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ดาวเทียมนั้นส าคัญไฉน ? 
 

พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ 
ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการอวกาศ ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ดาวเทียมเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้แนวคิดจาก “อาร์เธอร์ ซี คลาร์ก” ซึ่งคลาร์กได้สร้าง
จินตนาการทางการสื่อสารให้โลกได้รับรู้ และได้กล่าวถึงดาวเทียมสื่อสารในหนังสือเรื่อง “Wireless World” 
เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๘ เรื่องราวของดาวเทียมซึ่งคลาร์กได้กล่าวถึงนั้น นับว่าเป็นการจุดประกายให้ผู้คนได้ตระหนัก 
รู้ถึงความส าคัญของดาวเทียม 

เมื่อเวลาผ่านไปดาวเทียมสื่อสารได้พิสูจน์ให้เห็นว่า สามารถใช้ในการสื่อสารระยะไกลและครอบคลุม
พ้ืนที่อย่างกว้างขวาง เช่นสามารถส่งสัญญาณจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่งและสามารถส่งสัญญาณไป
ทั่วทุกมุมโลก โดยอาจเป็นสัญญาณโทรทัศน์ สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณภาพ เสียง และการเชื่อมต่อทาง
อินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ เป็นต้น ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ก่อให้เกิดการสื่อสารนั้นประกอบด้วย
สองส่วนหลัก คือ สถานีภาคพ้ืนดินและสถานีในอวกาศ ซึ่งสถานีอวกาศก็คือตัวดาวเทียม ส่วนสถานีภาคพ้ืนดิน
ประกอบไปด้วยสถานีรับและสถานีส่ง ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของการสื่อสารดาวเทียมเป็นหลาย
รูปแบบ จึงท าให้เกิดการพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสาร เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและเรื่อง
ต่าง ๆ อีกมากมาย ปัจจุบันดาวเทียมที่เราน ามาใช้ประโยชน์ มิใช่เฉพาะดาวเทียมสื่อสารเท่านั้น แต่ยังมี
ดาวเทียมอีกหลายประเภทที่น ามาใช้ประโยชน์ในหลายลักษณะ ซึ่งจะกล่าวต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

การแบ่งประเภทของดาวเทียม 
 เกณฑ์การแบ่งประเภทของดาวเทียมมีหลายประเภท แต่ที่ส าคัญคือ แบ่งตามการใช้งาน และแบ่งตาม 
วงโคจร โดยการแบ่งตามการใช้งาน แบ่งออกได้เป็น ๕ ประเภท ได้แก่ 
 



 ๒ 

 แบ่งตามการใช้งาน ดังนี้ 
๑. ดาวเทียมสื่อสาร (Communication Satellite) ใช้รองรับการสื่อสารโดยใช้คลื่นความถี่ย่าน

ไมโครเวฟ ส่วนใหญ่เป็นดาวเทียมที่อยู่ในวงโคจรแบบประจ าที่ (Geosynchronous Earth Orbit : 
GEO) แต่ปัจจุบันเริ่มมีการใช้ดาวเทียมในวงโคจรระดับต่ า (Low Earth Orbit : LEO) มาใช้เพ่ือการ
สื่อสารแล้วเช่นกันแต่ต้องใช้ดาวเทียมจ านวนมาก 

๒. ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรและจัดท าแผนที่ (Earth Observation Satellite) เป็นดาวเทียมที่ติด
กล้องและเครื่องมือ (sensor) ประเภทต่างๆเพ่ือบันทึกข้อมูลที่สามารถน ามาแปลงเป็นภาพถ่ายใน
รูปแบบต่างๆ ส าหรับน ามาใช้ในหลายกิจการ เช่น การจัดท าแผนที่ การวางแผนการเกษตร  
การบริหารจัดการทรัพยากร การวางผังเมือง เป็นต้น ดาวเทียมประเภทนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในวงโคจร
ระดับต่ า (Low Earth Orbit : LEO) จึงสามารเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดสูงได้ดีกว่าดาวเทียมในวง
โคจรอื่นๆท่ีอยู่สูงขึ้นไป 

๓. ดาวเทียมน าร่อง (Navigation Satellite) เป็นระบบดาวเทียมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการระบุ
ต าแหน่งของวัตถุต่างๆบนพ้ืนโลก เช่น GPS GLONASS GALILEO และ BEIDOU เป็นต้น ระบบ
ทั้งหมดนี้ใช้วงโคจรระดับกลาง (Medium Earth Orbit : MEO) 

๔. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Satellite)เป็นดาวเทียมเพ่ือใช้ส าหรับการพยากรณ์
อากาศ และศึกษาการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานอุตุนิยมวิทยามีทั้งดาวเทียมที่อยู่ในวงโคจรประจ าที่ (GEO) 
และวงโคจรระดับต่ า (LEO) โดยน าข้อมูลจากทั้งสองส่วนมาใช้ในการพยากรณ์อากาศและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ 

๕. ดาวเทียมเพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Scientific and Research Satellite) เป็นดาวเทียม
ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือการทดลองทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัย มีทั้งในวงโคจรระดับต่ า  (LEO) 
และระดับกลาง (MEO) รวมถึงดาวเทียมที่เดินทางไปในอวกาศและดาวดวงอ่ืนเพื่อการส ารวจ 
ดาวเทียมทั้ง ๕ ประเภทตามการใช้งานที่กล่าวข้างต้นนั้น จะถูกน าไปวางไว้ในวงโคจรที่เหมาะสม  

กับการใช้งาน วงโคจรเป็นเพียงชั้นความสูงของวงโคจรที่ดาวเทียมไปวางเอาไว้เท่านั้น จะเห็นได้ว่าดาวเทียม
บางประเภทสามารถอยู่ได้ในหลายวงโคจร เช่น ดาวเทียมสื่อสาร สามารถอยู่ได้ทั้ งในวงโคจรแบบ GEO และ 
LEO (แต่ต้องใช้ดาวเทียมหลายดวง) หรือแม้แต่ดาวเทียมเพ่ือการอุตุนิยมวิทยาที่มีทั้งในวงโคจรแบบ GEO 
และ LEO เช่นกัน โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ในวงโคจรเดียวเท่านั้น 

