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การเดินทางสู่อวกาศของมนุษย์

หลังการลงดวงจันทร์
ของมนุษย์อวกาศสหรัฐ

นิพนธ์ ทรายเพชร
ราชบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สสวท

โครงการอวกาศของสหภาพโซเวียตได้เอาจริงเอาจังกับ 

การเพิม่จ�านวนนักบินอวกาศ  โดยขยายการคัดเลือกนกับินอวกาศ

จากประเทศในกลุ่มสนธิสัญญาวอร์ซอซึ่งได้แก่เชคโกสโลวาเกีย 

โปแลนด์ เยอรมนตีะวนัออก บลัแกเรีย ฮงัการีและโรมาเนีย และต่อมา

ขยายตวัไปยงัประเทศพนัธมติรของอดตีสหภาพโซเวยีตรัสเซยี คือ

คิวบา มองโกเลีย เวียดนาม รวมทั้งประเทศเป็นกลาง เช่น อินเดีย 

ซีเรีย และอัฟกานิสถาน นักบินอวกาศจากประเทศต่าง ๆ เหล่านี้

ได้รับการฝึกและปฏิบัติการอย่างเท่าเทียมกัน แต่ภายหลังเร่ิม

โครงการสถานีอวกาศมีร์แล้ว ปรากฏว่านกับนิอวกาศจากประเทศ

ต่าง ๆ  ได้รับโอกาสขึน้สูอ่วกาศเป็นเวลาสัน้กว่านักบินอวกาศของโซเวยีต  

ในโอกาสเดยีวกนันีอ้งค์การอวกาศยุโรปกไ็ด้รับผลประโยชน์ในเร่ืองน้ีด้วย

ส�ำหรับโครงกำรยำนขนส่งอวกำศของสหรฐัอเมรกิำ จะน�ำ
นกับนิอวกำศข้ึนไปเทีย่วละหลำยคน หนึง่ในนัน้มีต�ำแหน่งเป็น
ผู้เช่ียวชำญสัมภำระ ซึ่งมักจะได้รับคัดเลือกจำกบริษัทหรือ
สถำบนัท่ีด�ำเนนิกำรเก่ียวกบัสมัภำระนัน้ ๆ  ผูเ้ชีย่วชำญสัมภำระ
ไม่ได้รบักำรฝึกอบรมดงัเช่นนักบนิอวกำศขององค์กำรนำซำ และ
ไม่เป็นลกูจ้ำงของนำซำ ตวัอย่ำง คอื ในปี ค.ศ. 1983 อลัฟ์  
เมอร์โบลด์ (Ulf  Merbold) เป็นวศิวกรจำกองค์กำรอวกำศยโุรป
และไบรอน ลิกเตนเบิร์ก (Byron  K. Lichtenberg)  
เป็นนักบนิจำกเอม็ไอที ได้เป็นผูเ้ชีย่วชำญสมัภำระของยำนขนส่ง
อวกำศเทีย่วบนิที ่เอสทีเอส-9

ในปีค.ศ. 1984 ชาร์ลส์ ด ีวอล์กเกอร์ (Charles D.Walker) 
กลำยเป็นนักบินอวกำศเอกชนคนแรกที่ขึ้นสู่อวกำศ เขำเป็น
ลูกจ้ำงของบริษัท แม็กโดนัลด์ ดักลำส ซึ่งจ่ำยเงิน 40,000 
เหรียญสหรัฐให้นำซำ

นำซำต้องกำรให้รัฐบำลผู้สนับสนุนโครงกำรเห็นควำม
สำมำรถของโครงกำรจงึให้นกักำรเมอืงขึน้สูอ่วกำศด้วย 2 คนคอื

 
สมำชิกวุฒิสภำ เจก การ์น (Jake  Garn) ขึ้นไปกับยำนขนส่ง 
อวกำศในปี ค.ศ. 1985 และสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร  
บิลล์ เนลสัน (Bill Nelson) ขึ้นไปในปี ค.ศ. 1986

