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สวัสดี ทานผูอานที่เคารพ
ทุก ป นอกจากการนำเสนอความเปนไปดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แลว
กองบรรณาธิการไดตั้งปณิธานวา ทุก ป วิทยปริทัศน 1 เลม จะมีหนาที่พาทานผูอานไปทองอวกาศกัน และ
สำหรับปนี้ เราจึงไดเลือกฉบับเดือนเมษายน เปนเลมถายทอดเรื่องราวแหงวิทยาการดานอวกาศใหแกทานผูอาน
สืบเนื่องมาเมื่อวันที่ 18 กุม าพันธ ที่ผานมา NASA ไดสงหุนยนตโรเวอรนามวา erse erance ไปลงจอดบน
ดาวอังคารเปนที่เรียบรอย โดยใชเวลาเดินทางจากโลกไปยังดาวอังคารถึงหกเดือนครี่ง และจะปฏิบัติหนาที่สำรวจ
เก็บตัวอยางบนดาวอังคาร 1 ปดาวอังคาร ซึ่งจะเทากับ 68 วันบนโลก ซึ่งก็คงหมายถึงวา ถาในที่สุด หากมนุษย
อยากยายหรือมีความจำเปนตองยายจากโลกไปอยูดาวอังคาร เราก็คงตองปรับป ิทินและ ดูกาลกันใหมทั้งหมด
วาแลวก็ชวนใหนึกถึงที่พระพุทธเจาไดเคยตรัสไว เกี่ยวกับเวลาใน พ ูมิตาง จะมีความแตกตาง และ พ ูมิที่มี
ความทุกขนอยกวา เวลาจะเดินเร็วกวานั่นเอง
ในเลมนี้ ยังจะนำเสนอสาระเกี่ยวกับพัฒนาโครงการอวกาศของ าพเอกชนสหรัฐฯ ที่คอย ขยาย
การลงทุนมากขึ้นเรื่อย จนดูเหมือนวา อุตสาหกรรมอวกาศและการเดินทางออกนอกชั้นบรรยากาศโลก จะไมใช
เรื่องยากอีกตอไป โดยเฉพาะสำหรับบริษัทเอกชนยักษใหญอยาง SpaceX ของมหาเศรษฐี อีลอน มัสก
นอกจากนั้น สหรัฐฯ ยังมีโครงการสำคัญ คือ โครงการ Arte is ที่มีจุดเดนที่สุด คือ มีแผนที่จะสงสาวงามไป
เหยียบดวงจันทรครั้งแรก หลังจากที่สหรัฐฯ ไดยุติการสงมนุษยหรือผูชายคนสุดทายไปเหยียบดวงจันทรเมื่อป
2515 หรื อ เมื ่ อ 49 ป ม าแล ว แต ร อบนี ้ การจะไปดวงจั น ทร ค งไม ใช เ ป น เพี ย งเพื ่ อ การส ง เสริ ม สิ ท ธิ
สตรี แตนาจะเปนการแขงขันแสดงแสนยานุ าพดานอวกาศรอบใหมกับมหาอำนาจเอเชียอยางจีน ซึ่งประสบ
ความสำเร็จสงดาวเทียมชุดฉางเออ ซึ่งเปนชื่อเทพธิดาแหงดวงจันทรขึ้นไป ปกธงจีนไดสำเร็จ โดยอาศัยแขนกล
ทำใหปจจุบันบนดวงจันทรดาวบริวาร 1 เดียวของพิ พโลก มีธงชาติ ของมหาอำนาจสองประเทศปกอยู
มาถึงตอนนี้ มหาอำนาจทั้งหลายจะแขงขันอะไรก็แขงกันไปเถิด แตขออยางเดียว ใหชวยกันนำเทคโนโลยี
ตาง มาชวยกันแกปญหาโลกรวน (cli ate change) ที่กำลังโดนโรครุม (Co i – 1 ) และขอใหพวกเราชาว
โลก หมั่นรักษโลกอันเปนถิ่นที่อยูของเราทุกเผาพันธุใหมาก ยิ่งขึ้นไป เพราะเมื่อเรามีการสำรวจอวกาศมาก
ขึ้นไปเรื่อย แลว เราก็ยังไมพบเลยวา จะมีดาวเคราะหดวงไหนที่จะเหมาะสมกับการเปนที่อยูอาศัยใหกับ
เผาพันธุมนุษยออรกานิกอยางเราไดดีเทากับโลกใบนี้
มบรรณา การ
ส นก าน ปรก า านว ยา าสตรและเ คโนโลย
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บทบาทใหม่ของภาคเอกชนในอวกาศ
ในอดีตเมื่อพูดถึงหนวยงานที่ทำหนาที่ในการศึกษาวิจัยและสำรวจอวกาศในสหรัฐฯ ก็คงหนีไมพน
National Aeronautics an Space A inistration หรือเปนที่รูจักในชื่อองคการ NASA ที่ประสบ
ความสำเร็จในโครงการตาง มากมาย แตในปจจุบันบริษัทเอกชนอยาง Space , lue Origin, oeing ก็เริ่มเปน
ที่คุนหูและเปนที่ชื่นชอบของผูคนจำนวนมาก หลายคนคงสงสัยวาทำไหมในยุคนี้ บริษัทเอกชนเริ่มมีบทบาทใน
ดานอวกาศมากขึ้น

การป ากกระสวยอวกา อ สหร
กอนอื่นตองขออธิบายถึงการสงนักบินอวกาศขึ้นไปในอวกาศ ที่ไมใชเรื่องงาย ทั้งคาใชจายมหาศาลและ
การพัฒนาเทคโนโลยีตาง ความทาทายอยางหนึ่งของการสงน้ำหนักบรรทุกไปยังวงโคจรรอบโลก ก็คือน้ำหนัก
ความสูง และความเร็วที่เราจะตองเผชิญ ลองนึก าพวาเราตองแบกน้ำหนักคนสักคนขึ้นไปบน ูกระดึงที่มีความสูง
แค 1 กม กวา แตสถานีอวกาศนั้นอยูสูงจากพื้นไปกวา 400 กม นอกไปจากนั้นแลวเรายังตองเรงความเร็ว ขึ้น
ไปถึง 66 กม วินาที หรือเทียบเทา 2 ,600 กม ชม เพื่อที่จะใหอยู
ในความเร็วที่สามารถโคจรไดที่วงโคจรระดับต่ำของโลก (low
earth orbit) และหนำซ้ำ สวนที่ยากที่สุดของการสงจรวดก็
คือ จรวดนั้นเคลื่อนที่ไปขางหนาไดดวยการทิ้งมวลบาง
สวนเอาไวเบื้องหลัง ดังนั้นทุก น้ำหนักบรรทุกที่เรา
ตองการจะแบกขึ้นไป เราจะตองแบกเชื้อเพลิงที่จะ
ขับดันขึ้นไปดวย และเชื้อเพลิงที่แบกขึ้นไปนั้นก็จะ
ตองมีเชื้อเพลิงอีกสวนที่จะบรรทุกเชื้อเพลิงขึ้นไป
อีก ทำใหทุก น้ำหนักบรรทุก 1 ตันที่เราตองการ
จะแบกขึ้นไป เราจะตองใชเชื้อเพลิงหนักกวา 20 50 ตัน หรือกวา 5 ของน้ำหนักบรรทุก
ทั้งหมด
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ดวยความทาทายและคาใชจายที่สูงในการบรรทุกน้ำหนักนี่เอง จึงทำใหการนำกลับมาใชใหมเปนเรื่องที่
แพง เนื่องจากเชื้อเพลิงหรืออุปกรณการลงจอดที่ตองแบกขึ้นไปดวยนั้น จะยิ่งตองเพิ่มเชื้อเพลิงที่ตองใชอีก
มหาศาล จรวดในยุคแรก นั้นจึงเปนการออกแบบแบบใชครั้งเดียวทิ้ง เปรียบไดกับการตอเครื่องบินหนึ่งลำ
เมื่อบินไปถึงที่หมาย แลวก็ทิ้งเครื่องบินนั้นทิ้งไปเสีย ซึ่งเปนการใชงานที่ ุมเ อยมาก ดวยเหตุนี้จึงมีการพยายาม
พัฒนาโครงการกระสวยอวกาศขึ้นในชวงป 2523 แมกระนั้นก็ตาม โครงการกระสวยอวกาศก็ไมไดถูกอยางที่คิด
เพราะการออกแบบที่ตองการจะตอบทุกโจทย และความตองการจะเปนยานลำเดียวที่ทำทุกหนาที่ นั่นหมาย
ความวา ไมวาจะเปนการบรรทุกนักบินอวกาศเพียงไมกี่คน หรือการสงดาวเทียมขึ้นไป ก็จะตองแบกน้ำหนักของ
กระสวยทั้งลำขึ้นไป ซึ่งเปนคาใชจายที่แพง หากเทียบคาใชจายกันแลว การสงกระสวยอวกาศขึ้นไปหนึ่งครั้ง
จะใชเงินประมาณ 450 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่จรวด Soyuz ของรัสเซียนั้นมีคาใชจายประมาณ 80
ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอหัว องคการ NASA จึงยกเลิกโครงการกระสวยอวกาศ และหันมาใชบริการของจรวด
Soyuz ของรัสเซียในการสงนักบินอวกาศไปยังสถานีอวกาศนานาชาติตั้งแตป 2554 แทน
ที่มา
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in 4

