


2 ภารกิจสูดวงจันทร

ภารกจิสู ดวงจนัทร 

 “ดวงจนัทร์ (Moon)” ดาวบริวารเพียงหนึ�งเดียวของโลก เป็นหนึ�งในวตัถทุ้องฟ้า

ที�มนษุย์คุ้นเคยกนัเป็นอยา่งดี   พื �นผิวของดวงจนัทร์มีสภาพขรุขระและมีชั �นดนิเนื �อละเอียด

มีหลมุอกุกาบาตนบัแสนหลมุ สว่นใหญ่มีขนาด 20 - 175 กิโลเมตร  เกิดจากอกุกาบาตที�

พุ่งชนพื �นผิวอย่างรุนแรง การปะทะแต่ละครั �งทําให้เนื �อดินที�อยู่ด้านในกระเด็นออกมา

เกิดเป็นลวดลายตา่ง ๆ บนดวงจนัทร์ พื �นที�ที�สวา่งกวา่ เรียกวา่ “พื �นที�สงู (Highland)”  

พื �นที�สีเข้ม เรียกวา่ “มาเร (Mare)” เป็นภาษาละตนิแปลวา่ทะเล

M i s s i o n  t o  t h e  M o o n
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 บนดวงจนัทร์มีสภาพใกล้เคียงกบัสญูญากาศ  วตัถใุนอวกาศแทบทกุอยา่งสามารถพุง่ชนพื �นผิวดวงจนัทร์

ได้อยา่งงา่ยดาย ตา่งจากโลกที�มีชั �นบรรยากาศหอ่หุ้มทําให้วตัถเุหลา่นั �นเผาไหม้หมดไปก่อนจะชนพื �นผิว

รวมถงึดวงจนัทร์ไมมี่การเปลี�ยนแปลงทางธรณี  ไมมี่ลมและฝนกดักร่อนหน้าดนิ  ทําให้ร่องรอยของอกุกาบาต

ที�เกิดขึ �นเมื�อล้านกวา่ปีที�แล้วยงัคงสภาพอยูไ่ด้จนถงึปัจจบุนั  

 อณุหภมิูที�แตกตา่งกนัอยา่งสดุขั �วในเวลากลางวนัและกลางคืนก็เป็นผลจากสภาพไร้ชั �นบรรยากาศ

เชน่กนั  กลางวนัมีอณุหภมิูเฉลี�ย 123 องศาเซลเซียส ในขณะที�กลางคืนมีอณุหภมิูเฉลี�ย -153 องศาเซลเซียส 

ภาพพื �นผิวดวงจนัทร์ที�ถ่ายโดยนกับนิอวกาศขณะโคจรรอบดวงจนัทร์

หลมุอกุกาบาตไทโค (Tycho Crater) หนึ�งในหลมุที�โดดเดน่ที�สดุบนดวงจนัทร์
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 แผนภาพแสดงการเกิดเฟสของดวงจนัทร์ 

ข้างขึ �น 7-8 คํ�า
(First Quarter)

ข้างแรม 7-8 คํ�า
(Third Quarter)

จนัทร์เพญ็
(Full Moon)

จนัทร์ดบั
(New Moon)

แส
งจ

าก
ดว

งอ
าท

ติย์

 ดวงจนัทร์โคจรรอบโลกครบหนึ�งรอบใช้เวลา 27.3 วนั เรียกวา่ “คาบดาราคต”ิ ซึ�งตําแหนง่ที�เปลี�ยน

ไปเรื�อย ๆ บนวงโคจร ทําให้แต่ละวนัมีเสี �ยวสว่างแตกต่างกันออกไป เรียกว่า “การเปลี�ยนเฟสของ

ดวงจนัทร์”  โดยดวงจนัทร์จะใช้เวลาในการเปลี�ยนเฟสครบหนึ�งรอบ  29.5 วนั เรียกวา่ “คาบสริุยคต”ิ  รวม

ถงึดวงจนัทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรี ทําให้มีตําแหนง่ที�เข้าใกล้และหา่งไกลโลกที�สดุ

รูหรือไม

ท้องฟ้าบนดวงจนัทร์จะมืดสนิทเสมอ สามารถมองเหน็ดาวได้ทั �งเวลากลางวนัและกลางคืน และ
จะเหน็โลกตอนเตม็ดวงมีขนาดเชิงมมุ 1.9 องศา ใหญ่กวา่ดวงจนัทร์เตม็ดวงที�มองจากโลก 3.75 เทา่

ทองฟาบนดวงจันทรเปนอยางไร ?
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แผนภาพอธิบายความแตกตา่งของ คาบการ

เปลี�ยนเฟส และ คาบการโคจรรอบโลก ของ

ดวงจนัทร์

ภาพเฟสตา่ง ๆ ของดวงจนัทร์ที�เปลี�ยนแปลงไปในแตล่ะวนั

 ดวงจนัทร์หมนุรอบตวัเองใช้เวลา 27.3 วนัเทา่กบัคาบการโคจรรอบโลก ทําให้ดวงจนัทร์หนัด้าน

เดียวเข้าหาโลกเสมอ ด้านที�หนัเข้าหาโลก เรียกวา่ ด้านใกล้ (Near side) สว่นด้านที�ไมไ่ด้หนัเข้าหาโลก 

เรียกวา่ ด้านไกล (Far side)  

รูหรือไม

มีการทดสอบการตกอยา่งอิสระบนดวงจนัทร์ในภารกิจอะพอลโล 15 โดยปลอ่ยค้อน
และขนนก พร้อมกนั ผลปรากฏวา่วตัถทุั �งสองตกถงึพื �นพร้อมกนั เป็นเพราะสภาพ
ใกล้เคียงกบัสญุญากาศทําให้ปราศจากแรงต้านอากาศ

“คอน vs ขนนก” อะไรตกถึงพื้นกอนกัน ?



ภาพถ่ายดวงจนัทร์ด้านใกล้ โดยยานสํารวจ Lunar Reconnaissance Orbiter ขององค์การนาซา
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ภาพถ่ายดวงจนัทร์ด้านไกล โดยยานสํารวจ Lunar Reconnaissance Orbiter ขององค์การนาซา
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ดวงจนัทร เกดิขึน้ได อยางไร ?

 สมมตุฐิานการกําเนิดดวงจนัทร์ที�ได้รับการยอมรับมากที�สดุ คือ การชนครั �งใหญ่ (The giant-impact 

hypothesis) โดยในปี ค.ศ.1946 นกัวิทยาศาสตร์ตั �งสมมตุิฐานว่า ช่วงประมาณ 4 พนัล้านปีที�แล้ว 

ขณะนั �นโลกมีอายปุระมาณ 100 ล้านปี มีวตัถขุนาดใหญ่เทา่ดาวองัคาร รู้จกักนัในชื�อ เธีย (Theia) พุง่ชน

กับโลกอย่างรุนแรงจนเศษที�เกิดจากการชน ฟุ้ งกระจายล่องลอยอยู่ในอวกาศ บางส่วนโคจรรอบโลก

ภายใต้แรงโน้มถ่วง และเมื�อเวลาผา่นไปเศษเหลา่นั �นรวมตวักนั กลายเป็นดวงจนัทร์บริวารของโลกในที�สดุ

 ทฤษฎีการพุง่ชนครั �งใหญ่เป็นที�ยอมรับที�สดุเพราะเหตผุลดงันี �

 ลกัษณะการหมนุรอบตวัเองของโลกและการโคจรของดวงจนัทร์ (ระนาบและทิศทาง) ค่อนข้าง

 สอดคล้องกนั

 ตวัอยา่งหินจากดวงจนัทร์ที�บง่ชี �วา่พื �นผิวดวงจนัทร์เคยหลอมเหลวทั�วทั �งดวงมาก่อน

 แก่นกลางที�เป็นเหลก็ของดวงจนัทร์มีขนาดคอ่นข้างเลก็ เมื�อเทียบกบัตวัดวงจนัทร์

 ดวงจนัทร์มีคา่ความหนาแนน่เฉลี�ยน้อยกวา่โลก

 หลกัฐานจากการศกึษาการชนกนัของวตัถทุ้องฟ้าอื�น ๆ จนเกิดจานเศษวสัดโุดยรอบ 

 สดัสว่นของไอโซโทประหวา่งหินจากดวงจนัทร์กบัหินบนโลกเหมือนกนั บง่ชี �วา่มีแหลง่กําเนิดเดียวกนั

 ลกัษณะการหมนุรอบตวัเองของโลกและการโคจรของดวงจนัทร์ (ระนาบและทิศทาง) ค่อนข้าง

 ตวัอยา่งหินจากดวงจนัทร์ที�บง่ชี �วา่พื �นผิวดวงจนัทร์เคยหลอมเหลวทั�วทั �งดวงมาก่อน

 แก่นกลางที�เป็นเหลก็ของดวงจนัทร์มีขนาดคอ่นข้างเลก็ เมื�อเทียบกบัตวัดวงจนัทร์

 ดวงจนัทร์มีคา่ความหนาแนน่เฉลี�ยน้อยกวา่โลก

 หลกัฐานจากการศกึษาการชนกนัของวตัถทุ้องฟ้าอื�น ๆ จนเกิดจานเศษวสัดโุดยรอบ 

 สดัสว่นของไอโซโทประหวา่งหินจากดวงจนัทร์กบัหินบนโลกเหมือนกนั บง่ชี �วา่มีแหลง่กําเนิดเดียวกนั

รูหรือไม

ดวงจนัทร์กําลงัถอยห่างออกไปจากโลก ทกุ ๆ ปี ด้วยอตัรา 3.8 เซนติเมตร/ปี ทําให้ในอนาคตอาจจะไม่เกิด
สริุยปุราคาเตม็ดวง
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การศกึษาดวงจนัทร ในสมยัโบราณ

ภาพวาดดวงจนัทร์โดยกาลเิลโอในตํารา 
Sidereus Nuncius

 ดวงจนัทร์เป็นหนึ�งในวตัถทีุ�มีการศึกษาและสงัเกตการณ์มาเป็นเวลานาน ซึ�งในสมยัก่อนยงัขาด

ความรู้และความเข้าใจเกี�ยวกบัวตัถทุ้องฟ้า มนษุย์เริ�มสงสยัเกี�ยวกบัดวงจนัทร์ด้วยคําถามแรกวา่ “ดวงจนัทร์

มีรูปร่างเป็นอยา่งไร?” ระหวา่งเป็น “ทรงกลม” หรือเป็น “แผน่กลม” 

 ต่อมาในช่วงยุคกลาง มีผู้คนที�เริ�มเข้าใจว่าดวงจันทร์มี

ลกัษณะเป็น “ทรงกลม” มากขึ �น แตย่งัคงเป็นประเดน็ถกเถียงกนั

อยูว่า่ พื �นผิวของดวงจนัทร์ราบเรียบหรือขรุขระ?

