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การเดินทางสู่อวกาศของมนุษย์

หลังการลงดวงจันทร์
ของมนุษย์อวกาศสหรัฐ
โครงการอวกาศของสหภาพโซเวียตได้เอาจริงเอาจังกับ
การเพิม่ จ�ำนวนนักบินอวกาศ โดยขยายการคัดเลือกนักบินอวกาศ
จากประเทศในกลุ่มสนธิสัญญาวอร์ซอซึ่งได้แก่เชคโกสโลวาเกีย
โปแลนด์ เยอรมนีตะวันออก บัลแกเรีย ฮังการีและโรมาเนีย และต่อมา
ขยายตัวไปยังประเทศพันธมิตรของอดีตสหภาพโซเวียตรัสเซีย คือ
คิวบา มองโกเลีย เวียดนาม รวมทั้งประเทศเป็นกลาง เช่น อินเดีย
ซีเรีย และอัฟกานิสถาน นักบินอวกาศจากประเทศต่าง ๆ เหล่านี้
ได้รับการฝึกและปฏิบัติการอย่างเท่าเทียมกัน แต่ภายหลังเริ่ม
โครงการสถานีอวกาศมีรแ์ ล้ว ปรากฏว่านักบินอวกาศจากประเทศ
ต่าง ๆ ได้รบั โอกาสขึน้ สูอ่ วกาศเป็นเวลาสัน้ กว่านักบินอวกาศของโซเวียต
ในโอกาสเดียวกันนีอ้ งค์การอวกาศยุโรปก็ได้รบั ผลประโยชน์ในเรือ่ งนีด้ ว้ ย
ส�ำหรับโครงการยานขนส่งอวกาศของสหรัฐอเมริกา จะน�ำ
นักบินอวกาศขึน้ ไปเทีย่ วละหลายคน หนึง่ ในนัน้ มีตำ� แหน่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญสัมภาระ ซึ่งมักจะได้รับคัดเลือกจากบริษัทหรือ
สถาบันทีด่ ำ� เนินการเกีย่ วกับสัมภาระนัน้ ๆ ผูเ้ ชีย่ วชาญสัมภาระ
ไม่ได้รบั การฝึกอบรมดังเช่นนักบินอวกาศขององค์การนาซา และ
ไม่เป็นลูกจ้างของนาซา ตัวอย่าง คือ ในปี ค.ศ. 1983 อัลฟ์
เมอร์โบลด์ (Ulf Merbold) เป็นวิศวกรจากองค์การอวกาศยุโรป
และไบรอน ลิกเตนเบิร์ก (Byron K. Lichtenberg)
เป็นนักบินจากเอ็มไอที ได้เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญสัมภาระของยานขนส่ง
อวกาศเทีย่ วบินที่ เอสทีเอส-9
ในปีค.ศ. 1984 ชาร์ลส์ ดี วอล์กเกอร์ (Charles D.Walker)
กลายเป็นนักบินอวกาศเอกชนคนแรกที่ขึ้นสู่อวกาศ เขาเป็น
ลูกจ้างของบริษัท แม็กโดนัลด์ ดักลาส ซึ่งจ่ายเงิน 40,000
เหรียญสหรัฐให้นาซา
นาซาต้องการให้รัฐบาลผู้สนับสนุนโครงการเห็นความ
สามารถของโครงการจึงให้นกั การเมืองขึน้ สูอ่ วกาศด้วย 2 คนคือ

สมาชิกวุฒิสภา เจก การ์น (Jake Garn) ขึ้นไปกับยานขนส่ง
อวกาศในปี ค.ศ. 1985 และสมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร
บิลล์ เนลสัน (Bill Nelson) ขึ้นไปในปี ค.ศ. 1986
ในขณะทีโ่ ครงการยานขนส่งอวกาศก�ำลังขยายตัวในตอนต้น
ของทศวรรษ 1980 องค์การนาซาก็เริม่ โครงการ “ผูม้ สี ว่ นร่วม
การบินอวกาศ” เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่อยู่ใน
วงการวิทยาศาสตร์หรือลูกจ้างของรัฐได้ขึ้นไปสู่อวกาศ ดังนั้น
คุณครูสาว คริสตา แม็กออลิฟฟ์ จึงได้รับคัดเลือกจากผู้สมัคร
11,400 คนให้เป็นครูคนแรกขึ้นสู่อวกาศเมื่อเดือนกรกฎาคม
