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การท่องเที่ยว

อวกาศ
ภายหลงัความส�าเรจ็ในยคุต้น ๆ  ของมนษุย์ในการออกไปอยูใ่น

อวกาศนอกโลก หลายคนได้มองเห็นว่าการส�ารวจอวกาศอย่าง
กว้างขวางเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นและหลกีเล่ียงไม่ได้ เพราะอวกาศกว้างใหญ่
มหาศาล ขณะเดียวกันมนุษย์มีความรู ้ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากข้ึน ในอดีตนักเขียนนิยาย
วทิยาศาสตร์หลายคน มคีวามฝันโดยได้ฝากความทรงจ�า ความหลงใหล
และจนิตนาการของอวกาศไว้ในนวนยิายเรือ่งต่างๆ เช่น ลเูซยีน
แห่งซาโมซาตา (Lucian of Samosata) นักเขียนชาวซีเรีย  
ในคริสต์ศตวรรษที่ 2 ได้เขียนเร่ือง ประวัติศาสตร์ท่ีแท้จริง 
(True History) หรอื เรือ่งจรงิ (True Story) กล่าวถงึกะลาสเีรอืชาย
หลายคนที่แล่นเรือออกส�ารวจโลก แล้วเกิดพายุพัดพาเรือของ
พวกเขาแล่นไปถงึดวงจนัทร์ จลูส์ เวร์ิน (Jules Verne) นกัเขยีน
นวนยิายชาวฝรัง่เศส ได้เขยีนนวนยิายวทิยาศาสตร์ ภายใต้หวัข้อ
เกี่ยวกับดวงจันทร์ คือ จากโลกสู่ดวงจันทร์ (From the Earth 
to the Moon) พิมพ์เมื่อ ค.ศ. 1870 เป็นภาษาฝรั่งเศส (ตีพิมพ์
เป็นภาษาอังกฤษครั้งแรก เมื่อ ค.ศ.1873) กล่าวถึงการผจญภัย
ของนักบินอวกาศ 3 คน ที่อยู่ในยานรูปกระสุนปืนใหญ่

นิพนธ์ ทรายเพชร
ราชบัณฑิต ส�านักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาดาราศาสตร์

การท่องเทีย่วอวกาศ คอื การเดนิทางไปในอวกาศนอกโลก
เพือ่นนัทนาการ การพักผ่อน และธรุกจิ มบีรษิทัท่องเทีย่วอวกาศ
หลายบรษิทัเกดิขึน้เมือ่เรว็ ๆ นี ้เช่น เวอร์จนิ กาแลก็ตกิ (Virgin 
Galactic) บรษัิทหวงัว่าจะสร้างอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วอวกาศ
ให้ก้าวหน้าจงได้ ปัจจุบันโอกาสของการท่องเที่ยวอวกาศใน 
วงโคจรรอบโลกมีจ�ากดัและราคาแพง เช่น มเีพยีงองค์การอวกาศ
รสัเซียเท่านัน้ทีใ่ห้บรกิารแก่นกัท่องเท่ียว การท่องเท่ียวผจญภัย
ในอวกาศใช้บริการนี้ขึ้นไปที่สถานีอวกาศนานาชาติด ้วย 
ยานอวกาศโซยุสขององค์การอวกาศรัสเซีย ก�าหนดราคาไว้ที่
คนละ 20-40 ล้านเหรยีญสหรฐั (ราคาในระหว่าง ค.ศ. 2001-2009) 
นักท่องเท่ียวบางคนเซ็นสัญญากับบริษัทหรือบุคคลที่  3  
ผู้สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวท�ากิจกรรมการศึกษาวิจัยให้บริษัท
ขณะอยู่ในอวกาศ 

รสัเซยียตุกิารให้บรกิารแก่นักท่องเท่ียวใน ค.ศ. 2010 เพราะ
สถานีอวกาศนานาชาตเิพิม่จ�านวนนกับินอวกาศทีท่�าหน้าทีเ่ป็น
ลกูเรอืของโครงการส�ารวจ (expedition crews) โดยใช้โควต้าท่ี
รสัเซยีเคยขายให้แก่นกัท่องเทีย่วอวกาศ ขณะนีร้สัเซยีมโีครงการ
ทีจ่ะเพิม่เทีย่วบนิของยานโซยสุจาก 3 เทีย่วต่อปี เป็น 5 เทีย่วต่อปี 
ท้งน้ีตัง้แต่ประมาณ ค.ศ. 2013 เป็นต้นไป จึงจะให้บริการแก่ 
นกัท่องเทีย่วได้อกี 