 ในป ค.ศ.1609 กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei) 
นักดาราศาสตร์ชาวอิตาลีเริ�มประยกุต์ใช้กล้องโทรทรรศน์กบัการ
สงัเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ และดวงจนัทร์ก็เป็นหนึ�งในวตัถุ
ท้องฟ้าแรก ๆ ที�ได้สงัเกตการณ์ผา่นกล้องโทรทรรศน์ กาลเิลโอ
วาดภาพดวงจนัทร์จากการสงัเกตการณ์ดงักลา่วในตํารา Sidereus 
Nuncius (ตีพิมพ์ปี ค.ศ.1610) แสดงให้เหน็ถงึสภาพพื �นผิว
ขรุขระบนดวงจนัทร์ จากหลมุอกุกาบาต 

 ในชว่งเวลาใกล้เคียงกนั นกัดาราศาสตร์ฝั�งยโุรปชาตอืิ�น ๆ 
ได้เริ�มใช้กล้องโทรทรรศน์สงัเกตการณ์ดวงจนัทร์และวาดผลการ
สงัเกตการณ์ไว้ 
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ชื�อภมิูประเทศบนดวงจนัทร์ที�ตั �งชื�อโดยโจวนันี บตัตสิตา ริชโชลี 

 ในป ค.ศ.1651 โจวันนี บัตติสตา ริชโชลี (Giovanni Battista Riccioli) นกับวชคาทอลิกและ

นกัดาราศาสตร์ชาวอิตาลี ตั �งชื�อภมิูประเทศตา่ง ๆ  บนพื �นผิวดวงจนัทร์ฝั�งที�หนัเข้าหาโลก บริเวณที�ราบสีคลํ �า 

และหลมุอกุกาบาตขนาดใหญ่หลายแหง่  

 ชื�อเหลา่นี �ปรากฏอยูบ่นแผนที�ดวงจนัทร์ที�วาดโดยฟรันเชสโก มาเรีย กรีมลัดี (Francesco Maria 

Grimaldi) นกับวชคาทอลกิและนกัฟิสกิส์ชาวอิตาลี ชื�อภมิูประเทศบนดวงจนัทร์ที�โจวนันีตั �งไว้ก็ยงัคงใช้

มาจนถงึปัจจบุนั 

 เขาสูชวงคริสตศตวรรษที่ 18 ประเด็นการศึกษาดวงจันทรขยายวงกวางขึ้น นอกจากการทําแผนที�

ดวงจนัทร์ให้มีคณุภาพดีขึ �นเรื�อย ๆ ประเดน็เรื�องบรรยากาศและกระบวนการทางธรรมชาตบินพื �นผิวดวงจนัทร์

ก็เป็นที�สนใจของนกัวิทยาศาสตร์เพิ�มขึ �น
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ภาพวาดตําแหนง่บนดวงจนัทร์ ชื�อวา่ “Wallwerk” อยูบ่ริเวณเหนือหลมุอกุกาบาตชเรอเทอร์ (Schröter)

วาดโดยฟรันทซ์ ฟอน กรือทือเซนิ ซึ�งเขาเชื�อวา่เป็นเมืองบนดวงจนัทร์

  โรเจอร์ โยเซฟ บอชโกวิค (Roger Joseph Boscovich) นกัดาราศาสตร์ชาว
โครเอเชีย ศกึษาเรื�องบรรยากาศบนดวงจนัทร์ พบว่าดวงจนัทร์ไม่มีชั �นบรรยากาศ ในปี 
ค.ศ.1753 
  ฟรันทซ์ ฟอน กรือทือเซนิ (Franz von Gruithuisen) นกัดาราศาสตร์ชาวเยอรมนั 
อธิบายถงึการเกิดหลมุบนดวงจนัทร์วา่มาจากการพุง่ชนของอกุกาบาต ในปี ค.ศ.1824

 ชวงตนคริสตศตวรรษท่ี 19 ประเด็นถัดมาที�กระตุ้นให้นักวิทยาศาสตร์สนใจ
ดวงจันทร์คือ “บนดวงจนัทร์มีสิ�งมีชีวิตหรือไม?่” โดยมีแนวคดิวา่ดวงจนัทร์อาจมีพืชพนัธุ์
และชาวดวงจนัทร์อาศยัอยู่ แต่ก็มีนกัดาราศาสตร์จํานวนหนึ�งคดัค้านแนวคิดนี � จนใน
ช่วงปี ค.ศ.1834 - 1837 มีการยืนยนัว่า บนดวงจนัทร์ไมมี่แหลง่นํ �าและชั �นบรรยากาศ

 เขาสูยุคคริสตศตวรรษที่ 20 เป็นยคุที�มนษุย์พฒันาเทคโนโลยีอวกาศเพื�อแขง่กนั
แสดงแสนยานภุาพทางการทหารระหว่าง 2 ขั �วมหาอํานาจของโลก เกิดเป็นสถานการณ์
ตึงเครียดทางการเมืองที�เรียกว่า “สงครามเยน็” 
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เมื่ออวกาศเปนสมรภูมิการแขงขัน

 สงครามเย็น (Cold War) เป็นหนึ�งในชว่งประวตัศิาสตร์สําคญัของโลกที�เกิดขึ �นหลงัสงครามโลก
ครั �งที�สอง เมื�อสองมหาอํานาจอยา่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตใช้วธีิกดดนัและแขง่ขนักนัอยา่งตงึเครียด
ทั �งทางการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ รวมทั �งการแขง่ขนัด้านอวกาศ (Space Race) 

 การแขง่ขนัด้านอวกาศนั �นเป็นการแสดงแสนยานภุาพด้านเทคโนโลยี (ซึ�งมีความเชื�อมโยงกบัการทหาร) 
รวมทั �งเป็นการพยายามแสดงความเหนือกวา่อีกฝ่ายในทกุ ๆ ทาง 

 ในปี ค.ศ. 1957 สหภาพโซเวียตสามารถสง่ดาวเทียมสปตุนิก 1 (Sputnik 1) ขึ �นสูว่งโคจรรอบโลกได้
สําเร็จ และราวสองปีตอ่มา ยานลนูา 2 (Luna 2) ถกูสง่ไปลงบนผิวดวงจนัทร์ได้สําเร็จโดยสหภาพโซเวียต 
ยานอวกาศลํานี �จงึเป็นวตัถแุรกที�มนษุย์สง่ไปลงบนดวงจนัทร์ได้

ภาพหน้าปกนิตยสาร TIME นิตยสารยอดนิยมของสหรัฐอเมริกา ที�กลา่วถงึประเดน็สําคญัในสงัคมหรือการเมือง

ประจําวนัที� 6 ธนัวาคม ค.ศ. 1968 แสดงถงึการแขง่ขนัพิชิตดวงจนัทร์ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต 

Space Race
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 จะเห็นได้ว่าในช่วงแรก สหภาพโซเวียตสร้างประวตัิศาสตร์

ด้านอวกาศโดยเริ� มต้นนําสหรัฐอเมริกาไปก่อนหลายช่วงตัว 

แตใ่นปี ค.ศ. 1961 เกิดเหตกุารณ์สําคญั 3 เหตกุารณ์ คือ

แบบจําลองดาวเทียมสปตุนิก 1

ภาพวาดจินตนาการยานลนูา 2  ขณะพุง่เข้าสูผิ่วดวงจนัทร์
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 อยา่งแรก คือ ในเดือนเมษายน สหภาพโซเวียต

สง่ ยริู กาการิน (Yuri Gagarin) นกับนิอวกาศขึ �นสู่

ห้วงอวกาศและโคจรรอบโลกหนึ�งรอบ แล้วกลบัสู่

โลกได้สําเร็จด้วยยานวอสท็อก (Vostok) เอาชนะ

ฝั�งอเมริกาที�กําลงัดําเนินโครงการเมอร์ควิรี (Project 

Mercury) ที�พยายามสง่นกับนิอวกาศขึ �นสูว่งโคจรรอบ

โลกให้สําเร็จก่อนสหภาพโซเวียต  แม้วา่หลงัจากนั �น

ราวหนึ�งเดือน อเมริกาสามารถสง่นกับนิอวกาศอลนั 

เชปเพิร์ด (Alan Shepard) ไปโคจรรอบโลกได้ แตก็่

ไมไ่ด้โคจรรอบโลกครบรอบอยา่งโซเวียต

 อยา่งที�สอง คือ  แถลงการณ์ “We choose 

to go to the Moon” ในเดือนพฤษภาคมของ

ประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคนเนดี (John F. 

