเทยีมโดยไดทําการสราง ดาวเทียม เพื่อใช งานจริงชื่อ TMSAT 
(Thai Micro-Satellite) เสร็จสิ้น เมื่อเดือน เมษายน 2540 รวมเวลาทั้งส้ิน 1 ปเต็ม นับเปนดาว เทียมดวง
แรก ที่ออกแบบและสรางโดยคนไทย อีกทั้งเปนกาวแรก ที่ประเทศไทย เขาสูกจิการอวกาศอยางเชน
ประเทศที่พัฒนาแลว 

ดาวเทยีมไทพฒัไดถูกติดตั้งกับดาวเทียมหลักชื่อ Resure-4 ของรัสเซีย รวมกับดาวเทียมขนาดเล็ก
อีก 4 ดวง จากนั้น ดาวเทียมไทพัฒที่สรางขึ้น ถูกปลอยเขาสูวงโคจรเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2541 ดวย
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จรวด Zenith-II จากฐานยิงเมอืง Baikanur ประเทศ Kazakstan เมื่อเวลา 13.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย 
ดาวเทยีม TMSAT ตอมาไดรับ พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเดจ็พระเจา อยูหวัฯ พระราชทาน ช่ือ
วาดาวเทียม 'ไทพัฒ' เมื่อเดือนตุลาคม 2541 
 
คุณสมบัต ิ

ดาวเทยีมไทพฒัมีขนาด 35 x 35 x 60 ซม3 น้ําหนักประมาณ 50 กิโลกรัม ภาพทางดานซายเปน
โครงสรางของดาวเทยีม ที่มีแผงโซลาเซลแบบแกเลี่ยม อะเซไนดติดอยูโดยรอบ ภายในมีระบบ
คอมพิวเตอร 4 ชุด ชุดสื่อสารยานความถีว่ิทยุสมัครเลน 1 ชุด การรักษาเสถียรภาพดาว เทยีมใหกลองถาย
ภาพชี้มายังโลกตลอดเวลาใช Gravity gradient boom ที่มีน้ําหนกัของ Tip mass 2 กิโลกรัมติดอยูที่ปลาย
ยาว 6.28 เมตร Gravity gradient boom นี้ติดอยูดานบนของดาวเทยีม นอก จากนี้ยังมี 3-axis wheel และ 
Magnetorquer 

 
 
ดาวเทยีมไทพฒัโคจรรอบโลกเปนแบบวงโคจรต่ํา (Low earth orbit) มีความสูงเฉลี่ยจากผิวโลก 

815 กิโลเมตร ในแนวที่ผานขั้วโลกเหนือและ ใต การโคจรแตละรอบใชเวลา 101.2 นาที ทําใหโคจรรอบ
โลกวันละ 14.2 คร้ัง แตละครั้งของการโคจรจะผานเสนแวงที่เล่ือนออกไปประมาณ 25 องศา ทําให
ดาวเทยีมไทพฒัมีการโคจรผานทุกพื้นทีใ่นโลก และจะ ผานประเทศไทยทุกวันเวลาประมาณ 8.30-12.30 
น. 2-3 คร้ัง และเวลา 20.30-00.30 น. 2-3 คร้ัง แตละครั้งมีเวลาใหสถานีภาคพื้นดนิติดตอ กับดาวเทียม
ประมาณ 17 นาที เสนประในภาพขางบนแสดงแนวทางโคจร ของดาวเทียมไทพัฒใน 1 วัน 

การสื่อสารกับดาวเทยีมไทพฒัเปนแบบดิจติอล ในยานความถี่นัก วิทยสุมัครเลน ความถี่สัญญาณ
ขาขึ้น 145.25 MHz และความถี่ สัญญาณขาลง 436.25 MHz ซ่ึงนักวิทยุสมัครเลนทั่วโลกที่อยู ในรัศม ี
3,000 กิโลเมตรจากตําแหนงที่ดาวเทยีมไทพัฒโคจรอยู สามารถสื่อสารกับดาวเทยีมไดโดยตรง โดยไม
ตองเสียคาใชจาย ดังตัวอยางในรูปขางบนเมื่อดาวเทยีมอยูบริเวณประเทศไทยจะ ทาํใหผูที่อยูในภมูิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต เกอืบทั้งหมดสามา รถติดตอกับดาวเทยีมไทพัฒได อันจะกอใหเกิดประโยชนตอ
การ ศึกษาคนควาของประชาชนไดโดยตรง 

 



 
 

