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คาํนํา 

 

 มนุษยเ์รา เป็นสว่นหนึง่ในจักรวาล และอวกาศนี ้อวกาศ
ยังคงเป็นสิง่ทีล่ีล้บัอกีมากมาย แลว้เป็นสิง่ทีห่ลาย ๆ คนใฝ่ฝัน
ทีจ่ะไป คน้หา สํารวจ วา่ขา้งบนนัน้มนัมอีะไร  

 

 แน่นอน มนุษยไ์มส่ามารถไปเองไดห้ากปราศจากเครือ่งมอื 
และอปุกรณช์ว่ยเหลอื การเดนิทางดว้ยยานอวกาศ เป็นสิง่ทีทํ่า
ใหม้นุษยส์ามารถเดนิทางไปสูอ่วกาศได ้ 

 

 หนังสอืเลม่นี ้เป็นเลม่ที ่1 ไดก้ลา่วถงึเนือ้หาเกีย่วกบั
กระสวยอวกาศ, เครือ่งยนตจ์รวด และมนุษยอ์วกาศ ในเบือ้งตน้
ไวใ้หแ้ลว้ ซึง่อาจจะยังไมค่รบ แตก่็พยายามรวบรวมไวใ้หม้าก
ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะหาได ้เพราะเทคโนโลยไีดพั้ฒนา และกา้วหนา้ไป
เรือ่ย ๆ จงึมสี ิง่ใหม ่ๆ ออกมาใหเ้ห็นอยูเ่สมอ  

 

 หากสนใจความรูเ้ชงิลกึ ตอนนีผู้เ้รยีบเรยีงกําลงัน่ังเขยีนอยู่
ครับ จะไปเจอกนัในเรือ่ง วศิวกรรมอวกาศยาน (Aeronautics 
engineering), การออกแบบอวกาศยาน (Aaerospace 
design), จักรวาล และอวกาศ (Cosmic & Space) ฯลฯ ซึง่เป็น
งานคํานวณลว้น ๆ อกีทัง้เจาะลกึลงไปในรายละเอยีด จะได ้
ทยอยออกมาใหอ้า่นกนัครับ แตก่็อกีนานนะ 
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ขอเป็นสว่นหนึง่ในการพัฒนาประเทศชาต ิ

 ผูเ้ขยีน และเรยีบเรยีง พยายามจะเขยีนใหเ้ขา้ใจงา่ย ๆ ไม่
ซบัซอ้น อาศยัภาพชว่ยในการอธบิาย ลองตดิตามอา่นดนูะครับ     

 

 

I have a dream. 

ผูเ้ขยีน และเรยีบเรยีง 

T.M.E. 
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เกร ิน่นํา 
 

 กอ่นทีจ่ะเขา้ไปอา่นหนังสอืเรือ่งของ อวกาศยาน และ
เทคโนโลยดีา้นอวกาศ เรามาดภูาพรวมในหนังสอืเลม่นีท้ัง้เลม่
กนักอ่นนะครับ  
 

ในหนังสอืเลม่นีจ้ะประกอบไปดว้ย 
 

ภาค 1 อวกาศยาน และความรูเ้บือ้งตน้ 

 

บทที ่1 เขา้มาสูค่วามรูเ้รือ่งของอวกาศยาน เป็นการเกริน่นําใน
เรือ่งของเทคโนโลยดีา้นอวกาศทีม่นุษยไ์ดส้รา้งเอาไว ้เพือ่มุง่สู่
อวกาศ 

 
11รปูสถานอีวกาศนานาชาตหินึง่ในเทคโนโลยดีา้นอวกาศ11 

ทีม่า : https://www.ft.com 

https://www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/https%3A%2F%2Fs3-ap-northeast-1.amazonaws.com%2Fpsh-ex-ftnikkei-3937bb4%2Fimages%2F8%2F6%2F4%2F6%2F16806468-1-eng-GB%2FRTX6HH01_2048x1152.jpg?source=nar-cms
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บทที ่2 มาดปูระวตัคิวามเป็นมาของภารกจิดา้นอวกาศ กอ่นที่
จะมาถงึปัจจบุนันี ้