Kennedy) แหง่สหรัฐอเมริกา ที�มีจดุมุง่หมาย

ในการสง่มนษุย์ไปเยือนดวงจนัทร์ แล้วกลบัมา

อยา่งปลอดภยัให้ได้

 อยา่งที�สาม คือ สหรัฐอเมริกาสง่ยานอวกาศ
ในโครงการเรนเจอร์ครั �งแรกแล้วล้มเหลว ก่อนหน้านั �น 
สหรัฐอเมริกาได้พฒันาโครงการเรนเจอร์ (Ranger 
program) ที�มีจดุมุ่งหมายในการส่งยานอวกาศไป
เยือนดวงจนัทร์ เพื�อเก็บภาพพื �นผิวดวงจนัทร์ แล้ว
สง่ข้อมลูภาพถ่ายเหลา่นั �นกลบัมายงัโลก ก่อนที�ยาน
จะพุง่เข้าสูพื่ �นผิวดวงจนัทร์เพื�อทําลายตวัเอง  ซึ�ง 6 ครั �ง
แรกล้มเหลวในการสง่ยาน จนกระทั�งสาํเร็จในครั �งที� 7
ยานสามารถเก็บภาพพื �นผิวดวงจันทร์มาได้กว่า 
4,000 ภาพก่อนจะพุง่สูผิ่วดวงจนัทร์ ตามด้วยการ
สง่ครั �งที� 8 และ 9 ที�สําเร็จด้วยดี

ยริู กาการิน นกับนิอวกาศคนแรกของโลก
ที�เดนิทางกลบัโลกอยา่งปลอดภยั

จอห์น เอฟ เคนเนดี ประธานาธิบดีคนที� 35 ของสหรัฐอเมริกา 

ยานเรนเจอร์ 7 (Ranger 7)
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 ในชว่งนั �นการแขง่ขนัด้านอวกาศถกูขยบัขยาย

ไปเป็นการแขง่ขนัไปยงัดวงจนัทร์ ก้าวตอ่ไปที�ทั �งสอง

มหาอํานาจพยายามทําให้ได้ คือ การสง่ยานไปลงจอด

บนดวงจันทร์อย่างปลอดภัย  โดยในปี ค.ศ. 1966 

สหภาพโซเวียตสง่ยาน ลนูา 9 ไปลงจอดบนดวงจนัทร์

สําเร็จก่อนสหรัฐอเมริกาจะส่งยาน เซอร์เวเยอร์ 1 

(Surveyor 1) ไปลงจอดบนดวงจนัทร์ถงึสามเดือน

 ต่อมาสหรัฐอเมริกาจดัตั �งโครงการอะพอลโลขึ �น โดยมีจุดประสงค์เพื�อส่งมนุษย์ไปยงัดวงจนัทร์

ให้สําเร็จให้ได้ หลงัจากผ่านอปุสรรคต่าง ๆ มามากมาย  จนในที�สดุ วนัที� 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1969

ยานอวกาศในภารกิจอะพอลโล 11 สามารถนํามนษุย์ไปเยือนดวงจนัทร์ได้สาํเร็จเป็นครั �งแรกในประวตัศิาสตร์

ของมนษุยชาติ

ยานเซอร์เวเยอร์ 1 (Surveyor 1)



16 ภารกิจสูดวงจันทร

 ภารกิจอะพอลโล 11 มีจดุมุง่หมายหลกั คือ การสง่มนษุย์ไปยงัดวงจนัทร์เป็นครั �งแรกแล้วนํากลบัมา
ยงัโลกอยา่งปลอดภยั 

 ส่วนจุดหมายที�รองลงมาคือ การสํารวจทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคเชิงวิศวกรรม ได้แก่ ศึกษา
องค์ประกอบของลมสริุยะ ตรวจจบัการสั�นสะเทือนที�ผิวดวงจนัทร์ นํากระจกสะท้อนแสงเลเซอร์ไปวาง
ไว้บนดวงจนัทร์เพื�อวดัระยะทางจากโลกถงึดวงจนัทร์ด้วยการยิงเลเซอร์ (Laser Ranging Retroreflector) 
เก็บตวัอยา่งหินจากดวงจนัทร์กลบัมายงัโลก ถ่ายภาพพื �นผิวดวงจนัทร์ รวมถงึการถ่ายทอดสญัญาณจาก
ผิวดวงจนัทร์มายงัโลก

ภารกจิอะพอลโล 11 : กาวเลก็ ๆ  ของมนษุยบนดวงจนัทร
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ภาพจรวดแซทเทิร์น 5 (Saturn V) ขณะกําลงัปลอ่ย

ออกจากฐานยิงจรวด ในภารกิจอะพอลโล 11
เรียงจากซ้ายไปขวา  นีล อาร์มสตรอง (Neil Armstrong)

ไมเคลิ คอลลนิส์ (Michael Collins) และ บซัซ์ อลัดริน (Buzz Aldrin)

 วนัที� 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1969  ยานอวกาศในโครงการอะพอลโล 11 พร้อมด้วย

นกับนิอวกาศ 3 คนได้แก่ นีล อาร์มสตรอง (Neil Armstrong) ไมเคลิ คอลลนิส์ (Michael 

Collins) และ บซัซ์ อลัดริน (Buzz Aldrin) ถกูสง่ขึ �นสูอ่วกาศที�ศนูย์อวกาศเคนเนดี (Ken-

nedy Space Center) แหลมคานาเวอรัล ด้วยจรวดแซทเทิร์น 5 (Saturn V)  ซึ�งเป็นจรวดที�

มีความสงูเทา่ตกึ 36 ชั �น ประกอบไปด้วยจรวดยอ่ย ๆ 3 ทอ่น ทอ่นแรกใช้สร้างแรงขบัจนถงึ

ความสงู 31 กิโลเมตรจากผิวโลก ทอ่นกลางใช้สร้างแรงขบัเข้าสูว่งโคจรรอบโลก และทอ่น

สดุท้ายใช้สร้างแรงขบัดนัเพื�อสง่ยานอวกาศสูด่วงจนัทร์

NARIT
National Astronomical Research
Institute of Thailand
(Public Organization)
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ภาพเปรียบเทียบ Command Service Module (ซ้าย) กบั Lunar Module (ขวา)

ยานอวกาศนั �นแบง่ออกเป็นสองสว่นหลกั ได้แก่ 

 1. Command Service Module หรือ CSM  (ชื�อวา่ Columbia) ทําหน้าที�เป็นยานแม ่

บรรทกุลกูเรือทั �งสามคน ภายในมีระบบควบคมุหลกัและบรรจเุชื �อเพลงิที�ใช้ในการเดนิทาง  

 2. Lunar Module หรือ LM (ชื�อวา่ Eagle) เป็นยานที�จะใช้ลงจอดและทะยานขึ �นจาก

ผิวดวงจนัทร์ บรรทกุลกูเรือได้ 2 คน

 หลงัจากที�จรวดและยานอวกาศโคจรรอบโลก ได้ 1 รอบครึ�ง (2 ชั�วโมง 44 นาที) จรวด

ท่อนสดุท้ายก็ทําการจดุระเบิดเพื�อสง่ยานอวกาศให้เดินทางสูด่วงจนัทร์ แล้ว Command 

Service Module ก็หลดุออกจากจรวดแล้วประกอบตวัเองเข้ากบั Lunar Module เพื�อเดนิ

ทางตอ่

 ในวนัที� 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1969 ยานอวกาศได้เข้าสูว่งโคจรรอบดวงจนัทร์  นกับนิ

อวกาศทําการตรวจสอบระบบตา่ง ๆ ของ Lunar Module จนพร้อม
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 นีล อาร์มสตรอง และ บซัซ์ อลัดริน เข้าสู ่Lunar Module แล้วแยกตวัเพื�อลงจอดบนดวงจนัทร์ สว่น
ไมเคลิ คอลลนิส์ นั �นยงัอยูบ่น Command Service Module ที�โคจรไปรอบ ๆ ดวงจนัทร์เพื�อดแูลการ
สื�อสารจาก Lunar Module กลบัไปยงัโลก

 เนื�องจากดวงจนัทร์ไมมี่ชั �นบรรยากาศเหมือนอยา่งโลกของเรา ดงันั �นขณะที� Lunar Module คอ่ย ๆ 
เคลื�อนที�ลงสูผิ่วดวงจนัทร์จงึต้องสง่สญัญาณคลื�นไมโครเวฟสูผิ่วดวงจนัทร์แล้วตรวจจบัการสะท้อนกลบั
มาเพื�อให้รู้ตําแหนง่ของตวั Lunar Module เอง

 ระหวา่งการลงจอด คอมพิวเตอร์จะทําหน้าที�ระบตํุาแหนง่ สว่นนกับนิอวกาศต้องคอยสงัเกตสภาพ
พื �นผิวที�ลงจอดให้เหมาะสม

 ในที�สดุ วนัที� 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1969 เวลา 20:17 UTC  Lunar Module ก็ลงจอดบนดวงจนัทร์ได้
สําเร็จ ในตําแหนง่ที�มีชื�อวา่ “ทะเลแหง่ความเงียบสงบ (Sea of Tranquility)” ซึ�งเป็นที�ราบที�เกิดจากลาวา
ไหลทว่มผิวดวงจนัทร์เมื�อนานมาแล้ว

Lunar Module กําลงัร่อนลงจอด

บนพื �นผิวดวงจนัทร์ ภายในยานคือ 

นีล อาร์มสตรอง และ บซัซ์ อลัดริน

ภาพถ่ายโดยยาน LRO ที�ตําแหนง่

ลงจอดของ Lunar Module



20 ภารกิจสูดวงจันทร

 ในขณะนั �นมีผู้ชมทั�วโลกกวา่ 530 ล้านคนที�เฝ้าตดิตามการถ่ายทอดสด การก้าวลงบนดวงจนัทร์ของ
ภารกิจนี � 

 จากนั �นนกับนิคนที�สอง บซัซ์ อลัดริน ก็ตามออกมาบนดวงจนัทร์ แรงโน้มถ่วงบนดวงจนัทร์ที�ออ่น
กวา่บนผิวโลกของเรา ถงึ 6 เทา่ทําให้พวกเขาเคลื�อนไหวเหมือนภาพวิดีโอสโลวโมชั�น 