เป ากความย ห  อ าคเอก น
าคเอกชนไดเขามามีสวนรวมทางดานอวกาศรวมกับองคการ NASA มาเปนระยะเวลานานหลายสิบป
จากอดีตความสำเร็จครั้งสำคัญของสหรัฐฯ ก็นาจะเปนการสงนักบินอวกาศไปเหยียบดวงจันทร หนึ่งใน
ความสำเร็จทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตรของมนุษย ที่เริ่มตนที่เกิดจากการแขงขัน
ชิงดีชิงเดนระหวาง 2 ประเทศมหาอำนาจในเวลานั้น คือสหรัฐฯ และสห าพโซเวียต โดยสหรัฐฯ ระดมทั้งเงินทุน
และทรัพยากรบุคคลจำนวนมากใหกับโครงการ Apollo ผูรับเหมากวา 3 ,000 คน จากบริษัทตาง ทำงาน
ใหกับ ารกิจนี้ เชน ockwell, ru an, oeing, ockhee , ocket yne, Douglas Aircra t Co pany,
I M, estinghouse, hirlpool และ I C Do er Apollo องคการ NASA ใชเงินจำนวนมหาศาลถึง 25,000
ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 2,500 ลานบาท ตามมูลคาของเงินตราเมื่อ 50 กวาปที่แลว
การดำเนินการแตละครั้งหมายถึงเงินจำนวนมหาศาลที่สหรัฐฯ ตองลงทุนไป ความสิ้นเปลืองนี้ เปนเหตุให
NASA ถูกตัดงบประมาณและตองยุติหลายโครงการลงในเวลาตอมา เพื่อใชงบประมาณใหกับการศึกษาพัฒนาทาง
ดานอื่น แทน แตทั้งนี้ NASA ยังคงสงนักบินอวกาศและศึกษาเรื่องราวตาง ในอวกาศเรื่อยมา ตั้งแตป 2554
NASA สงนักบินอวกาศไปยังสถานีอวกาศนานาชาติโดยใชบริการจรวด Soyuz ของรัสเซีย ซึ่งในแตละป
NASA เสียเงินจำนวนหลายหมื่นลานเหรียญสหรัฐฯ ในการใชบริการนี้ ซึ่ง NASA
เริ่มมีมุมมองใหมวา การสำรวจอวกาศในระยะยาวมีความยั่งยืน โดยเอกชน
ธุรกิจ และคนทั่วไปสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่ ไมจำกัดอยูแค
หนวยงานรัฐบาล ก็เลยเกิดเปนโครงการ Co ercial Crew rogra
(CC ) ขึ้นมา โดย NASA ใหเงินทุนสนับสนุนใหเอกชนสรางยานอวกาศและ
จรวด ในขณะเดียวกัน ก็สรางตลาดใหเกิดการแขงขันโดยใชนวัตกรรม รายได และ
ผลประโยชน ที่พรอมจะดึงใหเกิดการพัฒนาในระยะยาว
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โดยในปจจุบัน มีบริษัท oeing และ Space ที่ไดเซ็นสัญญากับรัฐบาลสหรัฐฯ ในการพัฒนาระบบ
ขนสงมนุษยไปยังอวกาศทางพาณิชย CC การปลอยใหบริษัทเอกชนเขามารวมพัฒนานั้น กอใหเกิดการแขงขัน
ลดการผูกขาด และชวยพัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัยและลดตนทุนการขนสงไดอยางมาก โดยบริษัทเอกชนทำ
ขอเสนอโครงและรับเงินทุนไปทำวิจัยและพัฒนายานอวกาศของตนเอง ซึ่งตอนนี้มี 2 บริษัทที่ไดรับงานนี้ไปคือ
Space และ oeing การบริหารงานในลักษณะนี้ ชวยให NASA ไมตองเปลืองทรัพยากรไปกับการปลอยจรวด
การบริหารการจัดการ แถมยังชวยใหการขนสงของขึ้นไปยังสถานีอวกาศมีตนทุนที่ถูกลง รวมถึง NASA ก็ไมไดหาม
บริษัทเอกชนนี้รับงานนอก ถาหากทำงานหลักเสร็จ
เมื่อพูดถึงบทบาทของเอกชนดานอวกาศในปจจุบัน จะไมกลาวถึง Space ก็ดูจะไมอินเทรนตามยุคสมัย
Space หรือบริษัท Space ploration echnologies Corp ที่กอตั้ง โดยนาย อีลอน มัสก มหาเศรษฐีที่มี
ความ นที่วา สักวันหนึ่งบริษัทของเขาจะพามนุษยไปตั้งถิ่นฐานนอกโลก Space กลายเปนบริษัทเอกชนที่มี
บทบาทสำคัญดวยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำหนา มี การใชเทคโนโลยีการพิมพ 3 มิติ และที่สำคัญคือ การนำจรวด
กลับมาใชใหม สงผลใหตนทุนการขนสงในอวกาศลดลงอยางมากอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน
การส ง นั ก บิ น อวกาศออกไปสู  อ วกาศนั ้ น
ตองเสียคาใชจายสูงมาโดยตลอด แตการมีสวนรวม
ของ Space ทำใหคาใชจายดังกลาวลดลงอยางมาก
ค า ใช จ  า ยต อ ที ่ น ั ่ ง สำหรั บ การส ง นั ก บิ น อวกาศไป
ปฏิบัติ ารกิจลดลงเหลือ 55 ลานเหรียญสหรัฐฯ เมื่อ
เทียบกับการใชบริการจรวด Soyuz ซึ่งเปนยานอวกาศของรัสเซียซึ่งมีคาใชจายประมาณ 80 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ตอที่นั่ง จรวด Space Shuttle ของ
NASA ที่มีการใชงานเปนระยะเวลายาวนานประมาณ
20 ป มีคาใชจาย 1 0 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอที่นั่ง
และ oeing บริษัทเอกชนคูแขงที่รวมในโครงการ
CC ดวยนั้น คาใชจายในการสงนักบินอวกาศออกไป
อยูที่ 0 ลานเหรียญสหรัฐฯ

าพ https the e eral co news what- akes-space -a-ga echanger-in-a ance -space-e ploration
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ในลั ก ษณะเดี ย วกั น สำหรั บ ต น ทุ น
การพัฒนายาน Crew Dragon ของ Space มี
ราคาเพียง 1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่
ยาน Orion จรวดใหมลาสุดของ NASA ใชจาย
23 พันลานเหรียญสหรัฐฯ Starliner ของ
oeing บริษัทคูแขงมีราคา 2 8 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ ซึ่งดูเหมือน Space จะสามารถตอบโจทย
ของโครงการ CC ในการประหยัดตนทุนไดเปน
อยางดี
นอกเหนือจากคาใชจายที่ถูกลงแลวนั้น
เมื่อเปรียบเทียบ Space Shuttle และจรวด
Soyuz ที่ยังใชงานกันอยูนั้น ายในหองควบคุม
ที่ยังเปนปุมกดควบคุมและสวิตชอนาลอกและ
แผงไ มากมาย แต Space มีการนำเทคโนโลยี
าพ https the e eral co news what- akes-space -a-ga e-changerใหม เขามาใช มีความล้ำหนาคลายกับหนังแนว
in-a ance -space-e ploration
Sci- ทั้งหลายที่เราเห็นในปจจุบัน รวมถึง ชุด
นักบินอวกาศที่ออกแบบมาเพื่อลดแรงกระแทกและแรงฉุด ที่อาจเกิดขึ้นระหวางการเปลี่ยนทอนจรวดเชื้อเพลิง
ที่นั่งของนักบินอวกาศ ที่ออกแบบเพื่อใหมีความสะดวกสบาย ปุมควบคุมบนหนาจอที่เปนระบบสัมผัส หรือ
touchscreen
ในป 2563 เปนปที่ Space ประสบความสำเร็จแบบกาวกระโดด แซงหนาบริษัท oeing ที่เปนบริษัท
ดานอากาศยานเกาแก และเปนบริษัทคูแขงที่ไดเซ็นสัญญากับรัฐบาลสหรัฐฯ ในการพัฒนาระบบขนสงมนุษยไปยัง
อวกาศทางพาณิชย CC ดวย เรามาลองดูกัน ความสำเร็จที่สำคัญของ Space ในป 2563 ที่สำคัญมีอะไรบาง

าพ https scitech aily co space -crew- ragon-is-on-its-way-ho e-planne -splash own-in-the-gul -o - e ico
https roun uprea s sc nasa go obi asp pagei
0
่
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o
alcon
จรวดที่สามารถนำกลับมาใชซ้ำไดลำแรกของโลก ไดถูกนำมาใชใน
ารกิจ Starlink ที่เปนโครงการสงดาวเทียมอินเตอรเน็ตขึ้นไปสูวงโคจร โดย Space พยายาม
ทดสอบการใชจรวดซ้ำใหไดมากที่สุด ซึ่งคาดวาจะสามารถใชจรวดซ้ำไดถึง 10 เที่ยวโดยไมตองมี
การปรับปรุงใหมและอาจถึง 100 ครั้งดวยการยกเครื่องเปนระยะ และจาก ารกิจ Starlink ทำให
Space เปดทำโครงการ S allsat i eshare rogra ที่ใครก็ไดสามารถสง ayloa ของ
ตัวเองขึ้นไปสูอวกาศ ดวยราคา 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอ 200 กิโลกรัม โดย Space จะสงจรวด
ออกไปราวทุก 4 เดือน ซึ่งไดประโยชนทั้งผูใหและผูรับบริการ ที่ไมตองรอนาน และการสงจรวด
ซ้ำมากเทาไรก็ยิ่งทำใหคาใชจายในการสงตอเที่ยวบิน (ตอจรวดหนึ่งลำ) ของ Space นั้นถูกลงไป
ดวย
o
ารกิจ De o-2 ที่เปนสวนของโครงการ Co ercial Crew rogra ของ
NASA ที่ทั่วโลกจับตามองในการสงนักบินอวกาศชาวอเมริกันออกจากผื่นแผนดินของสหรัฐฯ อีก
ครั้ง โดย Space ใชยาน Crew Dragon ที่ติดไปกับจรวด alcon ประสบความสำเร็จใน
การสงนักบินอวกาศ 2 คนขึ้นไปปฏิบัติ ารกิจที่ ISS เปนเวลา 2 เดือน ในขณะที่คูแขงในโครงการ
เดียวกันอยาง oeing ที่พัฒนายาน Starliner การพัฒนายังคงตามหลัง Space อยู โดยคาดวา
ประมาณเดือนกรก าคม 2564 นี้ oeing จะทดสอบสงยาน Starliner อีกครั้ง (โดยยังไมมีนักบิน
อวกาศขึ้นไปดวย) หลังจากไมประสบความสำเร็จในการสงยาน Starliner ขึ้นไปที่สถานีอวกาศ นานาชาติในเดือนธันวาคม 2562
o
ารกิจ Crew-1 นับเปน ารกิจอยางเปนทางการที่บรรทุกนักบินอวกาศขึ้นไป
ปฏิบัติ ารกิจอยางเต็มรูปแบบถึง 4 คน ดวยยาน Crew Dragon ในเดือนพ ศจิกายน 2563 โดย
ปฏิบัติ ารกิจเต็มระยะเวลาที่ ISS และตามมาติด ดวย ารกิจ Crew-2 ที่สงนักบินอวกาศจำนวน
4 คนไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ ในวันที่ 23 เมษายน 2564