 แบ่งตามวงโคจรของดาวเทียม สามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ วงโคจรหลัก ตามระดับความสูงได้แก่วง
โคจรระดับต่ า (LEO) วงโคจรระดับกลาง (MEO) วงโคจรประจ าที่ (GEO) วงโคจรรูปวงรี (Highly Elliptical 
Orbit : HEO) ตามภาพโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ ๒ วงโคจรดาวเทียม 



 ๓ 

ภาพที่ ๓ 
 

๑.วงโคจรระยะต่ า (Low Earth Orbit : LEO) หมายถึงดาวเทียมที่โคจรอยู่ที่ความสูงจากพ้ืนโลก
ระหว่าง ๓๕๐ – ๒,๐๐๐ กิโลเมตร แต่ในการใช้งานจริงดาวเทียมส่วนใหญ่จะอยู่ที่ความสูงระหว่าง  
๕๐๐ – ๘๐๐ กิโลเมตร 

เนื่องจากดาวเทียมอยู่ใกล้พื้นผิวโลกจึงเหมาะส าหรับการถ่ายภาพรายละเอียดสูงเพราะไม่ต้องใช้กล้อง
ขนาดใหญ่มากวงโคจรประเภทนี้อยู่ใกล้พ้ืนผิวโลกมากท าให้ต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงจึงไม่เหมาะกับการ
สื่อสาร (นอกจากจะใช้ดาวเทียมจ านวนมาก)  แต่เหมาะกับดาวเทียมเพ่ือการส ารวจและจัดท าแผนที่ ดาวเทียม
วงโคจรต่ านิยมใช้วงโคจรขั้วโลก (PolarOrbit) หรือใกล้ขั้วโลก (Near Polar Orbit) โดยดาวเทียมจะโคจรใน
แนวเหนือ-ใต้ขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองดาวเทียมจึงเคลื่อนที่ผ่านเกือบทุกส่วนของพ้ืนผิวโลก จึงสามารถ
ถ่ายภาพได้ทุกพ้ืนที่ในโลกแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้เริ่มมีการพัฒนาดาวเทียมวงโคจรต่ าเพ่ือใช้ในการ
สื่อสารเพิม่เติมด้วย ทั้งนี้ จ าเป็นต้องใช้ดาวเทียมหลายดวงในลักษณะหมู่ดาว (Constellation) 

   

 

ตัวอย่างการใช้งานดาวเทียมวงโคจรต่ า เพ่ือการส ารวจ (โคจรในแนวเหนือ -ใต้) และการใช้งาน 
เพ่ือการสื่อสาร (ต้องใช้หลายดวงในลักษณะ Constellation) 

๒.วงโคจรระยะปานกลาง (Medium Earth Orbit : MEO) อยู่ที่ความสูงตั้งแต่ ๒,๐๐๐ กิโลเมตร
จนถึง ๓๕,๐๐๐ กิโลเมตร (ต่ ากว่า GEO) แต่ในการใช้งานจริงมีเพียงดาวเทียมประเภทน าร่อง (Navigation 
Satellite) เช่นดาวเทียม GPSGLONASS GALILEO ซึ่งจะโคจรอยู่ท่ีความสูงประมาณ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร  

 การที่เลือกใช้วงโคจรในระดับนี้ เนื่องจากความสูงที่ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตรท าให้ความเร็วของ 
ตัวดาวเทียมไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับดาวเทียมในวงโคจรต่ า แต่ก็ไม่หยุดนิ่งเหมือนดาวเทียมประจ าที่  
จึงเหมาะสมกับการน ามาใช้ส าหรับการส่งสัญญาณเพื่อน ามาใช้ในการประมวลผลเพ่ือหาต าบลที ่



 ๔ 

ภาพที่ ๔ 
 

   

 

ตัวอย่างระบบดาวเทียม GLONASS ของสหรัฐ และระบบดาวเทียม BEIDOU ของจีนที่ใช้วงโคจร MEO 
(ส าหรับดาวเทียมน าร่อง BEIDOU มีการวางดาวเทียมบางส่วนไว้ในวงโคจร GEO ด้วย) 

๓.วงโคจรประจ าที่ (Geosynchonus Earth Orbit : GEO) อยู่สูงจากพ้ืนโลกประมาณ ๓๕,๗๘๖
กิโลเมตร มีเส้นทางโคจรอยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตร (Equatorial Orbit) ดาวเทียมจะหมุนรอบโลกด้วยความเร็ว
เชิงมุมเท่ากับโลกหมุนรอบตัวเองท าให้ดูเสมือนว่าตัวดาวเทียมลอยนิ่งอยู่เหนือพ้ืนผิวโลกในต าแหน่งเดิม 
อยู่ตลอดเวลา จึงถูกเรียกว่า“ดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้า” (Geo-stationary Earth Orbit : GSO)  เนื่องจาก
ดาวเทียมวงโคจรชนิดนี้อยู่ห่างไกลจากโลกและสามารถเคลื่อนที่ไปพร้อมกับต าแหน่งเหนือพ้ืนโลกในจุดเดิม
ตลอดเวลา จึงนิยมใช้ส าหรับการสื่อสารและโทรคมนาคม การถ่ายภาพโลกทั้งดวงการเฝ้าสังเกตการณ์ 
การของการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ และเนื่องจากดาวเทียมซึ่งอยู่ในวงโคจรนี้เปรียบเสมือนอยู่คงที่ ดังนั้น
วงโคจรที่ความสูงนี้จึงมีดาวเทียมอยู่หนาแน่นและมีปัญหาในการแยง่ชิงต าแหน่งวงโคจร ดังแสดงในภาพ 

