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ผู้เขียนได้น ำเสนอเรื่องรำวเกี่ยวกับระบบกำรหำต ำบลที่ด้วยดำวเทียมกำลิเลโอ (Galileo) ลงใน
หนังสือนำวิกศำสตร์ ปีที่ ๘๖ เล่มที่ ๘ สิงหำคม ๒๕๔๖ (สมัยนั้น เป็น ร.ท.ศุภสิทธิ์ คงดี อำจำรย์ฝ่ำยศึกษำ 
รร.นร.) ซึ่งเป็นเรื่องรำวเกี่ยวกับระบบกำรหำต ำบลที่ด้วยดำวเทียมที่มีอยู่ในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำว่ำล้วนอยู่
ภำยใตก้ำรควบคุมของทำงกำรทหำรทั้งสิ้น ดังนั้นในเรื่องของกำรเข้ำถึงเพ่ือใช้ประโยชน์โดยพลเรือนทั่วไปจึงมี
ข้อจ ำกัดอยู่มำกมำย ด้วยเหตุนี้ ท ำให้คณะกรรมำธิกำรยุโรป (European Commission) และองค์กำรอวกำศ
ยุโรป (European Space Agency : ESA) มีโครงกำรสร้ำงระบบดำวเทียมหำต ำบลที่เพ่ือใช้งำน "เดินหน" 
(Navigation) ภำยใต้ชื่อว่ำ " Galileo" ดำวเทียมทดลองชุดแรกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบทดลอง Galileo 
(Galileo System Test Bed) มีแผนปล่อยขึ้นสู่อวกำศตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือใช้ศึกษำขีด
ควำมสำมำรถ และข้อจ ำกัด รวมทั้งคุณสมบัติของดำวเทียม ซึ่งอยู่ภำยใต้สัญญำเพ่ือกำรพัฒนำระบบของ ESA 
หลังจำกนั้นได้มีกำรปล่อยดำวเทียมที่สมบูรณ์ ๔ ดวง ขึ้นสู่ วงโคจร ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๔๙ เพ่ือใช้
ตรวจสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงส่วนที่อยู่ ในอวกำศ กับส่วนภำคพ้ืนดิน และเมื่อดำวเทียมในวงโคจรแรกนี้
สมบูรณ์ทุกอย่ำงแล้ว ก็จะท ำกำรปล่อยดำวเทียมที่เหลือตำมขึ้นไปในวงโคจรจนครบสมบูรณ์ทั้งระบบ (Full 
Operation Capability) ใน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ปัจจุบันนี้ โครงกำรระบบกำรหำต ำบลที่ด้วยดำวเทียม Galileo 
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตำมแผนที่วำงไว้ แล้วเกิดอะไรขึน้กับ Galileo 

 

 

