
ดาวเทียมและยานอวกาศ 
ยุคส ารวจอวกาศเริ่มอย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ. 2500 เมื่อสหภาพโซเวียตส่งดาวเทียมสปุตนิก 1 ขึ้นไปใน

อวกาศ หลังจากนั้นสหภาพโซเวียตส่งดาวเทียมสปุตนิก 2 โดยมีสุนัขตัวเมียขึ้นไปในอวกาศด้วย ต่อมา
สหรัฐอเมริกาจึงส่งดาวเทียมเอกซ์พลอเรอร์เข้าสู่วงโคจรของโลกในปี พ.ศ. 2501 
ในการส่งดาวเทียมหรือยานอวกาศขึ้นสู่อวกาศ จะต้องอาศัยจรวดที่มีแรงขับดันและความเร็วสูง สามารถ 
เอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลกท่ีพยายามดึงดูดมวลทุกอย่างเข้าสู่พ้ืนโลก ความเร็วของจรวดหรือยานอวกาศที่
สามารถเอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลกได้เรียกว่า ความเร็วจากผิวโลกที่จะขึ้นถึงวงโคจร (characteristic 
velocity) ยิ่งสูงค่าความเร็วจากผิวโลกที่จะขึ้นถึงวงโคจรมีค่ามากขึ้น ดังตาราง 
ตารางแสดงความเร็วที่จะขึ้นไปถึงวงโคจร 

ความสูงจากผิวโลก(กิโลเมตร) ความเร็วจากผิวโลกที่จะขึ้นไปถึงวงโคจร(กิโลเมตร/วินาที) 
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ถ้าต้องการให้จรวดสามารถขึ้นสู่อวกาศได้จะต้องขับเคลื่อนด้วยความเร็วมากกว่า 7.91 กิโลเมตร/

วินาที แต่ถ้าใช้ความเร็วในการขับเคลื่อน 8.10 กิโลเมตร/วินาที จรวดจะข้ึนไปโคจรในระดับสูง 322 กิโลเมตร 
เป็นต้น  ส าหรับดาวเทียมท่ีส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกนั้น จะต้องมีความเร็วในการโคจรรอบโลกค่าหนึ่งซึ่งเรียกว่า 
ความเร็วในวงโคจรที่เป็นวงกลม (circular velocity) ถ้าดาวเทียมมีความเร็วในวงโคจรน้อยไป จะตกลงสู่พื้น
โลก แต่ถ้ามีความเร็วในวงโคจรมากเกินไป จะหลุดจากวงโคจรรอบโลกได้ ความเร็วในวงโคจรในแต่ละระดับ
ความสูงจะมีค่าต่างกัน ยิ่งสูงความเร็วในวงโคจรยิ่งลดลง ส่วนเวลาที่ดาวเทียมโคจรรอบโลก 1 รอบ เรียกว่า 
คาบของการโคจร จะมีค่าเพ่ิมข้ึน ดังตาราง 

ตารางแสดงความเร็วในวงโคจรที่เป็นวงกลม 
ความสูงจากผิวโลก(กิโลเมตร) ความเร็วในวงโคจร(กิโลเมตร/วินาที) คาบของการโคจร 
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1 ชั่วโมง 24.3 นาท ี
1 ชั่วโมง 27.7 นาท ี
1 ชั่วโมง 30.8 นาท ี
1 ชั่วโมง 37.5 นาท ี
1 ชั่วโมง 57.7 นาท ี
4 ชั่วโมง 46.6 นาท ี

24  ชั่วโมง  



จากตารางจะเห็นว่า ถ้าต้องการให้ดาวเทียมโคจรรอบโลกในระดับต่ าสุด (0 กิโลเมตร) ได้ ดาวเทียม
ต้องมีความเร็ว 7.91 กิโลเมตร/วินาที และสามารถโคจรรอบโลกครบ 1 รอบในเวลา 1 ชั่วโมง 24.3 นาที แต่ที่
ความสูง 161 กิโลเมตรจากพ้ืนโลก ดาวเทียมต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 7.80 กิโลเมตร/วินาที จึงจะโคจรรอบ
โลกอยู่ได้โดยไม่ตกลงมาหรือหลุดจากวงโคจรรอบโลก และจะโคจรรอบโลก 1 รอบในเวลา 1 ชั่วโมง 27.7 
นาที เป็นต้น ที่ระดับความสูง 35,880 กิโลเมตร ถ้าดาวเทียมโคจรด้วยความเร็ว 3.07 กิโลเมตร/วินาที จะ
โคจรรอบโลก 1 รอบในเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลาเท่ากับที่โลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ เรียกวงโคจรนี้ว่า วง
โคจรค้างฟ้า ที่ระดับนี้ดูจากโลกเหมือนว่าดาวเทียมจะไม่เคลื่อนที่ แต่จะอยู่บนต าแหน่งเหนือพ้ืนโลกบริเวณ
นั้นตลอดเวลา แต่ถ้าต้องการให้จรวดหนีออกไปโคจรรอบดวงอาทิตย์ จรวดจะต้องขับเคลื่อนด้วยความเร็วที่
มากกว่าเรียกว่า ความเร็วหลุดพ้น (escape velocity) ความเร็วหลุดพ้นจากโลกจะลดต่ าลง เมื่อจรวดอยู่สูง
จากพ้ืนผิวโลก มากข้ึน 