 พวกเขาปักธงชาตสิหรัฐอเมริกาไว้บนดวงจนัทร์ แล้วตดิตั �งอปุกรณ์วทิยาศาสตร์ ได้แก่ กระจกสะท้อน
เลเซอร์ เครื�องวดัลมสริุยะ และเครื�องวดัคลื�นไหวสะเทือน พร้อมทั �งเก็บตวัอยา่งหินและดนิจากดวงจนัทร์ 
จํานวน 22 กิโลกรัม

นีล อาร์มสตรอง ก้าวเท้าซ้ายเหยียบดวงจนัทร์ แล้วกลา่วคําพดูวา่

ภาพรอยเท้าของบซัซ์ อลัดริน ที�ถ่ายโดยนีล อาร์มสตรอง

“one small step for a man, one giant leap for mankind”

“ นี่เปนกาวเล็ก ๆ ของมนุษยคนหนึ่ง
แตเปนกาวที่ยิ่งใหญของมนุษยชาติ”
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ภาพบซัซ์ อลัดรินปักธงชาติอเมริกาลงบนพื �นผิวดวงจนัทร์ ถ่ายโดยนีล อาร์มสตรอง

Command Service Module ที�ใช้ในภารกิจอะพอลโล

 นอกจากนี �ทั �งสองคนได้ทิ �งสิ�งของไว้บนดวงจนัทร์ ได้แก่ แผน่ดสิก์ข้อมลูข้อความจากประเทศตา่ง ๆ
ทั�วโลก  แผน่ป้ายของโครงการการอะพอลโล 1 เหรียญจากนกับนิอวกาศรัสเซีย และสญัลกัษณ์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา

21ภารกิจสูดวงจันทร
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สภาพของ Command Module  ภายหลงัจากตกลงมาถงึพื �นโลก

Command Module ของอะพอลโล 11 ที�กําลงัลอยอยูใ่น
มหาสมทุรแปซฟิิก ขณะที�ทหารเรือสหรัฐอเมริกา 4 นาย

กําลงัเข้าชว่ยเหลือนกับนิอวกาศ

 นกับินอวกาศทั �งสองปฏิบตัิภารกิจอยู่บนดวงจนัทร์

เป็นระยะเวลา 21 ชั�วโมง 36 นาที ซึ�งรวมเวลาหลบั

อีก 7 ชั�วโมงแล้ว เมื�อภารกิจทกุอย่างเสร็จสิ �น วนัที� 21 

กรกฎาคม ค.ศ. 1969 นีล อาร์มสตรอง และบซัซ์ อลัดริน 

เดนิทางออกจากผิวดวงจนัทร์เข้าสูว่งโคจรรอบดวงจนัทร์ด้วย

Lunar Module สว่นบนซึ�งจะทําการจดุระเบดิสร้างแรงขบัดนั

โดยทิ �งฐานของ Lunar Module ไว้บนพื �นผิวดวงจนัทร์ 

 วนัที� 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1969 ยาน

อวกาศในโครงการอะพอลโล 11 เข้าสูช่ั �น

บรรยากาศโลกด้วยความเร็ว 11 กิโลเมตร

ต่อวินาที การออกแบบชั �นกันความร้อน

ช่วยให้ยานอวกาศไม่ถูกเผาไหม้ไปเสียก่อน

แล้วตกสู่มหาสมทุรแปซิฟิกอย่างปลอดภยั

ในที�สดุ

 ทั �งหมดนี �เป็นภาพรวมของภารกิจ

อะพอลโล 11

 ภารกิจประวัติศาสตร์ที�ส่งมนุษย์ไป

ยืนอยูบ่นดวงจนัทร์ได้เป็นครั �งแรก

โดยทิ �งฐานของ Lunar Module ไว้บนพื �นผิวดวงจนัทร์ 

รูหรือไม

ก่อนจะส่งมนุษย์คนแรกไปเหยียบ
ดวงจนัทร์ มีสตัว์นบัสิบชนิดที�ถกูสง่ไป
ในอวกาศ ได้แก่ หน ู สนุขั แมว ลงิ 
แมลงวนั แมงมมุ กบ เตา่ นิวท์ หมีนํ �า
เพื�อทดสอบความปลอดภัยของนกับิน
อวกาศในสภาวะต่าง ๆ สตัว์เหล่านี �
ช่วยให้มนุษยชาติได้เรียนรู้และเข้าใจ
สภาวะไร้นํ �าหนกัมาจนถงึปัจจบุนั

(แรงโน้มถ่วงบนผิวดวงจันทร์ตํ�ากว่าโลก

ทําให้ไม่จําเป็นต้องสร้างแรงขับมากมาย

เหมือนจรวดบนโลก) จากนั �น Lunar Module 

สว่นบนได้เชื�อมตอ่กบั Command Service 

Module ที�โคจรรออยู่แล้ว ทําการย้าย

สิ�งตา่ง ๆ ที�จําเป็นต้องนํากลบัโลก เชน่ หิน

จากดวงจนัทร์ มายงั Command Service 

Module  แล้วจงึปลด Lunar Module ส่วน

บนให้ตกกลบัไปยังผิวดวงจันทร์ จากนั �น

ทั �งสามก็เดนิทางกลบัสูโ่ลก
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ภาพขบวนพาเหรดเฉลมิฉลองความสําเร็จของภารกิจ Apollo 11 ภายในเมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ภาพภายในศูนย์ควบคุมหลัก

ขณะที�นักบินอวกาศสามารถ

สัมผัสบนผืนมหาสมุทรได้อย่าง

ปลอดภยั
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แผนภาพการเดนิทางไปดวงจนัทร์ด้วยจรวดแซทเทิร์น 5 ซึ�งเป็นจรวดที�ใช้ในทกุภารกิจอะพอลโล

24 ภารกิจสูดวงจันทร
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หินจากดวงจนัทรบอกอะไรกบัเรา ?

 หลงัจากนกับนิอวกาศในภารกิจอะพอลโล 11 นําหินจากดวงจนัทร์กลบัมายงัโลก มีการค้นพบแร่ใหม่
3 ชนิดนั�นคือ Pyroxferroite, Tranquillityite ซึ�งถูกตั �งชื�อตาม Mare Tranquillitatis บริเวณที�ยาน
อะพอลโล 11 ลงจอด, และ Armalcolite ที�ถกูตั �งตามชื�อตวัอกัษรแรกของชื�อนกับินอวกาศทั �งสาม
Armstrong Aldrin และ Collins

 การวิเคราะห์องค์ประกอบของหินจากดวงจนัทร์อยา่งละเอียดทําให้นกัวิทยาศาสตร์พบวา่ไอโซโทป
ออกซิเจนของหินจากดวงจนัทร์มีความแตกต่างจากหินบนโลกเล็กน้อย กล่าวคือ หินจากดวงจนัทร์มี
อตัราสว่น ออกซเิจน (O-17) มากกวา่หินบนโลก ราว 12 ในล้านสว่น

 ภารกิจอะพอลโลครั �งถดั ๆ มาก็มีการนํา
หินจากดวงจันทร์กลับมายังโลกเพิ�มเติมเพื�อ
วิเคราะห์ทําให้นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐาน
เกี�ยวกบัการกําเนิดของดวงจนัทร์ จากอตัราสว่น
ของไอโซโทปในหินเหลา่นั �น

 ธาตุแต่ละชนิดล้วนมีจํานวนโปรตอนเท่า
กนั แตมี่จํานวนนิวตรอนที�แตกตา่งกนัได้ ซึ�งเรา
เรียกธาตุที�มีจํานวนนิวตรอนแตกต่างกันนี �ว่า
เป็นไอโซโทปกนัแร่ armalcolite ขนาด 5 มิลลเิมตร

ตวัอยา่งหินดวงจนัทร์ที�นํากลบัมาในโครงการอะพอลโล 16 (ซ้าย)

และโครงการอะพอลโล 17 (ขวา) ทั �งสองโครงการเกิดขึ �นภายในปี ค.ศ. 1972



 อีกหนึ�งกรณีศกึษาที�นา่สนใจ คือ เมื�อปลาย

เดือนมกราคม ค.ศ. 2019 ทีมนักวิทยาศาสตร์

ตีพิมพ์ผลการวิเคราะห์หินดวงจนัทร์ที�นํากลบัมา

จากโครงการ Apollo 14 ตั �งแตปี่ ค.ศ. 1971  พบ

ว่าในตัวอย่างเหล่านั �นมีเศษหินเก่าแก่โบราณ

จากบนโลกอยู่ สนันิษฐานว่ามนักระเด็นไปอยู่

บนดวงจันทร์เนื�องจากโลกของเราถูกชนโดย

ดาวเคราะห์น้อยหรือดาวหางอยา่งรุนแรงเมื�อ 4 

พนัล้านปีก่อน ซึ�งในตอนนั �นดวงจนัทร์อยูใ่กล้กบั

โลกมากกวา่นี �ประมาณ 3 เทา่แร่ Armalcolite ขนาด 5 มิลลเิมตร

 เหตุที�นักวิทยาศาสตร์รู้ว่ามันเป็นหินจากโลกเพราะเมื�อวิเคราะห์องค์ประกอบแล้วพบว่ามัน
ประกอบด้วยแร่ควอตซ์ แร่เฟลด์สปาร์ (feldspar) และแร่อื�นๆ ที�พบทั�วไปบนโลกของเราแตห่ายากมาก
บนดวงจันทร์ นอกจากนี �ลกัษณะของผลึกยังบ่งชี �ว่าหินก้อนนี �เกิดจากการะบวนการทางธรณีบนโลก
ที�ระดบัความลกึ 20 กิโลเมตรใต้ผิวโลก 

        นกัวิทยาศาสตร์เชื�อวา่อกุกาบาตที�ชนโลกอยา่งรุนแรงทําให้มีเศษหินบนโลกปลวิไปตกบนดวงจนัทร์
จํานวนหนึ�ง จากนั �นจงึถกูกลบฝังด้วยอกุกาบาตที�พุง่ชนผิวดวงจนัทร์

 อยา่งไรก็ตาม ยงัมีความเป็นไปได้วา่หินก้อนนี �เกิดขึ �นบนดวงจนัทร์ แตอ่าจเกิดภายใต้สภาพแวดล้อม
ที�แตกต่างจากหินส่วนใหญ่ เช่น เกิดขึ �นใต้ผิวดวงจนัทร์ที�ระดบัความลกึมาก ๆ  และด้วยความที�มนัเป็น
หินตวัอยา่งแรกที�มีลกัษณะเชน่นี �ทําให้ยากตอ่การสรุปผล 

อัตราส่วนไอโซโทปออกซเิจนที�แตกต่างกันนี �บ่งบอกอะไร? 