ปีค.ศ.1985 มีนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ 1,700 คนสมัครเพื่อรับ
คัดเลือกเป็นนักข่าวคนแรกในอวกาศ ผูส้ มัครรวมทัง้ วอลเตอร์
ครอนไคท์ (Walter Cronkite) ทอม โบรกอว์ (Tom Brokaw)
ทอม วูลฟ์ (Tom Wolfe) และ แซม โดนัลด์สัน ( Sam
Donaldson) ศิลปินคนแรกในอวกาศก็มีการพูดถึงด้วย
โดยองค์การนาซาคาดว่าภายหลังครูคนแรกขึ้นไปแล้วก็จะมี
พลเรือน 2-3 คนขึน้ สูอ่ วกาศต่อไปในยานขนส่งอวกาศ
ภายหลังการเสียชีวติ ของแม็กออลิฟฟ์ (Christa McAuliffe)
เนือ่ งจากการระเบิดของยานขนส่งอวกาศชาเลนเจอร์ เมือ่ เดือน
มกราคม ปีค.ศ. 1986 โครงการน�ำพลเรือนขึน้ สูอ่ วกาศจึงยุตลิ ง
คนส�ำรองจากแม็กออลิฟฟ์ คือ บาร์บารา มอร์แกน (Barbara
Morgan) ได้รบั บรรจุให้เป็นนักบินอวกาศอาชีพในปีค.ศ. 1998 และ
ได้ขนึ้ สูอ่ วกาศในต�ำแหน่งผูเ้ ชีย่ วชาญของเทีย่ วบินที่ เอสทีเอส-118
ส� ำ หรั บ นั ก ข่ า วคนแรกสู ่ อ วกาศนั้ น องค์ ก ารนาซาเปิ ด
ไฟเขียวให้ มิลล์ โอไบรน์ (Miles O’Brien) ขึน้ ไปกับยานขนส่ง
อวกาศโดยจะประกาศในปีค.ศ. 2003 แต่ตอ้ งเลิกล้มโครงการ
นี้เพราะเกิดโศกนาฏกรรมอีกครั้งหนึ่ง เมื่อยานโคลัมเบียของ
เทีย่ วบินที่ เอสทีเอส 107 ระเบิดขณะก�ำลังเดินทางกลับสูพ่ นื้ โลก
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ภายหลังวิกฤตด้านเศรษฐกิจของรัสเซีย อุตสาหกรรมด้าน
อวกาศของรัสเซียได้รบั ผลกระทบอย่างมาก องค์การอวกาศของ
รัสเซีย ต้องการเงินสดเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นบริษัทกระจายเสียง
โตเกียว หรือทีบเี อสจึงยืน่ มือเข้าไปช่วยเหลือโดยจ่ายเงิน 28 ล้าน
เหรียญสหรัฐเพือ่ ให้นำ� นักข่าวชือ่ โตโยฮิโร อากิยามา (Toyohiro
Akiyama) ขึ้นไปสู่สถานีอวกาศมีร์ ในปีค.ศ. 1990 อากิยามา
ขึน้ ไปพร้อมนักบินอวกาศคนที่ 8 และกลับมาพร้อมนักบินอวกาศ
คนที่ 7 หลังการอยู่ในสถานีอวกาศมีร์ 1 สัปดาห์
อากิยามาได้ถา่ ยทอดโทรทัศน์เป็นประจ�ำแต่ละวันจากสถานี
อวกาศ และได้ทดลองทางวิทยาศาสตร์ ให้บริษัทหลายแห่งของ
รั ส เซี ย และญี่ ปุ ่น เราอาจจะเรียกอากิยามาว่ า เป็ นนั ก ธุ ร กิ จ
ในอวกาศ แทนที่จะเป็นนักท่องเที่ยวอวกาศ เพราะบริษัทที่เขา
เป็นลูกจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ในปีค.ศ.1991 เฮเลน ชาร์มาน (Helen Sharman)
นักเคมีชาวอังกฤษ ได้รบั คัดเลือกจากผูส้ มัคร 13,000 คน ให้เป็น
ชาวอังกฤษคนแรกทีจ่ ะขึน้ สูอ่ วกาศ โครงการนีช้ อื่ ว่า “โครงการจูโน”
โดยเป็นโครงการ ร่วมมือระหว่างสหภาพโซเวียตกับกลุ่มบริษัท
ในอังกฤษ โครงการจูโนไม่สามารถหาทุนให้พอเพียงได้ จึงเกือบ