 
เรื่องระบบการหาต าบลท่ีด้วยดาวเทียมกาลิเลโอ (Galileo) ลงในหนังสือนาวิกศาสตร์  
ปีท่ี ๘๖ เล่มที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดย ร.ท.ศุภสิทธิ์ คงดี อาจารย์ฝ่ายศึกษา รร.นร. 
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ผู้ใช้ระบบกำรหำต ำบลที่ด้วยดำวเทียมในในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำไม่มีทำงเลือกอ่ืนใดนอกจำกระบบ
กำรหำต ำบลที่ด้วยดำวเทียมระบบ GPS (Global Positioning System) กับระบบ GLONASS (Global 
Navigation Satellite System) ซึ่งระบบ GPS ออกแบบและสร้ำงโดยกระทรวงกลำโหมประเทศ
สหรัฐอเมริกำ เมื่อต้นปี ค.ศ.๑๙๗๐ มีชื่อเป็นทำงกำรว่ำ Navigation Signal Timing and Ranging Global 
Positioning System (NAVSTAR GPS)  GPS เป็นระบบที่สำมำรถใช้หำต ำแหน่งบนโลกได้ในทุกสภำพอำกำศ
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และใช้ได้ทั่วโลก ภำคประชำชนทั่วโลกสำมำรถใช้ข้อมูลจำกดำวเทียม GPS ได้ฟรี เนื่องจำก 
นโยบำยสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูลและข่ำวสำรส ำหรับประชำชนของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำ จึงเปิดให้ประชำชนทั่วไป
สำมำรถใช้ข้อมูลดังกล่ำวในระดับควำมแม่นย ำที่ไม่เป็นภัยต่อควำมมั่นคงของรัฐ โดยมีควำมแม่นย ำมำตรฐำน
ส ำหรับพลเรือนในระดับ ๓.๕ – ๗.๘ เมตร ส ำหรับระบบ GLONASS หรือระบบ Global Navigation 
Satellite System ของอดีตสหภำพโซเวียต หรือรัสเซียในปัจจุบัน รัสเซียออกแบบและพัฒนำในช่วงสงครำม
เย็นเพ่ือทดแทนระบบ GPS ของสหรัฐอเมริกำ โดยระบบ GLONASS มีควำมคล้ำยคลึงกับระบบ GPS หลำย
ประกำร ทั้งทำงด้ำนส่วนประกอบของระบบและหลักกำรท ำงำน กล่ำวคือระบบ GLONASS ประกอบด้วย
ดำวเทียม ๒๔ ดวง สถำนีภำคพ้ืนดินส ำหรับติดตำมและควบคุมดำวเทียมในวงโคจร และเครื่องรับสัญญำณ
และค ำนวณหำต ำบลที่ ระบบ GLONASS ใช้หลักกำร TIMING AND RANGING เพ่ือค ำนวณหำต ำบลที่ โดย
ให้บริกำรต ำบลที่แบบปกติ (STANDARD PRECISION – SP) ด้วยควำมถี่ L1 และบริกำรต ำบลที่แบบละเอียด 
(HIGH PRECISION – HP) ด้วยควำมถี่ L1 และ L2 เช่นเดียวกับระบบ GPS โดยมีควำมแม่นย ำมำตรฐำน
ส ำหรับพลเรือนในระดับ ๕ – ๑๐ เมตร  
 

 

 

 

 

 

