
สรุปเนื้อหารายการ 16 
เทคโนโลยีอวกาศเพ่ือชีวิต 

 
 เทคโนโลยีอวกาศ หมายถึง การนําความรู�ท่ีได�จากการสํารวจสิ่งต�างๆท่ีอยู�นอกโลกและในโลก 
มาใช�ประโยชน$กับมนุษย$ โดยมีวัตถุประสงค$ของการใช�งานในแต�ละครั้งท่ีแตกต�างกันไป 
ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีอวกาศมีประโยชน$มากมายในนด�านต�าง ๆ ไม�ว�าจะเป-นการสื่อสาร การคมนาคม 
อุตุนิยมวิทยา การสํารวจทรัพยากร เป-นต�น 
 โครงการสํารวจอวกาศเริ่มข้ึนเม่ือสหภาพโซเวียตส�งยานสปุตนิก 1 ข้ึนไปโคจรรอบโลก 
แล�วต�อมาสหรัฐอเมริกาได�ส�งดาวเทียมข้ึน ทําให�เกิดการแข�งขันทางด�านอวกาศเกิดข้ึน 
โดยสิ่งมีชีวิตแรกท่ีเดินทางไปยังอวกาศ คือ สุนัขชื่อไลก�า และนักบินอวกาศคนแรก คือ ยูริ กาการิน 
จากสหภาพโซเวียตโดยข้ึนไปกับยานสปุตนิก 2 ขณะท่ีนักบินอวกาศคนแรกท่ีสามารถโคจรรอบโลกได� คือ 
จอห$น เกลน จากสหรัฐอเมริกา และนักบินอวกาศหญิงคนแรกของโลก คือ วาเลนดิน�า เทเรชโกว�า 
จากสหภาพโซเวียต เดินทางไปกับยานวอสต7อก ส�วนยานอวกาศท่ีเดินทางไปยังดวงจันทร$ 
เป-นของสหรัฐอเมริกา โดยนีลอาร$มสตรองเป-นคนแรกท่ีได�เดินบนผิวดวงจันทร$  
 ประเภทของเทคโนโลยีอวกาศ 
 1. ดาวเทียม 
  - ดาวเทียมสื่อสาร เป-นดาวเทียมท่ีถูกส�งข้ึนไปเหนือประเทศนั้น ๆ ประมาณ 36,000 
กิโลเมตร โดยดาวเทียมสื่อสารของไทย คือ ไทยคม ออกแบบโดยบริษัทฮิวจ$แอร$คราฟท$ สหรัฐอเมริกา 
โดยป@จจุบันดาวเทียมไทยคมมีจํานวนท้ังสิ้น 3 ดวง คือ 
   ไทยคม 1A ถูกส�งเข�าสู�วงโคจรเม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2536  
   ไทยคม 2 ถูกส�งเข�าสู�วงโคจรเม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2537 
   ไทยคม 3 ถูกส�งเข�าสู�วงโคจรเม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2540 
  - ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ติดตามดูลักษณะเมฆท่ีปกคลุมโลก การก�อตัวของพายุ 
การแผ�รังสีของดวงอาทิตย$ และการวัดอุณหภูมิของโลก เช�น ดาวเทียม TIROS 01 ของสหรัฐอเมริกา 
  - ดาวเทียมสํารวจทรัพยากร ใช�ในการวางแผนการใช�ทรัพยากรอย�างเหมาะสม 
และให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช�น ดาวเทียม Spot ของฝรั่งเศสและสหภาพยุโรป ดาวเทียม Landsat 
ของสหรัฐอเมริกา ดาวเทียม MOS-1 ของญ่ีปุVน 
 2. ยานสํารวจอวกาศ  
 เป-นพาหนะท่ีใช�ไปสํารวจดวงจันทร$ และดาวเคราะห$ดวงอ่ืน ๆ แบ�งเป-น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ 
ยานท่ีมีมนุษย$ควบคุม และยานท่ีไม�มีมนุษย$ควบคุม 
  - ยานท่ีไม	มีมนุษย�ควบคุม เช�น 
   โครงการเรนเจอร$ ออกแบบให�ยานพุ�งชนดวงจันทร$ 
   โครงการลูน�าออบิเตอร$ ออกแบบให�ไปวนถ�ายภาพรอบดวงจันทร$ 
   โครงการเซอเวเยอร$ ออกแบบให�ยานจอดลงพ้ืนอย�างนิ่มนวล 
  - ยานท่ีมีมนุษย�ควบคุม เช�น 
   โครงการอะพอลโล นํามนุษย$ไปสํารวจดวงจันทร$ โดยมีมนุษย$อวกาศ 3 คน 
เป-นโครงการต�อเนืองจากโครงการเมอคิวรี่และเจมินีท่ีถูกยกเลิกไป โดยมียานอะพอลโล 11 ท่ีประสบ 
ความสําเร็จตามเปXาหมาย และยานอะพอลโล 17 ถือเป-นยานลําสุดท�ายในโครงการนี้ 
    