 ทฤษฎีการกําเนิดดวงจนัทร์ที�นกัวิทยาศาสตร์เชื�อถือที�สดุ คือ ทฤษฎีการชนครั �งใหญ่  ซึ�งหากทฤษฎี
นี �เป็นจริง ดวงจนัทร์ควรมีองค์ประกอบเกือบจะเหมือนโลกของเรา  โดยมีความแตกตา่งออกไปเลก็น้อย
ซึ�งตรงกบัผลการวิเคราะห์หินจากดวงจนัทร์

 อยา่งไรก็ตาม นกัวทิยาศาสตร์จํานวนหนึ�งยงัไมถ่งึขั �นปักใจเชื�อเตม็ร้อย ผู้ เชี�ยวชาญบางคนให้ความ
เหน็วา่ความแตกตา่งที�วดัได้นี �น้อยเกินกวา่จะนบัเป็นข้อบง่ชี �ถงึต้นกําเนิดดวงจนัทร์ 

 นกัวิจยับางคนระบวุา่ ตวัอยา่งหินจากดวงจนัทร์ที�เก็บมาได้จากโครงการอะพอลโล มาจากพื �นผิว
ดวงจนัทร์ 3 ตําแหนง่ ซึ�งในเชิงสถิตนิั �นนบัวา่น้อยเกินกวา่จะใช้เป็นตวัอยา่งของดวงจนัทร์ทั �งดวง

 ข้อสงัเกตเพิ�มเติมคือ นกัวิจยับางคนเสนอว่าควรทําการตรวจสอบไอโซโทปของธาตอืุ�น ๆ อย่าง
ไทเทเนียม หรือ ซลิคิอน ซึ�งแตเ่ดิมเคยตรวจวดัอตัราสว่นไอโซโทปได้เหมือนกบัหินบนโลก แตห่ากตรวจ
ละเอียดมาก ๆ อาจได้ผลลพัธ์ที�ชดัเจนขึ �น

26 ภารกิจสูดวงจันทร
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ภารกิจสํารวจดวงจันทร

ประเภทยาน : ยานโคจรรอบดาว (Orbiter)
หน่วยงาน : องค์การบริหารการบนิอวกาศ
    สหรัฐอเมริกา (NASA)
ส่งขึ �นสู่อวกาศ : 18 มิถนุายน ค.ศ. 2009 
  เก็บข้อมูลเพื�อวางแผนโครงการสํารวจดวง
จนัทร์ของสหรัฐอเมริกาในอนาคต
  ทําแผนที�เพื�อหาพื �นที�ลงจอด 
  ค้นหาทรัพยากรธรรมชาตทีิ�อาจเป็นประโยชน์ 
  ศกึษาสภาพการแผรั่งสีบนดวงจนัทร์ 
  ทําแผนที�พื �นผิวดวงจนัทร์ 3 มิต ิและถ่ายภาพ
  พื �นผิวความละเอียดสงู 

ประเภทยาน : ยานโคจรรอบดาว (Orbiter)
หน่วยงาน : องค์การบริหารการบนิอวกาศ
    สหรัฐอเมริกา (NASA)
ส่งขึ �นสู่อวกาศ : 18 มิถนุายน ค.ศ. 2009
  สง่ไปพร้อมกบัยาน LRO
  ศกึษาหลมุอกุกาบาตบริเวณขั �วของดวงจนัทร์ 
  ซึ�งเป็นหลมุที�แสงจากดวงอาทิตย์สอ่งไปไมถ่ึง
  ใช้จรวดเซนทอร์พุง่ชนที�หลมุอกุกาบาต ให้สาร
  ฟุ้ งกระจายเหนือพื �นผิว แล้วเคลื�อนที�ตดัผา่น
  เพื�อเก็บข้อมลู
  ค้นพบนํ �าแขง็ที�หลมุอกุกาบาต Cabeus บริเวณ
  ขั �วใต้ของดวงจนัทร์

ลูนาร รีคอนเนสเซนส ออรบิเทอร (Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO)

ดาวเทียมแอลครอส (Lunar CRater Observation and Sensing Satellite : LCROSS)

ยานที่กําลังปฏิบัติภารกิจอยู
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ประเภทยาน : ฉางเออ๋ 3 เป็นยานลงจอด (Lander), ยวี�ทูเ่ป็นยานเคลื�อนที�ได้ (Rover)
หน่วยงาน : องค์การอวกาศแหง่ชาตจีิน (CNSA)
ส่งขึ �นสู่อวกาศ : 1 ธนัวาคม ค.ศ. 2013 
    ยวี�ทูเ่ป็นรถขนาดเลก็บรรจอุยูใ่นตวัยานฉางเออ๋ 3 
    ทดสอบการลงจอดและเทคโนโลยีรถหุน่ยนต์ 
    สํารวจสภาพทางธรณีวิทยาของพื �นผิวดวงจนัทร์ 
    ศกึษาสภาพของพลาสมาในอวกาศบริเวณดวงจนัทร์ 
    ศกึษาวตัถทุ้องฟ้าตา่ง ๆ จากพื �นผิวดวงจนัทร์

ประเภทยาน : ยานโคจรรอบดาว (Orbiter)
หน่วยงาน : องค์การอวกาศแหง่ชาตจีิน (CNSA)
ส่งขึ �นสู่อวกาศ : 23 ตลุาคม ค.ศ. 2015 
    ยานต้นแบบเพื�อทดสอบเทคโนโลยีในภารกิจฉางเออ๋ 5 ซึ�งมีกําหนดจะขึ �นสู่
    อวกาศภายในปี ค.ศ. 2019 
    ทดสอบการสง่แคปซลูจากดวงจนัทร์กลบัมายงัโลกได้สาํเร็จในปี ค.ศ. 2015
    สว่น Service Module ของยานมีการขยายภารกิจให้โคจรรอบดวงจนัทร์
    เพื�อหาตําแหนง่ลงจอดของภารกิจในอนาคต

ฉางเออ 3 (Chang’e 3) และยวี่ทู (Yutu)

ฉางเออ 5-ที 1 (Chang’e 5-T1)
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ประเภทยาน : ยานโคจรรอบดาว (Orbiter)
หน่วยงาน : องค์การอวกาศแหง่ชาตจีิน (CNSA)
ส่งขึ �นสู่อวกาศ : 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 
    โคจรรอบดวงจันทร์เพื�อเป็นตวักลางในการติดต่อสื�อสารระหว่างยาน
    ฉางเออ๋ 4 ยวี�ทู ่2 กบัสถานีบนพื �นโลก

ประเภทยาน : ยานโคจรรอบดาว (Orbiter)
หน่วยงาน : องค์การอวกาศแหง่ชาตจีิน (CNSA)
ส่งขึ �นสู่อวกาศ : 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 
    ดาวเทียมฝาแฝดขนาดเลก็ คือ หลงเจียง 1 และหลงเจียง 2
    หลงเจียง 1 ล้มเหลวในการโคจรรอบดวงจนัทร์
    ศกึษาคลื�นวิทยคุวามถี�ตํ�า (1 - 30 เมกะเฮิร์ตซ์) จากวตัถอุวกาศ

เชวี่ยเฉียว (Queqiao)

หลงเจียง 2 (LONGJIANG 2)
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ฉางเออ 4 (Chang’e 4) และยวี่ทู 2 (Yutu 2)

ประเภทยาน : ฉางเออ๋ 4 เป็นยานลงจอด (Lander), ยวี�ทู ่2 เป็นยานเคลื�อนที�ได้ (Rover)
หน่วยงาน : องค์การอวกาศแหง่ชาตจีิน (CNSA)
ส่งขึ �นสู่อวกาศ : 8 ธนัวาคม ค.ศ. 2018 
    รุ่นปรับปรุงของฉางเออ๋ 3
    ยานสํารวจลําแรกที�ลงจอดบนด้านไกลของดวงจนัทร์
    ศกึษาดาราศาสตร์ในชว่งคลื�นวิทยคุวามถี�ตํ�า 
    ตรวจสอบแร่และรังสี 
    ศกึษาคลื�นไหวสะเทือน ศกึษารังสีคอสมิก 
    ทดลองทางชีววทิยา ภายในยานลงจอดจะมีกลอ่ง “ชีวาลยัจิ�ว” มีการทดลอง 
    ฟักไขข่องหนอนไหมและปลกูเมลด็พืชบางชนิด

NARIT
National Astronomical Research
Institute of Thailand
(Public Organization)
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โครงการสํารวจดวงจันทรในอนาคต
การสงยานไปสํารวจดวงจันทร 

จันทรายาน 2 (Chandrayaan-2)

คาดวาจะสงขึ้นสูอวกาศวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 2019
 เป็นยานสาํรวจดวงจนัทร์ลาํที�สองตอ่จากยาน จนัทรายาน 1 (Chandrayaan-1) ของประเทศ
อินเดีย โดยองค์การวิจยัอวกาศแหง่อินเดีย (ISRO) ประกอบด้วยยานโคจรรอบ และยานสํารวจ
ภาคพื �น มีแผนลงจอดบริเวณใกล้กบัขั �วใต้ของดวงจนัทร์ระหวา่งหลมุอกุกาบาต Manzinus C 
กบั Simpelius N