ระบบการหาต าบลที่ด้วยดาวเทียมระบบ GPS (Global Positioning System) มีความ
แม่นย ามาตรฐานส าหรับพลเรือนในระดับ ๓.๕ – ๗.๘ เมตร 
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ทั้งสองระบบนี้ยังอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของทำงกำรทหำรซึ่งอำจถูกรบกวนจำกกำรใช้บริกำรได้ทุกเมื่อ 
ระบบกำรหำต ำบลที่ด้วยดำวเทียมได้กลำยเป็นวิธีกำรมำตรฐำนในด้ำนกำรเดินหน (Navigation) อีกทั้งยังเเพร่
หลำยมำกในปัจจุบันนี้ ถ้ำระบบดำวเทียมทั้งสองระบบนี้เกิดขัดข้องขึ้นมำ หรือมีนโยบำยจ ำกัดกำรใช้งำนใน
ด้ำนควำมมั่นคงจำกประเทศสหรัฐอเมริกำหรือรัสเซีย เป็นที่แน่นอนว่ำสร้ำงควำมเสียหำยให้เเก่ผู้ใช้งำนเป็น
อย่ำงมำก ดังนั้นสมำพันธ์ยุโรปจึงเล็งเห็นว่ำยุโรปมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีระบบกำรหำต ำบลที่ด้วยดำวเทียมซึ่ง
เป็นของยุโรปเอง คณะกรรมำธิกำรยุโรปและองค์กำรอวกำศยุโรปจึงจะร่วมกันสร้ำงระบบดำวเทียมหำต ำบลที่
เพ่ือใช้งำนด้ำน Navigation ภำยใต้ชื่อว่ำ       “Galileo” ขึ้นมำเป็นระบบที่อิสระอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ
พลเรือนซึ่งจะสำมำรถใช้งำนได้ตลอดเวลำควำมอิสระของยุโรปในกำรใช้ระบบกำรหำต ำบลที่ด้วยดำวเทียมคือ
เหตุผลหลักในกำรที่จะสร้ำงระบบ Galileo ขึ้นมำ อย่ำงไรก็ตำมยังมีเหตุผลอ่ืนรองลงมำอีกด้วยนั่นก็คือ โดย
กำรปฏิบัติกำรร่วมกันกับ ระบบ GPS และ ระบบ GLONASS จะท ำให้ระบบ Galileo เป็นระบบหลักที่ส ำคัญ
ของระบบกำรหำต ำบลที่ด้วยดำวเทียม (The Global Navigation Satellite System: GNSS) ในอนำคต วง
โคจรของดำวเทียมระบบ Galileo ท ำมุมกับระนำบของเส้นศูนย์สูตรโลกมำกกว่ำในระบบ GPS จึงท ำให้ระบบ 
Galileo สำมำรถครอบคลุมถึงละติจูดสูงๆ ได้ และเหมำะสมกับกำรปฏิบัติกำรต่ำงๆ ในยุโรปเหนือซึ่งไม่
สำมำรถครอบคลุม โดยระบบ GPS และผลประโยชน์ทำงธุรกิจที่ได้จำกระบบ Galileo เช่น กำรผลิตเครื่องรับ
สัญญำณดำวเทียม กำรจัดกำรด้ำนกำรใช้บริกำรจำกระบบ Galileo 

ระบบ GLONASS (Global Navigation Satellite System) ของอดีตสหภาพโซเวียต หรือรัสเซียใน
ปัจจุบัน มีความแม่นย ามาตรฐานส าหรับพลเรือนในระดับ ๕ – ๑๐ เมตร 
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 Galileo เป็นระบบกำรหำต ำบลที่ด้วยดำวเทียมระบบใหม่ ซึ่งระบบนี้จะให้ควำมถูกต้องสูง และมีกำร
ควบคุมโดย พลเรือน รวมทั้งยังจะสำมำรถปฏิบัติกำรร่วมกับ ระบบ GPS และ GLONASS ดังนั้นผู้ใช้สำมำรถ
หำต ำบลที่ได้จำกเครื่องรับเครื่องเดียวกันจำกดำวเทียมดวงไหนก็ได้ในทั้งสำมระบบ Galileo จะให้ต ำบลที่
แบบทันทีทันใด  (Real time Positioning) โดยควำมถูกต้องจะอยู่ในช่วงบวกลบหนึ่งเมตรซึ่งเป็นระบบแรกที่
ให้ควำมถูกต้องสูงขนำดนี้กับพลเรือนทั่วไป Galileo เป็นระบบที่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพในทุก
สภำพอำกำศ และจะส่งข้อมูลให้ผู้ใช้ทรำบภำยในเวลำไม่กี่วินำที ถ้ำมีดำวเทียมดวงใดดวงหนึ่งในระบบเกิ ด
ขัดข้อง 

 

 

 