ในขณะท่ีโครงกำรยำนขนส่งอวกำศก�ำลังขยำยตวัในตอนต้น
ของทศวรรษ 1980 องค์กำรนำซำกเ็ริม่โครงกำร “ผู้มีส่วนร่วม
กำรบินอวกำศ” เพื่อเปิดโอกำสให้ประชำชนทั่วไปที่ไม่อยู่ใน
วงกำรวิทยำศำสตร์หรือลูกจ้ำงของรัฐได้ขึ้นไปสู่อวกำศ ดังนั้น
คุณครูสำว คริสตำ  แม็กออลิฟฟ์ จึงได้รับคัดเลือกจำกผู้สมัคร 
11,400 คนให้เป็นครูคนแรกขึ้นสู่อวกำศเมื่อเดือนกรกฎำคม 
ปีค.ศ.1985 มีนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์ 1,700 คนสมัครเพื่อรับ
คดัเลอืกเป็นนกัข่ำวคนแรกในอวกำศ ผูส้มคัรรวมทัง้ วอลเตอร์ 
ครอนไคท์ (Walter Cronkite) ทอม โบรกอว์ (Tom  Brokaw) 
ทอม วูลฟ ์ (Tom Wolfe) และ แซม โดนัลด์สัน ( Sam  
Donaldson) ศิลปินคนแรกในอวกำศก็มีกำรพูดถึงด้วย  
โดยองค์กำรนำซำคำดว่ำภำยหลังครูคนแรกขึ้นไปแล้วก็จะมี
พลเรอืน 2-3 คนขึน้สูอ่วกำศต่อไปในยำนขนส่งอวกำศ

ภำยหลังกำรเสยีชวีติของแมก็ออลิฟฟ์ (Christa McAuliffe) 
เนือ่งจำกกำรระเบดิของยำนขนส่งอวกำศชำเลนเจอร์ เม่ือเดอืน
มกรำคม ปีค.ศ. 1986 โครงกำรน�ำพลเรือนข้ึนสู่อวกำศจงึยติุลง  
คนส�ำรองจำกแมก็ออลฟิฟ์ คอื บาร์บารา มอร์แกน (Barbara 
Morgan) ได้รบับรรจใุห้เป็นนักบนิอวกำศอำชพีในปีค.ศ. 1998 และ
ได้ขึน้สูอ่วกำศในต�ำแหน่งผูเ้ชีย่วชำญของเทีย่วบนิที ่เอสทเีอส-118

ส�ำหรับนักข่ำวคนแรกสู ่อวกำศนั้นองค์กำรนำซำเปิด 
ไฟเขยีวให้ มลิล์ โอไบรน์ (Miles  O’Brien) ขึน้ไปกบัยำนขนส่ง
อวกำศโดยจะประกำศในปีค.ศ. 2003 แต่ต้องเลิกล้มโครงกำร
นี้เพรำะเกิดโศกนำฏกรรมอีกครั้งหนึ่ง เมื่อยำนโคลัมเบียของ
เทีย่วบนิที ่เอสทเีอส 107 ระเบดิขณะก�ำลงัเดนิทำงกลบัสูพ่ืน้โลก



Space tourist : Dennis Tito

Nationality : United States                

Year : 2001

Duration of flight : 8 days 

(Apr 28 – May 6)

Flight : Launch : Soyuz TM-32

Return: Soyuz TM-31

Amount paid (USD) : $20 million

Source of Wealth : Investment management

(Wilshire Associates)

Space tourist :. Mark Shuttleworth

Nationality : South Africa -----

United Kingdom ----

Year : 2002

Duration of flight : 11 days 

(Apr 25 – May 5)

Flight : Launch: Soyuz TM-34

            Return: Soyuz TM-33

Amount paid (USD) : $20 million

Source of Wealth : Software - internet security

(Thawte)

ตอนปลำยปี ครสิต์ทศวรรษ 1990 บรษิทัมร์ีคอร์ป (Mir Corp) 
ซ่ึงเป ็นบริษัทเอกชนท่ีเข ้ำมำรับผิดชอบสถำนีอวกำศมีร ์  
มีควำมประสงค์จะหำเงินเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยดูแลสถำนีอวกำศ 
จงึประกำศรบัสมคัรนกัท่องเทีย่วอวกำศทีจ่ะขึน้ไปยงัสถำนอีวกำศมีร์ 
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นิตยสาร สสวท.