 หากสาํเร็จจะเป็นยานลาํแรกที�สามารถลงจอดบริเวณใกล้กบัขั �วใต้ได้ มีภารกิจเพื�อวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมี ทดสอบเทคโนโลยี และการทดลองใหม่ๆ  บนพื �นผิวของดวงจนัทร์
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ฉางเออ 5 (Chang’e 5)

คาดวาจะสงขึน้สูอวกาศเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 2019
 เป็นยานสํารวจดวงจนัทร์ของประเทศจีน ที�ทําภารกิจตอ่จากยาน Chang’e 4 ประกอบด้วยยานลง
จอด และยานเก็บตวัอยา่ง ภารกิจหลกัคือการเก็บตวัอยา่งของดนิ และหินบนพื �นผิวดวงจนัทร์อยา่งน้อย 2 
กิโลกรัม กลบัสูโ่ลกเป็นครั �งแรกเพื�อทําการวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป

Smart Lander for Investigating Moon (SLIM)

คาดวาจะสงขึ้นสูอวกาศในป ค.ศ. 2021
 เป็นยานสําหรับภารกิจดวงจนัทร์ครั �งแรกของประเทศญี�ปุ่ น โดยองค์การวิจยัและพฒันาการสํารวจ
อวกาศญี�ปุ่ น (JAXA) 

 ยานลาํนี �มีเป้าหมายที�จะลงจอดอยา่งนุม่นวลและแมน่ยําที�สดุใกล้กบับริเวณหลมุ Marius Hills Hole 
ที�มีลกัษณะเป็นท่อลาวา โดยคลาดเคลื�อนในระยะไม่เกิน 100 เมตร พร้อมทั �งมีระบบที�สามารถจดจํา
หลมุอกุกาบาตได้โดยใช้เทคโนโลยีเชน่เดียวกบัระบบจดจําใบหน้า ในการระบตํุาแหนง่ปัจจบุนัจากข้อมลู
ที�รวบรวมโดยยาน SELENE (Kaguya) เพื�อพฒันาระบบลงจอดและพฒันาเทคโนโลยีสําหรับโครงการ
สํารวจอากาศในอนาคต
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The Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO)

คาดวาจะสงขึ้นสูอวกาศในป ค.ศ. 2021
 เป็นยานสํารวจโคจรรอบดวงจนัทร์ของประเทศเกาหลีใต้ โดยสถาบนัวิจยัการบินอวกาศ
สาธารณรัฐเกาหล ี (KARI) มีภารกิจเพื�อสาํรวจองค์ประกอบของพื �นผิวบนดวงจนัทร์อยา่งนํ �าแข็ง 
และธาตตุ่างๆ เพื�อทําแผนที�ภมิูประเทศเตรียมพร้อมสําหรับการเลือกจดุลงจอดบนดวงจนัทร์ 
และนําไปสูก่ารพฒันาเทคโนโลยีสําหรับการสํารวจดวงจนัทร์ในอนาคต
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Autonomous Landing and Navigation Module (ALINA)

คาดวาจะสงขึ้นสูอวกาศในป ค.ศ. 2021
 เป็นภารกิจดวงจนัทร์จากบริษัทเอกชน PTScientists GmbH ที�เกิดจากการรวมกลุม่นกัวิทยาศาสตร์ 

และวิศวกรในประเทศเยอรมนี ซึ�งเคยร่วมเข้าแขง่ขนัโครงการ Google Lunar X-Prize และเสร็จสิ �นลงโดย

ไมมี่ผู้ชนะ แตที่มยงัคงสานตอ่เป้าหมายภารกิจสํารวจดวงจนัทร์ตอ่ไป ภารกิจนี �ประกอบด้วยยานหลกัหนึ�งลํา 

และยานเคลื�อนที�สองลําที�ได้รับการสนบัสนนุโดย Audi มีภารกิจเพื�อศกึษาการลงจอดบนดวงจนัทร์ โดย

จะลงจอดบริเวณหบุเขา Taurus–Littrow และทําการถ่ายภาพด้วยกล้อง 3 มิต ิพร้อมทั �งสง่ข้อมลูกลบัมา

วิเคราะห์ยงัโลกตอ่ไป

ฉางเออ 6 (Chang’e 6)

คาดวาจะสงขึ้นสูอวกาศในป ค.ศ. 2023

 เป็นยานสํารวจดวงจนัทร์ของประเทศจีน

ถกูสร้างมาให้คล้ายกบัยาน Chang’e 5 เพื�อ

เป็นยานสํารองหากภารกิจล้มเหลว ภารกิจหลกั

คือการเก็บตวัอย่างบริเวณขั �วใต้ด้านใกล้ หรือ

ด้านไกลของดวงจนัทร์ หลงัจากเก็บตวัอยา่งแล้ว 

ยานจะส่งตัวอย่างต่อไปยังยานที�โคจรรอบ

ดวงจนัทร์ และส่งกลบัมายงัโลก เพื�อวิเคราะห์

ข้อมลูตอ่ไป
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การสงมนุษย ไปดวงจันทร

DearMoon Project

คาดวาจะสงขึ้นสูอวกาศในป ค.ศ. 2023
 เป็นโครงการทอ่งเที�ยวดวงจนัทร์ โดยจรวด Big Falcon Rocket (BFR) ของบริษัท SpaceX ร่วม
สนบัสนนุโดยยซูาก ุ มาเอซาวะ (Yusaku Maezawa) มหาเศรษฐีเจ้าของธรุกิจขายแฟชั�นออนไลน์ ZOZO 
ซึ�งเหมาเที�ยวบนินี �ทั �งหมด และคดัเลอืกศลิปินทั�วโลกในหลายสาขา อาทิ จิตรกร ชา่งแกะสลกั ดีไซน์เนอร์  
สถาปนิก ฯลฯ จํานวน 6-8 คน ร่วมเดนิทางไปด้วยและออกคา่ใช้จา่ยให้ทั �งหมด ถือเป็นนกัทอ่งเที�ยวกลุม่
แรกที�จะไปโคจรรอบดวงจนัทร์ โดยคาดหวงัวา่ ศลิปินที�ร่วมเดนิทางไปกบัเขาจะนําประสบการณ์เดนิทางไป
ดวงจนัทร์ในครั �งนี � มาสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ เพื�อสร้างแรงบนัดาลใจ  ตอ่ยอดจินตนาการและความฝันของ
คนอื�น ๆ ให้หลงรักดวงจนัทร์เหมือนกบัเขาเมื�อครั �งยงัเป็นเดก็
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โครงการ Artemis

คาดวาจะสงขึ้นสูอวกาศในป ค.ศ. 2024
 เป็นโครงการที�จะสง่มนษุย์กลบัไปยงัดวงจนัทร์อีกครั �งภายในปี ค.ศ. 2024 ด้วยมนษุย์อวกาศหญิง
คนแรก และชายคนตอ่ไป บนพื �นผิวบริเวณที�ยงัไมเ่คยมีมนษุย์ไปเยือนมาก่อนนั�นคือ ขั �วใต้ของดวงจนัทร์ 

 เป็นก้าวแรกของการเริ�มสาํรวจอวกาศในยคุตอ่ไป ภารกิจหลกัคือการค้นหานํ �าแขง็ปริมาณหลายล้าน
ตนัที�อาจอยู่บริเวณขั �วใต้ของดวงจนัทร์ และอาจสามารถใช้แหล่งทรัพยากรบนดวงจนัทร์เป็นเชื �อเพลิง
สําหรับการสํารวจอวกาศในอนาคตได้ เพื�อให้สามารถเดินทางในอวกาศด้วยระยะทางที�ไกลขึ �นอย่าง
การไปดาวองัคาร นอกจากนี �ยงัเป็นแรงบนัดาลใจสําหรับคนรุ่นหลงั เหมือนความสําเร็จของโครงการ
อะพอลโล ที�นําไปสูก่ารปฎิวตัใินด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถงึความหลงใหลในการสํารวจอวกาศ 
เพื�อค้นพบสิ�งใหม ่ๆ ตอ่ไปในอนาคต

Federation

คาดวาจะสงขึ้นสูอวกาศในป ค.ศ. 2024
 เรียกอีกชื�อวา่ PPTS (Prospective Piloted 
Transport System) เป็นโครงการโดยองค์การ
อวกาศสหพนัธรัฐรัสเซีย (Roscosmos) เพื�อพฒันา
ยานขนส่งรุ่นใหม่ที�สามารถนํากลบัมาใช้ซํ �าได้
แทนที�ยานรุ่นเก่าที�ใช้มายาวนานอย่างโซยุซ
ยานสามารถบรรทกุลกูเรือได้ 4 คน สามารถใช้
ในการขนส่งนักบินอวกาศไปยังวงโคจรตํ�า

รอบโลกเพื�อทําภารกิจได้ยาวนานถงึ 30 วนั และหากเชื�อมตอ่กบัสถานีอวกาศนานาชาตจิะอยูใ่นอวกาศ
ได้นานถงึ 1 ปี ซึ�งมากกวา่ยานโซยซุถงึสองเทา่ ในอนาคตยานลํานี �จะสง่นกับนิอวกาศไปยงัวงโคจรของ
ดวงจนัทร์ สําหรับแผนสร้างสถานีอวกาศแหง่ใหมต่อ่ไป
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 อะพอลโล 17 เป็นภารกิจ ที�สง่มนษุย์ไปดวงจนัทร์เป็นครั �งที� 6 และครั �งสดุท้ายของโครงการ

ฃอะพอลโล ยานถกูสง่ขึ �นสูอ่วกาศเมื�อวนัที� 7 ธนัวาคม ค.ศ. 1972 ประกอบด้วยลกูเรือ 3 คน คือ