โครงการสกายแล็ป เป-นโครงการเพ่ือนํามนุษย$ไปค�นคว�าวิจัย เก่ียวกับ 
ทรัพยากรธรรมชาติ การแพทย$ ฟYสิกส$ ผลกระทบของสภาวะไร�น้ําหนัก 
   โครงการอะพอลโล-โซยูส เพ่ือทดสอบระบบนัดพบและเชื่อมยานอวกาศ 
เป-นโครงการระหว�างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต 
 3. ยานขนส(งอวกาศ  
 เป-นการขนส�งยานอวกาศไปสู�สํารวจดาวเคราะห$ต�าง ๆ ในระบบสริยะ ซ่ึงต�องอาศัย 
การวางแผนอย�างละเอียดรอบคอบและความระมัดระวังเป-นอย�างสูง มีโครงการท่ีสําคัญท่ีสําคัญ ได�แก� 
โครงการไพโอเนียร$ โครงการมาริเนอร$ โครงการไวกิง โครงการวอยเอเจอร$ โครงการไพโอเนียร$-วีนัส 
โครงการกาลิเลโอ นอกจากนี้ยังมีโครงการท่ีประสบกับความสูญเสียอย�างร�ายแรงคือ 
โครงการแชลแลนเจอร$และโครงการโคลัมเบียท่ีเกิดอุบัติเหตุยานระเบิดขณะท่ีกําลังข้ึนสู�อวกาศ 
แต�ไม�ร�ายแรงเท�ากับการระเบิดท่ีฐานของจรวดของสหภาพโซเวียตท่ีทําให�เกิดผู�เสียชีวิตถึง 165 คน 
 4. สถานีทดลองอวกาศ 
  - โครงการสกายแลบ ของสหรัฐอเมริกา 
  - โครงการอะพอลโลซัลยุต เป-นโครงการร�วมกันระหว�างสหรัฐอเมริกากับรัสเซีย 
มีจุดมุ�งหมายเพ่ือข้ึนไปทดสอบระบบนัดพบและต�อเชื่อมยานอวกาศของสหรัฐและรัสเซียเข�าด�วยกัน 
  - โครงการสถานีอวกาศเมียร$ ของรัสเซีย ใช�เป-นสถานท่ีศึกษาการใช�ชีวิต 
ในห�วงอวกาศระยะยาว รวมท้ังใช�สังเกตปรากฏการณ$ในห�วงอวกาศ และใช�ทําการทดลองทางวิทยาศาสตร$ 
ทางทหาร และกิจกรรมพลเรือน 
  - โครงการสถานีทดลองอวกาศนานาชาติ (ISS-International Space Station) 
เกิดจากความ ร�วมมือ 16 ประเทศ นําโดยสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุVน รัสเซีย บราซิล และอีก 11 
ประเทศยุโรป โดยการนําชิ้นส�วนของสถานีไปประกอบกัน นับเป-นสถานีอวกาศท่ีใหญ�ท่ีสุด 
โดยแบ�งปฏิบัติการทดลองได� 
 - Zarya Control Module เป-นชิ้นส�วนแรกของสถานีอวกาศ ออกแบบโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 
แต�ถูกส�งข้ึนไปในอวกาศโดยประเทศรัสเซีย มีอีกชื่อหนึ่งว�า FGB (Function Cargo Block)  
 - Unity Module เป-นชิ้นส�วนท่ีสอง ออกแบบ และส�งข้ึนไปโดยสหรัฐอเมริกา ทําหน�าท่ี 
เป-นส�วนต�อเชื่อมระหว�างส�วนพักอาศัย กับส�วนห�องปฏิบัติการต�าง ๆ และมีช�องสําหรบัต�อโมดูลอ่ืน ๆ ได�อีก 6 ช�อง 
 - Zvezda Service Module เป-นชิ้นส�วนท่ี 3 ออกแบบและถูกส�งโดยสหรัฐอเมริกา ทําหน�าท่ี 
ระบบควบคุม ท่ีพักอาศัย และระบบพลังงานหลัก 
 - The U.S. Destiny Laboratory Module เป-นห�องปฏิบ�ติการ ทางวิทยาศาสตร$ห�องแรก 
และเป-นห�องปฏิบัติการศูนย$กลาง  
  - Space Station Remote Manipulator System (SSRMS) เป-นส�วนแขนกล ทําหน�าท่ีสําหรับ 
ใช�ประกอบ เคลื่อนท่ี ซ�อมบํารุง สําหรับชิ้นส�วนท่ีจะถูกส�งข้ึนมา ในอนาคต นอกจากนี้ยังใช�เป-นตัวจับยึด 
เพ่ือมซ�อมดาวเทียม 
 ประโยชน+ของเทคโนโลยีอวกาศ 
 1. ใช�ในการสื่อสาร 
 2. ใช�ในเชิงอุตุนิยมวิทยา 
 3. ใช�ในการสํารวจทรัพยากร 
 4. ใช�เป-นสถานีวิจัยอวกาศ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



