
ใบงานที่  12  เร่ือง  สู่อวกาศ , ประโยชน์และความก้าวหน้าของการสํารวจอวกาศ 

 

•  สู่อวกาศ 

1. เซอร์ไอแซก  นิวตนั  (Sir  Isaac  Newton  ค.ศ.1643 - 1727)  นกัวทิยาศาสตร์ชาวองักฤษ        ไดต้ั้งทฤษฎีเก่ียวกบั

แรงโนม้ถ่วง  วา่.................วตัถุท่ีมีมวลจะมีแรงดึงดูดซ่ึงกนัและกนั............................................................................

และไดต้ั้งเป็นกฎของแรงดึงดูดระหว่างมวล  วา่.........แรงดึงดูดเป็นปฏิภาคโดยตรงกบัผลคูณของมวลและเป็น

ปฏิภาคกลบักบักาํลงัสองขอระยะทาระหวา่มวลทั้งสองนั้น.......................................................................................... 

2. แรงโนม้ถ่วงของโลกท่ีกระทาํต่อมวลของวตัถุท่ีระดบัความสูง  (ระยะจากจุดศูนยก์ลางของโลก)  ต่าง ๆ  กนั  มีค่า

แตกต่างกนั  ซ่ึงอาจสรุปไดว้า่..........ยิง่วตัถุอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกมากเท่าไร  แรงโน้มถ่วงของโลกทีก่ระทาํ

ต่อวตัถุจะยิง่น้อยลงเท่าน้ัน...............................................................................................................................     

3. ถา้ตอ้งการเดินทางออกไปสู่อวกาศ   จะตอ้งสร้างยานอวกาศท่ีเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วท่ีจะสามารถพาเราหนีออกไป

จากแรง.............โนม้ถ่วงของโลก........................  ซ่ึงนกัวทิยาศาสตร์  เรียกวา่...ความเร็วหลุดพน้  (escape  velocity) 

ซ่ึงมีค่าเท่ากบั...........11.2....................กิโลเมตรต่อวนิาที   โดยท่ีความเร็วจะลดลงไปตาม.......ความสูง........เพิ่มข้ึน 

4. การเดินทางออกไปนอกโลกดว้ย  เคร่ืองยนต์จรวด  มีหลกัการ  คือ 

..........กฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ี  3  ของนิวตนั  ท่ีกล่าววา่  “แรงกิริยาทุกแรงจะมีแรงปฏิกิริยาซ่ึงมีขนาดเท่ากนั  กระทาํใน

ทิศทางตรงขา้มกนัเสมอ”...............................................................................................................................................  

5. เม่ือมีแรงกระทาํต่อวตัถุหน่ึง  วตัถุนั้นจะออกแรงโตต้อบในทิศทาง........ตรงกนัขา้ม...................กบัแรงท่ีมากระทาํ  

แรงทั้งสองน้ีจะเกิดข้ึน.......พร้อมกนัเสมอ.........  เราเรียกแรงท่ีกระทาํต่อวตัถุวา่..........แรงกิริยา ........................และ

เรียกแรงท่ีวตัถุกระทาํโตต้อบวา่........แรงปฏิกิริยา........  

6. นกัวทิยาศาสตร์แกปั้ญหาการส่งจรวจออกไปสู่อวกาศ   ดว้ยการต่อจรวดเป็น.......ท่อนหรือส่วน  (ocket staging)  

โดยมีหลกัการ  วา่.........ในขณะท่ีจรวดส่วนแรกเผาไหมเ้ช้ือเพลิงนั้น  จรวดส่วนต่อ ๆ  ไปจะยงัไม่ทาํงาน  เม่ือการ

ทาํงานส่วนแรกเสร็จสมบูรณ์จะถูกสลดัหลุดออกไปเพื่อลดนํ้าหนกั  จรวดส่วนต่อไปซ่ึงเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว

สุดทา้ยของจรวดส่วนแรกจะเร่ิมเผาไหมเ้ช่ือเพลิงและเพิ่มความเร็วต่อไป    ............................................................. 

7. ดาวเทียมหรือยานอวกาศสามารถโคจรรอบโลกอยูไ่ดโ้ดยไม่ตกลงสู่พื้นผวิโลก     เน่ืองจากโคจรดว้ยความเร็วท่ี 

เรียกวา่........ความเร็วโคจรรอบโลก  ......  ซ่ึงยิง่ใกล ้ๆ พื้นผวิโลกจะมีความเร็วในวงโคจร......จะมีค่ามาก.............. 
8.  