 
ภาพที่ ๕ วงโคจรดาวเทียม “GEO” 

 



 ๕ 

ตารางที่ ๑ 
 

๔. วงโคจรรูปวงรี (Highly Elliptical Orbit : HEO) เป็นวงโคจรแบบพิเศษที่ใช้สนับสนุนการ
สื่อสาร ส าหรับประเทศที่อยู่แถบขั้วโลกเท่านั้น ไม่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายโดยทั่วไป ประเทศที่ใช้วงโคจร
รูปแบบนี้เพ่ือสนับสนุนการสื่อสารในปัจจุบันที่ส าคัญคือประเทศรัสเซีย วงโคจรประเภทนี้จะโคจรในมุมอียง 
(๖๓.๔องศาจากเส้นศูนย์สูตร) เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณขั้วโลก โดยจะมีความสูงของวงโคจรที่จุดสูงสุด 
(Apogee) ประมาณ ๓๕,๐๐๐ – ๔๕,๐๐๐ กิโลเมตร และจุดต่ าสุดของวงโคจรที่ประมาณ ๑,๐๐๐ กิโลเมตร 
โดยประมาณ 

 
 

ภาพที่ ๖ภาพเปรียบเทียบดาวเทียมในวงโคจรแบบต่างๆ 
 

สรุปการใช้งานดาวเทียมประเภทต่างๆ ในแต่ละวงโคจร ในปัจจุบันดังแสดงในตารางที่ ๑ อย่างไรก็ตาม 
ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น เช่น อาจมีการน าวงโคจรระดับกลางเข้ามา
ใช้สนับสนุนกิจการด้านการสื่อสารและส ารวจทรัพยากรในอนาคต เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในอนาคตอาจจะ
มีการใช้เพ่ือการ
สื่อสาร 

ในอนาคตอาจจะมีการ
ใช้เพื่อการส ารวจ
ทรัพยากรด้วย 



 ๖ 

การใช้งานย่านความถี่ในกิจการอวกาศ 
  

 

 

การใช้งานย่านความถี่สูงๆ ในเรื่องการสื่อสารนั้น สิ่งที่จะได้ตามมาคือแถบสัญญาณ (Bandwidth)  
ที่กว้าง ท าให้มีช่องสัญญาณขนาดใหญ่จึงสามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงได้ในช่องสัญญาณเดียว อย่างไรก็ตาม
หากใช้ความถ่ีสูง การลดทอนของสัญญาณ (Free Space Loss) ก็มีอัตราสูงขึ้น รวมถึงปัญหาที่เกิดจากฝน หิมะ 
และน้ าแข็ง ในช่วงสัญญาณที่ความถี่สูง การใช้งานช่วงแรกจึงเน้นไปที่ L-Band S-Bandและ C-Band เป็นหลัก   

ต่อมา เนื่องจากมีความต้องการในการใช้งานดาวเทียมเพ่ือกิจการต่างๆ โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร
มากขึ้น ท าให้เกิดความหนาแน่นในช่วงย่านความถี่C-Band ที่ใช้งานอยู่เดิม จึงจ าเป็นต้องมีการน าย่านความถ่ี
ที่สูงขึ้น เช่น X Ku Ka-Band ตามล าดับ มาใช้รองรับความต้องการที่เพ่ิมขึ้น ข้อดีที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของ 
การใช้ย่านความถี่ที่สูงขึ้นคือขนาดของสายอากาศและอุปกรณ์รับ-ส่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็กลงได้  
จึงเหมาะกับการใช้งานแบบพกพาหรือเคลื่อนที่    

สหภาพโทรคมนาคมระหว่ างประเทศ (International Telecommunication Union :  ITU) 
ได้จัดสรรและควบคุมการใช้ความถี่ในกิจการต่างๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือมิให้เกิดความทับ
ซ้อนและรบกวนกัน โดยสรุปการใช้งานย่านความถี่ส าหรับกิจการอวกาศที่ส าคัญมีดังนี้  

๑. L-band (๑-๒ GHz) เป็นย่านความถี่ที่ใช้ในกิจการของดาวเทียมน าร่อง และโทรศัพท์มือถือ 
ผ่านดาวเทียม เช่น Iridium และ Inmarsat ที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในทะเล ในอากาศ และบน
ภาคพ้ืนดิน  

๒. S-band (๒–๔ GHz) เป็นย่านความถี่ที่ใช้ในการส่งสัญญาณเรดาร์ส าหรับดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
เรดาร์เรือผิวน้ า และการสื่อสารบางประเภท เช่นการสื่อสารกับสถานีอวกาศและกระสวยอวกาศ   

ภาพที่ ๗ แผนภาพแสดงย่านความถี่ที่ถูกน ามาใช้งานส าหรับกจิการอวกาศ โดยการใช้ตัวอักษรก ากับ
เพ่ือให้ง่ายต่อการอ้างถึงมากกว่าการใช้ตัวเลข 

 



 ๗ 

๓. C-band (๔-๘ GHz) เป็นย่านความถี่หลักที่ใช้ส าหรับการสื่อสารเช่น การถ่ายทอดสัญญาณ
โทรทัศน์ และการสื่อสารระหว่างจุดหรือภายในกลุ่มในรูปแบบเครือข่าย ใช้งานได้ดีในเขตภูมิอากาศร้อน 
(Tropical area) เนื่องจากคลื่นสัญญาณในย่านความถี่ C-band นี้ไม่ได้รับผลกระทบจากฝน ปัจจุบันก็ยังคง
เป็นย่านความถ่ีหลักส าหรับการสื่อสารผ่านดาวเทียม จะสังเกตได้ว่าย่านความถี่ C-band นี้จะมีการใช้งานเต็ม
ประสิทธิภาพในทุกพ้ืนที่ทั่วโลก จนเป็นสาเหตุให้ต้องมีการขยับขึ้นมาใช้ความถี่ท่ีสูงขึ้นมา เช่น Ku-band และ 
Ka-band 