าพ นักบินอวกาศใน ารกิจ Crew 1,
https www nasa go eature nasa-space -to-launch- rst-co

10

วิทย์ปริทัศน์ l OST Science Review ฉบับที่ 4/2564

ercial-crew-rotationial-crew-rotation- ission-to-international-space-station

จากป 2563 Space พัฒนาจรวด alcon ไดตามวัตถุประสงคที่ตองการและประสบความสำเร็จ
ไดรับความเชื่อถือในการดำเนินการทางดานอวกาศอยางมาก Space เริ่มดำเนินการพัฒนาจรวดใหมที่ชื่อวา
Starship ที่ไดเริ่มมีการทดสอบและพัฒนาไปแลว จรวด Starship ถูกออกแบบเพื่อบรรทุกทั้งนักบินอวกาศและ
สินคาไปยังวงโคจรของโลก ดวงจันทร ดาวอังคาร และอื่น จะยังคงคอนเซ็ปเดิมที่สามารถนำกลับมาใชได แตจะ
เปนจรวดที่ทรงพลังมากขึ้น สามารถเดินทางในอวกาศไดยาวนานขึ้น รองรับผูคนไดถึง 100 คน และมี
การออกแบบทนตอความรอนที่จะสามารถเดินทางไปยังดาวอังคารได ในป 2664 Space ยังคงมีแผนที่จะสง
จรวด alcon ขึ้นไปยังอวกาศ สวนหนึ่งเพื่อเปนทุนนำไปพัฒนาจรวด Starship ตอ นอกจากนี้ ในวันที่ 16
เมษายน 2564 NASA ไดประกาศคัดเลือกให Space สรางระบบลงจอดนำมนุษยแตะสูพื้นของดวงจันทร
( u an lan ing syste
S) ในโครงการ Arte is โดยไดรับเงินสนับสนุน 2,8 0 ลานเหรียญสหรัฐฯ
แตการพัฒนาจรวด Starship ายใตงบประมาณของ NASA ในครั้งนี้ ไมใชการสงนักบินอวกาศไปกลับจาก
โลก-ดวงจันทรดวยจรวด Starship แต NASA จะสงนักบินอวกาศ 4 คนจากโลกไปยังสถานี unar ateway
ที่โคจรอยูรอบดวงจันทรดวยจรวด Space aunch Syste หรือ S S ขับเคลื่อนยานอวกาศ Orion จากนั้น
นักบินอวกาศ 2 คนจะเดินทางไปบนพื้นผิวดวงจันทรดวยยาน Starship เพื่อทำ ารกิจสำรวจพื้นผิวของดวงจันทร
1 สัปดาห การพัฒนาของ Space เปนกาวสำคัญของ าคเอกชนในอวกาศที่ไดเริ่มตนขึ้นแลวอยางชัดเจน

ที่มา: https www realclear arkets co articles 2020 0 23 the pri ate sectors crucial role in s
pace e ploration 4 3 ht l
https the e eral co news what- akes-space -a-ga e-changerin-a ance -space-e ploration
https www space co ri eshare
https space ightnow co 2021 01 20 space -sets-new-rocket-reuse-recor s-with-success ul-starlink-launch te t lon 20Musk 2C 20Space s 20
oun er 20an ,100 20ti es 20with 20perio ic 20o erhauls
https blogs nasa go co ercialcrew 2020 11 15 crew-1ission-buil s-on-success-o - e o-2
https www space co ehicles starship
https www nasa go press-release as-arte is- o es- orwar nasa-picks-space -to-lan -ne t-a ericans-on- oon
า : https://www.nasa.gov/press-release/as-artemis-moves-forwardnasa-picks-spacex-to-land-next-americans-on-moon
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กลบส ว น ร เ อการเ น า หม
ส าวอ คาร
Walked on the Moon -“That’s one small step for man, one giant leap for mankind.”
จากประวัติศาสตรในป 2512 ที่นีล อารมสตรอง นักบินอวกาศชาวสหรัฐฯ ไดเดินทางไปเหยียบ
ดวงจันทรสำเร็จ และหลังจากนั้นมีนักบินอวกาศอีก 11 คน ไดมีโอกาสเดินทางไปเหยียบดวงจันทร โดยคน
สุดทายที่ไปเหยียบดวงจันทรก็เมื่อป 2515 หรือเมื่อ 4 ปที่แลว
ในป 2560 ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ไดลงนามใน Space olicy Directi e 1 เพื่อเรียกรองให
NASA สงมนุษยกลับไปยังดวงจันทรอีกครั้ง หลังจากรางราการสงนักบินอวกาศออกปฏิบัติการสำรวจดาวดวง
อื่น ซึ่ง NASA เชื่อวา การสำรวจดวงจันทรครั้งลาสุดนี้จะชวยใหสหรัฐฯ สรางสถานะเชิงกลยุทธในอวกาศ และ
ขยายความรวมมือระหวางประเทศในอนาคต แตทั้งนี้ จากชวงแรกที่ไดกลาวไปแลววา การสงนักบินอวกาศ
ออกไปปฏิบัติหนาที่ในแตละครั้งไมใชเรื่องงาย ตองใชเงินทุนจำนวนมหาศาล ซึ่งนั่นก็คือเหตุผลหลักที่ประเทศ
ที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอยางสหรัฐฯ ยังตองยุติการสงมนุษยไปดวงจันทรในอดีต
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า : https://www.nasa.go /sites/default/ les/thumbnails/image/artemis identity moon mars. pg
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หลังจากการประกาศ Space olicy Directi e 1 เมื่อเดือนธันวาคม 2560 เกี่ยวกับการสำรวจอวกาศ
และการนำนักบินอวกาศกลับไปที่ดวงจันทรอีกครั้ง ก็ทำใหเกิดโครงการ Arte is (อารทีมิส เปนชื่อเทพเจากรีก
เทพีแหงดวงจันทร ที่มีพี่ชาย าแ ดชื่อ เทพเจา Apollo (อพอลโล) ซึ่งเปนชื่อโครงการที่ NASA เคยใชในการพา
นักบินอวกาศไปสำรวจดวงจันทร) ซึ่งโครงการในครั้งนี้จะไมใชการสำรวจดวงจันทรแบบโครงการ Apollo ในอดีต
แตจะเปนพานักบินอวกาศหญิงคนแรกและนักบินอวกาศชายไปเหยียบ ณ ขั้วใตของดวงจันทรในป 256 ดวยยาน
Orion M C (Orion Multi- urpose Crew ehicle) ไปกับจรวด S S (Space aunch Syste ) ของ NASA
โดยไดรับความรวมมือจากองคการอวกาศตางประเทศ เชน SA และบริษัทเอกชน นอกจากนี้ โครงการ Arte is
ยังรวมถึง การตั้งฐานแบบถาวร (Arte is ase Ca p) เพื่อปูทางในการการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร และ
เศรษฐกิจ เพื่อการพามนุษยชาติไปดาวอังคารกอนป 25 3
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กอนที่จะไปพูดถึงแผนการสงมนุษยชาติไปสำรวจดาวอังคาร
NASA วางแผนโครงการ Arte is ไว 3 ขั้นตอนหลัก คือ
1)
Arte is I หรือ ploration Mission – 1 ( M-1) ารกิจแรกของโครงการ Arte is ที่สงจรวด
Orion และ S S กลับไปดวงจันทร โดยจะเปนการสงยาน Orion ไมมีลูกเรือไปดวงจันทรดวย จรวด Orion จะใช
เวลากวา 3 สัปดาหอยูในอวกาศ รวมถึง 6 วันรอบดวงจันทร ารกิจ Arte is 1 จะเนนไปที่การทดสอบเรื่อง
ความปลอด ัยเปนหลัก อยางเชนการทดสอบ eat Shiel ของยานตอนกลับเขามาที่โลก เปนตน
2)
Arte is II หรือ ploration Mission – 2 ( M-2) ารกิจแรกของจรวด Orion ที่มีลูกเรือ
ควบคุมและเดินทางไปวงโคจรดวงจันทร แตจะเปนการบินผาน ( ly-by) ดวงจันทร (ไมลงจอด) เพื่อทดสอบระบบ
So tware และ ar ware
3)
Arte is III หรือ ploration Mission – 3 ( M-3) เปน ารกิจที่จะพาลูกเรือ 4 คนไปวงโคจร
ดวงจันทรโดยที่ 2 คนอยูบน ateway และอีก 2 คนลงไปเหยียบดวงจันทรที่ขั้วใตของดวงจันทร ซึ่ง 1 ใน 2 คน
ที่จะไปเหยียบดวงจันทรจะเปนนักบินอวกาศหญิงคนแรก พรอมกับ unar gateway หรือสถานีอวกาศที่โคจร
รอบดวงจันทร โดยการกอสรางจะคลายกับสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ที่มีการนำโมดูลมาเชื่อมตอกัน โดย unar
gateway จะมีหองปฏิบัติการ เปนที่พักอาศัย ที่พักยานสำรวจกอนนำไปลงจอดบนผิวดวงจันทร และใชเปนศูนย
ในการสื่อสาร unar gateway ไดรับความรวมมือจากนานาประเทศในการพัฒนาชิ้นสวน เชน แคนาดาประกาศ
การมีสวนรวมในโครงการ unar gateway ดานหุนยนต ญี่ปุนประกาศเขารวมโครงการ
unar gateway โดยจะดูแลเรื่องโมดูลการอยูอาศัย uropean Space
Agency หรือ SA ประกาศเขารวมโครงการ unar gateway โดยจะ
รวมพัฒนาโมดูล I- ab (International abitat) สำหรับการอยู
อาศัย และระบบเติมเชื้อเพลิง uropean Syste ro i ing
e ueling In rastructure an eleco unications
หรือ S I รัสเซียจะชวยในเรื่องของโมดูล Airlock
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การ ทางเ ่อเดนทาง �อ
ยงดาวอง าร