ยจีูน เซอร์นนั, โรนลัด์ อีแวนส์ และ แฮร์ริสนั ชมิท 

 หลงัจากจบภารกิจนี �สหรัฐอเมริกาก็เข้าสูส่งครามเวียดนาม ทําให้โครงการถกูยกเลกิไปในที�สดุ

และไม่มีการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์อีกเลยเนื�องจากหลากหลายเหตุผล เช่น ความคุ้มค่าทาง

วิทยาศาสตร์ และคา่ใช้จา่ยมหาศาล จงึทําให้หุน่ยนต์เป็นทางเลือกที�ดีกวา่ 

 หลงัจากโครงการอะพอลโลได้ยตุลิง นาซาจงึทุม่งบประมาณที�มีให้กบัโครงการสาํรวจอวกาศ

มากมายหลายด้าน เชน่ การสง่หุน่ยนต์ไปสํารวจดาวองัคาร สํารวจดาวพลโูต และภารกิจสง่ยาน

สํารวจอื�น ๆ อีกทั�วทั �งระบบสริุยะ ถงึแม้วา่จะไมมี่การสง่มนษุย์ไปเหยียบดวงจนัทร์อีกแล้ว นาซา

ยงัส่งมนษุย์ไปทําภารกิจอื�นในอวกาศอีกกว่าร้อยภารกิจ อย่างไรก็ตามก้าวเล็ก ๆ ก้าวแรก บน

ดวงจนัทร์ของภารกิจอะพอลโล 11 ก็ยงัคงเป็นก้าวครั �งสําคญัของมวลมนษุยชาต ิพลกิโฉมความรู้

ที�เราไมเ่คยคาดคดิมาก่อน ชว่ยสร้างความหวงั และแรงบนัดาลใจให้กบัคนรุ่นหลงัตอ่ไป

ภาพถ่ายนกับนิอวกาศในภารกิจอะพอลโล 17
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รายชื่อภารกิจตาง ๆ ภายในโครงการอะพอลโล

ชือ่ภารกจิ วนั / เดอืน / ค.ศ. รายชือ่มนษุยอวกาศ สรปุภารกจิ

AS-201 26 ก.พ. 1966 - ทดสอบเทคโนโลยี

AS-203 5 ก.ค. 1966 - ทดสอบเทคโนโลยี

AS-202 25 ส.ค. 1966 - ทดสอบเทคโนโลยี

อะพอลโล 1

(AS-204)
21 ก.พ. 1967

กสั กริสซอม

เอด็ ไวท์

โรเจอร์ บี แชฟฟี

ภารกิจล้มเหลว

นกับนิอวกาศเสยีชีวิต

อะพอลโล 2 (AS-205) ส.ค. 1967

วอลล ีเชอรา

วอลต์ คนันิงแฮม

ดอน ไอเซอเลอ

ถกูยกเลกิ

อะพอลโล 3 (AS-207/208) 1967 - ถกูยกเลกิ 

อะพอลโล 4 9 พ.ย. 1967 - ทดสอบเทคโนโลยี

อะพอลโล 5 22-23 ม.ค. 1968 - ทดสอบเทคโนโลยี

อะพอลโล 6 4 เม.ย. 1968 - ทดสอบเทคโนโลยี

อะพอลโล 7 11-22 ต.ค. 1968

วอลล ีเชอรา

วอลต์ คนันิงแฮม

ดอน ไอเซอเลอ

ทดสอบเทคโนโลยี

และโคจรรอบโลก

อะพอลโล 8 21-27 ธ.ค. 1968

ฟรังค์ โบรมนั

เจมส์ โลเวลล์

วลิเลยีม แอนเดอส์

โคจรรอบดวงจนัทร์สาํเร็จ

อะพอลโล 9 3-13 มี.ค. 1969

เจมส์ แมคดวิิต

เดวดิ สกอต

รัสเซลล์ ชไวคาร์ท

ทดสอบเทคโนโลยี

ยานบงัคบัการ

อะพอลโล 10 18-26 พ.ค. 1969

ทอมสั สแตฟฟอร์ด

จอห์น ยงั

ยจีูน เซอร์นนั

ทดสอบเทคโนโลยีการลงจอด
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อะพอลโล 11 16-24 ก.ค. 1969

นีล อาร์มสตรอง

ไมเคลิ คอลลนิส์

บซัซ์ อลัดริน

สง่มนษุย์คนแรกไปดวงจนัทร์

สาํเร็จ

อะพอลโล 12 14-24 พ.ย. 1969

พีท คอนราด

ริชาร์ด เอฟ กอร์ดอน จเูนียร์

อลนั บีน

สง่มนษุย์ไปดวงจนัทร์ครั �งที� 2 

สาํเร็จ

อะพอลโล 13 11-17 เม.ย. 1970

เจมส์ โลเวลล์

แจ็ค สไวเกิร์ท

เฟรด ไฮส์

ภารกิจล้มเหลวระหวา่งเดนิทาง 

นกับนิอวกาศร่อนลงฉกุเฉิน

อะพอลโล 14 31 ม.ค. - 9 ก.พ. 1971

อลนั เชพาร์ด

สจวต โรซา

เอด็การ์ มิตเชล

สง่มนษุย์ไปดวงจนัทร์ครั �งที� 3 

สาํเร็จ

อะพอลโล 15 26 ก.ค. - 7 ส.ค. 1971

เดวิด สกอต

อลัเฟรด วอร์เดน

เจมส์ เออร์วิน

สง่มนษุย์ไปดวงจนัทร์ครั �งที� 4 
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ภารกิจสํารวจดวงจนัทร์ทั �งหมดตั �งแตอ่ดีตจนถงึปัจจบุนั (ข้อมลูวนัที� 10 มิถนุายน ค.ศ. 2019)

มนุษย ไดประโยชนอะไรบางจากการไปสํารวจดวงจันทร

 ในโครงการสาํรวจอวกาศที�ผา่นมา ทําให้เกิดการระดมความรู้และความสามารถจากนกัวิทยาศาสตร์
ทั�วทกุมมุโลก เพื�อเพิ�มขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีในช่วงเวลานั �นให้มีประสิทธิภาพสงูที�สดุ
เท่าที�จะเป็นไปได้ ซึ�งในปัจจบุนัเทคโนโลยีหลายอยา่งถกูสง่ผา่นและนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวนัมากมาย 
ทั �งด้านการสื�อสาร การสํารวจทรัพยากร การแพทย์ อตุสาหกรรมอื�นอีกจํานวนมากที�ทําให้การใช้ชีวิตใน
ปัจจบุนัสะดวกสบายมากขึ �น มาดกูนัวา่ ในชว่งยคุของโครงการอะพอลโล มีเทคโนโลยีใดบ้างที�เข้ามาเป็น
สว่นหนึ�งและรายล้อมของเราโดยไมรู้่ตวั 
 
 1. เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร (CAT scanner) : ในชว่งกลางปี ค.ศ. 1960 โครงการอะพอลโล
ได้พฒันาเทคนิคสร้างภาพถ่ายที�เรียกวา่ “การประมวลผลภาพถ่ายดจิิตอล (Digital image Processing)” 
เพื�อให้คอมพิวเตอร์ช่วยปรับปรุงภาพถ่ายดวงจนัทร์
ให้ดีขึ �น ซึ�งปัจจบุนัเทคนิคดงักลา่วถกูนํามาประยกุต์
ใช้อยา่งกว้างขวาง โดยเฉพาะทางการแพทย์ ในการ
ประมวลผลภาพถ่ายภายอวยัวะในร่างกายเพื�อช่วย
ในการวินิจฉยัโรค ที�รู้จกักนัดีจากเครื�องมือที�เรียกวา่ 
CT Scan และ MRI

 2. คอมพิวเตอร ไมโครชิป (Computer 
microchip) : ภารกิจส่งยานอะพอลโลขึ �นสู่

อวกาศ ขนาด นํ �าหนกั ประสทิธิภาพของอปุกรณ์

เป็นสิ�งที�นกัวิทยาศาสตร์ให้ความสําคญัอย่างมาก

อุปกรณ์ต่าง ๆ จึงถูกจํากัดขนาดและพฒันา

ประสิท ธิภาพใ ห้มาก ที� สุด  ไม่ เ ว้นแ ม้แต ่

คอมพิวเตอร์ที�เป็นเสมือนสมองสําหรับสั�งการ

ภายในยานอวกาศก็ยังต้องลดให้เล็กลง รวม

ถึงพลงังานไฟฟ้าที�จํากดั ซึ�งทกุวนันี �เทคโนโลยี

ไมโครชิปเป็นหวัใจหลกัของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

แทบ็เลต็ โทรศพัท์มือถือ เป็นต้น
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 3. เครื่องมือไรสาย (Cordless tools) : 
ถ้านกับินอวกาศจะเก็บตวัอย่างหินบนดวงจนัทร์ 

แต่ต้องพกสว่านที�ใช้สายไฟขึ �นไปด้วยในอวกาศ 

คงจะเป็นเรื�องที�ยุง่ยากไมน้่อย หนึ�งสิ�งที�เราใช้งาน

จนเคยชินแต่อาจไม่รู้มาก่อนเลยว่าเริ�มขึ �นจาก

เทคโนโลยีอวกาศ คือเครื�องมือและอปุกรณ์ไร้

สาย เชน่ เครื�องดดูฝุ่ น สวา่น และตอ่มากลาย

เป็นอปุกรณ์ชาร์จแบตเตอร์รี�  ที�พบเห็นได้ทั�วไป

ในท้องตลาด

 4. เครื่องวัดอุณหภูมิในชองหู (Ear ther-
mometer) : เทอร์โมมิเตอร์วดัอณุหภมิูร่างกาย