๔. X-band (๘-๑๒ GHz) เป็นย่านความถี่ที่ใช้ในกิจการทหารและรัฐบาลโดยเฉพาะ สภาพอากาศ 
มีผลต่อสัญญาณบ้างเล็กน้อย 

 ๕. Ku-band (๑๒-๑๘ GHz) เป็นย่านความถี่ที่มีการน ามาใช้เพ่ือการสื่อสารต่อจากย่าน C-band  
มีข้อดีคือการที่ความถี่สูงท าให้สามารถใช้จานรับสัญญาณและอุปกรณ์ขนาดเล็กเหมาะกับอุปกรณ์พกพา  
หรือติดตั้งกับอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ ข้อเสียคือการที่ใช้ความถี่สูงจึงมีค่าลดทอน (Free Space Loss) สูง และต้อง
ใช้ก าลังส่งสูงกว่าย่าน C-band ดังนั้นการออกแบบพ้ืนที่ในการส่งสัญญาณมายังภาคพ้ืนดิน (Footprint) 
ส าหรับการใช้งานในย่านความถี่นี้จึงนิยมใช้ในพ้ืนที่จ ากัดไม่เหมือนกับย่าน C-band ที่ Footprint สามารถ
ครอบคลุมได้ทั้งทวีป  

 ๖. Ka-band (๒๖-๔๐ GHz) การใช้งานของย่านความถี่ Ka-band มีข้อดีและข้อเสียคล้ายกับ Ku-band 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันได้มีการพูดถึงการน าความถ่ี Ka-band มาใช้ในการสื่อสารผ่านดาวเทียมมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
สาเหตุส าคัญก็เนื่องมาจากดาวเทียมที่อยู่ในวงโคจรแบบประจ าที่ (GEO) นั้น ส่วนใหญ่เป็นดาวเทียมที่ใช้ย่าน
ความถี่ C-band และ Ku-band แต่หากมีการใช้ดาวเทียมที่ใช้ความถี่ Ka-band ก็หมายความว่าสามารถเพ่ิม
ดาวเทียมในวงโคจร GEO ที่มีอยู่จ ากัดนี้ เพราะดาวเทียมอยู่คนละย่านความถี่กัน ดังนั้น แม้ว่าจะวางดาวเทียมไว้
ในต าแหน่งเดียวกันในลักษณะ Co-Location (ห่างกันระยะหลายร้อยกิโลเมตร) ก็สามารถกระท าได้ซึ่งก็จะท าให้
สามารถเพ่ิมดาวเทียมในวงโคจรดังกล่าวได้อีกในอนาคต อย่างไรก็ตาม ด้วยค่าลดทอนของสัญญาณ (Free Space 
Loss) ที่สูงมาก พ้ืนที่ครอบคลุมก็อาจจะต้องเล็กลงกว่าความถี่ย่านKu-band 

 เนื่องจากกิจการสื่อสารเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับชาติต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงดาวเทียมด้วย ทั้งนี้ 
ดาวเทียมเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความสลับซับซ้อน ทั้งการสร้างดาวเทียม การลงทุน เทคโนโลยี และความเก่ียวพัน
กับประเทศอ่ืนทั่วโลก และมิใช่ว่าประเทศหนึ่งประเทศใดเมื่อคิดจะส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศแล้วจะสามารถ
กระท าได้โดยเสรี เนื่องจากวงโคจรในอวกาศมีจ ากัด และมีส่วนเกี่ยวพันกับประเทศอ่ืนๆ ตามที่กล่าวมาแล้ว 
จึงมีหน่วยงานหนึ่งเรียกว่า “สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ” (International Telecommunication Union : 
ITU) ท าหน้าที่ในการอ านวยการควบคุมก ากับดูแลประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับสื่อสารโทรคมนาคมของโลก 
ซึ่งรวมถึงกิจการดาวเทียมด้วย 
 ในส่วนของดาวเทียมนั้น องค์กร ITU จะมีหน้าที่ในการก ากับดูแลและการประสานงานการใช้วงโคจร
ดาวเทียม การใช้คลื่นความถี่บนดาวเทียม การส่งสัญญาณมายังต าบลที่ต่างๆ ภาคพ้ืนดิน (Foot Print)
คุณลักษณะทางเทคนิคอ่ืนๆ ของดาวเทียม ซึ่งรวมเรียกว่า “เอกสารข่ายงานดาวเทียม” (Filing) การส่ง
ดาวเทียมข้ึนสู่อวกาศ จ าเป็นจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้เอกสารข่ายงานดาวเทียมจาก ITU  ก่อน ทั้งนี้ก่อนที่จะ
ได้รับอนุญาตให้ใช้เอกสารข่ายงานดาวเทียมนั้น ประเทศที่ต้องการใช้จะต้องมีข้อมูลต่างๆ ที่ครบถ้วน รวมทั้ง
ต้องประสานงานกับประเทศที่มีส่วนเกี่ยวพันหรือมีดาวเทียมอยู่ใกล้กัน เพ่ือไม่ให้เกิดสัญญาณรบกวนระหว่าง
ดาวเทียมซึ่งกันและกันก่อน ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการที่สลับซับซ้อนและยุ่งยากมาก กล่าวโดยสรุปแล้ว การส่ง