ในระบบดำวเทียม Galileo ที่สมบูรณ์จะประกอบด้วย ดำวเทียมทั้งหมด ๓๐ ดวง เป็นดำวเทียม
ปฏิบัติกำร ๒๗ ดวง ดำวเทียมอะไหล่อีก ๓ ดวงมีวงโคจรเป็นวงกลม ๓ วงโคจร ที่ระดับควำมสูง ๒๓๖๑๖ 
กิโลเมตร จำกพ้ืนโลก แต่ละวงโคจรมีดำวเทียม ๑๐ ดวง  ซึ่งใช้เวลำโคจร ๑๔ ชั่วโมง ต่อ ๑ รอบวงโคจร จึงท ำ
ให้ดำวเทียมอยู่บนท้องฟ้ำอย่ำงน้อย ๔ ดวง ตลอดเวลำทั่วทุกแห่งของโลก และระนำบของวงโคจรของ
ดำวเทียมจะท ำมุมกับระนำบของเส้นศูนย์สูตร ๕๖ องศำ ซึ่งหมำยถึง เมื่อระบบ Galileo สมบูรณ์แบบ 
สัญญำณจำกดำวเทียมจะครอบคลุมถึง ละติจูด ๗๕ องศำเหนือ เนื่องจำกดำวเทียมในระบบ Galileo มีจ ำนวน
มำกและมีประสิทธิภำพสูง รวมทั้งยังมีดำวเทียมอะไหล่ที่สำมำรถใช้งำนได้ทันทีถึง ๓ ดวง จึงเป็นที่แน่ใจได้ว่ำ
ถ้ำดำวเทียมในระบบดวงไหนดวงหนึ่งเกิดขัดข้องก็จะไม่ส่งผลกระทบให้ผู้ใช้  ศูนย์ควบคุม Galileo (Galileo 
Control Center) สองศูนย์จะอยู่ในภำคพ้ืนดินยุโรป เพ่ือควบคุมดำวเทียม และปฏิบัติกำรจัดกำรภำรกิจด้ำน 
Navigation สถำนีตรวจสอบ Galileo (Galileo Sensor Station) จ ำนวน ๒๐ สถำนี จะส่งข้อมูลให้กับศูนย์
ควบคุม Galileo โดยผ่ำนทำงระบบโครงข่ำยกำรสื่อสำร ศูนย์ควบคุม Galileo จะใช้ข้อมูลของสถำนี
ตรวจสอบ Galileo ในกำรค ำนวณเพ่ือให้ได้ข้อมูลสมบูรณ์ และใช้ในกำรเทียบสัญญำณเวลำของดำวเทียม

ระบบการหาต าบลที่ด้วยดาวเทียม Galileo ที่สมบูรณ์ประกอบด้วย ดาวเทียมทั้งหมด ๓๐ ดวง 
ศูนย์ควบคุม Galileo (Galileo Control Center) ๒ ศนูย์ และสถานีตรวจสอบ Galileo 
(Galileo Sensor Station) จ านวน ๒๐ สถานี 
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ทั้งหมดกับนำฬิกำของสถำนีภำคพ้ืนดิน สถำนีในย่ำนควำมถี่ S – band จ ำนวน ๕ สถำนี และ สถำนีในย่ำน
ควำมถี่ C – band จ ำนวน ๑๐ สถำนี จะถูกติดตั้งทั่วโลก เพ่ือที่จะเป็นตัวกลำงในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ระหว่ำงศูนย์ควบคุมดำวเทียม กับดำวเทียม   นอกจำกนี้ระบบ Galileo ยังมีหน้ำที่เกี่ยวกับ กำรค้นหำ และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  (Search and Rescue) หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่ำ SAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรเป็นไปอย่ำงช้ำๆ สหภำพยุโรปได้ส่งดำวเทียมทดสอบ (GIOVE: Galileo 
In-Orbit Validation Element) โดยดำวเทียม GIOVE - A ซึ่งเป็นดำวเทียมทดสอบดวงแรกของโครงกำร 
Galileo ออกประจ ำกำรนอกโลกเมื่อ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๔๘ โดยดำวเทียมดังกล่ำวมี ขนำดน้ ำหนัก ๖๐๐ 
กิโลกรัม ซึ่ งสร้ำงขึ้นในสหรำชอำณำจักร และได้ส่ งไปนอกโลกจำกฐำนส่งยำนอวกำศ Baikonur 
Cosmodrome ในประเทศคำซัคสถำน โดยมีกระสวยอวกำศ Soyuz เป็นยำนน ำขึ้นไป ดำวเทียมทดสอบ 
Giove - A ท ำหน้ำทีท่ดสอบควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นในกำรเชื่อมต่อกับดำวเทียมดวงอ่ืนๆ 
ในโครงกำร ส ำหรับดำวเทียมทดสอบดวงที่สอง GIOVE - B ถูกส่งขึ้นสู่อวกำศเมื่อปลำยปี ๒๕๕๐ ต่อมำ
ดำวเทียมปฏิบัติกำรดวงแรกของโครงกำร Galileo ได้ขึ้นสู่อวกำศ เมื่อ ตุลำคม ๒๕๕๔ และข้อมูลล่ำสุดจำก
สหภำพยุโรป เมื่อ พฤษภำคม ๒๕๕๙ มีดำวเทียมปฏิบัติกำรของโครงกำร Galileo ในอวกำศจ ำนวน ๑๔ ดวง 
(ระบบที่สมบูรณ์จะมีดำวเทียม ๓๐ ดวง) โดยจะเริ่มมีกำรใช้งำนระบบ Galileo ระยะแรกในช่วงปี ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๑ และระบบจะสมบูรณ์มีดำวเทียมปฏิบัติกำรครบทั้ง ๓๐ ดวง ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