 จากรูป 

 หมายเลข  1   วตัถุมี....... วตัถุมีความเร็วตํ่า............. 

 หมายเลข  2 , 3 วตัถุมี.......วตัถุมีความเร็วสูงข้ึน................... 

หมายเลข  4  วตัถุมี.......วตัถุมีความเร็ว  เท่ากบั   

        ความเร็วโคจรรอบโลก........ 

ช่ือ..........................................................................................ชั้น........................เลขท่ี.................. 



 

9. เพราะเหตุใด   การออกกาํลงักายจึงเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับมนุษยอ์วกาศ 

..........การออกกาํลงักายเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นสาํหรับมนุษยอ์วกาศ   เพื่อใหก้ลา้มเน้ือมีความแขง็แรงไม่ลีบเล็กลง  และช่วย

ในระบบหมุนเวยีนเลือด................................................................................................................................................  

10.  อาหารและนํ้าสาํหรับมนุษยอ์วกาศเป็นอยา่งไร   และการรับประทานอาหารน้ีสามารถทาํไดอ้ยา่งไร 

.......มนุษยอ์วกาศยคุตน้ ๆ  รับประทานอาหารท่ีบรรจุในหลอดคลา้ยหลอดยาสีฟัน    ต่อมามีการบรรจุอาหารใน

ถุงพลาสติกใสดว้ยระบบสุญญากาศ  ปัจจุบนัเป็นอาหารสาํเร็จรูปท่ีมีนํ้าหนกันอ้ยท่ีสุด  แต่มีแร่ธาตุและสารอาหาร

มาก   ส่วนนํ้าจะบรรจุในหลอด  เม่ือจะด่ืมตอ้งฉีดเขา้ปาก ........................................................................................... 

11.  มนุษยอ์วกาศมีการขบัถ่ายของเสียอยา่งไร 

.........การขบัถ่ายในหอ้งส้วม  จะมีทั้งท่ีใหมื้อเกาะและมีเขม็ขดัไวรั้ดผูใ้ชใ้หติ้ดกบัท่ีนัง่ส้วม  ส่ิงท่ีขบัถ่ายจะมี

เคร่ืองดูดเก็บไว ้  นํ้าปัสสาวะจะนาํมากลัน่ใหเ้ป็นนํ้าบริสุทธ์ิเพื่อนาํไปใชด่ื้มต่อไป..................................................... 

12.  การอาบนํ้าในอวกาศสาํหรับมนุษยอ์วกาศสามารถทาํไดอ้ยา่งไร 

..........ผูท่ี้อาบจะฉีดนํ้าใส่ทัว่ตวั  ขณะท่ีทาํการอาบนํ้า  ก็จะใหเ้พื่อนอีกคนหน่ึงถือเคร่ืองดูดนํ้าอยูข่า้ง ๆ  เพื่อคอยดูด

นํ้าท่ีล่องลอยออกมา...................................................................................................................................................... 

13.  สภาพไร้นํ้าหนกัคืออะไร 

..........สภาวะไม่มีแรงดึงดูดตนเองลงบนพื้นท่ีรองรับ  เปรียบเสมือนวา่วตัถุนั้นไม่มีนํ้าหนกั ...................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

14.  สภาพความดนัและอุณหภูมิในอวกาศเป็นอยา่งไร 

..........ความดนับรรยากาศในอวกาศมีค่าตํ่ามาก ...........................................................................................................  

..........อุณหภูมิอวกาศบางแห่งมีอุณหภูมิสูงมาก  และบางแห่งตํ่ามาก.......................................................................... 

15.  ดาวเทียวดวงหน่ึงอยูสู่งจากพื้นผวิโลกประมาณ  160  กิโลเมตร     เคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว  28,102   กิโลเมตรต่อ

ชัว่โมง  อยากทราบวา่จะใชเ้วลานานเท่าใดในการโคจรรอบโลก  1  รอบ     ถา้รัศมีของโลกเท่ากบั  6,370  กิโลเมตร 
วธีิทาํ 
จากความสัมพนัธ์ท่ีกล่าววา่   
   เวลา                =   ระยะทาง  

                              ความเร็ว 

          เวลาในการโคจรรอบโลก  1  รอบ     =       ระยะทางรอบโลก (2πR)  

                ความเร็วในการโคจรรอบโลก  

          เวลาในการโคจรรอบโลก  1  รอบ     =             2  x  22  x  (6,530)  

                                      7  x  28,102    

                 =   1.46   ชัว่โมง 

ดงันั้น    จะตอ้งใชเ้วลาในการโคจรรอบโลก  1  รอบ   =  1.46   ชัว่โมง     ตอบ 



• ประโยชน์และความก้าวหน้าของการสํารวจอวกาศ 

16.  ประเทศรัสเซียส่งดาวเทียมดวงแรกของโลกข้ึนไปโคจรรอบโลกเม่ือใด  และมีช่ือวา่อะไร  

........สปุตนิก  1   ข้ึนไปโคจรรอบโลก  เม่ือวนัท่ี  4  ตุลาคม  พ.ศ.2500....................................................................... 

