ปที่ 42 ฉบับที่ 186 มกราคม - กุมภาพันธ 2557

สะเต็มศึกษากับการจัดการเร�ยนรู
ในศตวรรษที่ 21
INQUIRY กำลังจะหายไป ?!?!
การประเมินการรูเร�่องว�ทยาศาสตร
ของ PISA 2015

IPST-186-2.indd 1

4/24/2557 22:53

53

จีนส่งยำนอวกำศฉำงเออลงดวงจันทร์

นิพนธ์ ทรายเพชร ราชบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สสวท.

ฉางเออ 3 (Chang´e 3) เป็นยานอวกาศของจีนที่ก�าลัง
เดินทางไปยังดวงจันทร์เพือ่ ลงดวงจันทร์ครัง้ แรก โดยบรรทุก
รถชื่อยูตู (แปลว่า กระต่ายหยก) ไปด้วย ต�าแหน่งที่จะลงบน
ดวงจันทร์คือ อ่าวรุ้ง ที่ละติจูด 44° เหนือ

พ.ศ.2553 เพื่อไปโคจรรอบดวงจันทร์เช่นเดียวกับฉางเอ๋อ 1
แต่ในทีส่ ดุ ได้เลือ่ นไปอยูต่ า� แหน่ง L2 ของระบบดวงอาทิตย์-โลก
ซึง่ อยูห่ า่ งโลกไปทางด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ประมาณ 1.5
ล้านกิโลเมตร จุด L2 เป็นจุดที่สมดุลระหว่างแรงโน้มถ่วงของ
ดวงอาทิตย์และของโลก ท�าให้ยานอวกาศเคลื่อนที่ไปรอบ
ดวงอาทิตย์พร้อมโลก โดยยานอยู่ห่างโลกเกือบ 4 เท่าของ
ระยะดวงจันทร์ จีนจึงเป็นชาติที่ 3 ต่อจากองค์การอวกาศ
ยุโรป (ESA) องค์การนาซา (NASA) ที่น�ายานอวกาศไปอยู่ ณ
ต�าแหน่ง L2 ของระบบดวงอาทิตย์-โลกได้ส�าเร็จ

รูปที่ 1 รถยูตู ที่จะวิ่งบนดวงจันทร์
(ที่มำ: http://www.komchadluek.net/mobile/
detail/20131215/174874.html)

จรวดลองมาร์ช 3 บีของจีนส่งฉางเอ๋อ 3 จากศูนย์
ส่งดาวเทียมซีชางในมณฑลเสฉวน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2556 เวลา 01:30 นาฬิกา เวลาจีน และลงจอดบนดวง
จันทร์ในวันที่ 14 ธันวาคม 2556 เวลา 09.12 นาฬิกา
กลายเป็นยานอวกาศล�าแรกที่สัมผัสผิวดวงจันทร์หลังการ
ลงดวงจันทร์ของสหรัฐอเมริกาในโครงการอะพอลโลไม่น้อย
กว่า 37 ปีมาแล้ว

รูปที่ 3 ต�ำแหน่ง L2 ของระบบดวงอำทิตย์-โลก อยู่ห่ำงโลกประมำณ
1.5 ล้ำนกิโลเมตรในทิศทำงตรงข้ำมกับดวงอำทิตย์
(ที่มำ: http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/
Herschel/L2_the_second_Lagrangian_Point)

รูปที่ 2 ศูนย์ส่งดำวเทียมซีชำง
(ที่มำ: http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/
th/articles/detail.php?IBLOCK_ID=70&SECTION_
ID=533&ELEMENT_ID=8444)

ยานฉางเอ๋อ 3 เหมือนกับยานลูนา 24 ของอดีตสหภาพ
โซเวียตรัสเซียทีน่ า� ตัวอย่างหินดวงจันทร์กลับโลกได้ใน พ.ศ. 2519
จีนประสบความส�าเร็จในการส่งยานอวกาศฉางเอ๋อ 1
ออกจากโลกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เพื่อไปโคจร
รอบดวงจันทร์ และฉางเอ๋อ 2 ออกจากโลกเมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม

รูปที่ 4 ต�ำแหน่ง L1, L2, L3, L4, L5 ของระบบดวงอำทิตย์-โลก
อยู่ห่ำงโลกต่ำง ๆ กัน เช่น L4, L5 อยู่ที่มุมยอดของสำมเหลี่ยมด้ำนเท่ำ
ที่มีควำมยำวของฐำนเท่ำกับระยะระหว่ำงโลกกับดวงอำทิตย์
(ที่มำ: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lagrangian_points_
equipotential.jpg)
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จีนมีโครงการจะส่งยานอวกาศฉางเอ๋อ 5 เพื่อไปน�ำหิน
ดินดวงจันทร์กลับมายังโลกใน พ.ศ. 2560 และส่งมนุษย์ไป
ยังดวงจันทร์ใน พ.ศ. 2568-2573
ฉางเอ๋อ 2 ไปอยู่ ณ ต�ำแหน่ง L2 เพื่อศึกษาดวงอาทิตย์
และสนามแม่เหล็กของโลก ในการเดินทางจากวงโคจรรอบ
ดวงจันทร์ยานอวกาศฉางเอ๋อ 2 ใช้เวลา 77 วัน จึงถึงจุด L2

ฉางเอ๋อ 3 น�ำมลภาวะไปสู่ดวงจันทร์

การลงดวงจันทร์ของฉางเอ๋อ 3 ต้องยิงจรวดต้านการ
เคลือ่ นทีเ่ พือ่ ให้ยานลงช้า ๆ ไอเสียของจรวดและฝุน่ ดวงจันทร์
ที่ฟุ้งกระจายจะท�ำให้กลายเป็นมลภาวะบนดวงจันทร์ ใน
ระหว่างนีม้ ยี านอวกาศขององค์การนาซาเพือ่ ส�ำรวจบรรยากาศ
และฝุ่นบนดวงจันทร์ชื่อยานลาดี (LADEE: Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer) ยานลาดีออก
จากโลกเมื่อ 7 กันยายน พ.ศ. 2556 เมื่อเวลา 03:27 UTC
ไปวนรอบดวงจันทร์เหนือบริเวณศูนย์สูตร เพื่อศึกษาสภาพ
แวดล้อมของดวงจันทร์ในระดับเอกโซสเฟียร์รวมทั้งฝุ่นรอบ
ดวงจันทร์ โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ บนยาน ได้แก่ เครื่องตรวจ
จับฝุ่น เครื่องวัดสเปกตรัม และการสาธิตด้านเทคโนโลยี การ
สื่อสารด้วยแสงเลเซอร์

รูปที่ 5 ยานฉางเอ๋อ 3 แสดงรถยูตูอยู่ด้านบน
ซึ่งจะลงจากยานทางบันไดสีด�ำ
(ที่มา: http://motherboard.vice.com/blog/chinas-nuclearrover-will-sample-the-moon)

ยานลงดวงจันทร์ฉางเอ๋อ 3 มีมวล 1,200 กิโลกรัม โดยรถ
มีมวล 120 กิโลกรัม สูง 1.5 เมตร ก�ำหนดวนรอบดวงจันทร์
ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 2:30 UTC และลงสัมผัส
ผิวดวงจันทร์ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ไซนัส อิริดุม
(อ่าวรุ้ง) ที่ละติจูด 44° เหนือ เป็นที่ราบของลาวาบะซอลต์ซึ่ง
เป็นส่วนต่อทางตะวันตกเฉียงเหนือของมาเรอิมเบรียม (ทะเล
แห่งฝน) ฉางเอ๋อ 3 จะเป็นยานอวกาศล�ำแรกทีล่ งสัมผัสผิวดวง
จันทร์อย่างนุ่มนวลต่อจากยานลูนา 24 ของสหภาพโซเวียต
รัสเซียเมื่อ พ.ศ. 2519 หรือ 37 ปีมาแล้ว

รูปที่ 7 ภาพยานลาดี (Courtesy NASA/Ames)
(ที่มา: http://lasp.colorado.edu/home/missions-projects/
quick-facts-ladee/)

วงโคจรของยานลาดี เป็นรูปวงรีโดยมีจุดใกล้ดวงจันทร์
ทีส่ ดุ อยูท่ รี่ ะดับสูง 20 กิโลเมตร และจุดไกลดวงจันทร์ทสี่ ดุ อยู่
ที่ระดับสูง 60 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 114 นาที ในการ
โคจรรอบดวงจันทร์ 1 รอบ ซึง่ เข้าสูว่ งโคจรแล้วเมือ่ 6 ตุลาคม
พ.ศ. 2556 เวลา 10:57 UTC มีแผนการปฏิบัติงาน 100 วัน