องค์กรแต่ละองค์กรเรยีก การท่องเทีย่วอวกาศ (Tourism) ไม่
เหมอืนกนั เช่น สถาบนัการบนิอวกาศเพือ่การค้า (Commercial 
Spaceflight Federation) เรยีกว่า “การบนิอวกาศส่วนบคุคล” 
(personal spaceflight) “ประชากร” (citizens) ในโครงการอวกาศ
เรยีกว่า “ประชากรแห่งการส�ารวจอวกาศ” (citizen space exploration)

นับถึงเดือนกันยายน ค.ศ.2012 มีหลายบริษัทท่องเท่ียวที่
ลดราคาส�าหรับการท่องเท่ียวอวกาศท้ังในระดับต�่ากว่าวงโคจร
รอบโลก กับระดับวงโคจรรอบโลก (ขึ้นไปที่สถานีอวกาศ
นานาชาติ) ด้วยระยะเวลาที่ต่างกัน พร้อมสิ่งอ�านวยความ 
สะดวกสบายแก่ผู้ท่องเท่ียวต่าง ๆ กนั

ภูมิหลังของการท่องเที่ยวอวกาศในนิยาย
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ซึ่งยิงกระสุนไปยังดวงจันทร์ โดยจะใช้เวลาเดินทาง 5 วัน  
หลังออกจากปากกระบอกปืนใหญ่ไปเพียง 2-3 นาที ก็มี 
ดาวเคราะห์น้อยดวงหนึง่ปรากฏสว่างมากวิง่ผ่านพวกเขาในระยะ
ใกล้มากแต่ไม่ชน ดาวเคราะห์น้อยดวงนีถ้กูโลกดงึไว้เป็นบรวิาร 
กลายเป็นดวงจนัทร์ดวงที ่2 ของโลก นกับนิอวกาศทัง้ 3 เดนิทาง
ผจญภยัต่อไป ระหว่างทางเกดิเหตกุารณ์หลายอย่าง เป็นต้นว่า 
การทิ้งซากสุนัขที่ตายแล้วออกทางหน้าต่างของยาน การป่วย 
ไม่สบายจากแก๊สพษิ และการคดิค�านวณอย่างสัน้ท�าให้พวกเขา
ทั้งคณะได้เดินทางกลับมาท่ีโลก ต่อมาจึงพบความจริงว่า 
แรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์น้อยได้เบ่ียงเบนการเดนิทางของพวกเขา
ไปจากเดิม กล่าวคือท�าให้พวกเขาเข้าไปโคจรรอบดวงจันทร์ 
แทนทีจ่ะลงบนดวงจนัทร์อย่างทีต่ัง้ใจไว้ เมือ่ทราบว่าก�าลงัโคจร
อยูร่อบดวงจนัทร์ พวกเขากเ็ริม่ส�ารวจสภาพภูมศิาสตร์ของพืน้ผวิ
ดวงจันทร์โดยใช้กล้องส่องทางไกล และแล้วยานก็พาพวกเขา 
ดิ่งขึ้นไปทางซีกเหนือของดวงจันทร์และเข้าไปอยู่ในความมืด 
ท�าให้หนาวเย็นมาก ก่อนที่จะออกมาสู่ความสว่างอีกครั้งหนึ่ง 
และเคลื่อนที่ต่อไปเหนือซีกใต้ของดวงจันทร์ พวกเขาอยู่เหนือ 
เครเตอร์ทโีคทีส่วยงาม และเริม่ถกเถยีงกันถึงความเป็นไปได้ของ
สิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์ แล้วสรุปว่าดวงจันทร์แห้งแล้ง ต่อมา
ปรากฏว่ายานของพวกเขาเคลื่อนที่ไปอยู่ ณ จุดสมดุลจุดหนึ่ง
ระหว่างโลกกบัดวงจนัทร์ ท�าให้ 1 ใน 3 คนเกดิความคดิข้ึนว่า 
จะใช้จรวดยงิยานจากจุดน้ีให้ไปลงดวงจนัทร์ แต่เกดิความผดิพลาด
เพราะยานวิ่งไปทางโลก และตกลงสู่มหาสมุทรด้วยความเร็ว
เดียวกันกับความเร็วท่ีออกไปจากโลก ในขณะนั้นเรือรบของ
สหรฐัอเมรกิาสงัเกตเหน็ดาวตกสว่างโชตช่ิวงจากท้องฟ้าสู่ทะเล
และพบว่าเป็นยานของนักผจญภัยทั้ง 3 คนซึ่งยังมีชีวิตอยู่  
พวกเขาทัง้ 3 คนได้รบัความช่วยเหลอื มกีารต้อนรบัอย่างเอกิเกรกิ 
ในฐานะทีเ่ป็นบคุคลชดุแรกทีเ่ดนิทางออกไปนอกโลกได้