แบบฝ/กหัด 
เทคโนโลยีอวกาศ 

1. โครงการสํารวจอวกาศของมนุษยชาติ เริ่มข้ึนเม่ือยานอวกาศลําใดถูกส�งข้ึนไปโคจรรอบโลก  
 ก. เอกพลอเรอร$ 1 ข. สปุกนิก 1  ค. แวนการ$ด 1  ง. ไพโอเนียร$ 1 
2. ยานสปุกนิกเป-นยานอวกาศของชาติใด 
 ก. สหภาพโซเวียต ข. สหรัฐอเมริกา  ค. รัสเซีย  ง. อังกฤษ 
3. สิ่งมีชีวิตชนิดแรกท่ีถูกส�งข้ึนสู�อวกาศ คือ 
 ก. สุนัข   ข. แมว   ค. กระต�าย   ง. ลิง 
4. มนุษย$อวกาศ คนแรกคือใคร 
 ก. ยูริ กาการิน   ข. จอห$น แกลน  

ค. ไลก�า    ง. วาเลนดิน�า เทเรชโกว�า 
5. มนุษย$อวกาศท่ีสามารถโคจรรอบโลกได�เป-นคนแรกคือใคร 
 ก. ยูริ กาการิน   ข. จอห$น แกลน 
 ค. ไลก�า    ง. วาเลนดิน�า เทเรชโกว�า 
6. วาเลนดิน�า เทเรชโกว�า เป-นนักบินอวกาศหญิงคนแรกของโลก เป-นชาวอะไร 
 ก. สหภาพโซเวียต ข. สหรัฐอเมริกา  ค. รัสเซีย   ง. แคนนาดา 
7. ใครคือนักบินอวกาศคนแรกท่ีเหยียบผิวดวงจันทร$ 
 ก. เอ็ดวิน อัลดริน  ข. ยูริ กาการิน 
 ค. วลาดิเมียร$ โคมานอฟ  ง. นีล อาร$สตรอง 
8. ดาวเทียมสื่อสารจะถูกส�งไปอยู�เหนือพ้ืนโลกประมาณก่ีกิโลเมตร 
 ก. 32,000 กิโลเมตร  ข. 36,000 กิโลเมตร 
 ค. 40,000 กิโลเมตร  ง. 44,000 กิโลเมตร 
9. ประเทศไทยมีดาวเทียมสื่อสารชื่อว�าอะไร 
 ก. ไทยพัฒน$  ข. ไทยโชติ  ค. ไทยแลนด$   ง. ไทยคม 
 10. ดาวเทียมไทยคมมีท้ังหมดก่ีดวง 
 ก. 1   ข. 2   ค. 3    ง. 4 
11. ดาวเทียมสํารวจทรัพยากร Spot เป-นของประเทศใด 
 ก. ฝรั่งเศส  ข. สหรัฐอเมริกา  ค. ญ่ีปุVน   ง. รัสเซีย 
12. ดาวเทียมสํารวจทรัพยากร Landsat เป-นของประเทศใด 
 ก. ฝรั่งเศส  ข. สหรัฐอเมริกา  ค. ญ่ีปุVน   ง. รัสเซีย 
 13. ดาวเทียมสํารวจทรัพยากร MOS-1 เป-นของประเทศใด 
 ก. ฝรั่งเศส  ข. สหรัฐอเมริกา  ค. ญ่ีปุVน   ง. รัสเซีย 
14. โครงการยานเรนเจอร$ ถูกออกแบบเพ่ือวัตถุประสงค$ใด 
 ก. ออกแบบให�ยานพุ�งชนดวงจันทร$ ข. ออกแบบให�ไปวนถ�ายภาพดวงจันทร$ 
 ค. ออกแบบให�ยานลงจอดอย�างนิ่มนวล ง. ออกแบบเพ่ือเป-นห�องปฏิบัติการ 
15. โครงการยานลูน�าออบิเตอร$ ถูกออกแบบเพ่ือวัตถุประสงค$ใด 
 ก. ออกแบบให�ยานพุ�งชนดวงจันทร$ ข. ออกแบบให�ไปวนถ�ายภาพดวงจันทร$ 
 ค. ออกแบบให�ยานลงจอดอย�างนิ่มนวล ง. ออกแบบเพ่ือเป-นห�องปฏิบัติการ 
 



16. โครงการยานเซอเวเยอร$ ถูกออกแบบเพ่ือวัตถุประสงค$ใด 