ถูกยกเลิก แต่มรี ายงานว่า มิคาอิล กอร์บาชอฟ (Mikhail Gorbachev)
นายกรัฐมนตรีสหภาพโซเวียตรัสเซีย มีค�ำสั่งให้ด�ำเนินโครงการ
ต่อไป ภายใต้งบประมาณของโซเวียต เพือ่ ผลประโยชน์ทางความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่เมื่อขาดการสนับสนุนจากฝั่งตะวัน
ตก จ�ำเป็นต้องตัดการทดลองตามโครงการเดิมซึง่ ต้องใช้คา่ ใช้จา่ ย
สูงออก ชาร์มานจึงขึ้นสู่ อวกาศโดยยานโซยุส ทีเอ็ม-12 ไปยัง
สถานีอวกาศมีร์ และกลับสูพ่ ื้นโลกโดยยานโซยุสทีเอ็ม-11
สถานีอวกาศนานาชาติต้องรับนักท่องเที่ยวอวกาศ

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)
นิตยสาร สสวท.

ตอนปลายปี คริสต์ทศวรรษ 1990 บริษทั มีรค์ อร์ป (Mir Corp)
ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท เอกชนที่ เข้ า มารั บ ผิ ด ชอบสถานี อ วกาศมี ร ์
มีความประสงค์จะหาเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดูแลสถานีอวกาศ
จึงประกาศรับสมัครนักท่องเทีย่ วอวกาศทีจ่ ะขึน้ ไปยังสถานีอวกาศมีร์
ปรากฏว่ า นั ก ธุ ร กิ จ อเมริ กั น และอดี ต เป็ น นั ก วิ ท ยาศาสตร์
ของเจพีแอล นามว่า เดนนิส ติโต (Dennis Tito) เป็นผูส้ มัคร
รายแรก ต่อมาเมือ่ รัสเซียตัดสินใจน�ำสถานีอวกาศมีรก์ ลับสูพ่ นื้ โลก
ติโตจึงได้เปลีย่ นการเดินทางขึน้ ไปยังสถานีอวกาศนานาชาติแทน
ทัง้ นีเ้ ป็นข้อตกลงระหว่างบริษทั มีรค์ อร์ปกับบริษทั สเปซ แอดเวน
เจอร์ส์ลิมิตเต็ด (Space Adventures, Ltd.) ซึ่งมีฐานอยู่ที่
สหรัฐอเมริกา เรื่องนี้ผู้บริหารระดับสูงขององค์การนาซาไม่เห็น
ด้วยตั้งแต่เริ่มต้นของสถานีอวกาศนานาชาติ เพราะไม่สนใจคน
แปลกหน้าขึ้นสู่อวกาศ อย่างไรก็ตามติโตขึ้นไปสู่สถานีอวกาศ
นานาชาติเมื่อวันที่ 28 เมษายน ปีค.ศ. 2001 อยู่ในอวกาศนาน
7 วัน กลายเป็นนักท่องเที่ยวอวกาศคนแรกที่จ่ายค่าตั๋ว 20 ล้าน
เหรี ย ญสหรั ฐ ตามด้ ว ยเศรษฐี นั ก ธุ ร กิ จ คอมพิ ว เตอร์ ช าว
แอฟริกาใต้ชื่อ มาร์ค ซัตเติลเวิร์ธ (Mark Shuttleworth)

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)

ทีข่ นึ้ ไปใน ค.ศ. 2002คนที่ 3 เป็นชาวสหรัฐชือ่ เกรกอรี โอลเซน
(Gregory Olsen) ขึ้ น ไปเมื่ อ ปี ค .ศ. 2005 เขาเป็ น
นักวิทยาศาสตร์มีบริษัทผลิตกล้องถ่ายรูปทีม่ คี วามไวสูงส�ำหรับ
งานพิเศษ โอลเซนวางแผนไว้วา่ จะท�ำการทดลองหลายอย่าง รวม
ทั้งการทดสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทของเขาในอวกาศ โอลเซน
วางแผนทีจ่ ะขึน้ เร็วกว่านี้ แต่ตอ้ งเลือ่ นเพราะเหตุผลทางสุขภาพ
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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.)