ระบบการหาต าบลที่ด้วยดาวเทียม Galileo ที่สมบูรณ์ประกอบด้วย ดาวเทียมทั้งหมด ๓๐ ดวง 
เป็นดาวเทียมปฏิบัติการ ๒๗ ดวง ดาวเทียมอะไหล่อีก ๓ ดวงมีวงโคจรเป็นวงกลม ๓ วงโคจร ท ำ
มุมกับระนาบของเส้นศูนย์สูตร ๕๖ องศา 
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ตำมแผนที่วำงไว้ระบบควรต้องสมบูรณ์มีดำวเทียมปฏิบัติกำรครบทั้ง ๓๐ ดวง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ แต่
โครงกำรล่ำช้ำกว่ำก ำหนดมำแล้ว ๘ ปี เพรำะว่ำโครงกำร Galileo ประสบปัญหำทำงด้ำนกำรเงินซึ่งส่งผลให้
กำรด ำเนินงำนของโครงกำรล่ำช้ำลง เนื่องมำจำกสำมประเทศผู้ให้กำรสนับสนุนหลักคือ เยอรมนี ฝรั่งเศส และ
อิตำลี ต้องหันไปให้ควำมสนใจและสนับสนุนอุตสำหกรรมภำยในประเทศของตน โดยเยอรมนีซึ่งเป็นผู้ให้กำร
สนับสนุนหลักที่ส ำคัญสุดจ ำเป็นต้องให้ควำมมั่นใจแก่ภำคอุตสำหกรรมภำยในประเทศว่ำจะได้รับส่วนแบ่งที่
ยุติธรรมในโครงกำร Galileo อีกทั้ง รัฐบำลเยอรมนีต้องกำรให้มีกำรตั้งศูนย์กลำงกำรควบคุมระบบโครงกำร 
Galileo ที่เมือง Munich ประเทศเยอรมนี อย่ำงไรก็ตำมเยอรมนียังไม่ประสบผลส ำเร็จในกำรเจรจำกับ
ฝรั่งเศส และอิตำลีเพ่ือตั้งศูนย์ควบคุมดังกล่ำวที่เมือง Munich อย่ำงไรก็ตำมเพ่ือให้โครงกำร Galileo 
ด ำเนินกำรไปได้ตำมแผนสหภำพยุโรปจึงได้เชิญประเทศนอกสหภำพยุโรปอีก ๔ ประเทศ คือ จีน อิสรำเอล 
อินเดีย และยูเครน เข้ำมำร่วมมือกันลงทุนและพัฒนำโครงกำร Galileo ให้ส ำเร็จตำมแผนที่วำงไว้ 