 ๘ 

ดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศ จะต้องมีเอกสารข่ายงานดาวเทียมก่อน มิใช่มีวงโคจรดาวเทียมอย่างเดียว แต่จะต้องมี  
สิ่งต่างๆ ดังกล่าวแล้ว และนอกจากนั้น เมื่อได้รับสิทธิในการส่ งดาวเทียมแล้ว หากไม่ใช้สิทธิตามห้วงเวลาที่
ก าหนดแล้ว สิทธิในเอกสารข่ายงานดาวเทียมของตนก็จะหมดไป และประเทศที่รอคิวถัดๆ ไป ก็มีสิทธิที่จะ
ได้รับการพิจารณาในการใช้เอกสารข่ายงานดาวเทียมต่อไป จะเห็นได้ว่า เอกสารข่ายงานดาวเทียมเป็นสิ่งที่
ส าคัญและมีค่ามาก ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ จึงบัญญัติว่า “รัฐต้อง
รักษาไว้ ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรอันเป็นสมบัติของชาติ เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ประเทศชาติและประชาชน” รวมทั้งได้มีการบัญญัติเพ่ิมเติมไว้ใน พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ด้วย ทั้งนี้ 
ในส่วนของประเทศไทยเอง เรามีเอกสารข่ายงานดาวเทียมในการส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจร GEO ถึง ๒๑ 
เอกสารข่ายงานดาวเทียม ๗ วงโคจร ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าสูง และควรจะต้องรักษาไว้ 

 

ดาวเทียมของประเทศไทย 
 ประเทศไทยมีการใช้ดาวเทียมต่างๆ มานานแล้ว โดยมีการใช้ทั้งดาวเทียมส ารวจโลก และดาวเทียม
สื่อสาร สรุปได้ดังนี้ 

ดาวเทียมส ารวจโลก (Earth Observation Satellite) 
 ดาวเทียมส ารวจโลกมีการใช้ในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลามากกว่า ๔๐ ปี โดยในระยะแรกเป็น 
การรับภาพถ่ายดาวเทียมจากต่างประเทศเพ่ือการแปลผลและตีความด้านการส ารวจ จนกระทั่งในปี  พ.ศ. 
๒๕๒๕ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ด าเนินการก่อสร้างสถานีรับสัญญาณจากดาวเทียมส ารวจโลก
ขึ้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เพ่ือรับสัญญาณดาวเทียม LANDSAT ซึ่งนับเป็นสถานีรับสัญญาณแห่งแรกใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถานีแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงเป็นระยะๆ เพ่ือให้รับสัญญาณจากดาวเทียม
ของประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อินเดีย และแคนาดา เป็นต้น 
 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ประเทศไทยได้ส่งดาวเทียมไทยพัฒขึ้นสู่วงโคจร โดยเป็นดาวเทียมส ารวจ 
(เพ่ือการศึกษา) ขนาดเล็ก (Microsatellite) น้ าหนัก ๕๐ กิโลกรัม พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยมหานคร และ 
Surrey Satellite Technology Ltd. (SSTL) สหราชอาณาจักร และประเทศไทยได้ส่งวิศวกรจ านวน ๑๒ คน 
เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)(สทอภ. : GISTDA) ได้ลงนามในสัญญากับบริษัท EADS ASTRIUM 
ประเทศฝรั่งเศส เพ่ือพัฒนาดาวเทียมไทยโชตขึ้น ภายใต้โครงการพัฒนาระบบดาวเทียมส ารวจทรัพยากร 
(Remote  Sensing) ของประเทศไทยหรือโครงการธีออส (Thailand Earth Observation System : THEOS) 
ในลักษณะการค้าต่างตอบแทน (Counter Trade) ร้อยละ ๑๐๐ โดยการลงนามดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้
ข้อตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐ ของประเทศไทย – ประเทศฝรั่งเศส ที่จัดท าข้ึนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ (ต่ออายุในปี พ.ศ. 
๒๕๔๖) 
 ดาวเทียมไทยโชต เป็นดาวเทียมวงโคจรต่ า (LEO) ซึ่งนับเป็นดาวเทียมส ารวจทรัพยากรเชิงปฏิบัติการ
ดวงแรกของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นดาวเทียมหลักของระบบส ารวจโลก ระบบดาวเทียมนี้ 
จะท างานร่วมกับดาวเทียมของต่างประเทศอีกกว่า ๒๐ดวง ที่ไทยรับสัญญาณได้เองหรือมีสัญญากับเจ้าของ
ดาวเทียมในการเข้าถึงข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านั้น 
 ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์ระบบ ธีออส-๑ และสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับดาวเทียมไทยโชตมาตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา โดยได้พัฒนาจากการผลิตและแปลภาพถ่ายจากดาวเทียม เป็นการวิเ คราะห์ 
และประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และเข้าไปมีบทบาทในการตอบสนองนโยบายด้านต่างๆ เช่น  
การประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร เช่น การประเมินผลผลิตข้าว การติดตามสถานการณ์เพาะปลูก การติดตาม



 ๙ 

สถานการณ์ภัยพิบัติทั้งทางบกและทางทะเล การติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ทั้งพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเล และการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง เป็นต้น 
 นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยมีระบบดาวเทียมเป็นของตนเองท าให้ประเทศไทยมีโอกาสในการวิจัย
และพัฒนาอุปกรณ์ Hardware และ Software ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศ เช่น การพัฒนาจาน
สายอากาศส าหรับส่งสัญญาณควบคุมดาวเทียม การพัฒนา Software การควบคุมดาวเทียม ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชน รวมถึงการเป็นพ้ืนฐานในการร่วมมือกับประเทศอ่ืนๆ เช่น แลกเปลี่ยนข้อมูล
และเทคโนโลยีเป็นต้น 

ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)(สทอภ.)(Geo-Informatics and Space Technology Development 
Agency (Public Organization):GISTDA) จัดท าโครงการธีออส-๒ (THEOS-2) ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และเม่ือวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการธีออส-๒ ระหว่าง
รัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศสในวงเงิน ๗,๘๐๐ ล้านบาท เพ่ือจัดหาดาวเทียม และระบบภูมิสารสนเทศ 
ธีออส-๒ ทดแทน ธีออส-๑ ที่จะหมดอายุลง ส าหรับการใช้เอกสารข่ายงานดาวเทียมของธีออส-๒ นั้น เนื่องจาก
เป็นดาวเทียมวงโคจรไม่ประจ าที่ (Non Geostationary Earths orbit : NGSO) จึงไม่ยุ่งยากเหมือนกับ
ดาวเทียมสื่อสารที่เป็นวงโคจรประจ าที่ (GEO)  