นักธุรกิจสหรัฐเชื้อสายฮังการี ชื่อ ชาร์ลส์ ไซมอนยี (Charles
Simonyi) เป็นนักท่องเที่ยวอวกาศคนที่ 5 ขึ้นไปเมื่อวันที่
7 เมษายน ปีค.ศ. 2007 กับยานโซยุสทีเอ็มเอ-10 เขาเป็น
บริษัทสเปซ แอดเวนเจอร์ส ยังเป็นบริษัทเดียวที่จัดการส่ง นักท่องเที่ยวอวกาศคนแรกที่ขึ้นไปอีกเป็นครั้งที่ 2 โดยจ่ายเงิน
นักท่องเทีย่ วอวกาศ ด้วยความร่วมมือขององค์การอวกาศรัสเซีย ในเที่ยวบินของยานโซยุสทีเอ็มเอ-14 เมื่อ มีนาคม-เมษายน
(Federal Space Agency of the Russian Federation) และ ปีค.ศ. 2009
บริษัทอวกาศเอนเนอร์เกีย (Space Corporation Energia)
บริษทั สเปซ แอดเวนเจอร์ส อ�ำนวยความสะดวกให้ในการท่องเทีย่ ว
Space tourist :. Charles Simonyi
อวกาศแก่ทุกคนทั่วโลก นักท่องเที่ยวอวกาศ 3 คนแรกจ่ายเงิน
Nationality : United States
Hungary
Year : 2007
มากกว่าคนละ 20 ล้านเหรียญสหรัฐในการเดินทางไปอยูใ่ นสถานี
Duration of flight : 15 days (Apr 7 – 21)
อวกาศนานาชาติเป็นเวลานาน 10 วัน
Flight : Launch: Soyuz TMA-10
Return: Soyuz TMA-9
ภายหลังโศกนาฏกรรมยานขนส่งอวกาศโคลัมเบียระเบิด
Amount paid (USD) : $25 million
นักท่องเที่ยวอวกาศซึ่งอาศัยยานโซยุสของรัสเซียยุติลงชั่วคราว
Year : 2009
Duration of flight : 14 days (Mar 26 – Apr 8)
เพราะเป็นยานล�ำเดียวที่พานักบินอวกาศไปยังสถานีอวกาศ
Flight : Launch: Soyuz TMA-14
นานาชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ปีค.ศ. 2005 เมื่อวันที่
Return: Soyuz TMA-13
Amount paid (USD) : $35 million
18 กันยายน ปีค.ศ. 2006 ชาวสหรัฐเชื้อชาติอิหร่านนามว่า
Source of Wealth : Telecom
อานุเชห์ อันซารี (Anousheh Ansari) ก็เป็นนักท่องเที่ยว
Software (Microsoft Office)
อวกาศคนที่ 4 ทีข่ นึ้ ไปกับยานขนส่งอวกาศโซยุส เทีย่ วบินที่ ทีเอ็มเอ-9
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นักท่องเทีย่ วอวกาศคนต่อมาคือ กาย ลาลิเบอร์เต้ (Guy Laliberté)
นักท่องเทีย่ วอวกาศคนที่ 6 คือ ริชาร์ด แกเรียตต์ (Richard
เป็นชาวแคนาดา ขึ้นไปกับยานโซยุสทีเอ็มเอ-16 เมื่อเดือน Garriott) สัญญชาติองั กฤษและสหรัฐอเมริกา ขึน้ ไปกับยานโซ
กันยายน ปีค.ศ. 2009
ยุซ ทีเอ็มเอ 13 เมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม ปีค.ศ. 2008 อยูใ่ นสถานี
อวกาศนานาชาตินาน 12 วัน โดยกลับมากับยานโซยุซทีเ่ อ็มเอ 12
ริชาร์ด แกเรียนตต์เป็นลูกชายของนักบินอวกาศอเมริกัน โอเวน
Space tourist :. Guy Laliberté
Nationality : Canada ---เค แกเรียตต์ ผูซ้ งึ่ ขึน้ ไปอยูใ่ นอวกาศในสกายแล็บ 3 เมือ่ เดือน
Year : 2009