ในคลีนิคและโรงพยาบาลถูกพัฒนาขึ �นจาก

อุปกรณ์ดาวเทียมที�ใช้สําหรับวัดอุณหภูมิของ

ดาวฤกษ์และวตัถทุ้องฟ้าอื�น ๆ จากการแผ่รังสี 

เทคโนโลยีเดียวกนันี �ถกูนํามาประยกุต์ใช้สําหรับ

วัดปริมาณพลังงานหรือความร้อนภายในหู

เพื�อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ซึ�งสะดวกและ

รวดเร็วสําหรับการใช้งานทางการแพทย์
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 5. อาหารแชแข็ง/อาหารแหง (Freeze-
dried food) : อาหาร คือสิ�งที�จําเป็นอยา่งมาก

สาํหรับการเดนิทางที�ยาวนานในอวกาศ อาหารแห้ง

ที�สามารถเก็บไว้ได้นาน พกพาสะดวก ทานง่าย 

และประกอบด้วยสารอาหารที�มีประโยชน์ครบถ้วน 

จึงถูกคิดค้นขึ �นสําหรับนักบินอวกาศในโครงการ

อะพอลโล ซึ�งปัจจุบนั คุณลกัษณะพิเศษเหล่า

นี �ถูกนํามาปรับใช้อย่างกว้างขวาง ทั �งอาหารใน

ซปุเปอร์มาเก็ต อาหารสําหรับผู้สงูอายหุรือผู้ ป่วย 

รวมถงึชมุชนในแหลง่ทรุกนัดารที�หา่งไกลอีกด้วย

 6. ฉนวนกันความรอน (Insulation) : 
เมื�อประมาณ 40 ปีก่อน นาซาพฒันาแผน่ฉนวน
กันความร้อนสําหรับนักบินอวกาศในโครงการ
อะพอลโลเพื�อช่วยปกป้องอันตรายจากการ
เปลี�ยนแปลงของอณุหภมิูในอวกาศที�สงูกวา่ 100 
- 200 องศาเซลเซียส เทคโนโลยีดงักลา่วถกูนํา
มาใช้งานอยา่งกว้างขวาง ทั �งในรูปแบบฉนวนกนั
ความร้อนใต้หลงัคา และงานโครงสร้างของอาคาร
เพื�อช่วยสะท้อนและลดความร้อนสะสมภายใน
อาคาร 

 7. เหล็กดัดฟน (Invisible braces) :  แรก

เริ�มเดิมทีการดดัฟันจําเป็นต้องใส่เหล็กครอบฟัน

ที�ยุ่งยากและมีขนาดใหญ่โต จนกระทั�งมีบริษัท

เอกชนเกิดไอเดียในการนําวสัดุจากชิ �นส่วนยาน

อวกาศของนาซาที�มีคุณสมบัติโปร่งแสงแต่มี

ความแข็งแรง มาเป็นส่วนผสมสําหรับผลิตเหล็ก

ครอบฟันที�มีขนาดเล็ก สวยงาม และใช้ในการ

รักษาทางทนัตกรรมได้ดีจนถงึปัจจบุนั
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 9. เมมโมรีโ่ฟม (Memory foam) : เมมโมรี�

โฟมถกูพฒันาขึ �นในปี ค.ศ. 1970 โดยนกัวิทยาศาสตร์

ชาวญี�ปุ่ นของนาซา เพื�อชว่ยลดการบาดเจ็บจาก

แรงกดทับบนที�นั�งของกระสวยอวกาศ ซึ�งช่วย

กระจายนํ �าหนัก และแรงกดทับอย่างสมํ�าเสมอ 

หลงัจากนั �นไม่นานเมมโมรี�โฟมได้ถกูใช้อย่างแพร่

หลายในวงการแพทย์ เช่น ใช้เป็นเตียงแทนฟูก

แบบธรรมดา เพื�อลดอาการบาดเจ็บจากแรงกด

ทบั และอาการเนื �อตายจากเลือดไมไ่หลเวียนของ

ผู้ ป่วยที�เคลื�อนไหวไมไ่ด้

 10. โทรทัศนดาวเทียม (Satellite tele-
vision) : โทรทศัน์ดาวเทียมเป็นเทคโนโลยีที�ใช้
แก้ไขข้อผิดพลาดของสญัญาณจากยานอวกาศ 
ซึ�งช่วยลดสัญญาณรบกวนของภาพและเสียง
จากโทรทศัน์ดาวเทียมได้ และเทคโนโลยีนี �ได้นํา
มาใช้บนโลก ในการรับชมโทรทศัน์ การใช้ GPS
และการรับฟังวิทยุ ปัจจุบันเราสามารถรับชม
โทรทศัน์ผา่นคอมพิวเตอร์หรือมือถือได้

NARIT
National Astronomical Research

Institute of Thailand
(Public Organization)

 8. จอยสติ๊ก (Joystick) : จอยสติ�กสําหรับ

เลน่เกมส์ในปัจจบุนั ถกูเริ�มใช้งานอยา่งกว้างขวาง

หลงัจากองค์การนาซานํามาใช้ควบคมุยานเคลื�อนที�

ได้ในโครงการอะพอลโลเพื�อเพิ�มอิสระในการบงัคบั

ทิศทาง ซึ�งตอ่มาถกูนํามาปรับใช้งานหลายรูปแบบ 

ทั �งด้านยานยนต์ การบิน และอตุสาหกรรมเกมส์
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 12. รองเทากีฬาแบบยืดหยุน (Ath-
letic Shoes) :  ในภารกิจอพอลโล รองเท้า

สําหรับนักบินอวกาศถูกออกแบบโดยวิศวกร

จากนาซาให้มีความยืดหยุน่และเบา เพื�อรองรับ

แรงกระแทกที�อาจเกิดขึ �นระหว่างเหยียบบน

พื �นดวงจันทร์ ต่อมาบริษัทผลิตรองเท้าได้นํา

เทคโนโลยีดังกล่าวมาปรับใช้กับรองเท้ากีฬา

เพื�อลดแรงกระแทกขณะวิ�ง โดยการเพิ�มสปริง

และระบายอากาศ

 11. เลนสกันรอยขีดขวน (Scratch resistant lenses) : เนื�องจากสิ�งสกปรกและอนภุาคที�พบ

ในสิ�งแวดล้อมบนอวกาศทําให้นาซาต้องคดิค้นเทคโนโลยีเคลือบพิเศษเพื�อป้องกนัอปุกรณ์ในอวกาศ โดย

เฉพาะอยา่งยิ�งหมวกกนัน็อคของนกับนิอวกาศ ทีมนกัวิทยาศาสตร์จงึได้พฒันาสารเคลือบกนัรอยขีดขว่น

สําหรับเคลือบหมวกกนัน็อคของนกับนิอวกาศ และอปุกรณ์อื�น ๆ  ซึ�งเลนส์ที�เคลือบสารกนัรอยขีดขว่นนี �

จะมีอายกุารใช้งานมากกวา่เลนส์พลาสตกิทั�วไปถงึสบิเทา่ ปัจจบุนัเทคโนโลยีนี �ได้ถกูนําไปใช้ในการผลติ

แวน่กนัแดด
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 13. เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector) : ที�ไหนมีควนัที�นั�นมีไฟ วิศวกรของนาซาทราบถงึ

ปัญหาข้อนี �ในขณะกําลงัออกแบบ Skylab สถานีอวกาศแหง่แรกของสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1970 ซึ�ง

นกับินอวกาศต้องรู้ว่ามีไฟเกิดขึ �นหรือมีแก๊สพิษลอยอยู่ภายในเครื�องยนต์ ดงันั �นนาซาจึงคิดค้นเครื�อง

ตรวจจบัควนัเครื�องแรกที�สามารถปรับระดบัความไวในการตรวจจบัได้เพื�อป้องกนัการเตือนที�ผิดพลาด 

และหลงัจากนั �นเครื�องตรวจจบัควนัได้ถกูนํามาใช้กบัอาคารบ้านเรือน โรงงาน และตามสถานที�ตา่ง ๆ  

 14. ชุดวายนํ้า (Swimsuit) :
กระสวยอวกาศที�พุ่งทะยานขึ �นสู่

ท้องฟ้า จะเผชิญกบัมวลอากาศที�ทํา

ให้เกิดแรงต้านหรือแรงหนืด สง่ผล

ให้ประสิทธิภาพการขบัเคลื�อนลดลง

นาซาจงึออกแบบและพฒันากระสวย

อวกาศตามหลกัการอากาศพลศาสตร์

(Aerodynamics) ซึ�งเทคโนโลยีที�ใช้

ลดแรงหนืดนี �ถกูนํามาประยกุต์ใช้กบั

ชดุวา่ยนํ �า เป็นผ้ากนันํ �า นํ �าหนกัเบา

สามารถลดแรงหนืดที�เกิดจากนํ �าได้
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 15. เครื่องกรอง (Water filter) :
นํ �าสะอาดเป็นหนึ�งในปัจจัยพื �นฐานที�

มนษุย์ขาดไมไ่ด้ ดงันั �นในปี ค.ศ. 1970

นาซาจึงร่วมมือกบับริษัทวิจยัอมัพ์ควา 

(Umpqua Research Company)

ส ร้าง เค รื� องกรอง นํ �า ที� ใ ช้ ไอ โอ ดีน 

เทคโนโลยีนี �เรียกวา่ Microbial Check 

Valve ซึ�งเทคโนโลยีนี �ถูกนําประยุกต์

ใช้กับการกรองนํ �าบาดาลที� เ จือปน

สารเคมี ให้สามารถนํากลบัมาบริโภค

อยา่งปลอดภยัได้ 

 ในช่วงไม่กี�ปีที�ผ่านมาองค์การนาซาได้ทําการศึกษาเกี�ยวกับนํ �าโดยสร้างอุปกรณ์ที�

สามารถรีไซเคลิขยะของมนษุย์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เชน่ กรองนํ �าจากปัสสาวะให้สะอาด

และปลอดภยัสามารถนํากลบัมาบริโภคได้อีกครั �ง