 ก. ออกแบบให�ยานพุ�งชนดวงจันทร$ ข. ออกแบบให�ไปวนถ�ายภาพดวงจันทร$ 
 ค. ออกแบบให�ยานลงจอดอย�างนิ่มนวล ง. ออกแบบเพ่ือให�เป-นห�องปฏิบัติการอวกาศ 
17. โครงการอะพอลโล-โซยูส เป-นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค$เพ่ืออะไร 
 ก. เพ่ือนํานักบินอวกาศไปสํารวจดวงจันทร$ 
 ข. เพ่ือนํามนุษย$ไปค�นคว�าวิจัย 
 ค. เพ่ือทดสอบระบบนัดพบและเชื่อมต�อยานอวกาศ 
 ง. เพ่ือไปสํารวจดาวเคราะห$ในระบบสุริยะ 
18. โครงการอะพอลโลท่ีสามารถนํานักบินอวกาศไปสํารวจดวงจันทร$เป-นโครงการต�อเนื่องจากโครงการใด 
 ก. โครงการแชลแลนเจอร$   ข. โครงการเมอคิวรี 
 ค. โครงการสกายแล็ป   ง. โครงการเอกพลอเรอร$ 
19. โครงการใดเป-นโครงการท่ีไม�มีมนุษย$ควบคุมบนยานอวกาศ 
 ก. โครงการเซอเวเยอร$   ข. โครงการอะพอลโล 
 ค. โครงการสกายแล็ป   ง. โครงการอะพอลโล-โซยูส 
20. ยานขนส�งอวกาศท่ีเกิดอุบัติเหตุระเบิดขณะท่ีกําลังข้ึนสู�อวกาศคือ 
 ก. โครงการแชลแลนเจอร$   ข. โครงการไพโอเนียร$ 
 ค. โครงการโคลัมบัส   ง. ก และ ค 
21. โครงการอะพอลโลซัลยูสเป-นโครงการร�วมระหว�างประเทศใด 
 ก. อังกฤษ รัสเซีย   ข. อังกฤษ แคนนาดา 
 ค. สหรัฐอเมริกา รัสเซีย   ง. สหรัฐอเมริกา แคนนาดา 
22. โครงการสถานีอวกาศนานาชาติ เกิดจากความร�วมมือระหว�างชาติสมาชิกก่ีประเทศ 
 ก. 13  ข. 14  ค. 15   ง. 16 
23. ในสถานีอวกาศนานาชาติชิ้นส�วนใดท่ีสหรัฐอเมริกาเป-นผู�ออกแบบแต�รัสเซียเป-นผู�ส�งข้ึนอวกาศ 
 ก. Zarya Control Module  ข. Unity Module 
 ค. Zvezda Service Module  ง. SSRMS 
24. ในสถานีอวกาศนานาชาติชิ้นส�วนใดทําหน�าท่ีเป-น ระบบควบคุม ท่ีพักอาศัย และระบบพลังงานหลัก 
 ก. Zarya Control Module  ข. Unity Module 
 ค. Zvezda Service Module  ง. SSRMS 
25. ในสถานีอวกาศนานาชาติชิ้นส�วนใดท่ีมีอีกชื่อว�า FGB (Function Cargo Block) 
 ก. Zarya Control Module  ข. Unity Module 
 ค. Zvezda Service Module  ง. SSRMS 
26. ในสถานีอวกาศนานาชาติชิ้นส�วนใดท่ีเป-นแขนกล ทําหน�าท่ีในการซ�อมบํารุง และใช�เป-นตัวจับ 
ยึดดาวเทียม  
 ก. Zarya Control Module  ข. Unity Module 
 ค. Zvezda Service Module  ง. SSRMS 
27. มนุษย$ได�ส�งดาวเทียมหรือยานอวกาศไปโคจรรอบโลกได�โดยอาศัยพาหนะใด 
    ก. จรวด   ข. กระสวยอวกาศ ค. ยานขนส�งอวกาศ ง. ยานขนส�งดาวเทียม 
 