กรกฎาคม ปีค.ศ. 1973 และยานขนส่งอวกาศเทีย่ วบินที่ เอสที
Duration of flight : 11 days (Sept 30 – Oct 11)
Flight : Launch: Soyuz TMA-16
เอส 9 (ยานโคลัมเบีย) เมือ่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1983 ริชาร์ด
Return: Soyuz TMA-14
แกเรียตต์ จึงเป็นนักบินอวกาศรุน่ ที่ 2 คนแรกของสหรัฐอเมริกา
Amount paid (USD) : $40 million
Source of Wealth : Performance art
แต่เป็นคนที่ 2 ของโลก
(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)

ส�ำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมือ่ วันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 2010
ว่ารัสเซียจะเพิม่ เทีย่ วบินของยานโซยุสเป็น 2 เท่า (เป็น 4 เทีย่ วต่อปี)
โดยแต่ละเทีย่ วขึน้ ไปได้ 3 คน ทัง้ นีเ้ พราะสถานีอวกาศนานาชาติ
ขยายจ�ำนวนนักบินอวกาศอาชีพเป็น 6 คน
ในวันที่ 12 มกราคม ปีค.ศ. 2011 บริษทั สเปซ แอดเวนเจอร์ส และองค์การอวกาศรัสเซีย ร่วมกันแถลงว่าการท่องเทีย่ วอวกาศจะเริม่
ใหม่อกี ครัง้ ใน ปีค.ศ. 2013 โดยเพิม่ เทีย่ วบินของยานโซยุสเป็น 4 ถึง 5 เทีย่ วต่อปี แต่เรือ่ งนีย้ งั ไม่ยตุ ิ เพราะมีทางเลือกอืน่ อีกคือ แทนทีจ่ ะ
เพิม่ เทีย่ วบินของโซยุสก็ขยายเวลาการส�ำรวจของสถานีอวกาศนานาชาติออกไป 1 ปี เหตุการณ์นอี้ าจเกิดขึน้ ได้ใน ปีค.ศ. 2015 ซึง่ จะมีนกั
ท่องเทีย่ วอวกาศคนใหม่ ๆ เพิม่ ขึน้ นักท่องเทีย่ วอวกาศคนถัดไปอาจจะป็นนักร้องชาวอังกฤษ ซาราห์ ไบรท์แมน (Sarah Brightman)
นักท่องเทีย่ วอวกาศทัง้ 7 คนดังกล่าวได้จา่ ยเงินคนละมาก ๆ ในการเดินทางไปท่องเทีย่ วในสถานีอวกาศนานาชาติ ผูเ้ ดินทางออก
ไปสู่อวกาศคนอื่น ๆ นับตั้งแต่ ยูริ กาการิน (Yuri Gagarin) เป็นต้นมา ล้วนเดินทางไปตามหน้าที่ ส่วนมากรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
มนุษย์ใฝ่ฝันที่จะเดินทางออกไปนอกโลกนานมาแล้ว เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าช่วยให้มนุษย์เดินทางไปอยู่ในสถานีอวกาศ
เป็นเวลานาน แล้วเดินทางกลับโลกได้อย่างปลอดภัย มนุษย์ได้เรียนรูเ้ รือ่ งต่าง ๆ ในสภาวะไร้นำ�้ หนักและไมโครแกรวิตี ซึง่ จะช่วยให้
มนุษย์เดินทางไปส�ำรวจดาวเคราะห์ซึ่งอยู่ห่างไกลกว่าดวงจันทร์ได้อย่างปลอดภัยในอนาคต ดวงจันทร์มีทรัพยากรจ�ำนวนมาก
ที่มีคุณค่าส�ำหรับมนุษย์โลกและการเดินทางไปยังดาวอังคารของมนุษย์อวกาศ นอกจากนี้การสร้างวัสดุบางอย่างได้ในสภาวะ
ไร้น�้ำหนักซึ่งไม่อาจท�ำได้บนโลก จะเป็นประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรมและทางการแพทย์
บรรณานุกรม
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