ภำยหลังวิกฤตด้ำนเศรษฐกิจของรัสเซีย อุตสำหกรรมด้ำน
อวกำศของรสัเซยีได้รบัผลกระทบอย่ำงมำก องค์กำรอวกำศของ
รัสเซีย ต้องกำรเงินสดเป็นอย่ำงยิ่ง ดังนั้นบริษัทกระจำยเสียง
โตเกยีว หรอืทีบเีอสจงึยืน่มอืเข้ำไปช่วยเหลือโดยจ่ำยเงนิ 28 ล้ำน
เหรยีญสหรฐัเพือ่ให้น�ำนักข่ำวช่ือ โตโยฮิโร อากยิามา (Toyohiro 
Akiyama) ขึ้นไปสู่สถำนีอวกำศมีร์ ในปีค.ศ. 1990 อำกิยำมำ
ขึน้ไปพร้อมนักบินอวกำศคนที ่8 และกลบัมำพร้อมนกับินอวกำศ
คนที่ 7 หลังกำรอยู่ในสถำนีอวกำศมีร์ 1 สัปดำห์

อำกยิำมำได้ถ่ำยทอดโทรทศัน์เป็นประจ�ำแต่ละวนัจำกสถำนี
อวกำศ และได้ทดลองทำงวิทยำศำสตร์ ให้บริษัทหลำยแห่งของ
รัสเซียและญี่ปุ ่น เรำอำจจะเรียกอำกิยำมำว่ำเป็นนักธุรกิจ 
ในอวกำศ แทนที่จะเป็นนักท่องเที่ยวอวกำศ เพรำะบริษัทที่เขำ
เป็นลูกจ้ำงออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง

ในปีค.ศ.1991 เฮเลน ชาร์มาน (Helen  Sharman) 
นกัเคมชีำวองักฤษ ได้รบัคดัเลอืกจำกผูส้มคัร 13,000 คน ให้เป็น
ชำวองักฤษคนแรกทีจ่ะขึน้สูอ่วกำศ โครงกำรนีช้ือ่ว่ำ “โครงกำรจูโน” 
โดยเป็นโครงกำร ร่วมมือระหว่ำงสหภำพโซเวียตกับกลุ่มบริษัท
ในอังกฤษ โครงกำรจูโนไม่สำมำรถหำทุนให้พอเพียงได้ จึงเกือบ
ถกูยกเลิก แต่มรีำยงำนว่ำ มคิาอลิ กอร์บาชอฟ (Mikhail Gorbachev) 
นำยกรัฐมนตรีสหภำพโซเวียตรัสเซีย มีค�ำสั่งให้ด�ำเนินโครงกำร
ต่อไป ภำยใต้งบประมำณของโซเวยีต เพือ่ผลประโยชน์ทำงควำม
สัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ แต่เมื่อขำดกำรสนับสนุนจำกฝั่งตะวัน
ตก จ�ำเป็นต้องตดักำรทดลองตำมโครงกำรเดมิซ่ึงต้องใช้ค่ำใช้จ่ำย
สูงออก ชำร์มำนจึงขึ้นสู่ อวกำศโดยยำนโซยสุ ทีเอม็-12 ไปยงั
สถำนอีวกำศมร์ี และกลบัสูพ่ื้นโลกโดยยำนโซยุสทีเอ็ม-11