 



28. ข�อใดไม�ใช�ส�วนประกอบของระบบขนส�งอวกาศ 
 ก. ถังเชื้อเพลิงภายนอก   ข. ยานขนส�งอวกาศ 
 ค. จรวดเชื้อเพลิงแข็ง    ง. ยานขนส�งดาวเทียม 
29. ดาวเทียมชนิดใดท่ีมีอุปกรณ$ถ�ายภาพเมฆ และเก็บข�อมูลในการใช�พยากรณ$อากาศ 
 ก. ดาวเทียมสื่อสาร   ข. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา  
 ค. ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรโลก  ง. ดาวเทียมสังเกตการณ$ดาราศาสตร$ 
30. ดาวเทียมชนิดใดท่ีมีอุปกรณ$สํารวจแหล�งทรัพยากรท่ีสําคัญ และเฝXาสังเกตสภาวะแวดล�อมท่ีเกิดบนโลก 
 ก. ดาวเทียมสื่อสาร   ข. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา  
 ค. ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรโลก  ง. ดาวเทียมสังเกตการณ$ดาราศาสตร$ 
31. ดาวเทียมชนิดใดท่ีมีอุปกรณ$สื่อสารติดต้ังอยู� สําหรับถ�ายทอดสัญญาณต�าง ๆ 
 ก. ดาวเทียมสื่อสาร   ข. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
 ค. ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรโลก  ง. ดาวเทียมสังเกตการณ$ดาราศาสตร$ 
32. ดาวเทียมดวงใดเป-นดาวเทียมดวงแรกท่ีส�งข้ึนสู�อวกาศ 
 ก. NOAA  ข. ไทรอส ค. สปุตนิก  ง. LANDSAT 
33. ข�อใดเป-นสถานีอวกาศแห�งแรกของโลก 
 ก. สถานีอวกาศซัลยูต   ข. สถานีอวกาศสกายแล็บ 
 ค. สถานีอวกาศเมียร$   ง. สถานีอวกาศนานาชาติ 
34. ดาวเทียมข�อใดเป-นดาวเทียมสื่อสารดวงแรกของประเทศไทย 
 ก. ไทรอส  ข. ไทยคม 1 ค. ปาลาปา  ง. คอสมอส 
35. ข�อใดเป-นดาวเทียมสํารวจทรัพยากร   
 ก. LANDSAT-7  ข. ไทรอส ค. อินเทลแซท  ง. NOAA 
36. ข�อใด ไม�ใช� หน�าท่ีของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
 ก. ตรวจวัดระดับของเมฆ   ข. ตรวจการแผ�รังสีของดวงอาทิตย$ 
 ค. ตรวจหาสารพิษในบรรยากาศ  ง. ติดตามการก�อตัวและการเคลื่อนท่ีของพายุ 
37. จุดประสงค$ของโครงการสกายแล็บ คืออะไร 
 ก. การศึกษาทางการแพทย$   