17.  ประเทศสหรัฐอเมริกาส่งดาวเทียมดวงแรกข้ึนไปโคจรรอบโลกเม่ือใด  และมีช่ือวา่อะไร  

.......เอก็พลอเรอร์  1  (explorer  1)  ข้ึนไปโคจรรอบโลก  เม่ือวนัท่ี  31  มกราคม  พ.ศ.2501 .................... 

18.  มนุษยอ์วกาศชาวรัสเซียคนแรกท่ีข้ึนไปกบัยานอวกาศโคจรรอบโลก  1  รอบ   มีช่ือวา่อะไร 

.......ยริู  กาการิน  (Yuri  Gagarin)  วนัท่ี  12  เมษายน  พ.ศ.2504    กบัยานอวกาศวอสตอค  1  (vostok   1)   

................................................................................................................................................................................ 

19.  ประเทศไทยไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากการสาํรวจอวกาศผา่นดาวเทียมก่ีระบบ   อะไรบา้ง  

....... 3  ระบบ  คือ  ดาวเทียมอุตุนิยมวทิยา    ดาวเทียมส่ือสาร   ดาวเทียมสาํรวจทรัพยากรธรรมชาติ.................... 

20.  ประเทศไทยไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากการสาํรวจอวกาศผา่น  ดาวเทยีมอุตุนิยมวทิยา  อะไรบา้ง 

.................  1.1  ติดตามลกัษณะอากาศ   โดยเฉพาะลกัษณะอากาศท่ีแปรปรวน   

1.2  คาํนวณหาความเร็วลมชั้นบน 

1.3  หาอุณหภูมิอากาศแต่ละระดบัความสูง 

1.4  ติดตามการเปล่ียนแปลงตาํแหน่ง  จาํนวน  และชนิดของลม 

1.5  คาํนวณปริมาณนํ้าฝนโดยประมาณ 

1.6  สาํรวจขอ้มูลบริเวณท่ีไม่มีสถานีตรวจอวกาศ  เช่น  ถ่ินทุรกนัดาน  ทะเล   

1.7  ใชป้ระโยชน์ดา้นการเกษตร  ประมง  เป็นตน้ 

21.  ดาวเทยีมอุตุนิยมวทิยา  ไดแ้ก่ดาวเทียมท่ีมีช่ือวา่อะไร 

...... GMS  3   NOAA - 80 ......................................................................................................................................... 

22.  ประเทศไทยไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากการสาํรวจอวกาศผา่น  ดาวเทยีมส่ือสาร  อะไรบา้ง 

..........การติดต่อส่ือสารทั้งในประเทศและกบัต่างประเทศ  โดยผา่นดาวเทียม  ส่วนใหญ่เป็นกิจการโทรศพัท ์ การ

ส่งผา่นขอ้มูล  ไดแ้ก่   โทรสา   โทรเลข  ก  ารถ่ายทอดสัญญาณวทิย ุ สัญญาณโทรทศัน์   ซ่ึงบริการเหล่าน้ีมีความ

จาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวติ...........................................................................................................................................  

23.  ดาวเทยีมส่ือสาร  ไดแ้ก่ดาวเทียมท่ีมีช่ือวา่อะไร 

........ INTELSAT     ไทยคม.......................................................................................................................................... 

24.  ประเทศไทยไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากการสาํรวจอวกาศผา่น  ดาวเทยีมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ  อะไรบา้ง 

........ 3.1  ดา้นการใชท่ี้ดิน   3.2  ดา้นการเกษตร   3.3  ดา้นป่าไม ้  3.4  ดา้นอุทกวทิยา   3.5  ดา้นสมุทรศาสตร์และ

การประมง 

25.  ดาวเทยีมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ  ไดแ้ก่ดาวเทียมท่ีมีช่ือวา่อะไร 

........ Landsat    Seasat........................................................................................................................................... 