ตารางแสดงความสูงจากผิวโลกและความเร็วหลุดพ้น 
ความสูงจากผิวโลก(กิโลเมตร) ความเร็วหลุดพ้น(กิโลเมตร/วินาที) 
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หากจะให้จรวดหนีออกไปโคจรรอบดวงอาทิตย์ จะต้องมีความเร็วที่ผิวโลกมากกว่า 11.2 กิโลเมตร/ วินาที  
 

ระบบการขนส่งอวกาศ 

การส่งจรวดออกไปในอวกาศได้ จะต้องอาศัยเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ เพื่อให้เกิดแรงขับดันด้วย
ความเร็วสูง ในปี พ.ศ. 2466 ไชออลคอฟสกี (Tsiolkovski) ชาวรัสเซียเสนอว่า การใช้เชื้อเพลิงแข็งจะไม่มีแรง
ขับดันสูงพอที่จะน าจรวดพ้นจากพ้ืนโลกขึ้นสู่อวกาศได้ ควรใช้เชื้อเพลิงเหลวซึ่งมีความยืดหยุ่นในการควบคุม
มากกว่า ซึ่งแยกเชื้อเพลิงและสารที่ช่วยในการเผาไหม้ออกจากกัน การน าจรวดมาต่อเป็นชั้นๆ จะท าให้มวล
ของจรวดลดลง เมื่อจรวดชั้นแรกใช้เชื้อเพลิงหมดก็จะปลดทิ้ง เพื่อลดภาระบรรทุกและให้จรวดชั้นต่อไปท า
หน้าที่ต่อ จนถึงจรวดชั้นสุดท้ายที่ติดกับดาวเทียมหรือยานอวกาศ จึงมีความเร็วสูงพอที่จะเอาชนะแรงดึงดูด
ของโลกข้ึนสู่อวกาศได้ 
 

ในปี พ.ศ. 2469 โรเบิร์ต กอดดาร์ด (Robert Goddard) ชาวอเมริกัน ได้สร้างจรวดเชื้อเพลิงเหลว 
โดยใช้ออกซิเจนเหลวเป็นสารที่ช่วยในการเผาไหม้อยู่ในถังหนึ่ง และไฮโดรเจนเหลวเป็นเชื้อเพลิงอยู่ในอีกถัง
หนึ่ง อัตราส่วนที่เหมาะสมของสารขับดันที่ประกอบด้วยออกซิเจนเหลว : ไฮโดรเจนเหลวเป็น 1.5 : 1 โดย
น้ าหนัก ระบบการขนส่งอวกาศในปัจจุบันได้รับการออกแบบเป็นจรวดเชื้อเพลิง 3 ท่อน ส าหรับส่งยานอวกาศ 
และสามารถน าชิ้นส่วนบางอย่างท่ีใช้แล้วให้กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เพ่ือให้เกิดความประหยัดและเกิด