ภาพถายมุมกวางภาพแรกจากดาวเทียมไทพัฒบริเวณทะเลแดง ถายเมือ่ 12 สิงหาคม 2540
คุณสมบัติของดาวเทยีมไทพฒัอีก อยางหนึ่งคือความสามารถในการถายภาพ ในการใชดาวเทยีมไท พัฒ
เพื่อการถายภาพระยะไกลนัน้ ดาวเทียมไทพัฒมีกลองถาย ภาพมุมกวางซึ่งสามารถถายภาพในยานแสง
ใกลอินฟาเรดขนาด 578x576 จุดไดดวยการถายเพียงครั้งเดียว ซ่ึงแตกตางจาก ดาวเทียมถายภาพอื่นที่
ถายภาพทีละเสนทําใหภาพที่ไดจากดาว เทียมไทพฒัไมตองไปผานกระบวนการแกไขการเอยีงของภาพ 
ดังนั้นที่ความละเอียดของการถายภาพที่เทากันแลว ภาพจากดาว เทยีมไทพัฒจะชดัเจนกวา ภาพที่ไดจาก
กลองมุมกวางนั้นครอบ คลุมพื้นที่ประมาณ 1156x1152 ตารางกิโลเมตร ภาพที่ไดมี ประโยชนในการดู
สภาพภูมิอากาศ การเกิดของเมฆและพายุ รวมทั้งการตรวจสอบพื้นที่มมุกวาง 

ดาวเทยีมไทพฒัยังมี กลองถายภาพมุมแคบอีก 3 กลองเพื่อ ถายภาพในยานแสงสีแดง (0.61-0.69 
nm.) เขียว (0.50-0.59 nm.) และใกลอินฟาเรด (0.81-0.89 nm.) แตละภาพที่ไดมีขนาด 1024x1024 จุด ทํา
ใหถายภาพไดพื้นที่ประมาณ 90x90 ตารางกิโลเมตร ภาพถายนี้สามารถนําไปใชในการสํารวจ 
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม แหลงน้ํา เมือง เปนตน เมื่อตองการที่จะใหดาวเทียมถายภาพทีใ่ดในโลกก็
กําหนด พกิัดที่ตองการใหกบัดาวเทยีม เมื่อดาวเทยีมโคจรผานไป กจ็ะทําการถายภาพแลวเก็บภาพไวใน
หนวยความจําของดาว เทียม ซ่ึงหนวยความจําของดาวเทยีมมีขนาด 128 เมกะไบต (128 ลานไบต) ทําให



สามารถเก็บจํานวนภาพไดสูงสุดประมาณ 128 ภาพ เมื่อดาวเทยีมโคจรมาในรัศมีที่สถานีภาคพื้นดินซึ่งตั้ง 
อยูที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดตอไดก็จะเริ่มการ สงขอมูลภาพลงมา 

 

 
 

ภาพที่ถายจากดาวเทยีมทั้ง 3 กลองใน 3 ยานแสงที่ถูกสง ลงมายังสถานีภาคพื้นดินจะถูกนํามา
รวมกันเปนภาพ สามารถทําความเขาใจไดโดยงาย  
 

การดูดาวเทียม 
 ดาวเทยีมอาจปรากฏใหเหน็ไดในเวลากลางคืน โดยเราไมตองใชอุปกรณในการดูแตอยางใด 
อยางไรก็ตามกลองสองตาอาจชวยใหเห็นดาวเทยีมไดดขีึ้น นักวิทยาศาสตรจะใชตําแหนงและความเร็ว
ของดาวเทยีมที่มองเห็นนี้ ในการศึกษาแรงดึงดูดของโลก ทั้งนี้เพราะวาทางเดินของดาวเทยีมจะเปลี่ยนไป
ตามการเปลี่ยนแปลงของแรงดึงดูดของโลก 
 

ดาวเทียมปรากฏอยางไร 
 ดาวเทยีมและสถานีอวกาศจะสะทอนแสงอาทิตยเชนเดียวกับดวงจนัทร ทําใหเรามองเห็นไดใน
เวลากลางคืน ความสวางของดาวเทยีมจะขึ้นกับขนาดของดาวเทยีมวัสดุที่เคลือบผิวและระยะไกลของวง
โคจรเชนสถานีอวกาศขนาดใหญที่โคจรอยูต่ํา จะเปนที่เห็นไดงายท่ีสุด เราจะเห็นวาสถานีประเภทนี้วิ่งไป
บนทองฟาดวยความเรว็ประมาณเทากับเครื่องบินที่บินในระดับสูง ดาวเทียมจะปรากฏเหมือนดาวจริงที่วิ่ง
ไปบนทองฟา แตเมื่อวิ่งเขาไปในเงาโลก ดาวเทียมนั้นก็จะมองไมเหน็ 
 
 