 
11รปูตวัอยา่งภารกจิดา้นอวกาศ11 

ทีม่า : https://www.nasa.gov 
 

บทที ่3 ภารกจิในดา้นอวกาศของโลก ตัง้แตเ่ริม่ตน้มาจนถงึยคุ
ใหม ่

 
11รปูตวัอยา่งไทมไ์ลนภ์ารกจิดา้นอวกาศ11 

ทีม่า : https://scx1.b-cdn.net 

https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/screen_shot_2018-04-05_at_8.59.36_am.png
https://scx1.b-cdn.net/csz/news/800/2019/1-thehistoryof.jpg
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บทที ่4 มาเรยีนรูเ้รือ่งชัน้บรรยากาศของโลก ตามระดบัความสงู
เหนอืพืน้ดนิ  

 
11รปูแนวโคง้ขอบฟ้าของโลกทีม่ชีัน้บรรยากาศปกคลมุ11 

ทีม่า : https://scx1.b-cdn.net 
 

5. เขา้สูค่วามรูข้องเรือ่งยานอวกาศกนั 

 
11รปูยานอวกาศ11 

ทีม่า : https://img.theweek.in 

https://scx1.b-cdn.net/csz/news/800/2019/breathableat.jpg
https://img.theweek.in/content/dam/week/news/sci-tech/images/2019/1/3/rocket-leaving-earth-space-shut.jpg
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บทที ่6 มารูจั้กกบัจรวดบูส๊เตอรเ์ชือ้เพลงิแข็ง วา่คอือะไร ใช ้
เชือ้เพลงิอะไรทีจ่ะทําใหย้านอวกาศทะยานขึน้สูท่อ้งฟ้าได ้

 
11รปูจรวดบูส๊เตอร์11 

ทีม่า : https://lh3.googleusercontent.com 

บทที ่7 กลา่วถงึถงัเชือ้เพลงิภายนอก เป็นแหลง่เก็บเชือ้เพลงิ
เหลวของยานอวกาศ เพือ่สง่ใหก้ระสวยอวกาศไปสูว่งโคจรได ้
สําเร็จ 

 
11รปูการกูถั้งเชือ้เพลงิภายนอกของยานอวกาศ11 

ทีม่า : https://i2.wp.com 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/QBF_tqrVqJsGL6Xug47PNuXVtCh2PxAYIp1mqEKS_b70QzC_-TU_p3GI868_-m-Z_We8X7ixE-2fjaufR_akzMJGTS_0ZtTKVS81NL4
https://i2.wp.com/www.newdelhitimes.com/wp-content/uploads/2016/04/88acf67c04dd0a13960f6a706700ae19.jpg
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บทที ่8 มารูจั้กกบัเครือ่งยนตใ์นกระสวยอวกาศ ทีจ่ะใชทํ้างาน
ในขณะอยูใ่นอวกาศ 

 
11รปูเครือ่งยนตข์องกระสวยอวกาศ11 

ทีม่า : https://attractionsmagazine.com 
 

บทที ่9 มาดขูัน้ตอนการปลอ่ยยานอวกาศขึน้สูว่งโคจรกนั 

 
11รปูการปลอ่ยยานอวกาศ11 

ทีม่า : https://www.daviddarling.info 

https://attractionsmagazine.com/wp-content/uploads/2012/07/dsc06739.jpg
https://www.daviddarling.info/images/Space_Shuttle_liftoff.jpg
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บทที ่10 มาดรูายละเอยีดของกระสวยอวกาศ วา่มสีว่นประกอบ
อะไรบา้ง มนุษยอ์วกาศจะอยู ่จะทํางานอยา่งไรในกระสวย
อวกาศ 