สถานีอวกาศนานาชาติต้องรับนักท่องเที่ยวอวกาศ

 
ปรำกฏว่ำนักธุรกิจอเมริกันและอดีตเป็นนักวิทยำศำสตร์  
ของเจพีแอล นำมว่ำ เดนนิส ติโต (Dennis Tito) เป็นผูส้มคัร
รำยแรก ต่อมำเมือ่รสัเซยีตดัสนิใจน�ำสถำนอีวกำศมร์ีกลบัสูพ่ืน้โลก 
ติโตจึงได้เปล่ียนกำรเดินทำงขึน้ไปยงัสถำนอีวกำศนำนำชำตแิทน 
ทัง้นีเ้ป็นข้อตกลงระหว่ำงบรษิทัมร์ีคอร์ปกบับรษิทั สเปซ แอดเวน
เจอร์ส์ลิมิตเต็ด (Space Adventures, Ltd.) ซ่ึงมีฐำนอยู่ที่
สหรฐัอเมรกิำ เรื่องน้ีผู้บริหำรระดับสูงขององค์กำรนำซำไม่เห็น
ด้วยต้ังแต่เริ่มต้นของสถำนีอวกำศนำนำชำติ เพรำะไม่สนใจคน
แปลกหน้ำข้ึนสู่อวกำศ อย่ำงไรก็ตำมติโตข้ึนไปสู่สถำนีอวกำศ
นำนำชำติเมื่อวันที่ 28 เมษำยน ปีค.ศ. 2001 อยู่ในอวกำศนำน 
7 วัน กลำยเป็นนักท่องเที่ยวอวกำศคนแรกที่จ่ำยค่ำตั๋ว 20 ล้ำน
เหรียญสหรัฐตำมด ้วยเศรษฐีนักธุรกิจคอมพิวเตอร ์ชำว
แอฟริกำใต้ช่ือ มาร์ค ซัตเติลเวิร์ธ (Mark Shuttleworth) 

 
ทีข่ึน้ไปใน ค.ศ. 2002คนที ่3 เป็นชำวสหรัฐชือ่ เกรกอร ีโอลเซน 
(Gregory Olsen) ข้ึนไปเมื่อป ีค.ศ. 2005 เขำเป ็น 
นักวิทยำศำสตร์มีบริษัทผลิตกล้องถ่ำยรูปทีม่คีวำมไวสงูส�ำหรบั
งำนพิเศษ โอลเซนวำงแผนไว้ว่ำจะท�ำกำรทดลองหลำยอย่ำง รวม
ทั้งกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทของเขำในอวกำศ โอลเซน
วำงแผนทีจ่ะขึน้เรว็กว่ำนี ้แต่ต้องเลือ่นเพรำะเหตุผลทำงสขุภำพ



Space tourist : Gregory Olsen

Nationality : United States

Year : 2005

Duration of flight : 11 days 

(Oct 1 – 11)

Flight : Launch : Soyuz TMA-7

Return: Soyuz TMA-6

Amount paid (USD) : $20 million

Source of Wealth : Optoelectronic sensors

(Sensors Unlimited Inc.)

Space tourist :. Anousheh Ansari

Nationality : United States

Iran
Year : 2006

Duration of flight : 12 days 

(Sept 18 – 29)

Flight : Launch: Soyuz TMA-9

Return: Soyuz TMA-8

Amount paid (USD) : $20 million

Source of Wealth : Telecom

(Telecom Technologies, Inc.)

Space tourist :.  Charles Simonyi

Nationality : United States

Hungary               Year : 2007

Duration of flight : 15 days (Apr 7 – 21)

Flight : Launch: Soyuz TMA-10

Return: Soyuz TMA-9

Amount paid (USD) : $25 million

Year : 2009

Duration of flight : 14 days (Mar 26 – Apr 8)

Flight : Launch: Soyuz TMA-14

Return: Soyuz TMA-13

Amount paid (USD) : $35 million

Source of Wealth : Telecom

Software (Microsoft Office)
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บริษัทสเปซ แอดเวนเจอร์ส ยังเป็นบริษัทเดียวที่จัดกำรส่ง
นักท่องเท่ียวอวกำศ ด้วยควำมร่วมมอืขององค์กำรอวกำศรสัเซีย 
(Federal Space Agency of the Russian Federation) และ
บริษัทอวกำศเอนเนอร์เกีย (Space Corporation Energia) 
บริษทัสเปซ แอดเวนเจอร์ส อ�ำนวยควำมสะดวกให้ในกำรท่องเทีย่ว
อวกำศแก่ทุกคนทั่วโลก นักท่องเที่ยวอวกำศ 3 คนแรกจ่ำยเงิน
มำกกว่ำคนละ 20 ล้ำนเหรยีญสหรฐัในกำรเดนิทำงไปอยูใ่นสถำนี
อวกำศนำนำชำติเป็นเวลำนำน 10 วัน