วิธีมองหาดาวเทียม 
 ใหมองหาดาวเทียมในเวลากลางคืนที่ทองฟาแจมใส โดยยืนในบริเวณที่มืดปราศจากแสงรบกวน 
และปดแสงไฟฟาในบริเวณใกลเคียงดวย เวลาที่เหมาะคอืเวลาหลังจากดวงอาทิตยตกแลว 1 ถึง 2 ช่ัวโมง 
เพราะขณะนัน้เงาของโลกยังไมขึ้นสูงพอที่จะบดบังดาวเทียมในวงโคจรระดับต่ําได คําแนะนําสุดทายคือ 
ใหมองไปในแนวของเสนศนูยสูตร ซ่ึงจะมีโอกาสเห็นดาวเทียมไดมาก 
 

ขาวของดาวเทียมท่ีจะมาปรากฏ 
 การมองหาดาวเทียมไมใชเร่ืองงาย ดังนั้นหนังสือพิมพในทองถ่ินมักจะตีพิมพตําแหนงของ
ดาวเทยีมที่จะเปนไดในอาณาบริเวณ 100 กม. จากเมืองที่บอกไวในคําตีพิมพนั้นสมาคมทางดาราศาสตรก็
อาจใหขอมูลเกี่ยวกับ ตําแหนงของดาวเทยีมได 

 
การถายภาพดาวเทียม 
 ทานอาจถายภาพดาวเทยีมไดตามขั้นตอนรายละเอียดขางลางนี้ โดยทานจะตองหนักลองไปใน
ทิศทางที่ทานทราบวาดาวเทยีมจะปรากฏ 

1. ตั้งขากลองใหอยูนิ่งบนสามขาหรือพื้นที่มั่นคง 
2. ตั้งหนากลองที่ B ซ่ึงจะทําใหหนากลองเปดอยูตลอดเวลา 
3. หันกลองไปในทิศที่เห็นดาวเทยีมและเดหนากลองไวนานประมาณ 5 นาที 
 

ดาวเทียมลุกไหม 
 ดาวเทยีมจะลุกไหมสวางมาก เมื่อตกลงมาในชั้นบรรยากาศ โดยเฉลี่ยจะมดีาวเทียมลุกไหม
ประมาณสัปดาหละ 2 ดวง แตการลุกไหมอาจเกิดในตอนกลางวัน ซ่ึงมองไมเห็น อยางไรก็ตามเราไมอาจ
ทราบลวงหนาไดวาจะมดีาวเทียมลุกไหมทีไ่หนและเมื่อไรบาง 
 

การสรางดาวเทียม 
 ดาวเทยีมทุกดวงไดรับการสรางใหสามารถทํางานไดอยางถูกตอง คลอดชั่วอายุการทํางานของ
ดาวเทยีมนั้น ซ่ึงอาจจะนานถึง 10 ป แตดาวเทยีมกาจเสียไดบอยๆ เชน ดาวเทยีมที่อยูในวงโคจรต่ําบาง
ดวง ซ่ึงจะตองไดรับการซอมแซมจากนกับินในยานขนสงอวกาศ ช้ินสวนทุกชิ้นของดาวเทยีมจะตอง
สรางใหทนทานตอความเรง และการสั่นสะเทือนในขณะที่สงขึ้นไป และเมื่อเขาสูวงโคจรแลว ช้ินสวน
บางชิ้นก็จะตองไดรับการปกปองอยางดีจากการชนโดยเศษวัสดใุนอวกาศและจากรงัสีของดวงอาทิตย 



 ผูออกแบบดาวเทียมจําเปนตองคํานึงถึงปญหาตางๆขางตน และจะตองทําใหช้ินสวนทุกชิ้นตอกัน
จนเปนดาวเทยีมที่มีน้ําหนักและขนาดพอเหมาะ มีสมดุลพอดี ช้ีหนัไปในทางทีถู่ก และมีการรักษา
อุณหภูมิอยางถูกตอง 
 รูปรางและน้าํหนัก   
  ดาวเทยีมตองมีน้ําหนกัเบารวมทั้งเชื้อเพลิงในดาวเทยีมก็ตองเบา ยานที่จะนําดาวเทยีมขึ้น
สูวงโคจรจึงจะทํางานไดสะดวก ดาวเทียมยงัตองสามารถพับได เพื่อใหใสเขาไปพอดีในปลายจรวด หรือ
ในหองบรรทกุสัมภาระของยานขนสงอวกาศ  