 
11รปูกระสวยอวกาศ11 

ทีม่า : https://www.nasa.gov 
 

บทที ่11 มาเรยีนรู ้และมาดกูารทํางานของกระสวยอวกาศที่
โคจรรอบโลก 

 
11รปูกระสวยอวกาศทีกํ่าลังโคจรรอบโลก11 

ทีม่า : https://cdn.mos.cms.futurecdn.net 

https://www.nasa.gov/sites/default/files/images/703562main_endeavour_go_rear_full.jpeg
https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/4UXrCwCMWPHBM9RaW3HtHX.jpg
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บทที ่12 เมือ่ภารกจิเสร็จสิน้ กถ็งึเวลากลบับา้น มาดขูัน้ตอน
การกลบัสูพ่ืน้โลกของกระสวยอวกาศ  

 
11รปูกระสวยอวกาศเดนิทางกลับโลก11 

ทีม่า : https://www.dailyherald.com 

 

บทที ่13 กลา่วถงึการปรับปรงุยานอวกาศใหด้ขี ึน้กวา่เดมิ เมือ่
จะนํามาใชใ้หม ่

 

บทที ่14 มาดวูธิกีารป้องกนัภยัพบิตัทิีอ่าจเกดิขึน้กบักระสวย
อวกาศในอนาคต 

https://www.dailyherald.com/storyimage/DA/20110309/news/110309545/AR/0/AR-110309545.jpg&updated=201103091736&MaxW=900&maxH=900&noborder&Q=80
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ภาค 2 เครือ่งยนตจ์รวด 

 

11รปูเครือ่งยนตข์องจรวด11 

ทีม่า : https://img1.goodfon.com 

https://img1.goodfon.com/wallpaper/nbig/0/c3/raketa-kosmicheskaya-transport.jpg
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บทที ่15 มาดคูวามรูเ้บือ้งตน้ของศาสตรท์างดา้นจรวด 

 

บทที ่16 มาทําความเขา้ใจกบัแรงกรยิา กบัแรงปฏกิริยิาที่
สามารถนํามาใชก้บัเครือ่งยนตจ์รวดได ้

 
11รปูแรงขบัดนัทีป่ลอ่ยออกมาจากทา้ยจรวดทําใหจ้รวดเคลือ่นทีไ่ปขา้งหนา้11 

ทีม่า : https://images.unsplash.com 

 

บทที ่17 มาดเูรือ่งของแรงขบัดนัทีเ่กดิขึน้ในเครือ่งยนตจ์รวด 

https://images.unsplash.com/photo-1518365050014-70fe7232897f?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&w=1000&q=80
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บทที ่18 มาดกูนัวา่ในจรวดเชือ้เพลงิแข็งมสีารใดเป็นเชือ้เพลงิ
บา้ง 

 

บทที ่19 จะกลา่วในสว่นของจรวดทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิเหลว วา่
ทํางานแบบไหน ประกอบดว้ยอะไรบา้งทีทํ่าใหจ้รวดทํางานได ้

 

 
11รปูเครือ่งยนตจ์รวด11 

ทีม่า : https://ds055uzetaobb.cloudfront.net 

 

บทที ่20 แลว้อนาคตของอวกาศยาน และเครือ่งยนตจ์รวดจะ
เป็นอยา่งไร มาดกูนั 

 

https://ds055uzetaobb.cloudfront.net/brioche/uploads/S3qLycHmdT-img_0577.jpg?width=1200
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ภาค 3 ชดุอวกาศ และการใชช้วีติในอวกาศ 

 

บทที ่21 จะปพูืน้ฐานเบือ้งตน้ในเรือ่งของชดุอวกาศ 

 

บทที ่22 แลว้ชดุอวกาศทําอะไรไดบ้า้งละ่ มาเรยีนรูก้นั 

 

บทที ่23 มารูจั้กกบัเจ็ทแพ็คอวกาศ ทีทํ่าใหม้นุษยอ์วกาศ
สามารถเดนิในอวกาศได ้
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11รปูชดุอวกาศ กบัเจ็ทแพ็คอวกาศ11 

ทีม่า : https://d.newsweek.com 

 

บทที ่24 มาเรยีนรูเ้กีย่วกบัชดุอวกาศทีใ่ชก้นัในยคุสมัยใหม ่

 