นอกจากระบบธีออส-๑ และธีออส-๒ แล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตั้งสถานี
รับสัญญาณดาวเทียมภายใต้ความร่วมมือไทย-จีน ในโครงการดาวเทียม SMMS (Small Multi-Mission 
Satellite) โดยรับสัญญาณจากดาวเทียม HJ-1A และ HJ-1B เพ่ือการวิจัย และการใช้ด้านการเกษตรและการ
ติดตามภัยพิบัต ิ
 ดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย (Communications Satellite) 
 ประเทศไทยเริ่มใช้การสื่อสารโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยใช้ดาวเทียมอินเทลแซท 
(Intelsat) เพ่ือใช้ในการสื่อสารของประเทศไทย โดยในขั้นต้นนั้น บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
เป็นหน่วยงานดูแล และมีสถานีรับสัญญาณ ณ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ต่อมาประเทศไทยได้ใช้ดาวเทียม
ของต่างประเทศหลายดวง จนในปี  พ.ศ. ๒๕๓๔ กระทรวงคมนาคมได้ให้สัมปทานแก่บริษัทชินวัตร
คอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่นจ ากัด (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นส์จ ากัด (มหาชน) และ
ปัจจุบันคือบริษัทอินทัชจ ากัด (มหาชน)) ซึ่งได้จัดตั้งบริษัทไทยคมจ ากัด (มหาชน) เข้ามาด าเนินการกิจการ
ดาวเทียมในประเทศ โดยประเทศไทยเริ่มมีการใช้งานดาวเทียมสื่อสารของไทยดวงแรก คือ ดาวเทียมไทยคม ๑ 
ซึ่งได้รับการส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ มีอายุการใช้งานประมาณ ๑๕ ปี และมีการจัดส่ง
ดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบันมีดาวเทียมสื่อสารอยู่บนวงโคจร
จ านวน ๕ ดวง ได้แก่ ดาวเทียมไทยคม ๔, ๕, ๖, และ๗, ๘ โดยในส่วนของวงโคจรส าหรับดาวเทียมสื่อสาร 
ประเทศไทยมีการจองต าแหน่งวงโคจรดาวเทียมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ (International 
Telecommunication Union : ITU) จ านวน ๗ ต าแหน่ง ได้แก่ วงโคจร๕๐.๕, ๕๑,๗๘.๕,๑๑๙.๕, ๑๒๐, 
๑๒๖ และ๑๔๒องศาตะวันออก และมีการจองการใช้งานคลื่นความถี่ย่านต่างๆ ทั้ง L-Band S-Band C-Band 
X-Band Ku-Band และ Ka-Band ปัจจุบันประเทศไทยมีดาวเทียมสื่อสารใช้งานอยู่ในวงโคจรที่ต าแหน่ง 
๗๘.๕, ๑๑๙.๕ และ ๑๒๐ องศาตะวันออก ทั้งนี ้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเดิม) เป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดสรรและอนุญาตในการใช้ต าแหน่งวงโคจร และ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับผิดชอบใน
การออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภท ๓ (ดาวเทียมเพ่ือการสื่อสาร) โดยมี
รายละเอียดตามตารางท่ี ๒ 



 ๑๐ 

 
  

ตารางที่ ๒ 

เป็นต าแหน่งที่ กระทรวงดิจิทัลฯ  ได้
อนุญาตให้ลากดาวเทียมไทยคม 3มาปลด
ระวางเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และเป็น
ต าแหน่งที่ครอบคลุมเขตเศรษฐกิจที่ส าคัญฯ 
ซึ่งมีหลายประเทศต้องการจะใช้ต าแหน่งวง
โคจรนี้  ปัจจุบันมีดาวเทียมประจ าการ
ช่ัวคราว (Interim Satellite) 

(ไอพีสตาร์) 



 ๑๑ 

 ทั้งนี้ จากวงโคจร จ านวน ๗ วงโคจร ของประเทศไทย ที่กล่าวจะมีเอกสารข่ายงานดาวเทียม จ านวน 
๒๑ เอกสารข่ายงานดาวเทียม  
สถานภาพการใช้งานดาวเทียมสื่อสารภาครัฐของไทยในปัจจุบัน 
 ในปัจจุบันประเทศไทย/รัฐบาลไทยมีการใช้ดาวเทียมในย่านความถี่ต่างๆ ดังนี้ 

๑. ย่านความถี่ C-Band จ านวน ๔.๗๕๕ ช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) (๑๗๑.๑๗๖ MHz)
ซึ่งเป็นการใช้งานดาวเทียมไทยคม ๕ ณ ต าแหน่งวงโคจร ๗๘.๕ องศาตะวันออก (แบ่งออกตามการใช้งานตาม
สัญญาฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จ านวน ๑ Transponder และส่วนที่เหลือเป็นการเช่าใช้เพ่ิมเติม จ านวน ๓.๗๕๕ 
Transponder) 

๒. ย่านความถ่ี KU-Band แบ่งออกเป็นจ านวน ๑.๑๗ Transponder (๔๒.๐๑๒ MHz) และ ๒๔๖.๐๐ 
Mbps ซึ่งเป็นการเช่าใช้เพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ย่านความถ่ี L-Band จ านวน ๐.๒๕๙ MHz ซึ่งเป็นการเช่าใช้เพ่ิมเติม 
- สรุปได้ว่า ในปัจจุบันภาครัฐมีการเช่าใช้งานดาวเทียมสื่อสาร รวมเป็นเงิน วงเงิน ๕๔๗,๒๘๐,๑๐๐.๕๕ 