ขณะที่กำลิเลโอประสบปัญหำควำมล่ำช้ำ แต่ควำมต้องกำรในกำรใช้ระบบกำรหำต ำบลที่ด้วย
ดำวเทียมมีมำกขึ้นและเทคโนโลยีดำวเทียมเป็นสิ่งที่แสดงถึงศักยภำพของชำติ ทั้งสำธำรณรัฐประชำชนจีนและ
อินเดียได้พัฒนำระบบกำรหำต ำบลที่ด้วยดำวเทียมของตัวเองขึ้นมำ สำธำรณรัฐประชำชนจีนได้พัฒนำระบบ
กำรหำต ำบลที่ด้วยดำวเทียม ภำยใต้ชื่อ BDS (BeiDou Navigation Satellite System) เริ่มต้นโครงกำรตั้งแต่ 

การปล่อยดาวเทียมปฏิบัติการ Galileo ดวงที่ ๑๓ และ ๑๔ ขึ้นสู่วงโคจร เมื่อ ๒๔ พ.ค.๒๕๕๙  
จากฐานส่งยานอวกาศ French Guiana ประเทศฝรั่งเศส โดยมีกระสวยอวกาศ Soyuz เป็นยานน า
ขึ้นไป 
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มกรำคม ๒๕๕๘ คำดว่ำจะมีควำมสำมำรถสูงกว่ำ ระบบ GPS ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพรำะทั้งระบบมีดำวเทียมถึง 
๓๕ ดวง แต่ปัจจุบันนี้มีดำวเทียมปฏิบัติกำรอยู่ในระบบครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศจีนและเอเชียแปซิฟิค จ ำนวน 
๑๑ ดวง และจะสำมำรถครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั่วโลกภำยในปี พ .ศ. ๒๕๖๓ ส ำหรับประเทศอินเดีย โดย
สถำบันวิจัยอวกำศอินเดียก ำลังพัฒนำระบบกำรหำต ำบลที่ด้วยดำวเทียมที่มีชื่อว่ำ IRNSS (Indian Regional 
Navigation Satellite System) จะให้บริกำรทั้งทำงกำรทหำรและภำคเอกชน ทั้งระบบมีดำวเทียมจ ำนวน ๗ 
ดวง ปัจจุบันมีดำวเทียมปฏิบัติกำรแล้ว ๔ ดวงในวงโคจร โครงกำรนี้คำดว่ำจะให้บริกำรภำยในปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

  

 

 

 

 

ระบบการหาต าบลที่ด้วยดาวเทียม ภายใต้ชื่อ BDS (BeiDou Navigation Satellite System) 
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งระบบมีดาวเทียมถึง ๓๕ ดวง แต่ปัจจุบันนี้มีดาวเทียมปฏิบัติการ
อยู่ในระบบครอบคลุมพื้นที่ประเทศจีนและเอเชียแปซิฟิค จ านวน ๑๑ ดวง 
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โครงกำร Galileo เป็นโครงกำรส ำคัญของสหภำพยุโรป ซึ่งมีลักษณะคล้ำยคลึงกับ GPS (Global 
Positioning System) ของสหรัฐอเมริกำ และ GLONASS ของรัสเซีย ซึ่งโครงกำรเหล่ำนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับกำร
ใช้ระบบดำวเทียมหลำยดวงช่วยในกำรบอกพิกัดต ำแหน่งที่มีควำมแม่นย ำเป็นอย่ำงยิ่ง อย่ำงไรก็ดีโครงกำร 
GPS และ GLONASS ได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกทำงกำรทหำรและมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในทำง
กำรทหำร ในขณะที่โครงกำร Galileo ได้รับเงินสนับสนุนจำกภำครัฐและเอกชน ดังนั้น วัตถุประสงค์ของ
โครงกำร Galileo จึงได้ถูกออกแบบมำเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ทั้งทำงด้ำนภำคธุรกิจและพลเรือนเป็นส ำคัญ ใน
อนำคตอันใกล้นี้ถ้ำระบบ Galileo ประสบผลส ำเร็จก็จะท ำให้ผู้ใช้ระบบกำรหำต ำบลที่ด้วยดำวเทียมมี
ทำงเลือกมำกขึ้น จำกกำรที่ระบบกำรหำต ำบลที่ด้วยดำวเทียมที่ก ำลังพัฒนำอยู่คือ Galileo BDS และ IRNSS 
เป็นระบบที่ทันสมัย ซึ่งได้แก้ไขข้อบกพร่องต่ำง ๆ ของระบบกำรหำต ำบลที่ด้วยดำวเทียม GPS และ 
GLONASS จึงท ำให้ระบบกำรหำต ำบลที่ด้วยดำวเทียม Galileo BDS และ IRNSS น่ำจะเป็นระบบที่ให้
ประโยชน์อย่ำงกว้ำงขวำงเก่ียวกับงำนด้ำนกำรเดินหน (Navigation)  