บทที ่25 ชวีติทีอ่ยูใ่นอวกาศ มอีะไร ทําอะไรไดบ้า้ง มาดกูนั 

https://d.newsweek.com/en/full/757881/gettyimages-117289576.jpg
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11รปูชดุอวกาศ11 

ทีม่า : https://t3.ftcdn.net 

 

บทที ่26 มาด ูมาเรยีนรูภ้ารกจิทีเ่กดิขึน้ในกระสวยอวกาศ 

 

บทที ่27 มาศกึษากนัถงึเรือ่งของสภาวะของมนุษยท์ีอ่ยูใ่น
อวกาศเป็นเวลานาน ๆ จะเกดิอะไรขึน้บา้ง  

 

 

https://t3.ftcdn.net/jpg/02/73/17/74/240_F_273177403_h5bnhnQAG84AABON9cLSXJL2T9mLZT87.jpg
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11รปูโครงสรา้งยานอวกาศ11 

ทีม่า : https://cdn.britannica.com 

https://cdn.britannica.com/93/70093-050-BC1BD9C8/space-shuttle-orbiter-liquid-propellant-tank-rocket-boosters.jpg
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ภาค 1 อวกาศยาน และความรูเ้บ ือ้งตน้ 
 

บทที ่1 นําเขา้สูค่วามรูเ้ร ือ่งอวกาศยาน 

 
 นับตัง้แตท่ีม่นุษยส์ามารถนํายานอวกาศขึน้สูห่ว้งอวกาศได ้
จนประสบความสําเร็จในปี พ.ศ. 2500 ซึง่เป็นครัง้แรกของโลก
จากการทีรั่สเซยีไดทํ้าการปลอ่ย ดาวเทยีมสปตุนกิ (Sputnik) 
1 นีเ่ป็นกา้วแรก และเป็นกา้วทีสํ่าคญัในกจิการดา้นอวกาศของ
โลก  

 

 
11รปูดาวเทยีมสปตนุกิ 1ของรัสเซยี11 

ทีม่า : http://www.applied-solar.info 

http://www.applied-solar.info/wp-content/uploads/2009/09/sputnik_1_in_orbit.jpg
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 หลงัจากทีรั่สเซยีประสบความสําเร็จ กเ็กดิการแขง่ขนักนั
อยา่งมากในประเทศมหาอํานาจทัง้หลาย จนมกีารสง่คนไป
เหยยีบบนดวงจันทรเ์ป็นครัง้แรกโดยประเทศสหรัฐอเมรกิา (จรงิ 

หรอืลวงโลกน่ันอกีเรือ่งนงึนะครับ)  
 

 จากนัน้ก็ไดส้ง่ยานอวกาศ ไรม้นุษยไ์ปสํารวจดวงดาวตา่ง 
ๆ ในระบบสรุยิะจักรวาล อาทเิชน่ ยานอวกาศอพอลโล (Apollo 
) 11 ทีม่มีนุษยข์ึน้ไปดว้ยเพือ่ไปสํารวจดวงจันทร ์

   
11รปูยานอวกาศอพอลโล 11 ทีนํ่ามนุษยไ์ปเหยยีบบนดวงจันทรเ์ป็นครัง้แรก11  

ทีม่า : http://ofpink.files.wordpress.com 

http://ofpink.files.wordpress.com/2009/07/apollo11_lem_big1.gif?w=396&h=473
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11รปูนลีอารม์สตรอง มนุษยค์นแรกทีล่งไปเหยยีบบนดวงจันทร์11 

ทีม่า : http://www.paranormalknowledge.com 

 

ยานอวกาศพาธไฟเดอร ์(Mars Pathfinder 
spacecraft) พรอ้มหุน่ยนตท์ีไ่ปสํารวจดาวองัคาร 
 