ภำยหลังโศกนำฏกรรมยำนขนส่งอวกำศโคลัมเบียระเบิด  
นักท่องเที่ยวอวกำศซึ่งอำศัยยำนโซยุสของรัสเซียยุติลงชั่วครำว 
เพรำะเป็นยำนล�ำเดียวท่ีพำนักบินอวกำศไปยังสถำนีอวกำศ
นำนำชำติ เมื่อวันท่ี 26 กรกฎำคม ปีค.ศ. 2005 เมื่อวันที่  
18 กันยำยน ปีค.ศ. 2006 ชำวสหรัฐเชื้อชำติอิหร่ำนนำมว่ำ  
อานุเชห์ อันซารี (Anousheh Ansari) ก็เป็นนักท่องเที่ยว
อวกำศคนที ่4 ทีข่ึน้ไปกบัยำนขนส่งอวกำศโซยสุ เท่ียวบินที ่ทีเอม็เอ-9

 
นักธุรกิจสหรัฐเชื้อสำยฮังกำรี ชื่อ ชาร์ลส์ ไซมอนยี (Charles 
Simonyi) เป็นนักท่องเที่ยวอวกำศคนที่ 5 ขึ้นไปเมื่อวันที่  
7 เมษำยน ปีค.ศ. 2007 กับยำนโซยุสทีเอ็มเอ-10 เขำเป็น 
นักท่องเที่ยวอวกำศคนแรกที่ขึ้นไปอีกเป็นครั้งที่ 2 โดยจ่ำยเงิน
ในเที่ยวบินของยำนโซยุสทีเอ็มเอ-14 เมื่อ มีนำคม-เมษำยน 
ปีค.ศ. 2009



Space tourist :.  Guy Laliberté
Nationality : Canada ----

Year : 2009

Duration of flight : 11 days (Sept 30 – Oct 11)

Flight : Launch: Soyuz TMA-16

Return: Soyuz TMA-14

Amount paid (USD) : $40 million

Source of Wealth : Performance art

(Cirque du Soleil)

Space tourist :.  Richard Garriott

Nationality : United States

 United Kingdom

Year : 2008

Duration of flight : 12 days (Oct 12 – 23)

Flight : Launch: Soyuz TMA-13

Return: Soyuz TMA-12

Amount paid (USD) : $30 million

Source of Wealth :Software gaming

(Origin Systems)

บรรณานุกรม
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Dennis_Tito.  Retrieved December 6 , 2014.  from  http://en.wikipedia.org/wiki/Dennis_Tito
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นิตยสาร สสวท.

ส�ำนักข่ำวรอยเตอร์รำยงำนเมือ่วนัที ่ 3 มนีำคม ค.ศ. 2010  
ว่ำรสัเซยีจะเพิม่เท่ียวบินของยำนโซยสุเป็น 2 เท่ำ (เป็น 4 เทีย่วต่อปี) 
โดยแต่ละเทีย่วขึน้ไปได้ 3 คน ทัง้นีเ้พรำะสถำนอีวกำศนำนำชำติ
ขยำยจ�ำนวนนกับนิอวกำศอำชพีเป็น 6 คน

ในวนัที ่12 มกรำคม ปีค.ศ. 2011 บรษิทัสเปซ แอดเวนเจอร์ส และองค์กำรอวกำศรสัเซยี ร่วมกันแถลงว่ำกำรท่องเทีย่วอวกำศจะเริม่
ใหม่อกีครัง้ใน ปีค.ศ. 2013 โดยเพิม่เทีย่วบนิของยำนโซยสุเป็น 4 ถงึ 5 เทีย่วต่อปี แต่เรือ่งนีย้งัไม่ยตุ ิเพรำะมทีำงเลอืกอืน่อกีคอื แทนทีจ่ะ
เพิม่เทีย่วบนิของโซยสุกข็ยำยเวลำกำรส�ำรวจของสถำนอีวกำศนำนำชำตอิอกไป 1 ปี เหตกุำรณ์นีอ้ำจเกดิขึน้ได้ใน ปีค.ศ. 2015 ซ่ึงจะมนีกั
ท่องเทีย่วอวกำศคนใหม่ ๆ เพิม่ขึน้ นกัท่องเทีย่วอวกำศคนถดัไปอำจจะป็นนกัร้องชำวองักฤษ ซาราห์ ไบรท์แมน (Sarah Brightman) 