ข. การศึกษาทางด�านดาราศาสตร$  
ค. การศึกษาทางด�านทรัพยากรธรรมชาติ 
ง. การให�มนุษย$ข้ึนไปค�นคว�าทดลองสถานีลอยฟXาให�นานท่ีสุดเท�าท่ีจะสามารถทําได� 

38. ยานอวกาศโครงการอะพอลโลมีจุดประสงค$คือไปสํารวจสิ่งใด  
    ก. ดวงจันทร$  ข. ดาวอังคาร  ค. ดาวศุกร$  ง. ดาวพฤหัสบดี 
39. ข�อใดคือส�วนประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของยานขนส�งอวกาศ 
    ก. ยานโคจร    ข. จรวดขับดันเชื้อเพลิง 
    ค. ถังเชื้อเพลิงภายนอก   ง. ทุกส�วนมีความสําคัญเท�ากันหมด 
40. ข�อใดไม�ใช�ประโยชน$จากดาวเทียม 
    ก. เปลี่ยนทิศทางของพายุ   ข. สํารวจข�อมูลในทะเล 
    ค. การพยากรณ$อากาศแม�นยําข้ึน  ง. สํารวจโลก 
 
 



เฉลยแบบฝ/กหัด 
เทคโนโลยีอวกาศ 

1. ข. โครงการสํารวจอวกาศของมนุษยชาติ เริ่มข้ึนเม่ือสปุกนิก 1 ถูกส�งข้ึนไปโคจรรอบโลก  
2. ก. ยานสปุกนิกเป-นยานอวกาศของสหภาพโซเวียต 
3. ก. สิ่งมีชีวิตชนิดแรกท่ีถูกส�งข้ึนสู�อวกาศ คือ สุนัข 
4. ก. มนุษย$อวกาศ คนแรกคือ ยูริ กาการิน 
5. ข. มนุษย$อวกาศท่ีสามารถโคจรรอบโลกได�เป-นคนแรกคือจอห$น แกลน 
6. ก. วาเลนดิน�า เทเรชโกว�า เป-นนักบินอวกาศหญิงคนแรกของโลก เป-นชาวสหภาพโซเวียต 
7. ง. นีล อาร$สตรอง คือนักบินอวกาศคนแรกท่ีเหยียบผิวดวงจันทร$ 
8. ข. ดาวเทียมสื่อสารจะถูกส�งไปอยู�เหนือพ้ืนโลกประมาณ 36,000 กิโลเมตร 
9. ง. ประเทศไทยมีดาวเทียมสื่อสารชื่อว�าไทยคม 
10. ค. ดาวเทียมไทยคมมีท้ังหมด 3 ดวง 
11. ก. ดาวเทียมสํารวจทรัพยากร Spot เป-นของประเทศฝรั่งเศส 
12. ข. ดาวเทียมสํารวจทรัพยากร Landsat เป-นของประเทศสหรัฐอเมริกา 
13. ค. ดาวเทียมสํารวจทรัพยากร MOS-1 เป-นของประเทศญ่ีปุVน 
14. ก. โครงการยานเรนเจอร$ ถูกออกแบบให�ยานพุ�งชนดวงจันทร$ 
15. ข. โครงการยานลูน�าออบิเตอร$ ถูกออกแบบให�ไปวนถ�ายภาพดวงจันทร$ 
16. ค. โครงการยานเซอเวเยอร$ ถูกออกแบบให�ยานลงจอดอย�างนิ่มนวล 
17. ค. โครงการอะพอลโล-โซยูส เป-นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค$เพ่ือทดสอบระบบนัดพบ 
และเชื่อมต�อยานอวกาศ 
18. ข. โครงการอะพอลโลท่ีสามารถนํานักบินอวกาศไปสํารวจดวงจันทร$ เป-นโครงการต�อเนื่องจาก 
โครงการโครงการเมอคิวรี 
19. ก. โครงการเซอเวเยอร$เป-นโครงการท่ีไม�มีมนุษย$ควบคุมบนยานอวกาศ 