เมื่อแผนการนำนักบินอวกาศสำเร็จลุลวง การดำเนินการของ
NASA ในโครงการ Arte is คือ การสรางฐานที่ขั้วใตของดวงจันทร หรือ
Arte is ase Ca p ที่จะใชในสำรวจดวงจันทร เก็บขอมูลตาง รวมถึง การศึกษาการอาศัยอยูของมนุษย
ระยะเวลากวา 2 เดือน โดยใน Arte is ase Ca p ประกอบดวย 3 สวน คือ (1) unar errain ehicle ( )
สำหรับใหนักบินอวกาศขับไปมาเพื่อสำรวจ (2) abitable Mobility lat or หรือคลาย รถบานที่ใชวิ่งบน
ดวงจันทร สำหรับการปฏิบัติ ารกิจนอก Arte is ase Ca p ที่อยูนอกฐานไกลออกไปตั้งแต 10 กิโลเมตรขึ้นไป
และสวนสุดทาย คือ (3) oun ation Sur ace abitat ที่เปนฐานหลัก ประกอบดวยสวนตาง เชน โมดูล
การสื่อสาร โมดูลพลังงาน โมดูลปองกันรังสี aunch pa ระบบกำจัดของเสีย และระบบเก็บของ รวมทั้งในสวน
ของ unar gateway ที่จะสนับสนุน ารกิจบนพื้นผิวดวงจันทรทั้งดานของความปลอด ัยหากเกิดความผิดพลาด
อะไรก็ตามบนดวงจันทร unar gateway พรอมที่จะรับนักบินอวกาศบนพื้นผิวดวงจันทรขึ้นมาที่ ateway ทันที
การดำเนินการ Arte is ase Ca p นี้จะเปนตนแบบการตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารในอนาคต
การอาศัยอยูบนดวงจันทรนี้ เหมือนเปนการทดสอบกอนที่จะเดินทางไปสำรวจดาวอังคารครั้งแรกของ
นักบินอวกาศ ซึ่งจะเปนการเดินทางระยะยาวกวา 225 ลานกิโลเมตร อีกทั้งรังสี alactic Cos ic ay ( C ) ที่
NASA เปนกังวล เนื่องจากเปนอนุ าคพลังงานสูงที่มาจากนอกระบบสุริยะ หากนักบินอวกาศเดินทางไป
ดาวอังคาร ปริมาณรังสีที่พวกเขาจะไดรับ ายใน 6 เดือนจะสูงกวาที่นักบินบนสถานีอวกาศนานาชาติ เมื่อลอง
คำนวนปริมาณรังสีที่นักบินอวกาศจะไดรับเมื่อเดินทางไป-กลับ แนนอนวาปริมาณรังสีนั้นเกินขีดความปลอด ัยที่
NASA กำหนดไว และมีแนวโนมสูงที่จะกอใหเกิดมะเร็ง โดยยังไมรวมถึงรังสีที่ไดรับขณะที่ปฏิบัติ ารกิจบน
ดาวอังคาร
า : https://scitechdaily.com/li ing-on-the-moon-nasas-artemis-base-camp-concept/
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โดยกอนที่จะสงนักบินอวกาศไปที่ดาวอังคารจริง เราจะตองเขาใจอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได ไมวาจะเปน
สิ่งปนเปอนที่อาจเกาะมากับอุปกรณ หรือบนตัวของตัวอยางที่เก็บกลับมา หรืออันตรายชีว าพในดินและ ุนละออง อีกทั้ง เพื่อลดตนทุนและความเสี่ยงในการสำรวจดาวอังคารของนักบินอวกาศ ยานอวกาศและหุนยนต
เฉพาะกิจจึงถูกสรางและสงไปที่ดาวอังคารกอน เพื่อสำรวจและชวยเราคนหาทรัพยากรที่มีศักย าพและ
ความเสี่ยงในการทำงานบนดาวอังคาร โดยในทุก 26 เดือน โลกและดาวอังคารอยูในแนวเดียวกัน หรือพูดงาย
คือ จะอยูในระยะที่ใกลกันที่สุด ทำใหลดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง โดยยานอวกาศสามารถเดินทาง
ระหวางดาวเคราะหได ายในเวลาประมาณครึ่งป ที่ผานมาเกิดขึ้นในชวงหนารอนป 2563 โดยมี 3 ประเทศ
ที่อาศัยจังหวะนี้ สงยานออกไป ไดแก สหรัฐอาหรับเอมิเรตสสงยานอวกาศ ope เมื่อวันที่ 20 กรก าคม 2563
โดยยานอวกาศ ope จะโคจรรอบดาวอังคารเพื่อศึกษาบรรยากาศและรูปแบบส าพอากาศ จีนสงยานอวกาศ
ianwen-1 เมื่อวันที่ 23 กรก าคม 2563 และสหรัฐฯ สงหุนยนตโรเวอร erse erance ในวันที่ 30 กรก าคม
2563
หุนยนตโรเวอร erse erance ของ NASA ไดลงจอดที่ดาวอังคารเปนที่เรียบรอยในวันที่ 18 กุม าพันธ
2564 ใชเวลาในการเดือนทางจากโลก-ดาวอังคาร ประมาณ 6 เดือนครึ่ง โดยหุนยนตโรเวอร erse erance นี้
จะปฏิบัติหนาที่ประมาณ 1 ปดาวอังคาร หรือเทากับประมาณ 68 วันบนโลก เพื่อศึกษาการผลิตออกซิเจนจาก
ชั้นบรรยากาศของดาวอังคาร การศึกษาทรัพยากรอื่น เชน น้ำใตผิวดิน คนหารองรอยของสิ่งมีชีวิตในสมัยโบราณ
และเก็บตัวอยางหินและดิน เพื่อกลับสูโลก
ที่มา: https://www.nationalgeographic.com/science/article/mars-exploration-article
http://www.esa.int/Science xploration/ uman and obotic xploration/ xploration/ hy go to ars
https://mars.nasa.go /mars2020/mission/o er iew/
https://spaceth.co/artemis-program/ https://www.thairath.co.th/scoop/1 3 120
https://www.nasa.go /specials/artemis/
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ดาวอง าร เ

ท มนานา ร เท

อย�าง ร

ง องการ ก า

ดาวอังคาร (Mars) ดาวเคราะหเพื่อนบานที่อยูถัดจากโลก หรือที่รูจักในชื่อ ดาวแดง เนื่องจากมีออกไซด
ของเหล็กดาษดื่นบนพื้นผิว ทำใหดาวมีสีแดงเรื่อนั้น เปนดาวเคราะหที่นักวิทยาศาสตรและองคกรทางดานอวกาศ
นานาประเทศใหความสนใจ ตองการสงยานอวกาศออกไปสำรวจ หลาย คนคงกำลังนึกถึง าพยนตร Sci- i เรื่อง
The Martian ที่นักบินอวกาศไปติดอยูบนดาวเคราะหนี้ การสำรวจดาวอังคารไมใชเรื่องใหมที่เพิ่งเกิดขึ้น
สห าพโซเวียตเปนประเทศแรกที่สงยานอวกาศออกไปสำรวจตั้งแต ป 2503 สำหรับสหรัฐฯ ไดสงยานอวกาศ
ออกไปสำรวจและประสบความสำเร็จในการลงจอดครั้งแรกในป 2508 โดยที่ผานมา สหรัฐฯ มียานสำรวจ
ดาวอังคารเพียง ลำเทานั้นที่ลงจอดสำเร็จ ไดแก ยาน iking 1 iking 2 ในป 251 ยาน ath n er ในป
2540 ยาน Spirit และยาน Opportunity ในป 254 ยาน hoeni ในป 2551ยาน Curiosity ในป 2555 ยาน
InSight ในป 2561 และสุดทายคือ ยาน erse erance ที่เพิ่งลงจอดเมื่อวันที่ 18 กุม าพันธ 2564 (โดยจีน
ไดสงหุนยนตโรเวอร hurong ลงจอดบินดาวอังคารไดสำเร็จเชนเดียวกัน เมื่อวันที่ 22 พ ษ าคม 2564)
การเดินทางของยานอวกาศไปยังดาวอังคารในแตละครั้ง ทำใหเราไดรูจัก ทำความเขาใจ และรูถึง
ความแตกตางระหวางโลกกับดาวเคราะหสีแดงนี้มากขึ้น เมื่อประมาณ 3 5 – 3 8 พันลานปกอน ดาวอังคารเปน
ดาวเคราะหที่คลายกับโลกมากที่สุดในระบบสุริยะ จากหลักฐานและขอมูลการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรที่ได
เชื่อวา ครั้งหนึ่งดาวอังคารเคยเต็มไปดวยน้ำ ชั้นบรรยากาศที่หนาและอบอุน ซึ่งเปนส าพแวดลอมที่นาจะมี
สิ่งมีชีวิตอาศัยอยูได มีน้ำแข็งขั้วโลกและเม ในชั้นบรรยากาศ มีรูปแบบ ส าพอากาศตาม ดูกาล ูเขาไ หุบเขา
และอื่น ในขณะที่สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นและเกิดวิวัฒนาการขึ้นบนโลก ดาวอังคารประสบกับการเปลี่ยนแปลง
ส าพ ูมิอากาศอยางรุนแรง เหลือเพียงชั้นบรรยากาศที่เบาบาง ที่ประกอบดวยคารบอนไดออกไซดเปนหลัก