นักเขยีนนวนิยายวทิยาศาสตร์ผูม้ชีือ่เสยีงอกีคนหนึง่ในครสิต์
ศตวรรษที ่20 คอื เซอร์ อาร์เทอร์ ซ ีคลาร์ก (Sir Arthur C. Clarke : 
1917-2008) เป็นชาวองักฤษแต่ในบัน้ปลายของชวีติไปตัง้รกรากอยู่
ทีศ่รีลงักา ได้เขยีนเรือ่ง “นรกใต้ทะเลฝุ่น” (A Fall of Moondust) 
ซ่ึงตพีมิพ์เป็นภาษาองักฤษใน ค.ศ.1961 โดยมเีค้าโครงเร่ืองว่า  
ในครสิต์ศตวรรษที ่21 หลงัจากท่ีมมีนษุย์ไปตัง้หลกัแหล่งบนดวงจนัทร์
แล้วก็มนีกัท่องเทีย่วไปผจญภัยทีด่วงจนัทร์ จดุขายส�าคัญจุดหนึง่
ของการท่องเที่ยวคือ การตะลุยทะเลบนดวงจันทร์ โดยเฉพาะ 
ทะเลแห่งความกระหาย (Sea of Thirst) ไม่มจีรงิบนดวงจนัทร์  
มแีต่ในนยิายเรือ่งนีเ้ท่านัน้ ซึง่อยูภ่ายในอ่าวน�า้ค้าง (Sinus Roris)

SPACE
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นบัว่าอยูผ่ดิท่ีเพราะโดยปกตอ่ิาวจะอยูภ่ายในทะเลโดยเป็นส่วนหนึง่
ของทะเล ทะเลแห่งความกระหายเต็มไปด้วยฝุ่นที่ละเอียดมาก 
เป็นฝุ่นแห้งกว่าฝุ่นในทะเลทรายบนโลก เป็นฝุ่นท่ีเกือบไหลได้
คล้ายกระแสน�า้ แทนทีจ่ะเป็นหนิดนิก้อนเลก็ ๆ เรยีกว่า เรโกลิธ 
(regolith) ที่ปกคลุมพื้นผิวส่วนใหญ่ของดวงจันทร์ ผู้จัดเที่ยวมี
เรือชื่อ เซลีน ีที่ออกแบบพิเศษให้วิ่งไปบนฝุ่นดวงจันทร์นี้คล้าย
การเคลื่อนที่ของเจ็ตสกีบนน�้า ในการผจญภัยครั้งหนึ่งเกิด 
แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบนดวงจันทร์ท�าให้แผ่นดินยุบ ขณะที่
เรอืเซลนีแีล่นผ่าน เรือจมลงไปใต้ผวิฝุน่ประมาณ 15 เมตร เรือจงึ
หายไป เกิดปัญหาที่อาจท�าให้ผู้โดยสารและลูกเรือถึงแก่ชีวิต 
โดยทนัททีนัใด เพราะเรอืเซลนีีมอีากาศหายใจจ�ากดั ไม่มหีนทาง
ที่จะระบายความร้อน ระบบสื่อสารใช้การไม่ได้ ไม่มีใครรู้ว่า 
เรอืเซลนีอียูต่รงจดุใดแน่ เวลาเหลอืน้อย ภายในเรอือุณหภูมสิงูขึน้ 
อากาศกลายเป็นพิษใช้หายใจไม่ได้ กัปตันและลูกเรือพยายาม
คลายความกังวลของผูโ้ดยสารขณะรอความช่วยเหลือโดยได้รบั
ความร่วมมือจากผู้โดยสารคนหนึ่งซึ่งเกษียณอายุแล้วจากการ
ประกอบอาชพีเป็นกปัตนันกัส�ารวจและนกับินอวกาศ แต่ตอนแรก
ไม่ได้แสดงตัว ขณะนัน้เองนักดาราศาสตร์สตเิฟ่ืองคนหน่ึงสงัเกต
ดวงจนัทร์จากดาวเทยีมซึง่อยู ่ณ จดุ L2 ของระบบโลกและดวงจนัทร์ 
ท�าให้เขาเชือ่ว่าเขาพบร่องรอยท่ีมอุีณหภูมิสงูบนพืน้ผวิดวงจนัทร์ 
น�ามาสู่การช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในเรือเซลีนีได้ในที่สุด