บาท/ปี หรือคิดเป็นเงิน ๘,๒๐๙,๒๐๑,๕๐๘.๒๕ ตลอดระยะเวลา ๑๕ ปี โดยดาวเทียมสื่อสาร 
ที่ภาครัฐมีการใช้งานในปัจจุบัน ได้แก่ ดาวเทียมไทยคม ๔ ดาวเทียมไทยคม ๕ ดาวเทียมไทยคม ๗ 
ดาวเทียม Inmarsat ดาวเทียม EutelSat70B และ ดาวเทียม NSS อย่างไรก็ตาม สถานภาพการ
ใช้งานดาวเทียมสื่อสารภาครัฐ (ปัจจุบัน) ไม่รวมการใช้งานของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

แนวโน้มการใช้งานระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมของภาครัฐในอนาคต จากการส ารวจและประมาณการของ
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ประกอบด้วย ย่านความถี่  C-Band จ านวน ๑๑.๓๐ 
Transponder (๓๖๘.๕๘๖ MHz), ย่านความถี่  KU-Band แบ่งออกเป็นจ านวน ๖.๓๐ Transponder 
(๒๒๖.๙๕ MHz)และ ๑๒๐ Mbps,  ย่ านความถี่  L-Band ๔๕.๙๕๘ MHz,  ย่ านความถี่  X-Band  
จ านวน ๒๕๘.๔๖ MHz และย่านความถี่ UHF จ านวน ๐.๗๕ MHz 

จากข้อมูลข้างต้น พบว่าหน่วยงานภาครัฐมีแนวโน้มความต้องการใช้งานระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมมี
ปริมาณเพ่ิมขึ้นในทุกย่านความถี่ และพบว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังมีความต้องการใช้งานด้านความถี่  
ย่านใหม่ที่ไม่เคยมีการใช้งานมาก่อน คือย่านความถี่ X-Band และ UHF-Band อย่างไรก็ตามแนวโน้มการใช้
งานระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมในอนาคตนั้นเป็นการประมาณการในขั้นต้นเท่านั้น 

ภาพที่ ๘ พ้ืนที่ใช้งานย่านความถี่ C-Band และ KU-Band ของภาครัฐในปัจจุบัน 



 ๑๒ 

จะเห็นได้ว่า ดาวเทียมของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดาวเทียมสื่อสารแบบวงโคจรประจ าที่ (GSO) เป็นเรื่อง
ที่มีความสลับซับซ้อนและขาดความชัดเจน เนื่องจากแต่เดิมการด าเนินการเกี่ยวกับดาวเทียมสื่อสารเป็นอ านาจ
หน้าที่ของกระทรวงคมนาคม (กรมไปรษณีย์โทรเลข) โดยมีการลงนามในสัญญาสัมปทานระหว่างกระทรวง
คมนาคมกับบริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และปัจจุบันคือ บริษัท อินทัช จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งได้จัดตั้ง บริษัท จ ากัด (มหาชน) เข้ามาด าเนินงานการให้บริการวงจรดาวเทียม มีระยะเวลา ๓๐ ปี 
(ซึ่งสัญญาสัมปทานจะหมดอายุลงใน ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เป็นโครงการของประเทศ 
(National Project) ในรูปแบบโครงการ BTO (Build Transfer and Operate) ภายใต้สัญญาฯ มีเงื่อนไขและ
ข้อก าหนดที่ส าคัญคือ นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาฯ บริษัทจะโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบดาวเทียมและอุปกรณ์สถานี
ควบคุมดาวเทียมให้ตกเป็นทรัพย์สินของกระทรวงฯ โดยกระทรวงฯ จะมอบทรัพย์สินให้บริษัทใช้ด าเนินการตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาฯ ทั้งนี้ จากการปฏิรูประบบราชการเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕ การด าเนินกิจการ
ดาวเทียมได้เปลี่ยนจากกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเดิม) รวมทั้งได้มีการแปรสภาพกรมไปรษณีย์โทรเลข และมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกับมีการตรา พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ขึ้นด้วย โดยตาม พรบ. ดังกล่าวมีการก าหนดให้กิจการดาวเทียมสื่อสารเป็นกิจการโทรคมนาคม ท าให้เกิดมีหน่วย
รับผิดชอบ ๒ หน่วยงาน คือ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานอ านวยการ 
(Administrator) และ กสทช. ในฐานะหน่วยงานก ากับ (Regulator) แต่ก็ยังมีความไม่ชัดเจนนัก โดยการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารข่ายงานดาวเทียมยังอยู่ในการก ากับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ต่อมา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีการแก้ไขอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารข่ายงานดาวเทียม โดยในปัจจุบันอยู่ในความ
ดูแลของ กสทช. 

นอกจากนั้น เนื่องจากเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การใช้ งานดาวเทียมจึงมิใช่ 
เพ่ือการสื่อสารอย่างเดียว และมิใช่จ ากัดขอบเขตเฉพาะดาวเทียมวงโคจรประจ าที่ (GSO) เท่านั้น ขอบเขตของ
การสื่อสารและเทคโนโลยี จึงจ าเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบในภาพรวมด้วย ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว
เรียกว่า “กิจการอวกาศ” โดยเป็นการรวมกิจการทุกอย่างที่เกี่ยวกับอวกาศเพ่ือด าเนินการ แต่โดยที่ประเทศ
ไทยเพ่ิงจะเริ่มต้นด าเนินการในเรื่องกิจการอวกาศ จึงท าให้ขาดองค์ความรู้ รวมทั้งขาดการส่งเสริมธุรกิจ
เกี่ยวกับกิจการอวกาศ ซึ่งมีอยู่หลายแขนง และไม่มีนโยบายและแผนโดยชัดเจน รวมทั้งไม่มีกฎหมายที่ควบคุม
การด าเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ  

