
 

การใช้งานซอฟต์แวร์ JSatTrak เบื้องต้น 
 

ธีรศักดิ์ ท่าหลวง 
 

ซอฟต์แวร์ JSatTrak เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับใช้ติดตามดาวเทียม (Satellite tracking program)  
โดยสามารถระบุต าแหน่งของดาวเทียมได้ทั้งในเวลาปัจจุบันหรือช่วงเวลาใดก็ได้ที่ต้องการ ซอฟต์แวร์นี้ถูก
พัฒนาด้วยโปรแกรม JAVA โดย Shawn Gano ซึ่งน าเอาอัลกอริทึมของการระบุต าแหน่งดาวเทียมที่เรียกว่า 
SGP4/SDP4 ของ NASA/NORAD มาใช้ในการพัฒนา และเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถดาวน์โหลดใช้ฟรีได้ที่ 
www.gano.name/shawn/JSatTrak/ 
 

 
ภาพที่ 1 ซอฟต์แวร์ JSatTrak 

 
การดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ 

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้ที่ www.gano.name/shawn/JSatTrak/ ดังแสดงในภาพที่ 2 
เลือกดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด โดยในขณะนี้ถูกพัฒนามาจนถึงเวอร์ชัน 4.1.5 เพ่ือรองรับ JAVA เวอร์ชัน 7 
ไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้จะอยู่ในรูป Zip ไฟล์ ซึ่งประกอบไปด้วยไฟล์ซอฟต์แวร์ส าหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS 
และ Windows สามารถดับเบิลคลิกเพ่ือเริ่มใช้งานซอฟต์แวร์ได้ทันที โดยไม่ต้องท าการติดตั้งใดๆ ดังภาพที่ 3 
และภาพท่ี 4             

 
 

http://www.gano.name/shawn/JSatTrak/
http://www.gano.name/shawn/JSatTrak/


 

 
ภาพที่ 2 เว็บไซด์ www.gano.name/shawn/JSatTrak/ ส าหรับดาวน์โหลด JSatTrak 

 

 
ภาพที่ 3 เมื่อแตกไฟล์ Zip จะได้ไฟล์ซอฟต์แวร์ส าหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS และ Windows 

 

 
ภาพที่ 4 ดับเบิลคลิกเพ่ือ Run ซอฟต์แวร์ได้ทันที 

http://www.gano.name/shawn/JSatTrak/


 

ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ JSatTarK 
เมื่อเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ JSatTrak ขึ้นมาครั้งแรก ซอฟต์แวร์จะแสดงต าแหน่งของสถานีอวกาศ ISS 

ซึ่งเป็นวัตถุที่ถูกตั้งไว้ให้แสดงเป็นค่าเริ่มต้น ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์เมื่อเริ่มต้นใช้งานจะแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน คือ แถบเครื่องมือหลัก หน้าต่างแสดงต าแหน่งของดาวเทียมเทียบกับพ้ืนโลกแบบ 2 มิติ (2D Earth 
Window) และหน้าต่างแสดงรายการดาวเทียมและต าแหน่งผู้สังเกตภาคพ้ืน (Object List) ดังแสดงในภาพ 
ที่ 5 

 
ภาพที่ 5 แสดงส่วนประกอบของซอฟต์แวร์เมื่อเริ่มเปิดใช้งานในครั้งแรก 

 
นอกจากส่วนประกอบหลักเหล่านี้ยังสามารถเพ่ิมหน้าต่างแสดงมุมมองต าแหน่งดาวเทียมในรูปแบบ 3 

มิติได้ โดยคลิกที่  บนแถบเครื่องมือ หน้าต่าง 3D Earth Window จะปรากฏขึ้นดังแสดงในภาพที่ 6 
 
 

 
ภาพที่ 6 แสดงหน้าต่างมุมมองต าแหน่งดาวเทียมในรูปแบบ 3 มิต ิ



 

แถบเครื่องมือหลักของ JSatTrak 
 

เครื่องมือ รายละเอียด 

 ส าหรับการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบของไฟล์นามสกุล jst 

 ส าหรับเลือกแสดงดาวเทียมท่ีต้องการ 

 ส าหรับเลือกและก าหนดสถานีภาคพ้ืน 
 ส าหรับปรับเวลาให้เป็นปัจจุบัน 
 ส าหรับย้อนเวลาแบบต่อเนื่อง 
 ส าหรับย้อนเวลาแบบเป็นสเต็ป 
 ส าหรับหยุดเวลา 
 ส าหรับเร่งเวลาเดินหน้าแบบเป็นสเต็ป 
 ส าหรับเร่งเวลาเดินหน้าแบบต่อเนื่อง 
 ส าหรับปรับเพิ่มสเต็ปของการเลื่อนเวลา 
 ส าหรับปรับลดสเต็ปของการเลื่อนเวลา 
 ส าหรับการใช้งานโหมดเวลาจริง 