 
11รปูภารกจิสํารวจดาวองัคารดว้ยหุน่ยนตสํ์ารวจพาธไฟเดอร์11 

ทีม่า : http://www.jpl.nasa.gov 

http://www.paranormalknowledge.com/articles/wp-content/uploads/2009/03/apollo-11.jpg
http://www.jpl.nasa.gov/images/spacecraft/pathfinder/sojourner-pia00621-640.jpg
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ยานอวกาศกาลเิลโอ (Galileo spacecraft) ไดป้ลอ่ย
หวัวดัตรวจสอบ (Probe) เพือ่ไปสํารวจพืน้ผวิทีเ่ป็นกา๊ซของ
ดาวพฤหสับด ี(Jupiter)  

 

 

   

11รปูยานอวกาศกาลเิลโอเพือ่ภารกจิสํารวจดาวพฤหสับดี11                   

ทีม่า : http://www.aerospaceguide.net 

http://www.aerospaceguide.net/pics/galileo.jpg
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11รปูหวัวัดทีป่ลอ่ยลงไปทีพ่ืน้ผวิดาวพฤหสับดี11 

ทีม่า : http://images.jsc.nasa.gov 

 ในปี พ.ศ. 2538 ภารกจิของ ยานอวกาศแคสซนิ ี
(Cassini) ทีป่ลอ่ยหวัวดัฮายเกน (Huygen probe) ลงไป
สํารวจ ดวงจันทรไ์ททนั (Titan) ซึง่เป็นหนึง่ในดว้ยจันทรบ์รวิาร
ของดาวเสาร ์(Saturn)  

 
11รปูภารกจิสํารวจดาวเสาร ์และดวงจันทรไ์ททันของยานอวกาศแคสซนิ1ี1 

ทีม่า : http://saturn.jpl.nasa.gov 

http://images.jsc.nasa.gov/lores/S89-45785.jpg
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/artwork/images/IMG003405-br500.jpg
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11รปูยานอวกาศแคสซนิภีารกจิสํารวจดวงจันทรไ์ททันของดาวเสาร์11 

ทีม่า : http://cassini3d.com 

 

11รปูหวัวัดฮายเกน11 

ทีม่า : http://www.mps.mpg.de 
 

 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2542 ไดส้ง่ยานอวกาศเนยีร ์(Near 
Earth Asteroid Rendezvous: NEAR) เขา้ไปสํารวจดาว
เคราะหน์อ้ยทีช่ ือ่ อรีอส (Eros) เพือ่ทําการสํารวจดาวเคราะห์
นอ้ยดวงนี ้

http://cassini3d.com/images/cassini_1.png
http://www.mps.mpg.de/images/projekte/cassini/disr/disr.jpg
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11รปูยานอวกาศเนยีรท์ีทํ่าการสํารวจดาวเคราะหน์อ้ยอรีอส11 

ทีม่า : http://lifeboat.com 

 

สถานอีวกาศนานาชาต ิ(International Space Station: 
ISS) เป็นภารกจิทีต่อ่เนือ่ง ยาวนาน และทํางานรว่มกนัของ
หลายประเทศไดแ้ก ่สหรัฐอเมรกิา, ยโุรป, รัสเซยี และญีปุ่่ น 
เพือ่ความกา้วหนา้ทีสํ่าคญัทางเทคโนโลยดีา้นอวกาศ รวมไป
ถงึความรว่มมอืกนัทางการเมอืงอกีดว้ย 

 

http://lifeboat.com/images/near.spacecraft.jpg
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11รปูสถานอีวกาศนานาชาติ11 

ทีม่า : http://www.dimensionsguide.com 

 

11รปูการปฏบิตัภิารกจิของมนุษยอ์วกาศบนสถานอีวกาศ11 

ทีม่า : http://img217.imageshack.us 

http://www.dimensionsguide.com/wp-content/uploads/2009/12/International-Space-Station.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/1625/21082226.jpg
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 มอียูห่ลายประเทศ ทีม่คีวามสามารถปลอ่ยยานอวกาศ 
หรอืดาวเทยีมขึน้สูว่งโคจรของโลก โดยเฉพาะดาวเทยีมใน
ปัจจบุนัมคีวามสําคญัอยา่งมากตอ่การดํารงชวีติของมนุษย ์เชน่ 
การสือ่สาร, อนิเตอรเ์น็ต, โทรทศันผ์า่นดาวเทยีม, สํารวจ
ทรัพยากรธรรมชาต,ิ เฝ้าระวงัภยัพบิตั ิฯลฯ (ซึง่จะไดก้ลา่วถงึใน