อกีเรือ่งหนึง่ทีเ่ซอร์ อาร์เทอร์ ซ ีคลาร์ก เขียนเกีย่วกบัดวงจนัทร์ 
คอื จอมจกัรวาล 2001 (2001: A Space Odyssey) โดยม ี
เค้าโครงทีเ่ชือ่ว่า มนษุย์ต่างดาวผูม้เีทคโนโลยสีงูได้แกะสลกัหนิสดี�า
ขนาดใหญ่รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ที่มีอัตราส่วน ความหนา : 
ความกว้าง : ความสงู เป็น 1:4:9 หรอื 12:22 :32  นัน่คอืแท่งวตัถนุี ้
มคีวามหนา 1/4 ของความกว้างและ 1/9 ของความสงู แล้วฝังไว้
ลกึ 15 เมตรใต้ผวิในเครเตอร์ทโีค ของดวงจนัทร์ เมือ่ 3 ล้านปีมา
แล้ว หนิสดี�าน้ีเป็นวตัถทุีท่�าให้เกดิการรบกวนสนามแม่เหล็กของ
ดวงจันทร์ตรงบรเิวณเครเตอร์ทโีค จงึเรียกว่า ทเีอม็เอ-1 (TMA-
1:Tycho Magnetic Anomaly One) หมายถึงความ 
ไม่เป็นปกตทิางสนามแม่เหลก็บรเิวณทโีคเป็นหินชิน้ที ่1 

นักวิทยาศาสตร์ขดุพบทเีอม็เอ-1 ในเวลากลางคนื เมือ่ดวงอาทติย์
ขึน้ในเวลารุง่เช้าบนดวงจันทร์ ปรากฎว่าแสงแดดท�าให้ทเีอม็เอ-1 
ส่งคล่ืนวทิยไุปยังไอเอปตัส ดวงจนัทร์ใหญ่เป็นที ่3 ของดาวเสาร์ 
ซึง่ต่อมานักส�ารวจได้เดนิทางไปส�ารวจไอเอปตสัและพบหนิสดี�า
ขนาดใหญ่บนไอเอปตัส เป็นหนิทีม่สีดัส่วนเดียวกนักบัทเีอม็เอ-1 
จงึได้รบัชือ่ว่า ทเีอม็เอ-2

นอกจากนีย้งัมีนกัเขยีนนวนยิายวทิยาศาสตร์ทีพู่ดถงึดวงจนัทร์
เป็นอาณานคิม โดยมทีีอ่ยูอ่าศยัอยูใ่ต้ดนิ เช่น รอเบิร์ต เอ ไฮน์ไลน์ 
(Robert A. Heinlein) นักเขียนชาวอเมริกันเขียนเรื่อง  
“The Menace from Earth” เมือ่ ค.ศ.1957 นบัเป็นเรือ่งแรก ๆ  
ที่น�าเรื่องราวของการท่องเที่ยวอวกาศเข้าไปอยู่ในนิยายด้วย 

นิยายการท่องเท่ียวอวกาศเกิดจากความรู้และความคิด
จินตนาการของผู้เขียน ความรู้ของมนุษย์ในอดีตอาจน้อยกว่า
ความรู้ของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน แต่มีความคิดจินตนาการที่ 
หลากหลายไม่มีขอบเขต  ความฝันของมนุษย์ที่จะขึ้นไปเหยียบ
ผิวดวงจันทร์มมีาช้านานและประสบความส�าเร็จเมือ่ 45 ปีนีเ่อง  
โดยมนุษย์อวกาศอเมริกาในโครงการอะพอลโล