20. ง. ยานขนส�งอวกาศท่ีเกิดอุบัติเหตุระเบิดขณะท่ีกําลังข้ึนสู�อวกาศ คือ โครงการแชลแลนเจอร$ 
และโครงการโคลัมบัส 
21. ค. โครงการอะพอลโลซัลยูสเป-นโครงการร�วมระหว�างประเทศสหรัฐอเมริกา และรัสเซีย 
22. ง. โครงการสถานีอวกาศนานาชาติ เกิดจากความร�วมมือระหว�างชาติสมาชิก 16 ประเทศ 
23. ก. Zarya Control Module เป-นชิ้นส�วนท่ีสหรฐัอเมริกาเป-นผู�ออกแบบแต�รัสเซียเป-นผู�ส�งข้ึนอวกาศ 
24. ค. Zvezda Service Module ทําหน�าท่ีเป-น ระบบควบคุม ท่ีพักอาศัย และระบบพลังงานหลัก 
25. ก. Zarya Control Module มีอีกชื่อว�า FGB (Function Cargo Block) 
26. ง. SSRMS เป-นแขนกล ทําหน�าท่ีในการซ�อมบํารุง และใช�เป-นตัวจับ ยึดดาวเทียม  
27. ก. มนุษย$ใช�จรวดในการส�งดาวเทียมหรือยานอวกาศไปโคจรรอบโลก 
28. ง. ส�วนประกอบของระบบขนส�งอวกาศมี 3 ส�วน คือ จรวดเชื้อเพลิงแข็ง ถังเชื้อเพลิงภายนอก 
และยานขนส�งอวกาศ 
29. ข. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยามีอุปกรณ$ถ�ายภาพเมฆ และเก็บข�อมูลในการใช�พยากรณ$อากาศ 
30. ค. ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรโลกมีอุปกรณ$สํารวจแหล�งทรัพยากรท่ีสําคัญ และเฝXาสังเกตสภาวะ 
แวดล�อมท่ีเกิดบนโลก 
31. ก. ดาวเทียมสื่อสารมีอุปกรณ$สื่อสารติดต้ังอยู� สําหรับถ�ายทอดสัญญาณต�าง ๆ 
32. ค. สปุตนิกเป-นดาวเทียมดวงแรกท่ีส�งข้ึนสู�อวกาศเม่ือท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2500 



33. ก. สถานีอวกาศแห�งแรกของโลกคือสถานีอวกาศซัลยูตของรัสเซีย ตามมาด�วยสกายแล็บของ 
สหรัฐอเมริกา 
34. ข. ไทยคม 1 เป-นดาวเทียมสื่อสารดวงแรกของประเทศไทย 
35. ก. LANDSAT-7 เป-นดาวเทียมสํารวจทรัพยากร โดยไทรอส และNOAA เป-นดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
ส�วนอินเทลแซทเป-นดาวเทียมเพ่ือการสื่อสาร   
36. ค. การตรวจหาสารพิษในบรรยากาศไม�ใช�หน�าท่ีของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
37. ง. การให�มนุษย$ข้ึนไปค�นคว�าทดลองสถานีลอยฟXาให�นานท่ีสุดเท�าท่ีจะสามารถทําได� คือ 
จุดประสงค$ของโครงการสกายแล็บ  
38. ก. ยานอวกาศโครงการอะพอลโลมีจุดประสงค$เพ่ือไปสํารวจดวงจันทร$  
39. ง. ทุกส�วนล�วนเป-นองค$ประกอบสําคัญของยานอวกาศ 
40. ก. การเปลี่ยนทิศทางของพายุไม�สามารถทําได� 