ภายหลังในเรือ่งของดาวเทยีม)  

 

 ความสามารถของมันแสดงใหเ้ห็นถงึดา้นความมั่นคงของ
ประเทศทีป่ลอ่ย ทัง้ในดา้นพืน้ฐานทางสงัคม, การเมอืง และ
การทหาร แน่นอนในอนาคตจะตอ้งมดีาวเทยีมขึน้ไปโคจรรอบ
โลกอกีเป็นจํานวนมากแน่  

 

 

จบบทที ่1 
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11รปูดาวเทยีม11 

ทีม่า : https://cdn.vox-cdn.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/n-ENFSSvqqmZ_CYk-5WAxXjcX0c=/0x0:5000x2814/1200x800/filters:focal(2100x1007:2900x1807)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/65164010/Measuring_cyclones.0.jpg
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บทที ่2 ความเป็นมาของยานอวกาศ 
 

 กอ่นศตวรรษที ่20 การทอ่งไปในอวกาศ อาจดเูป็น
ความคดิทีเ่พอ้ฝัน และมองดเูป็นสิง่ทีย่ ิง่ใหญม่าก คนสว่นใหญ่
มคีวามเขา้ใจผดิเกีย่วกบัการเคลือ่นทีไ่ปในอวกาศ และทําให ้
เป็นทีม่าของแนวคดิ วสัดทุีเ่บากวา่อากาศ  
 

 หลงัศตวรรษที ่20 เป็นยคุบกุเบกิทางดา้นเทคโนโลยี
อวกาศ เริม่ตน้จาก เค.อ.ี ทคีอฟสก ี(K.E. Tsiolkovsky) 
อาจารยช์าวรัสเซยี ไดเ้ขยีนบทความการศกึษาเกีย่วกบัจรวด 
ไดเ้ขา้ใจถงึธรรมชาตขิองระบบขบัดนั  

 

 จนในปี พ.ศ. 2446 เขาไดทํ้าการพมิพห์นังสอืขึน้ทีก่รงุ
มอสโก หนึง่ในหนังสอืนัน้ไดก้ลา่วถงึ สมการของจรวด หรอื
สมการทคีอฟสก ี(Tsiolkovsky’s equation) ขึน้มา  
 

 
11รปูแสดงถงึสมการจรวดของทคีอฟสกี11 

ทีม่า : https://66.media.tumblr.com 

https://66.media.tumblr.com/640d87b93c6aa2a1a7e577014880658f/tumblr_inline_pgaye6H6Di1t90qmt_540.png
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แตผ่ลงานของเขาในตอนแรกยังไมค่อ่ยเป็นทีรู่จั้ก แตค่อ่ย ๆ 
เริม่เป็นทีรู่จั้กตอ่สาธารณชนโดยนํามาตพีมิพใ์นหนังสอืของ 
เฮอรแ์มน โอเบริท์ (Hermann Oberth) ซึง่ถกูตพีมิพใ์นปี พ.ศ. 
2466 

 

 รายละเอยีดในหนังสอื อธบิายจนเกดิความเขา้ใจ ตอ่สิง่ที่
จําเป็นทีใ่ชใ้นการขบัเคลือ่นจรวด ในทีส่ดุไดม้ ีอาร.์เฮช. ก็อด
ดารด์ (R.H. Goddard) ชาวสหรัฐอเมรกิา และเวอรน์เฮอร ์วอน 
บรอน (Wernher von Braun) ชาวเยอรมัน ไดป้ระสบ
ความสําเร็จกบัจรวด ว-ี2 ในตอนปลายสงครามโลกครัง้ที ่2  

 

 
11รปูจรวดว ี211 

ทีม่า : https://conference.mactech.com 

https://conference.mactech.com/wp-content/uploads/sites/5/2016/11/v2-rocket-side-by-side.png
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