 

 

ระบบการหาต าบลที่ด้วยดาวเทียม IRNSS (Indian Regional Navigation Satellite System) 
ของประเทศอินเดีย ทั้งระบบมีดาวเทียมจ านวน ๗ ดวง ปัจจุบันมีดาวเทียมปฏิบัติการแล้ว ๔ ดวงใน
วงโคจร 
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ภาพรวมของระบบการหาต าบลที่ด้วยดาวเทียมที่มีอยู่ในปัจจุบัน GPS และ GLONASS รวมทั้ง
ระบบการหาต าบลที่ด้วยดาวเทียมที่ก าลังพัฒนาอยูค่ือ Galileo BDS และ IRNSS 



๑๐ 
 

ชื่อและค าย่อ 

- European Space Agency: ESA หมำยถึง องค์กำรอวกำศยุโรป 

- กำรเดินหน (Navigation) หมำยถึง ศิลปะและศำสตร์ในกำรน ำเรือหรืออำกำศยำน (รวมถึง
ยำนพำหนะทำงบกด้วย) จำกต ำบลที่หนึ่งไปยังต ำบลที่หนึ่ง  

- The Global Navigation Satellite System: GNSS หมำยถึง ระบบกำรหำต ำบลที่ด้วย
ดำวเทียม 

- Global Positioning System: GPS หมำยถึง ระบบกำรหำต ำบลที่ด้วยดำวเทียมที่ออกแบบ
และสร้ำงโดยกระทรวงกลำโหม ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

- Global Navigation Satellite System: GLONASS หมำยถึง ระบบกำรหำต ำบลที่ด้วย
ดำวเทียมของอดีตสหภำพโซเวียตหรือรัสเซียในปัจจุบัน 

- Galileo หมำยถึง ระบบกำรหำต ำบลที่ด้วยดำวเทียมที่ออกแบบและสร้ำงโดยสหภำพยุโรป 

- Galileo In-Orbit Validation Element: GIOVE หมำยถึง ดำวเทียมทดสอบของระบบกำรหำ
ต ำบลที่ด้วยดำวเทียมกำลิเลโอ  

- Navigation Signal Timing and Ranging Global Positioning System: NAVSTAR GPS 
หมำยถึง ระบบกำรหำต ำบลที่ในกำรเดินหนโดยใช้หลักกำรของสัญญำณระยะทำงและเวลำ 

- BeiDou Navigation Satellite System: BDS หมำยถึง ระบบกำรหำต ำบลที่ด้วยดำวเทียมที่
ออกแบบและสร้ำงโดยสำธำรณรัฐประชำชนจีน 

- Indian Regional Navigation Satellite System: IRNSS หมำยถึง ระบบกำรหำต ำบลที่ด้วย
ดำวเทียมที่ออกแบบและสร้ำงโดยสำธำรณรัฐอินเดีย 
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