 
วัสดุสําหรับกอสรางดาวทียม 

                วัสดุที่ใชสรางดาวเทยีมจะตองเบา แตมีความแข็งแรงพอที่จะทนตอความเรงในขณะที่สง
ขึ้นได  วัสดุทีใ่ชในดาวเทยีมจึงมักจะทําดวยเสนใยคารบอนและอะลมูิเนียมซ่ึงอะลูมิเนียมจะตองประกอบ
แบบเสริมกําลังเปนพิเศษโดยทําเปนแผนโครงสรางรังผ้ึง แผนรังผ้ึงนี้จะใชเปนโครงสรางของแผงเซลล
แสงอาทิตย ไทเทเนียมก็เปนวัสดุอีกชนิดหนึ่งที่ใชในดาวเทียม เพราเปนโลหะที่มีความแข็งแรงมากถึงแม
จะอยูในที่ซ่ึงรอนจัด ไทเทเนยีมมักใชเปนหมุดย้ําที่สามารถรับน้ําหนักไดมาก 
 อุณหภูมิ 
  ดาวเทยีมดานที่รับแสงแดดจะรอนมาก แตกานที่อยูในเงาจะเย็นมาก ดังนั้นเราตองติดตั้ง
ฉนวนกันความรอนร่ัวไหลในดานเย็น และติดตั้งกระจกเงาสะทอนแสงในดานรอนอุปกรณบางชิ้น เชน 
แบตเตอรี่ จะรอนมากขณะใชงาน ดังนั้นตองมีการออกแบบใหอุปกรณเหลานี้มกีารระบายความรอนออก
สูอวกาศ วิธีหนึ่งที่จะควบคมุอุณหภูมิคือ การแตงผิวของอุปกรณดวยวิธีตางๆ เชน ทาสี ทาวัสดุเคลือบผิว 
ขัดผิวใหมนั แตงผิวใหหยาบ หรือใชโลหะเปนผิวเชน ใชแผนทองคํา หรืออาจแตงผิวของอุปกรณเดยีว
ดวยหลายๆวิธีผสมกัน เพราวาสีวัสดุเคลือบผิวและอื่นๆดังกลาว จะดูดกลืนและแผความรอนออกมาไม
เทากันการแตงผิที่เหมาะสมจะสามารถควบคุมอุณหภูมไิด 
 การทดสอบ 
  ช้ินสวนของดาวเทียมทกุชิ้นตองไดรับการทดสอบในสภาพจําลอง เหมือนอยูในอวกาศ
จริงทั้งกอนและหลังการติดตัง้กับดาวเทียม ช้ินสวนตางๆจะทดสอบในสุญญากาศ ใหถูกรังสี ถูกความ
รอน ถูกแรงสั่น ถูกความเรงและถูกแรงกระแทก สวนดาวเทยีมทั้งดวงจะตองประกอบในหองสะอาดที่มี
การกรองอากาศ และชางเทคนิคตองแตงชดุอนามัย เชน เดียวกับแพทยที่ทําการผาตดัในรงพยาบาล ทั้งนี้
เพราะวาเราจะตองปองกันฝุน เนื่องจากฝุนแมเพยีงเม็ดเดียว เมื่อหลงเขาไปติดในอปุกรณใดแลว ก็อาจยุติ
การทํางานของอุปกรณนั้นได 
  อุปกรณบางชิน้สําคัญจะตองทําเผื่อไวเปนสองชิ้น เมื่ออุปกรณหนึ่งเสีย อุปกรณอีกชิ้น
หนึ่งจะตองรับงานตอไปไดอยางอัตโนมตัิ  อนึ่งในการสรางดาวเทียมทุกขั้นตอน เราจะตองทําการคํานวณ
และวาดภาพออกแบบตางๆโดยใชคอมพวิเตอร 



ตัวอยางดาวเทียม  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 



จํานวนดาวเทียมของประเทศตางๆ 
 

ประเทศหรือองคกร ดาวเทียมท่ียังอยูรอบโลก ดาวเทียมท่ีตกสูโลกแลว 
ออสเตรเลีย 1 1 
แคนาดา 11 0 

เชโกสโลวะเกยี 0 1 
องคการอวกาศของยุโรป 13 0 

องคการวิจยัทางอวกาศของยุโรป 0 10 
ฝร่ังเศส 25 56 

ฝร่ังเศสและสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 2 0 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 5 7 

อินเดีย 6 4 
อินโดนีเซีย 2 0 

บริษัทอินเทลแซท หรือ ไอทอส 28 1 
อิตาลี 1 4 
ญี่ปุน 50 19 

องคการนาโต 5 0 
เนเธอรแลนด 0 4 

สาธารณรัฐประชาชนจนี 4 31 
สเปน 1 0 

สหราชอาณาจกัร 9 8 
สหรัฐอเมริกา 2,656 2,404 
สหภาพโซเวยีต 2,001 6,514 
รวมทั้งส้ิน 4,820 9,064 
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