า : https://photo ournal. pl.nasa.go / peg od/ I 2 30 modest. pg
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ประมาณ 6 และกาซอื่น ในปริมาณเล็กนอย เชน อารกอน และไนโตรเจน มีส าพอากาศที่หนาวเย็น
แหงแลง และไดรับรังสีอัลตราไวโอเลตและรังสีอื่น อยางเขมขน เนื่องจากชั้นบรรยากาศที่เบาบางและไมมี
สนามแมเหล็กที่จะปกปอง

อยางไรก็ตาม ยังมีอีกหลายสิ่งที่นักวิทยาศาสตรยังไมรูเกี่ยวกับดาวอังคาร และยังไมสามารถใหคำตอบที่
ชัดเจนไดจากการสำรวจและขอมูลที่ผานมา นักวิทยาศาสตรยังคงตั้งคำถามมากมาย ในอดีตดาวอังคารอบอุนแค
ไหน มีรองรอย ูเขาไ ขนาดใหญที่พื้นผิว ในอดีตมีแผนดินไหว (Mars uakes) หรือไม หากดาวอังคารเคยมีน้ำ
หรือยังคงมีน้ำอยูในปจจุบัน ยังคงมีจุลินทรียหรือสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารหรือไม โครงการสำรวจดาวอังคารเชื่อวา
จะชวยตอบคำถามเหลานี้ได
การสำรวจดาวอังคารมีเปาหมายกวาง ทางวิทยาศาสตร 4 ขอ คือ
เปาหมาย 1
เปาหมาย 2
เปาหมาย 3
เปาหมาย 4

ศึกษาวาสิ่งมีชีวิตเคยเกิดขึ้นบนดาวอังคารหรือไม
ศึกษาลักษณะ ูมิอากาศของดาวอังคาร
ศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาของดาวอังคาร
เตรียมพรอมสำหรับการสำรวจดาวอังคารของมนุษย

ที่มา: https://mars.nasa.go / red planet/5
https://www.nasa.go /mission pages/mars/o er iew/index.html

า : https://www.nasa.go /image-feature/ pl/perse erance-s-left-na cam- iews-ingenuity-during-its-third-ﬂight
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Perseverance Rover

ภาพพื้นผิวดาวอังคาร ถายจากกลอง Supercam
ของหุนยนตโรเวอร Perseverance
า : https://mars.nasa.go /resources/25

/a-target-for-perse erances-supercam/

erse erance o er หรือหุนยนตโรเวอรสำรวจผิวดาวเคราะหตัวใหมลาสุดของสหรัฐฯ มีการใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด โดยหุนยนตโรเวอร erse erance ไดลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารเมื่อเดือนกุม าพันธ
2564 ที่ผานมา โดยลงจอดบริเวณหลุมอุกกาบาต ezero ซึ่งเคยเปนทะเลสาบที่มีทางน้ำไหลเขาออกเมื่อราว
3,500 ลานปที่แลว นักวิทยาศาสตรคาดวา จุดที่มีน้ำไหลเขานาจะเคยเปนสามเหลี่ยมปากแมน้ำที่อุดมสมบูรณมา
กอนจะเหือดแหงลงในทุกวันนี้ และมีความเปนไปไดสูงมากวาอาจจะไดพบรองรอยของจุลชีพโบราณ เปนที่มาของ
ารกิจหลักของหุนยนตโรเวอร erse erance คือ การสำรวจรองรอยชีวิตดวยวิธีการขุดเจาะ และเก็บตัวอยาง
ดินและหิน วิเคราะหดวยอุปกรณพิเศษที่ติดตั้งไปกับยาน ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสำรวจของหุนยนตโรเวอร
erse erance ชวยใหนักวิทยาศาสตรวางแผนการใชทรัพยากรธรรมชาติบนดาวอังคาร ศึกษาและพัฒนาเพื่อ
การอาศัยอยูของมนุษย การขนสง และระบบสำคัญอื่น สำหรับการใชชีวิตและการทำงานบนดาวอังคาร
นอกจากนี้ จะมีการรวบรวมดินและหินบางสวนใสไวในแคปซูล แลวนำไปวางไวตามจุดนัดหมายที่กำหนดไวลวง
หนา เพื่อรอยานอวกาศรุนหลังเดินทางมาบรรทุกแคปซูลตัวอยางเหลานี้ แลวสงกลับมาวิเคราหะที่หองแล็บบน
โลกเราตอไป
ความสามารถและอุปกรณบนหุนยนตโรเวอร Perseverance
การไปดาวอังคารเปนเรื่องยาก และที่ยากลำบากกวานั้น คือ นักบินอวกาศจำเปนตองบรรจุทุกอยางที่
จำเปนสำหรับการดำรงชีวิตเดินทางไปยังดาวเคราะหเพื่อนบานและเดินทางกลับมายังโลก ารกิจบนดาวอังคาร
จะงายขึ้นหากเราสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูแลวในทองถิ่น โดยเฉพาะน้ำที่เปนปจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของ
มนุษย ดังนั้น อุปกรณที่ติดตั้งไปกับหุนยนตโรเวอร และตัวอยางที่รวบรวมจะชวยใหนักวิทยาศาสตรประเมินวา
ทรัพยากรที่มีอยูนั้น จะสามารถนำมาใชในการสำรวจของนักบินอวกาศ หรือจะ
สามารถใชประโยชนไดอยางไรบางในอนาคต ความสามารถและอุปกรณ
บนหุนยนตโรเวอร erse erance ที่สำคัญ ไดแก
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-Mastca - : กลองสำหรับถาย าพวีดีโอความละเอียดสูง าพพาโนรามา าพ 3 มิติของพื้นผิว
ดาวอังคารและชั้นบรรยากาศ สามารถถาย าพความละเอียด 1600 1200 pi els หรือประมาณ 2 egapi els
อีกทั้ง Mastca - สามารถซูมได มองไดหลายชวงแสง เชน ltra iolet และ In rare ทำใหสามารถถาย าพ
ดวงจันทรของดาวอังคารขณะกำลังเคลื่อนผานดวงอาทิตยไดอีกดวย ( ransits o Mars Moons)
-M DA ชุดเซ็นเซอรที่ใชวัดอุณห ูมิ ความเร็วลมและทิศทาง ความดัน ความชื้นและ ุนละออง โดย
สามารถวัดขนาดของเม็ด ุนและรูปรางของเม็ด ุนเพื่อศึกษาคุณสมบัติของ ุนบนดาวอังคารเพื่อใชในการพยากร
ณส าพอากาศของดาวอังคารในอนาคต อีกทั้ง M DA ยังสามารถวัดคารังสีที่แผมาจากดวงอาทิตยและอวกาศได
โดยทำงานรวมกับอุปกรณ MO I อุปกรณที่จะกลาวถึงถัดไป เพื่อศึกษาวาส าพอากาศและ ุนสงผลตอการผลิต
ออกซิเจนอยางไร
-MO I อุปกรณขนาดเทาแบตเตอรี่รถยนต ที่ใชทดลองเปลี่ยนกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) จาก
การหายใจและเชื้อเพลิงใหเปนออกซิเจน อีกหนึ่งความสำเร็จของ NASA จากการสำรวจดาวอังคารในครั้งนี้ โดย
MO I (Mars O ygen In-Situ esource tilization peri ent) สามารถเปลี่ยนกาซคารบอนไดออกไซด
จากชั้นบรรยากาศบนดาวอังคารใหเปนออกซิเจนบริสุทธิ ที่สามารถใชหายใจได สำหรับการทดสอบในครั้งนี้
สามารถผลิตออกซิเจนได 5 4 กรัม หรือเทากับการหายใจของนักบินอวกาศประมาณ 10 นาที โดย MO I
สามารถผลิตออกซิเจนได 10 กรัม ชม ถึงแมวาจะมีปริมาณที่ไมมากนัก แตถือวาเปนความสำเร็จในการเปลี่ยน
และใชประโยชนจากทรัพยากรบนดาวเคราะหอื่น
SUPERCAM

Laser micro-imager

MASTCAM-Z

Zoomable panoramic cameras

SHERLOC

Ultraviolet spectrometer

WATSON (Camera)

MEDA

Weather station

RIMFAX

Subsurface radar

PIXL

X-ray spectrometer

MOXIE

า : https://mars.nasa.go /mars2020/mission/o er iew/

Produces oxygen from Martian CO2
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-PIXL: มีเครื่องเอ็กซเรยสเปกโตรมิเตอรเพื่อระบุองคประกอบทางเคมีในระดับโมเลกุลเล็กมาก และ
กลองที่ถาย าพระยะใกลของพื้นผิวหินและดิน
- IM A เรดารสำหรับการสแกนพื้นผิวใตโรเวอร เพื่อทำแผนที่ธรณีวิทยา ซึ่ง IM A สามารถตรวจจับ
บริเวณที่เปนน้ำหรือน้ำแข็งได เนื่องจากการสะทอนกลับของเรดารที่แตกตางกัน
-SHERLOC: เปนการใชเลเซอรและสเปกโตรมิเตอร (เครื่องตรวจวัดคุณสมบัติเฉพาะของแสง) เพื่อสอง
ตัวอยางของหินในระยะใกล เพื่อหารองรอยของสิ่งมีชีวิตและสารอินทรียในดินและหิน
-S
CAM ใชในการวิเคราะหสวนประกอบทางเคมีและแรธาตุของหินระยะไกล โดยตัวกลองมีเลเซอร
และ Spectrometer ไว ส ำหรั บ สแกนหาสารอิ น ทรี ย  ห รื อ ร อ งรอย Biosignatures ของสิ ่ ง มี ช ี ว ิ ต
นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งไมโครโ นสองตัวบริเวณกลอง SuperCam การไดยินเสียงบนดาวอังคาร นอกจาก
เปนการเปดสัมผัสใหมในการสำรวจดาวเคราะหแลว ยังเอื้อประโยชนใหกับนักวิทยาศาสตรใน การวิเคราะหมวล
และความแข็งสัมพัทธของหิน
ที่มา: https://www.cnn.com/2021/04/22/world/mars-rover-oxygen-moxie-scn/index.html
https://www.bbc.com/news/science-environment-53129281#:~:text=Perseverance%20will%20also%20study%20the,from%20CO2%20in%20the%20atmosphere.&te
xt=Perseverance%20will%20explore%20Jezero%20Crater,(about%20687%20Earth%20days).

