





จุดประสงคการเรียนรู

1. อธิบายเกี่ยวกับความกาวหนาของเทคโนโลยี

อวกาศ

2. อธิบายการใชประโยชนของความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีอวกาศในการศึกษาปรากฏการณ

ตางๆ บนโลกและในอวกาศ



อวกาศ คือที่วางนอก

โลก นอกดวงดาว ดังนั้นจึงมี

อวกาศระหวางโลกกับดวง

จันทร ระหวางโลกกับดวง

อาทิตย ระหวางดาวฤกษกับ

ดาวฤกษ

เทคโนโลยีอวกาศ

http://www.nasaimages.org/



จรวด เปนเครื่องยนตพลังสูงที่สามารถ

เพิ่มความเร็วจนสามารถสงดาวเทียมหรือยาน

อวกาศออกไปโคจร รอบโลกได ถาความเร็ว

ของจรวดไมสูงมากพอหัวจรวดจะตกกลับมา

ยังผิวโลกคลายๆ การเคลื่อนที่ของ ลูกกระสุน

ปน

ht
tp

://
w

w
w

.th
ai

go
od

vi
ew

.c
om

/



ยานอวกาศ หมายถึงยานที่ออกไป

นอกโลก โดยมีมนุษยขึ้นไปดวยพรอม

เครื่องมือและอุปกรณ สําหรับการสํารวจ

หรื อ ไม มี มนุ ษย อ วกาศขึ้ น ไป  แต มี

อุปกรณและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร

เทานั้น จึงอาจแยกยานอวกาศออกเปน 2 

พวกคือ ยานอวกาศที่มีมนุษยขับคุมและ

ยานอวกาศที่ไมมมีนุษยขับคุม http://www.thaigoodview.com/



สถานีอวกาศ หมายถึงสถานี

หรือสิ่งกอสรางซึ่งเคลื่อนรอบโลก 

เชน สถานีอวกาศเมียรของรัสเซีย 

ส ถ า นี อ ว ก า ศ ฟ รี ด อ ม ข อ ง

สหรัฐอเมริกา โดยความรวมมือของ

อ ง ค ก า ร อ ว ก า ศ ยุ โ ร ป  ญี่ ปุ น 

แคนาดาและรัสเซีย
http://thaiastro.nectec.or.th/



การออกไปนอกโลก ความเร็วต่ําสุดที่จะพาดาวเทียม

หรือยานอวกาศออกไปนอกโลกไดตองไมต่ํากวา 7.91 

กิโลเมตร ตอวินาที หรือ 28,476 กิโลเมตรตอชั่วโมง ถา

ออกไปเร็วมากกวานี้ยานจะออกไปไกลจากผิวโลกมากขึ้น 

เชน ถาไปเร็วถึง 38,880 กิโลเมตรตอชั่วโมงจะไปอยูสูงถึง 

35,880 กิโลเมตร และเคลื่อนรอบโลกรอบละ 24 ชั่วโมง 

เร็วเทากับการหมุนรอบตัวเองของโลก ดาวเทียมที่อยูใน

วงจรเชนนี้จะอยูคางฟา ณ ที่เดิมตลอด 24 ชั่วโมง



ดาวเทียม หมายถึงวัตถุที่มนุษยสงขึ้นไปโคจรรอบ

โลก แปลมาจากคําวา Satellite ซึ่งปกติแปลวาดาวบริวาร 

ดาวเทียมดวงแรกที่ขึ้นไปโคจรรอบโลกคือสปุตนิค 1

ซึ่งเปนดาวเทียมของประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย     

สงขึ้นไปเมื่อ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2500 และดาวเทียมดวงแรก