ปัจจุบันการด าเนินการกิจการอวกาศของประเทศไทยอยู่ในการก ากับดูแลของคณะกรรมการนโยบาย
อวกาศแห่งชาติ แต่งตั้งโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารมิใช่เป็นคณะกรรมการ ที่ตั้งโดย
พระราชบัญญัติ ด้วยเหตุนี้ในบางครั้งมีข้อสงสัยว่าคณะกรรมการชุดนี้จะสามารถด าเนินการในภาพรวมของ
กิจการอวกาศได้แค่ไหนหรือไม่เพียงใดรวมทั้งมีขอบเขตอ านาจแค่ไหน อย่างไรนอกจากนั้นการด าเนินการ
เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคมของไทย มีกฎหมายหลายฉบับ คือ พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๘  พระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  พระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งกฎหมายบางฉบับได้มีผลบังคับใช้มา
นานแล้ว และหลายฉบับมีความขัดแย้งกันเองจึงท าให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง สิ่งต่างๆ 
เหล่านี้ เป็นเรื่องที่หมักหมมซึ่งหากไม่เร่งด าเนินการแก้ไขแล้วอาจจะเป็นระเบิดที่รอเวลา และท าให้กิจการ
สื่อสารของประเทศ รวมทั้งกิจการอวกาศขาดทิศทางในการด าเนินการที่ชัดเจนและประสบผลเสียหายอย่าง
มากได ้



 ๑๓ 

บทสรุป 
 จากข้อเท็จจริงและข้อขัดข้อง ตามที่กล่าวมาแล้ว ผู้เขียนมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้  

  ๑. การด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและการจัดองค์กร 
 เพ่ือให้กิจการอวกาศของประเทศมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม  ควรเร่งรัดในการก าหนด 

แผนแม่บทว่าด้วยอวกาศแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีโดยเร็ว รวมทั้งจัดให้มี
กฎหมายที่เกี่ยวกับกิจการอวกาศแห่งชาติ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก าหนดนโยบาย ก ากับดูแล และด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ส าหรับกฎหมายในเรื่องสื่อสารที่มีหลายฉบับ ล้าสมัย และมีความซ้ าซ้อนกันนั้น ก็ควร
ที่จะมกีารปรับปรุงหรือรวมกฎหมายที่เก่ียวข้องทุกฉบับเข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดการประสานสอดคล้องกันต่อไป 

 ๒. การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารข่ายงานดาวเทียม 
 เนื่องจากเอกสารข่ายงานดาวเทียมเป็นหัวใจหลักในการส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ดาวเทียมในวงโคจรประจ าที่ (GSO) และนับเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ รัฐบาลควรจะเร่งรัดในการก าหนดนโยบายการใช้
ประโยชน์เอกสารข่ายงานดาวเทียมที่มีอยู่โดยเร็ว และควรจะต้องพยายามรักษาเอกสารข่ายงานดาวเทียมที่มีอยู่
ทุกเอกสารข่ายงานดาวเทียม 

  ๓. การมีดาวเทียมภาครัฐ 
 เนื่องจากภาครัฐมีการใช้ดาวเทียมสื่อสารและดาวเทียมประเภทต่างๆ อย่างกว้างขวาง ดังนั้น รัฐบาล

จึงควรจะต้องเร่งรัดในการก าหนดนโยบายและห้วงเวลาในการด าเนินการเกี่ยวกับดาวเทียมภาครัฐให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์โดยเร็ว 

 ๔. การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมอุตสาหกรรมอวกาศ 
 รัฐบาลควรจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอวกาศ และบุคลากรเกี่ยวกับกิจการอวกาศ 

รวมทั้งต้องมี Roadmap ในการพัฒนาอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
 ๕. การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและอวกาศอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้มีการพัฒนา NGSO 

อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ดังนั้น รัฐบาลควรเร่งรัด ศึกษา และก าหนดนโยบายในการใช้ดาวเทียม NGSO 
อย่างเร่งด่วน และเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ NGSO อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 ๖. การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดน่านฟ้าเสรี (Open Sky Policy) และหลักการพิจารณา
ให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศไทย (Landing Right) 

 เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้ดาวเทียมอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีท้ังดาวเทียม GSO และ NGSO และเป็นทั้ง
ดาวเทียมของไทยและดาวเทียมต่างชาติ ซึ่งมีข้อโต้แย้งว่าควรจะให้ดาวเทียมต่างชาติมาให้บริการในประเทศ
ไทยได้หรือไม่ อย่างไร และในรูปแบบใดบ้าง ดังนั้น ควรจะต้องมีความชัดเจนและต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน
ถึงผลดีและผลเสีย อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ อันจะส่งผลในการก ากับดูแลดาวเทียมต่างชาติเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
อ้างอิง 
๑.รอบรู้เรื่องดาวเทียม , บริษัท ไทยคม จ ากัด(มหาชน),ตุลาคม ๒๕๕๑ 
๒ . เ อกส า ร  Background & Operation of Thaicom Satellite , Customer and Network Services  
    Department 
๓. กองทัพเรือกับการพัฒนาสู่การสงครามท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Warfare )  
 เรียบ เรียงโดย พลเรือโท ทวีวุฒิ  พงศ์พิพัฒน์  เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓ 
๔. เนื้อหาด้านดาวเทียม เรียบเรียงโดย นาวาเอก ยศภาค  โชติกพงศ์ 
๕. สารานุกรมโทรคมนาคมไทย  
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๖. ผลการศึกษาแนวทางด าเนินงานด้านดาวเทียมสื่อสารภาครัฐเพ่ือความมั่นคง จัดท าโดย กรมเทคโนโลยี  
    สารสนเทศและอวกาศกลาโหม กระทรวงกลาโหม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๗. รายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่องนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมและแนวทางการจัดหา  
    ดาวเทียมสื่อสารภาครัฐ จัดท าโดย คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและ 
    การสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘. ข้อมูลเบื้องต้นดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย โดย นางสาว โฆษณี  ก าลังศิลป์ นิติกรช านาญการ  
    ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการกิจการอวกาศ ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ สภานิติบัญญัติ 
    แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 