า า า

ามา

า

า า

Mastcam-Z

า : https://mars.nasa.go /resources/25 0/mastcam- s- rst-3 0degree-panorama/
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นอกจากนี้ ยังมี Ingenuity เฮลิคอปเตอรขนาดจิวที่มีน้ำหนัก
1 8 กก (4lb) ประกอบดวยใบพัดหมุน 2 ใบ และมีกลองที่สามารถ
ถาย าพสีที่มีความละเอียด 13 egapi el ซึ่งเปนประเ ทเดียว
กั น กั บ โทรศั พ ท ส มาร ท โ น ถู ก ติ ด ตั ้ ง ไปบริ เวณใต ท  อ งของ
หุนยนตโรเวอร erse erance โดยหุนยนตโรเวอรทำหนาที่
ชารจ Ingenuity ไปดวย

า : https://photo ournal. pl.nasa.go /catalog/ I 23 2

Ingenuity ไม ม ี ก ารใช ว ิ ท ยาศาสตร ซ ั บ ซ อ น แต ก ลั บ เป น การประดิ ษ ฐ ท ี ่ ท  า ทายความสามารถของ
นักวิทยาศาสตรอยางมากเลยทีเดียว Ingenuity ไดถูกออกแบบมาเพื่อใชทดสอบการบินบนดาวอังคารเปน
ครั ้ ง แรก ส าพแวดล อ มบนดาวอั ง คารมี ค วามแตกต า งกั บ โลกเราอย า งมาก ชั ้ น บรรยากาศบางเบา มี
ความหนาแนนเพียง 1 ของโลก แรงโนมถวงที่ต่ำกวาโลกหรือประมาณเพียง 1 ใน 3 ของแรงโนมถวงโลก
ทำให ก ารบิ น ขึ ้ น ของเฮลิ ค อปเตอร ต ั ว จิ วนี ้ ไ ม ใช เรื ่ อ งง า ย เนื ่ อ งจากแรงยกจากใบพั ด ไม พ อ การบิ น บน
ดาวอั ง คาร ใบพั ด จะต อ งหมุ น เร็ ว มาก เพื ่ อ ทดแทนแรงยกที ่ เ สี ย ไปจากชั ้ น บรรยากาศที ่ เ บาบาง รวมถึ ง
อุณห ูมิบนดาวอังคารในชวงกลางคืนลดต่ำลงถึง - 0 องศาเซลเซียส
เนื่องจากโลกและดาวอังคารอยูหางไกลกันมาก การสื่อสารกันในแตละเที่ยวใชเวลารวม 20 นาที จากโลกไป
ยังยานที่โคจรรอบดาวอังคาร จากนั้นสงตอไปยังหุนยนตโรเวอร และหุนยนตโรเวอรสงคำสั่งตอไปยัง Ingenuity
และอีกประมาณ 20 นาทีเราถึงจะไดรับขอมูลที่สงกลับมาจากดาวอังคาร ซึ่งเปนเรื่องยากที่จะควบคุม Ingenuity
จากบนโลก นักวิทยาศาสตรไดลงโปรแกรมให Ingenuity บินอัตโนมัติ โดยมีการกำหนดเสนทางการบินไวลวงหนา
สำหรับเที่ยวบินแรกเฮลิคอปเตอรจิวนี้ ไดบินขึ้นไปสูงจากพื้นประมาณ 3 เมตร ลอยขึ้นไปในอากาศชั่วครู
เลี้ยว แลวจึงรอนลงจอดอยางสมบูรณ นับเปนกาวสำคัญในการทดสอบการบินนอกโลก ที่จะนำไปสูการพัฒนา
อุปกรณสำรวจที่บินได ทำใหมีความรวดเร็วในการสำรวจมากขึ้นและสามารถเขาถึงใน
พื้นที่ที่ยานพาหนะไมสามารถเขาถึงได
ที่มา: https://mars.nasa.go /technology/helicopter/ er iew
https://www.bbc.com/news/science-en ironment-5312 2 1 : :text erse erance%20will%20also%20study%20the,from%20C 2%20in%20the%20atmosphere. te
xt erse erance%20will%20explore%20 e ero%20Crater, about%20 %20 arth%20days

า

erse erance

Ingenuity

า : https://www.nasa.go /press-release/nasa-s-ingenuity-marshelicopter-to-begin-new-demonstration-phase
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กองท อวกา

หร

กองทัพอวกาศสหรัฐฯ หรือ S Space orce ( SS ) เปนกองทัพเหลาที่ 6 ของสหรัฐฯ ตอจาก
กองทัพบก (Ar y) นาวิกโยธิน (Marine Corps) กองทัพเรือ (Na y) กองทัพอากาศ (Air orce)
และหนวยยามชาย ง (Coast uar ) ที่เริ่มบังคับใช เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562
แนวคิดในการจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาทำหนาที่ดูแลผลประโยชนของชาติในหวงอวกาศนี้ไมใชเรื่องใหม
แตอยางใด เพราะกอนการเกิดขึ้นของกองทัพอวกาศดังกลาว สหรัฐฯ มีหนวยงานที่ชื่อวา he Air orce Space
Co an ซึ่งเปนหนวยงาน ายใตกองทัพอากาศสหรัฐฯ มีอำนาจหนาที่ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีทาง
การทหารของสหรัฐฯ ในหวงอวกาศ อาทิ ยานอวกาศ ดาวเทียม จรวด ระบบระบุตำแหนงบนพื้นโลก ( lobal
ositioning Syste
S) โปรแกรมปองกันดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ( he De ense Meteorological Satellite rogra ) เปนตน แตเนื่องจาก he Air orce Space Co an เปนหนวยงานที่อยู ายใตกองทัพ
อากาศ สงผลใหไมมีความเปนอิสระและไมมีอำนาจเต็มที่ในการดำเนินงานดานการทหารที่เกี่ยวของกับหวง
อวกาศ อีกทั้งงบประมาณสวนใหญที่จัดสรรใหกับกองทัพอวกาศก็ตองจัดสรรใหกับการปองกันประเทศทางดาน
อากาศ (Airspace) เปนหลักกอน เหลานี้ถือเปนขอจำกัดของ he Air orce Space Co an
า : https://www.spaceforce.mil/
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วาม

เ นที่ องมีกองท อวกา

การดำเนินชีวิตประจำวันของคนเราสวนใหญในทุกวันนี้ ขึ้นอยูกับการปฏิบัติงานในอวกาศ ไมวาจะเปน
การใช S หรือการใชอินเตอรเน็ต ซึ่งไมเพียงแตเปนการใชงานสำหรับคนทั่วไปเทานั้น แตยังรวมไปถึงการใชงาน
ทางการทหารเพื่อรักษามั่นคงของประเทศ ในอดีตชวงสงครามเย็น สหรัฐฯ และสห าพโซเวียต ไมไดใชอวกาศ
เปนสนามรบ แตใชดาวเทียมในการสอดสองหาขอมูลของกันและกัน ในขณะที่สหรัฐฯ มีขีปนาวุธโจมตีดาวเทียม
ติดตั้งอยู งมหาสมุทรแปซิ ก สห าพโซเวียตมีอาวุธที่จะทำลายดาวเทียมที่โคจรอยูได อวกาศที่ผูคนเคยคิดวา
เปนที่สงบ เวงวาง นั้น กลายเปนที่แออัดและมีความเปนปรปกษกัน เปนที่มาของการกอตั้งกองทัพอวกาศขึ้น
เพื่อรักษาและปกปองผลประโยชน ในหวงอวกาศที่ดำเนินกิจกรรมอวกาศในทางสันติ ขัดขวางการรุกราน และ
ปฏิบัติการทางอวกาศในรูปแบบตาง ของสหรัฐฯ
กองทัพอวกาศสหรัฐฯ นี้ จึงมีหนาที่ปกปองผลประโยชน ในหวงอวกาศที่ดำเนินกิจกรรมอวกาศในทาง
สันติ ขัดขวางการรุกราน และปฏิบัติการทางอวกาศในรูปแบบตาง ของสหรัฐฯ จากขอมูลในมกราคม 2564
สหรัฐฯ มีดาวเทียมที่ปฏิบัติการอยูในอวกาศ ายนอก (Outer Space) จำนวน 1,8 ดวง แบงเปนดาวเทียม
ที่ใชทางการทหาร 212 ดวง ใชในทางพลเรือน 34 ดวง ใชในเชิงพาณิชย 1,486 ดวง ใชในราชการทั่วไป 165 ดวง
ซึ่งจำนวนดาวเทียมดังกลาวนี้ ถือวามีจำนวนมากที่สุดในโลกเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนดาวเทียมทั้งหมดทั่วโลก
ที่ยังปฏิบัติการอยูในอวกาศจำนวน 3,3 2 ดวง (รัสเซียมีดาวเทียม 1 6 ดวง จีนมีดาวเทียม 412 ดวง และประเทศ
อื่น ทั่วโลกมีดาวเทียม 88 ดวง)
นอกจากนี้ บทบาทและผลประโยชนทางธุรกิจของ าคเอกชนของสหรัฐฯ ในกิจกรรมอวกาศเชิงพาณิชยมี
ความชัดเจนและเปนรูปธรรมมากขึ้นเรื่อย เชน บริษัท Space มีแผนการสงกลุมดาวเทียมขนาดเล็ก (S all
Satellite Constellation) จำนวนกวา 42,000 ดวง เพื่อใหบริการอินเตอรความเร็วสูงครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก
ซึ่งแผนการดังกลาวผานการอนุมัติจากคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร ( he e eral Co unications Co ission CC) เรียบรอยแลว ประกอบกับทั้ง ัยคุกคามของการทดสอบระบบตอตานดาวเทียม
(Anti-Satellite ASA ) จากจีนและรัสเซีย โดยกอใหเกิดปริมาณขยะอวกาศ (Space Debris) เพิ่มขึ้นเปน
จำนวนมาก ซึ่งขยะอวกาศเหลานี้จำเปนตองมีการเ าระวังเปนพิเศษ เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายตอ
ดาวเทียมที่กำลังปฏิบัติการอยูไดตลอดเวลา
ที่มา https www ucsusa org resources satellite- atabase
า : https://www.spaceforce.mil/
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ขย อวกา