รูปที่ 6 ต�ำแหน่งลงบนดวงจันทร์ของฉางเอ๋อ 3
(ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Chang%27e_3)
นิตยสาร สสวท.
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จีนส่งยานไปส�ารวจดวงจันทร์เพื่ออะไร

โครงการส�ารวจดวงจันทร์ของจีน (CLEP: Chinese
Lunar Exploration Program) หรือโครงการฉางเออ
(Chang´ e program) เป็นโครงการทีส่ าธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีนจะส่งหุน่ ยนต์และมนุษย์ไปยังดวงจันทร์ ผูร้ บั ผิด
ชอบคือ องค์การอวกาศแห่งชาติจนี (CNSA: China National
Space Administration) เริม่ ด้วยโครงการส่งยานอวกาศฉาง
เอ๋อเพื่อไปโคจรรอบดวงจันทร์ น�ารถลงวิ่งบนดวงจันทร์ น�า
ดินหินดวงจันทร์กลับมายังโลก และน�ามนุษย์อวกาศจีนไป
ลงดวงจันทร์ในที่สุด
จรวดทีใ่ ช้นา� ส่งยานอวกาศคือ จรวดลองมาร์ช 3เอ จรวด
ลองมาร์ช 5/อี และจรวจลองมาร์ช 7 โดยมีระบบสถานีควบคุม
สั่งการติดตาม และการวัดจากระยะไกลบนภาคพื้นดิน ด้วย
เสาอากาศประเภทอินเตอร์ฟโี รมิเตอร์ทมี่ ฐี านยาวมาก (VLBI:
Very Long Baseline Interferometer) กล่าวคือ ฐานยาว
3,000 กิโลเมตรเชือ่ มต่อระหว่างกล้องโทรทรรศน์วทิ ยุ 4 กล้อง
กล้องที่ 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 เมตรอยูท่ ปี่ กั กิง่ กล้อง
ที่ 2, 3, 4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตรอยู่ที่คุณหมิง
เซี่ยงไฮ้ และอุรุมไคว
โอยหยาง ซีหยวน (Ouyang Ziyuan) นักธรณีวทิ ยาและ
นักเคมีจกั รวาล ผูม้ ชี อื่ เสียงของจีน เป็นผูส้ นับสนุนการส�ารวจ
ดวงจันทร์ ไม่เฉพาะในเรื่องแหล่งโลหะต่าง ๆ ที่ทราบกันแล้ว
เช่น เหล็ก แต่ยังมีฮีเลียม 3 ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงในปฏิกิริยาเทอร์
โมนิวเคลียร์เพือ่ การผลิตไฟฟ้าในอนาคต โอยหยางผูส้ นับสนุน
โครงการมนุษย์สา� รวจดวงจันทร์ของจีน ปัจจุบนั ด�ารงต�าแหน่ง
หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของโครงการ นักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อ
เสียงของจีนอีกคนหนึง่ คือ ซุน เจียตุง (Sun Jiadong) ท�าหน้าที่
เป็นสถาปนิกใหญ่ ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์หนุ่มชื่อ ซุน ซีโจ
(Sun Zezhou) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองสถาปนิกใหญ่ ส่วน
ผู้อ�านวยการโครงการปัจจุบันคือ ลวน เอนจี (Luan Ezjie)

รูปที่ 8 จรวดลองมำร์ช 3บี เป็นจรวด 3 ท่อน ท่อนล่ำงสุดมีจรวด
เสริม 4 เครื่อง
(ที่มำ: http://www.spacenews.com/article/chinese-rocketlaunches-eutelsats-w3c-satellite)

(ที่มำ: http://www.wantchinatimes.com/photo-album-cnt.
aspx?id=20131203000055 (ภำพโดย Xinhua))

ยานอวกาศฉางเอ๋อ 1, 2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความส�าเร็จ
ในขั้นต้นแล้ว และยานอวกาศฉางเอ๋อ 2 ยังปฏิบัติงานต่อไป
ณ ต�าแหน่ง L2 ดังกล่าวแล้ว ขณะที่ยานอวกาศฉางเอ๋อ 3
ได้น�ารถยูตูไปลงส�ารวจดวงจันทร์ ต่อไปจะเป็นยานอวกาศ
ฉางเอ๋อ 5 ที่จะไปน�าดินหินดวงจันทร์กลับมาใน พ.ศ.2560
และมนุษย์อวกาศจีนคนแรกจะลงดวงจันทร์ระหว่าง พ.ศ.
2568-2573
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