ประสิทธิภาพ สูงสุด ผิวภายนอกของจรวดต้องเป็นฉนวนความร้อน การส่งและควบคุมติดตามดาวเทียมและ
ยานอวกาศ อาศัยจรวดที่มีแรงขับดันจากเชื้อเพลิงเป็นหลัก ซึ่งเป็นไปตามกฎข้อที่ 3 ของนิวตัน แรงกิริยาที่
แก๊สร้อนถูกขับออกมาจากการเผาไหม้เท่ากับแรงปฏิกิริยาที่กระท าต่อจรวด ส่งผลให้จรวดเคลื่อนที่ในทิศตรง
ข้าม แรงดันของจรวดจะแปรตามความเร็วของแก๊สที่ถูกขับออกมาจากจรวด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ระบบขนส่งอวกาศประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ จรวดเชื้อเพลิงแข็ง ถังเชื้อเพลิงภายนอก และยาน
ขนส่งอวกาศ เมื่อจรวดขึ้นจากฐานมวลทั้งหมด 2,041,200 กิโลกรัม เมื่อยานลงจอดจะเหลือมวล 96,163 
กิโลกรัม การปฏิบัติงานของยานขนส่งอวกาศจะมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. จรวดขึ้นจากฐานส่งโดยจรวดเชื้อเพลิงแข็ง 
2. ล าจรวดเชื้อเพลิงแข็งแยกตัว และตกกลับสู่ทะเล 
3. ถังเชื้อเพลิงเหลวแยกตัวออก ยานขนส่งอวกาศโคจรรอบโลก 
4. ประตูห้องสัมภาระของยานขนส่งอวกาศเปิดออก เพ่ือปล่อยดาวเทียม แขนกลของยานขนส่ง

อวกาศจะจับดาวเทียมให้อยู่ในต าแหน่งที่จะเคลื่อนที่ข้ึน โดยใช้จรวดเล็กๆ เพื่อเพ่ิมความเร็ว
ให้กับดาวเทียมให้ขึ้นไปอยู่สูงประมาณ 35,000 กิโลเมตร 

5. ส่วนหัวของยานขนส่งอวกาศหันหัวไปทางโลก เพ่ือประหยัดพลังงาน 
6. ยานขนส่งอวกาศเตรียมกลับสู่พ้ืนโลกโดยหันหัวไปตามทิศที่เคลื่อนที่ 
7. ยานขนส่งอวกาศปรับมุมร่อนลงเอียง 20 องศา 
8. ยานขนส่งอวกาศแตะพ้ืนดินที่ความเร็ว 200 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

ชีวิตในอวกาศ 

เนื่องจากมนุษย์มีก าเนิดบนโลก การท างานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายอยู่ภายใต้สนามโน้มถ่วงของ
โลก การอาศัยอยู่ในอวกาศซึ่งเป็นสภาวะไร้น้ าหนักเป็นเวลานาน จึงต้องมีการฝึกความอดทน และทดสอบ
ร่างกายให้มีความแข็งแรง แข็งแกร่งมากที่สุด เพ่ือให้สามารถอยู่ในสภาพไร้น้ าหนักได้ เมื่อมนุษย์ไปอยู่ใน
อวกาศ เป็นเวลานานจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลายอย่าง เช่น หัวใจท างานช้าลง กล้ามเนื้อทุกส่วน
มีขนาด เล็กลง กระดูกมีความหนาแน่นน้อยลง กระดูกจะเปราะและแตกง่าย  

ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 

ความก้าวหน้าของการส ารวจอวกาศอาจท าให้เกิดผลดี ดังนี้ 
 มนุษย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ดีขึ้น และช่วยเปิดเผยความลี้ลับของ

วัตถุท้องฟ้าในอดีต 
 เทคโนโลยีอวกาศได้รับการพัฒนาและน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น เซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell) เซลล์

สุริยะ (solar cell) เป็นต้น 
 มนุษย์เกิดจินตนาการอันกว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับความเป็นมาของปรากฏการณ์ทาง

ดาราศาสตร์ 
 เกิดแนวคิดในการค้นคว้าหาทรัพยากรจากอวกาศ และหาแหล่งที่อยู่ใหม่นอกโลกเมื่อเกิดปัญหาอัตรา

การเพ่ิมประชากรมนุษย์จนขาดแหล่งที่อยู่อาศัย 
ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าของการส ารวจอวกาศอาจท าให้เกิดผลเสีย ดังนี้ 

 ค่าใช้จ่ายในการส ารวจอวกาศสูง 
 ในการส่งจรวดหรือยานอวกาศขึ้นสู่อวกาศมีผลกระทบกับชั้นบรรยากาศของโลก 
 ปัญหาดาวเทียมหรือยานอวกาศที่หมดอายุการใช้งานกลายเป็นขยะอวกาศ 
 การส่งจรวดขึ้นสู่อวกาศบางครั้งเกิดความผิดพลาด ท าให้สูญเสียชีวิตของนักบินอวกาศ  
 ความก้าวหน้าทางด้านอวกาศอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการใช้เทคโนโลยีในด้านการท าลาย 
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