   นกัท่องเทีย่วอวกำศทัง้ 7  คนดงักล่ำวได้จ่ำยเงนิคนละมำก ๆ ในกำรเดนิทำงไปท่องเทีย่วในสถำนอีวกำศนำนำชำต ิผู้เดินทำงออก
ไปสู่อวกำศคนอื่น ๆ  นับตั้งแต่ ยูริ กาการิน (Yuri Gagarin) เป็นต้นมำ ล้วนเดินทำงไปตำมหน้ำที่ ส่วนมำกรัฐเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำย 
มนุษย์ใฝ่ฝันที่จะเดินทำงออกไปนอกโลกนำนมำแล้ว เทคโนโลยีที่เจริญก้ำวหน้ำช่วยให้มนุษย์เดินทำงไปอยู่ในสถำนีอวกำศ 
เป็นเวลำนำน แล้วเดนิทำงกลบัโลกได้อย่ำงปลอดภยั มนษุย์ได้เรยีนรู้เรือ่งต่ำง ๆ ในสภำวะไร้น�ำ้หนกัและไมโครแกรวตีิ ซ่ึงจะช่วยให้
มนุษย์เดินทำงไปส�ำรวจดำวเครำะห์ซึ่งอยู่ห่ำงไกลกว่ำดวงจันทร์ได้อย่ำงปลอดภัยในอนำคต ดวงจันทร์มีทรัพยำกรจ�ำนวนมำก 
ที่มีคุณค่ำส�ำหรับมนุษย์โลกและกำรเดินทำงไปยังดำวอังคำรของมนุษย์อวกำศ นอกจำกนี้กำรสร้ำงวัสดุบำงอย่ำงได้ในสภำวะ
ไร้น�้ำหนักซึ่งไม่อำจท�ำได้บนโลก จะเป็นประโยชน์ในวงกำรอุตสำหกรรมและทำงกำรแพทย์

 
นกัท่องเทีย่วอวกำศคนต่อมำคอื กาย ลาลเิบอร์เต้ (Guy Laliberté) 
เป็นชำวแคนำดำ ขึ้นไปกับยำนโซยุสทีเอ็มเอ-16 เมื่อเดือน
กันยำยน ปีค.ศ. 2009

นกัท่องเทีย่วอวกำศคนท่ี 6 คอื รชิาร์ด แกเรยีตต์  (Richard 
Garriott) สัญญชำติองักฤษและสหรัฐอเมริกำ ขึน้ไปกบัยำนโซ
ยซุ ทีเอม็เอ 13 เมือ่วนัที ่12  ตุลำคม ปีค.ศ. 2008 อยูใ่นสถำนี
อวกำศนำนำชำตนิำน 12 วนั โดยกลบัมำกบัยำนโซยซุท่ีเอ็มเอ 12   
ริชำร์ด แกเรียนตต์เป็นลูกชำยของนักบินอวกำศอเมริกัน โอเวน  
เค แกเรียตต์  ผู้ซ่ึงข้ึนไปอยูใ่นอวกำศในสกำยแลบ็ 3 เมือ่เดือน
กรกฎำคม ปีค.ศ. 1973 และยำนขนส่งอวกำศเทีย่วบนิที ่ เอสที
เอส 9 (ยำนโคลมัเบีย) เม่ือ 28  พฤศจกิำยน ค.ศ. 1983 รชิำร์ด 
แกเรียตต์  จึงเป็นนกับนิอวกำศรุ่นท่ี 2 คนแรกของสหรฐัอเมริกำ 
แต่เป็นคนท่ี 2 ของโลก