 ส าหรับเลือกแสดงเวลาท้องถิ่นหรือเวลา UTC 
 ซูมเข้าส าหรับหน้าต่างแสดงต าแหน่งดาวเทียมแบบ 2 มิต ิ
 ซูมออกส าหรับหน้าต่างแสดงต าแหน่งดาวเทียมแบบ 2 มิต ิ
 เลือกจุดศูนย์กลางภาพส าหรับหน้าต่างแสดงต าแหน่งดาวเทียมแบบ 2 มิต ิ
 บันทึกไฟล์ภาพหน้าจอส าหรับหน้าต่างปัจจุบันที่ใช้งาน 
 บันทึกไฟล์วีดีโอส าหรับหน้าต่างปัจจุบันที่ใช้งาน 
 เปิดหน้าต่างมุมมองต าแหน่งดาวเทียมในรูปแบบ 3 มิติ 

การเพิ่มและลบรายการดาวเทียมที่สนใจ 
การเพ่ิมรายการดาวเทียมที่สนใจเข้ามาในหน้าต่างแสดงรายการดาวเทียมและผู้สังเกตภาคพ้ืน 

(Object List) นั้น ท าได้โดยเลือกคลิก  ในแถบเครื่องมือหลัก หรือที่หน้าต่าง Object List ก็ได้ เพ่ือเปิด
ใช้งานหน้าต่าง Satellite Browser ขึ้นมาดังแสดงในภาพที่ 7 ซึ่งจะแสดงรายการดาวเทียมแบ่งเป็นกลุ่มๆ 
ตามภารกิจของดาวเทียมแต่ละดวง  

 



 

 
ภาพที่ 7 แสดงหน้าต่าง Satellite Browser เพ่ือเลือกดาวเทียมท่ีสนใจ 

 
เลือกดาวเทียมที่ต้องการโดยคลิกเมาส์ซ้ายที่ชื่อดาวเทียมที่ต้องการค้างไว้ แล้วลากมาวางไว้ใน

หน้าต่าง Object List ดังแสดงในภาพที่ 8 ต าแหน่งของดาวเทียมที่เพ่ิมเข้ามาจะปรากฏในหน้าต่างทั้งในแบบ 
2 มิติ และ 3 มิติทันที ในกรณีที่เปิดหน้าต่างแสดงต าแหน่งแบบ 3 มิติเอาไว้ด้วย 

 
 

 
ภาพที่ 8 แสดงการเพ่ิมรายการดาวเทียมในหน้าต่าง Object List  

 
การเพ่ิมรายการดาวเทียมในหน้าต่าง Object List โดยการลากชื่อดามเทียมมาจากหน้าต่าง 

Satellite Browser ส่วนการลบรายการดาวเทียมออกจากหน้าต่าง Object List นั้นสามารถท าได้โดยเลือก
รายการดาวเทียมท่ีต้องการลบ แล้วคลิกท่ี  เพ่ือลบรายการดาวเทียมออกไป 



 

การเพิ่มและลบรายการสถานีภาคพื้น (Ground Stations) 

การเพ่ิมรายการสถานีภาคพ้ืนท าได้โดยคลิก   ในแถบเครื่องมือหลัก เพ่ือเปิดใช้หน้าต่าง 
Ground Station Browser ดังแสดงในภาพที่ 9 แล้วคลิกปุ่มเครื่องหมายบวก เพ่ือเพ่ิมสถานีภาคพ้ืนตามพิกัด
ทีต่้องการ โดยในที่นี้ผู้เขียนท าการเพ่ิมสถานีภาคพ้ืนชื่อ BKK พิกัดละติจูดที่ 13 องศาเหนือ และพิกัดลองจิจูด
ที่ 100 องศาตะวันออก แล้วคลิกปุ่ม OK รายการสถานีภาคพ้ืนที่ระบุเพ่ิมขึ้นมาจะปรากฏอยู่ในรายการของ
หมวด Custom ดังแสดงในภาพที่ 10 จากนั้นท าการลากสถานีภาคพ้ืนที่ก าหนดขึ้นไปยังหน้าต่าง Object 
List สถานีภาคพ้ืนที่ก าหนดขึ้นก็จะปรากฏอยู่ในหน้าต่างแสดงต าแหน่งทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ทันที ใน
กรณีท่ีเปิดหน้าต่างแสดงต าแหน่งแบบ 3 มิติเอาไว้ด้วย ดังแสดงในภาพที่ 11 

 

 
ภาพที่ 9 แสดงการเพ่ิมรายการสถานีภาคพ้ืนตามพิกัดท่ีต้องการ 

 

 
ภาพที่ 10 แสดงการเพ่ิมรายการสถานีภาคพ้ืนตามพิกัดที่ต้องการ 

 