ปญหาขยะจำนวนมากบนโล
หาขยะจำนวนมากบนโลก ก็เปนปญหาหนักอกที่พยายามแกไขมากันอยางตอเนื่อง ในอวกาศพื้นที่ที่เคย
เวิ้งวางวางเปลานั้น กลับกลายเปนพื้นที่แออัด ที่เต็มไปดวยขยะที่ยังโคจรอยูรอบโลก หลังจากการสงดาวเทียม Sputnik
ดาวเทียมดวงแรกของโลกขึ้นไปในอวกาศ ที่ถือวาเปนจุดเริ่มตนของการแขงขันทางอวกาศ
ขยะอวกาศ คืออะไรก็ไดมนุษยสรางขึ้นและไมไดใชงาน ที่ยังโคจรรอบ โลก เชน ดาวเทียมเกา ทอนจรวดนำสง
หรือชิ้นสวนประกอบอื่น ที่ถูกทิ้งหรือหลุดลอยออกไปจากยาน หรือชิ้นสวนยานพาหนะที่ระเบิดหรือชนกัน แมวาเราจะ
ไมเห็นขยะอวกาศบนทอง า แตขยะอวกาศเหลานี้อยูในวงโคจรระดับต่ำของโลก เคลื่อนที่ดวยความเร็วสูง และโดยมี
ความเร็วสูงไดถึง 18,000 ไมลตอชั่วโมง หรือเร็วกวากระสุนเกือบ เทา จำนวนขยะอวกาศในวงโคจรที่เพิ่มขึ้นนี้ อาจกอให
เกิดความเสียหายตอดาวเทียมที่ยังใชประโยชนในปจจุบัน และทำใหการบินในอวกาศอันตรายมากขึ้น มีคาใชจายสูงขึ้น
หากมีการชนหรือกระทบชิ้นสวนที่สำคัญลึกเพียง 1 มิลลิเมตรก็ทำใหเกิดความเสียหายรายแรง นอกจากอันตรายที่อาจเกิด
ขึ้นกับอุปกรณตาง ในอวกาศแลวนั้น ขยะอวกาศยังเปน ัยตอมนุษยชาติ ัยที่เราไมสามารถมองเห็น และไมสามารถบอก
ไดวาจะเกิดขึ้นเมื่อใด เมื่อชวงตนเดือนพ ษ าคม 2564 ชิ้นสวนของจรวด ong March 5 ของจีน ไดวิ่งกลับเขามายังโลก
พุงลงยังมหาสมุทรอินเดีย โดยไมมีผูไดรับบาดเจ็บ จากขอมูลของ uropean Space Agency หรือ SA จำนวนขยะ
อวกาศที่โคจรรอบโลก มีโดยประมาณ
34,000 ชิ้น - สำหรับขนาดที่ใหญกวา 10 ซม
00,000 ชิ้น – สำหรับขนาดระหวาง 1 ซม - 10 ซม
มากกวา 128 ลานชิ้น - สำหรับขนาดระหวาง 1 มม - 1 ซม
การก

ดขย อวกา

ถาหากเราสามารถใชเครื่องดูด ุนหรือกวาดขยะอวกาศลงในรถบรรทุกขยะอวกาศไดคงเปนเรื่องงาย แตการจับ
ขยะอวกาศ โดยเฉพาะอยางยิ่งวัตถุที่มีขนาดใหญ เราจำเปนที่ตองเขาใกลและรักษาความเร็วใหเทากันกับวัตถุนั้น ซึ่ง
การคนหาวิธีการจับขยะอวกาศใหไดเพียงแคบางสวน ก็นับวามีความสำคัญสูงสุดในระดับโลก ที่ผานมา นักวิทยาศาสตร
นานาประเทศพัฒนาประดิษฐคิดคนอุปกรณและวิธีที่จะสามารถทำลาย ขยะอวกาศเหลานี้ ไมวาจะเปนการใชตาขายจับ
การใชเลเซอร การใชฉมวก การใชแขนหุนยนตจับ ลูกบอลโ มขนาดใหญ เปนตน

า : https://www.nasa.go /image-feature/the-alpha-magneticspectrometers-debris-shield-drifts-away
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สำหรับวิวัฒนาการใหม คือ n -o - i e Ser ices by
Astroscale De onstration หรือ SA- ที่ไดรับการพัฒนาโดยบริษัท
Astroscale ซึ่งเปนบริษัทใหบริการดาวเทียมในญี่ปุนที่ไดพัฒนาดาวเทียม
Astroscal
เพื่อวัตถุประสงคในการกำจัดเศษขยะออกจากวงโคจ
เศษขยะออกจากวงโคจร โดยบริษัทAstroscale
ไดสงยาน SA- ซึ่งเปนชุดทดสอบแรกออกไปกับจรวด Soyuz เมื่อวันที่ 22
มีนาคม 2564 ที่ผานมา
ยาน SA- ประกอบดวยดาวเทียม 2 สวนคือ ser icer
เครื่องจับเศษชิ้นสวนขยะ และ client ทำหนาที่เปนเศษซากจำลอง โดย
สมมติวา client แยกตัวออกไป สวน ser icer จะพยายามเชื่อมตอจับดวยพลังแมเหล็ก
อีกทั้ง มีการสมมติให client ที่เปนเศษซากจำลองนี้ หมุนวนเปลี่ยนทิศทางหนีออกไปไกลจนพนจากตำแหนงแรก และใหสวน
ser icer ตามไปจนเจอและปรับทิศทางจนจับขยะได จากนั้นเขาสูขั้นตอนสุดทาย คือ ser icer จับ client และพุงกลับเขาสู
ชั้นบรรยากาศโลก ความรอนที่เกิดจากการเสียดสีจะทำใหทุกอยางถูกเผาไหมไป แตทั้งนี้ เทคโนโลยีนี้ยังไมสามารถที่จะใชได
กับทุกขนาดทุกไซสของขยะที่ลอยอยูในอวกาศ
การพัฒนานวัตกรรมของบริษัทตาง เชน Space ที่สามารถลดตนทุนการสงดาวเทียมออกไปไดอยางมาก ซึ่งจะยิ่ง
ทำใหมีการสงดาวเทียมจำนวนมากขึ้นไปที่วงโคจรระดับต่ำของโลก และเพิ่มโอกาสที่จะเกิดการชนกันมีมากขึ้น ซึ่งทั้ง าครัฐ
และบริษัทเอกชนหลายรายเริ่มตระหนักถึงความยากและซับซอนในการกำจัดขยะและหลีกเลี่ยงการเพิ่มขยะในอวกาศ ใน
ปจจุบันยังไมมีก หมายอวกาศระหวางประเทศในการทำความสะอาดเศษซากในวงโคจรระดับต่ำของโลก ดังนั้น การจัดการ
กับปญหาขยะอวกาศจึงเปนความรับผิดชอบของทุกประเทศที่มีการขนสงอวกาศ ปจจุบันแนวทางและมาตรฐานสากลมี
ความชัดเจนมากขึ้น ในการรักษาส าพแวดลอมของอวกาศและใหมีการใชพื้นที่ในอวกาศอยางยั่งยืน เพื่อ ารกิจสำรวจอวกาศ
ในอนาคต โดย
- ออกแบบจรวดและยานอวกาศ เพื่อลดจำนวนชิ้นสวนที่สามารถหลุดออกจากยาน ในระหวางการปลอยจรวด
และการใชงานเนื่องจากส าพพื้นที่ที่เลวรายในอวกาศ
- การปองกันการระเบิด โดยการปลอยพลังงานที่กักเก็บไว
- ยา ยดาวเทียมที่สิ้นสุด ารกิจออกจากวงโคจร โดยทำให หลุ ด ออกจากวงโคจรหรือสง ไปยั งวงโคจรสุ สาน
(gra eyar orbit) เพื่อไมใหรบกวนดาวเทียมที่ยังใชงาน
- ปองกันและหลีกเลี่ยงการชนในอวกาศ ดวยการเลือกวงโคจรอยางระมัดระวัง