ของสหรัฐอเมริกาคือเอ็กพลอเรอร 1 ซึ่งขึ้นไปเมื่อวันที่ 

31 มกราคม พ.ศ. 2501



ลักษณะและคุณสมบัติของดาวเทยีมแตละประเภท 

1. ดาวเทียมดาราศาสตร ติดตั้งกลองโทรทรรศน

ไวเพื่อสองดูดวงดาวตาง ๆ สหรัฐอเมริกาสงดาวเทียม

ชุดชื่อ โอเอโอมวล 2,500 กิโลกรัม ติดกลอง 11 กลอง 

ส ง เมื่ อป  พ .ศ .2515 เปนดวงแรก  โคจรสู ง  1,000 

กิโลเมตร ติดตามดวยดาวเทียมชุดชื่อ เอสเอเอส 

ศึกษารงัสีเอกซในอวกาศ



2. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ติดตั้ง

กลองอินฟราเรต กลองโทรทัศน 

ศึกษาพายุ กลุมเมฆ และอุณหภูมิ 

เพื่อสงขอมูลเปนสัญญาณคลื่นวิทยุ

ลงมายังสถานีรับบนพื้นโลก เชน 

ดาวเทียมโนอา และจีเอ็มเอ
http://www.space.mict.go.th/



3. ดาวเทียมสํารวจอวกาศ ศึกษารังสีสนามแมเหล็ก 

อุกกาบาต เชน ดาวเทียม ไอเอ็มพี เอกซพลอเรอร 

4. ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ  ใหขอมูล

ธรณีวิทยา ปาไม ทรัพยากร และการเปลี่ยนแปลงที่เกิด 

บนโลก เชน  ดาวเทยีมซีเซท  และเลนดแซท หรือ

ดาวเทียมอีอารทีเอส (ERTS) ติดกลองอินฟราเรต            

และกลองโทรทัศน



5. ดาวเทียมสื่อสาร ทําหนาที่เปนสถานีถายทอดคลื่น

ไมโครเวฟ โดยสถานีแหงหนึ่งบนพื้นโลกสงคลื่นดังกลาวขึ้น

ไปยังดาวเทียม ดาวเทียมจะสงสัญญาณไปยังสถานีอีกแหง 

สงสัญญาณวิทยุ โทรทัศน โทรศัพท ทําใหขาวสารกระจาย

ไปทั่วโลก เชน ดาวเทียมไทยคม ดาวเทียมรีเลย เทลสตาร 

ซินคอม เออรีเบอรด เปนตน

http://www.thaicom.net/



6. ดาวเทียมนํารอง ใชประโยชนในการเดินเรือและ

คมนาคมทางอากาศในภาวะทัศนะวิสัยไมดี เชน หมอก

ลงจัด เรือเดินสมุทรและเครื่องบินอาจประสบปญหาการ

หาตําแหนงและทิศทาง ดาวเทียมนํารองจะชวยบอก

ตําแหนงใหได

http://www.space.mict.go.th/



7. ดาวเทียมทหาร ทําหนาที่ทางทหาร รายงาน

การทหารและสงคราม  ดาวเทียมชื่อ  ซามอส 

ถายภาพ ที่ตั้งทางทหาร ดาวเทียมมิดาส ตรวจหา

ตําแหนงที่ยิงขีปนาวุธ ดาวเทียมวีลาตรวจการ

ทดลองระเบิดนิวเคลียร ดาวเทียมประเภทนี้บาง

ดวงก็เปนความลับทางการทหาร ซึ่งยังไมเปดเผย

ขอมูล และลักษณะสมบัติในการทํางาน



กลองโทรทรรศน 

กลองโทรทรรศนชนิดหักเหแสง

ที่ใหญที่สุดในโลก มีขนาดของเลนส

วัดโดยเสนผาศูนยกลาง 1 เมตร อยู

ที่หอดูดาวเยอรเกส ในรัฐวิสคอนซิน 

สหรัฐอเมริกา

http://www.space.mict.go.th/



2. กลองโทรทรรศนชนิดสะทอนแสงของหอดูดาว

สิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งอยูที่ดอยสุเทพ 

จังหวัดเชียงใหม มีลักษณะเปนแบบแคสสิเกรน กระจก

เวารับแสง
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ชีวิตในอวกาศ 

เนื่องจากในอวกาศปราศจากแรงโนมถวงของโลก 

ดังนั้นภายในยานขนสงอวกาศจะตองทําบรรยากาศภายใน

ใหเหมือนกับบรรยากาศที่พื้นผิวโลก 
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เมื่อมนุษยตองไปอยู ในอวกาศเปนเวลานาน 

รางกายมีการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง เชน หัวใจทํางาน

ชาลง กลามเนื้อทุกสวนจะมีขนาดเล็กลง กระดูกจะมี

ความหนาแนนนอยลง กระดูกจึงเปราะและแตกหักงาย
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วิธีการแกไขปญหาตางๆ ที่

เ กิ ดขึ้ นกั บ ร า งกายของมนุ ษย

อวกาศเมื่อตองไปอยูในอวกาศเปน

เวลานาน ก็คือ การออกกําลังกาย

อยางหนัก และสม่ําเสมอ เพื่อให

อวัยวะตางๆ ของรางกายยังคงใช

งานๆ ไดอยางเปนปกติ

http://www.tmc.nstda.or.th/



- The End -