 

 
ภาพที่ 11 แสดงการลากรายการสถานีภาพพ้ืนจากหน้าต่าง Ground Station Browser  

มายังหน้าต่าง Object List 

การปรับปรุงข้อมูลวงโคจรล่าสุดของดาวเทียม  
ข้อมูลวงโคจรของดาวเทียมจะถูกระบุไว้ในรูปแบบของชุดข้อมูล 2 บรรทัด ที่เรียกว่า TLE (Two Line 

Element) ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เรื่อยๆ ดังนั้นการปรับปรุงข้อมูลวงโคจรของดาวเทียมให้เป็นปัจจุบัน
เสมอก่อนการเริ่มใช้งาน JSatTrak จึงเป็นสิ่งส าคัญ ปกติแล้วสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูล TLE ของ
ดาวเทียมได้ที่เว็บไซต์ http://celestrak.com แต่ส าหรับ JSatTrak สามารถดาวน์โหลดข้อมูล TLE ได้โดย
เลือก Utilities --> Update Satellite TLE Data ดังแสดงในภาพที่ 12 และ 13 

 

 
ภาพที่ 12 เลือก Update Satellite TLE Data เพ่ือดาวน์โหลดข้อมูลวงโคจรล่าสุดของดาวเทียม 

 



 

 
ภาพที่ 13 ข้อมูลวงโคจรก าลังถูกดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ http://celestrak.com 

การคาดการณ์วันเวลาในการสังเกตการณ์ดาวเทียม 
นอกจากการแสดงต าแหน่งของดาวเทียม ลักษณะวงโคจร และต าแหน่งของสถานีภาคพ้ืนแล้ว 

JSatTrak ยังสามารถคาดการณ์วันและเวลาที่จะสามารถสังเกตการณ์ดาวเทียมที่สนใจได้อีกด้วย โดยในที่นี้
ผู้เขียนต้องการทราบช่วงเวลาที่สามารถสังเกตสถานีอวกาศ ISS ที่กรุงเทพมหานคร วิธีการเริ่มจากเพ่ิมรายการ
ของสถานีอวกาศ ISS และสถานีภาคพ้ืน BKK มาไว้ในหน้าต่าง Object List จากนั้นเลือก Utilities --> 
Tracking Tool หรือ Ctrl+T ดังแสดงในภาพที่ 14 หน้าต่าง Tracking Tool จะปรากฏขึ้น ขยายหน้าต่างให้
เต็มหน้าจอ สังเกตทีแ่ท็บ Basic เลือกสถานีภาพพ้ืนและดาวเทียมที่ต้องการ ดังแสดงในภาพที่ 15 

 

 
ภาพที่ 14 แสดงการลากรายการสถานีภาพพ้ืนจากหน้าต่าง Ground Station Browser 

 



 

 
ภาพที่ 15 เลือกสถานีภาคพ้ืนและดาวเทียมที่ต้องการในแท็บ Basic 

 
จากนั้นเลือกที่แท็บ Pass Predictions ในช่อง Time Span ให้ระบุเป็น 30 วัน แล้วคลิกเลือก 

Visible Only จากนั้นคลิกปุ่ม Calculate จะแสดงรายการช่วงเวลาและทิศทางการขึ้น/ตกของสถานีอวกาศ 
ISS ที่สามารถสังเกตได้จากกรุงเทพมหานคร ดังแสดงในภาพที่ 16 
 

 
ภาพที่ 16 แสดงขั้นตอนการใช้งานแท็บ Pass Predictions 

 
จากรายการที่ได้ในภาพที่ 16 พบว่าสามารถสังเกตสถานีอวกาศได้ทั้งหมด 6 วัน ในช่วง 30 วัน นับ

จากวันที่เริ่มค านวณ วันแรกที่สามารถสังเกตได้คือ วันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2013 โดยสถานีอวกาศจะเริ่มขึ้น
จากขอบฟ้าด้านทิศเหนือ (N) ในเวลา 18:30:54 นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทย และตกลับขอบฟ้าทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ในต าแหน่งใกล้ด้านทิศตะวันออก (SE) ในเวลา 18:36:30 นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทย 
โดยปรากฏอยู่เหนือขอบฟ้านาน 335.8 วินาที ซ่ึงสามารถใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium ช่วยในการค้นหาต าแหน่ง 



 

เพ่ือประกอบการเตรียมการสังเกตได้ดังแสดงในภาพที่ 17 โดยปรับตั้งต าแหน่งผู้สังเกต วันที่และเวลา ตาม
ข้อมูลที่ได้จาก JSatTrak 
 

 
ภาพที่ 17 แสดงต าแหน่งของสถานีอวกาศด้วยซอฟต์แวร์ Stellarium 

 
 
 