ที่มา: https://aerospace.org/space-debris
https://www.esa.int/Safety_Security/Space_Debris/Space_debris_by_the_numbers
https://www.scienti camerican.com/article/space- un -remo al-is-not-going-smoothly/
https://astroscale.com/astroscale-celebrates-successful-launch-of-elsa-d/ : :text S %2 d%2C%20which%20consists%20of,on%20 onday%2C%20 arc
h%2022%2C%20a
https://www.nasa.go /centers/h /library/ nd/bibliographies/space debris
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แทรนด�ใหม�ของการท�องเที่ยว
า : https://pixabay.com/illustrations/space-train-the-sun-earth-

3/

เมื่อพูดถึงการทองเที่ยว หลายคนคงอยากแพ็คกระเปาไปเที่ยวตางจังหวัดหรือตางประเทศ แตถาหากมอง
ไปยังโลกแหงอนาคต บินออกไป เพื่อชมวิวงาม ของโลก หรือเดินทางไปพักผอนบนสถานีอวกาศ หรือดวงจันทร
กำลังจะกลายเปนความจริง Space ouris หรือการทองเที่ยวอวกาศ เปนอุตสาหกรรมเกิดใหมที่บริษัทเอกชน
ขนาดใหญอยาง irgin alactic, lue Origin และ Space ใหความสนใจและเขามาลงทุน ซึ่งคาดการณวา
การทองเที่ยวในอวกาศทั้ง suborbital และ orbital รวมกันจะมีมูลคาถึง 3,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ายในป
25 3

Zero G Flight
เริ่มตนที่เที่ยวบินจำลองแบบยังไมออกไปอวกาศจริง แตจะทำใหรูสึกใกลเคียงกับอวกาศที่สุด สัมผัสไดถึง
ส าวะไรน้ำหนัก ( ero ra ity หรือ Microgra ity) ดวยเครื่องบิน oeing 2 ที่จะบินในลักษณะพาราโบลา
คือ บินขึ้นสูงในระดับหนึ่ง แลวดิ่งลงมา ทำใหผูโดยสารสามารถรูสึกไดถึงส าวะไรน้ำหนักประมาณ 20 วินาที
สำหรับแตละเที่ยวบินเครื่องบิจะบินขึ้นลงในลักษณะพาราโบลา 15 ครั้ง การบินแบบไรน้ำหนักแบบนี้ใหบริการ
สำหรับนักทองเที่ยวที่ตองการประสบการณใหม หรือสำหรับการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรตาง โดยเที่ยวบิน
ero light นี้ราคาอยูที่ประมาณ ,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือ
ราว 21 ,000 บาท

า : http://www.esa.int/ ducation/ ly our hesis/ ly our hesis S s parabolic ﬂight opportunities for students restart
https://phys.org/news/201 -02-science-plane-esa-parabolic-ﬂight.html
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Sub-orbital tourism
การทองเที่ยวในระดับ Sub-orbital ที่จะพานักทองเที่ยวบิน ออกไปแตะขอบอวกาศ ซึ่งปจจุบันมีบริษัท
เอกชนเดน 2 บริษัทที่มุงพัฒนาการทองเที่ยวในระดับนี้ คือ irgin alactic และ lue Origin
SpaceShip ll เครื่องบินอวกาศเชิงพาณิชยที่สามารถนำกลับมาใชใหมไดโดยบริษัท irgin alactic
โดย SpaceShip ll จะติดอยูกับเครื่องบิน hite night wo หลังจากบินขึ้นไปที่ระดับความสูงประมาณ 15 5
กิโลเมตร SpaceShip ll จะถูกปลอยออกจากเครื่องบิน hite night wo และจะบินดวยเครื่องยนตของ
SpaceShip ll เองไปจนถึงระดับความสูง 100 กิโลเมตรเหนือผิวโลก ยานจะลอยอยูในระดับความสูงนี้ เพื่อให
นักทองเที่ยวไดประสบการณของส าวะไรน้ำหนัก หลังจากนั้น SpaceShip ll บินกลับเขาสูชั้นบรรยากาศโลก
และลงจอด ใชเปนเวลาทั้งหมดประมาณ 10 นาที ทั้งนี้ SpaceShip ll ประสบความสำเร็จในการทดสอบการบิน
เที่ยวบินแรกเมื่อวันที่ 22 พ ษ าคม 2564 และคาดวาจะสามารถนำนักทองเที่ยวบินออกไปไดจริงจะอยูชวงตนป
2565 irgin alactic ตั้งราคาไวที่ 200,000 – 250,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 6 3 ลาน – 8 ลานบาท

าพ https www blueorigin co
าพ https www irgingalactic co learn

New Shepar จรวดเชิงพาณิชยที่จะนำนักทองเที่ยวออกไปสัมผัสอวกาศที่พัฒนาโดยบริษัท lue
Origin ของนาย e ezos โดยจรวด New Shepar จะเปนจรวดที่สามารถนำกลับมาใชซ้ำไดเชนเดียวกัน จะมี
หองผูโดยสาร หองควบคุมอยูที่ยานหัวจรวด สามารถนำผูโดยสารไดทั้งหมด 6 คน (รวมนักบิน) ซึ่งเชื่อวา
นักทองเที่ยวจะไดความรูสึกของการเปนนักบินอวกาศจริง ไดนั่งอยูบนหัวจรวดที่สูง 18 เมตร ไดยินเสียงนับถอย
หลัง และไดสัมผัสความรูสึกเมื่อเครื่องยนตติดไ จรวด New Shepar จะขึ้นไปสูงถึงระดับ 100 กิโลเมตร
หลังจากนั้น Capsule หรือยานที่หัวจรวดจะแยกตัวออก ลอยอยูในอวกาศ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสถึงส าวะ
ไรน้ำหนัก จากนั้นจะกลับเขาสูชั้นบรรยากาศโลก และลงจอด ใชเวลาทั้งหมดประมาณ 10 นาที สวนตัวถังเชื้อ
เพลิงจรวด New Shepar หลังจากที่ Capsule แยกตัวออกไปแลว จะกลับมาลงจอดในแนวตั้งเชนเดิม แตทั้งนี้
จรวด New Shepar ยังอยูในระหวางการทดสอบการบินเชนเดียวกัน โดยราคาเที่ยวบินจะมีราคาเทา กับ
irgin alactic ที่ 250,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 8 ลานบาท
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Orbital tourism

ประสบการณการทองเที่ยวที่ความสูงประมาณ 100 กิโลเมตรเหนือผิวโลกในเวลาเพียงไมกี่นาทีอาจจะยัง
ไมพอสำหรับผูที่ตองการประสบการณในอวกาศอยางแทจริง การทองเที่ยวระดับ Orbital จะเปนการเดินทางออก
ไปประมาณ 400 กิโลเมตรจากผิวโลก โดยปจจุบันเปาหมายของการเดินทาง คือ การเดินทางไปเที่ยวบนสถานี อวกาศนานาชาติ หรือ ISS ซึ่งเปนทางเลือกหนึ่งที่นักทองเที่ยวสามารถดื่มด่ำอวกาศไดอยางเต็มที่ ชื่นชมวิวของ
โลก ใชชีวิตบนอวกาศ ทำงานสวนตัว หรือชวยทำงานวิจัย เรียกวา เที่ยวและใชชีวิตครบวงจรในอวกาศไดเลย
ปจจุบันการทองเที่ยวในลักษณะนี้ มีเพียงยาน Soyuz ของรัสเซีย เปดบริการเที่ยวบินปละ 4 ครั้ง ราคาอยูที่ 20 –
50 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 630 – 1,600 ลานบาท สำหรับการเดินทางทั้งหมด 10 วัน (เดินทางไปกลับ 2 วัน
และอาศัยอยูบนสถานีอวกาศนานาชาติ 8 วัน) สวน SpaceX นั้น หลังจากประสบความสำเร็จในการสง
นักบินอวกาศไปปฏิบัติหนาที่เปนที่เรียบรอยแลวนั้น ไดเตรียมแผนเปดขายที่นั่งใน Crew Dragon เพื่อเดินทางไป
ยังสถานีอวกาศนานาชาติในชวงปลายป 2564 เปนเวลา 10 วันเชนเดียวกัน (รวมวันเดินทาง) คาดวาราคาจะอยูที่
ประมาณ 50 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 1,600 ลานบาท
นอกจากนี้ โครงการการเดินทางกลับไปยังดวงจันทร
ของนักบินอวกาศ NASA ยังคงอยูในขั้นตอนการดำเนินงาน แตก็
ไดเริ่มสอแววความสำเร็จอันใกล ดังนั้น ในเชิงของการทองเที่ยวก็
นาจะเริ่มมีความเปนไปไดในอนาคตเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ที่เปนที่ฮือฮาเมื่อนักธุรกิจชาวญี่ปุน นาย Yusaku Maezawa เชา
เหมาลำเที ่ ย วบิ น Starship ของ SpaceX ที ่ ก ำลั ง อยู  ใ น
การพัฒนาอยูนั้น บินไปดวงจันทรป 2566 รวมกับผูเดินทางอีก 8
คนจากทั่วโลก ถาหากการเดินทางนี้เกิดขึ้นจริง ทริปของนาย
Maezawa จะเปนกลุมนักทองเที่ยวกลุมแรกที่เดินทางไปยัง
ดวงจันทร

ที่มา: https://www.gozerog.com/the-zero-g-experience/
https://www.virgingalactic.com/
https://www.cnbc.com/2021/02/26/virgin-galactic-spce-falls-after-test-delays-push-back-tourism-service.html#:~:text=Given%20the%20downtime%2C%20Virgin%20Galactic,company's%20commercial%20space%20touris
m%20service.
https://www.blueorigin.com/ﬂy-with-us/
https://spaceadventures.com/experiences/space-station/#:~:text=The%20International%20Space%20Station%20(ISS,mankind's%20only%20permanently%20manned%20outpost.&text=A%20visit%20to%20the%
20ISS,weightless%2C%20ﬂoating%20inside%20your%20spacecraft.
https://www.cnbc.com/2020/03/05/spacex-axiom-deal-to-ﬂy-three-space-tourists-to-iss-in-late-2021.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-56261574
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