ในโลกแห่งความเป็นจริง ความส�าเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นได้ 
เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านจรวด สหภาพโซเวียต
รัสเซียพัฒนาจรวดท่ีมีพลังขับดันสูงได้ก่อนสหรัฐเมริกา จึงส่ง
ดาวเทยีมดวงแรกของโลกชือ่ สปตุนกิ-1 ขึน้สู่อวกาศได้ก่อนเม่ือ  
วันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1957 และสหรัฐเมริกาตามมาติด ๆ  
ด้วยการส่งดาวเทียมเอกซ์พลอเรอร์ 1 ขึ้นไปโคจรรอบโลกเม่ือ  
วนัที ่1 กมุภาพันธ์ ค.ศ. 1958 การแข่งขนักนัในการออกไปนอกโลก 
ระหว่าง 2 ประเทศมหาอ�านาจทางอวกาศนี้เป็นไปอย่างเข้มข้น
ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ดาวเทียมดวงแรกขึ้นสู ่อวกาศ  
ต่อมาในวันที่ 12  เมษายน  ค.ศ. 1961  สหภาพโซเวียตรัสเซีย
ก้าวหน้ากว่าคูแ่ข่งด้วยการส่งยริุ กาการิน  มนษุย์อวกาศคนแรก
ขึ้นไปโคจรรอบโลก ท�าให้สหรัฐอเมริกา  โดยประธานาธิบดี 
จอห์น เอฟ เคนเนด ีออกมาประกาศ เมือ่วนัที ่12 กนัยายน ค.ศ. 1962 
ว่า “เราเลือกที่จะไปลงดวงจันทร์ในทศวรรษนี้ให้ได้ และท�าสิ่ง
อื่น ๆ ด้วย  ไม่ใช่เพราะท�าได้ง่าย ๆ แต่เป็นเพราะมันท�ายาก..”  
สหรัฐอเมริกาเอาชนะสหภาพโซเวียตรัสเซีย ด้วยการน�ายาน 
อะพอลโล 11 ลงดวงจนัทร์ได้เป็นผลส�าเรจ็ เมือ่วนัที ่20 กรกฎาคม 
ค.ศ. 1969 โดยนักบินอวกาศอเมริกาชื่อ นีล อาร์มสตรอง  
ก้าวลงบันไดของยาน ลงดวงจันทรชื่อ อีเกิล  เหยียบพื้นผิว 
ดวงจันทร์ด้วยรอยเท้าแรกพร้อมค�ากล่าวที่ว่า “นี่เป็นก้าวสั้น ๆ 
ของมนุษย์ก้าวหนึ่งบนดวงจันทร์ แต่เป็นก้าวกระโดดที่ยาวมาก
ก้าวหนึ่งของมนุษยชาติ..(ในการส�ารวจอวกาศ)”
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นกับนิอวกาศทีข่ึน้ไปสูอ่วกาศไม่ใช่นกัท่องเทีย่วอวกาศ แต่เป็น
ผู้ที่องค์กรหรือรัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ  
นกัท่องเทีย่วอวกาศผูต้้องซือ้ตัว๋ขึน้สูอ่วกาศเริม่ด้วย เดน็นสิ ตโิต  
ชาวอเ มริกนัผู้จ่ายเงิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐในการขึน้ไปอยูใ่นสถานี
อวกาศนานาชาติ ระหว่างวันท่ี 28 เมษายน ถึง วันที่ 6 
พฤษภาคม ค.ศ. 2001 หลงัจากนัน้กม็นีกัท่องเทีย่วอวกาศขึน้ไป 
ท่องเทีย่วในสถานอีวกาศนานาชาติอกีหลายคน คนล่าสดุทีบ่รษิทั
สเปซแอดเวนเจอร์ส ประกาศเมือ่วนัที ่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 2012  
ว่าจะขึน้ไปอยูใ่นสถานอีวกาศนานาชาตไิอเอสเอส ระหว่างเดอืน
กนัยายน – ตลุาคม  ค.ศ. 2015 คอื ซาราห์ ไบรท์แมน ชาวองักฤษ

ในช่วงค.ศ. 1960 - ค.ศ. 1970 เกิดความเช่ือโดยทั่วไป 
ว่าจะมีการส่งโรงแรมอวกาศข้ึนไปอยู่นอกโลก ในปีค.ศ. 2000  
นักอนาคตศาสตร์ในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 ฝันไปว่า 
ครอบครัวระดับกลางของมนุษย์ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21  
จะสามารถไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่ดวงจันทร์ได้ ในค.ศ. 1960 
บริษัทแพนแอมได ้จัดท�ารายชื่อผู ้ รอคอยการบินไปยัง 
ดวงจันทร์ในอนาคตโดยจะออกบัตรสมาชิกฟรีให้แก่ สมาชิก 
ผู้ร้องขอของ “สมาคมการบินไปยังดวงจันทร์ครั้งแรก”

แต่ภายหลงัการลงดวงจันทร์ของนกับนิอวกาศสหรฐัอเมรกิา 
การแข่งขันทางอวกาศก็ลดลง ส่งผลให้การเดินทางไปในอวกาศ
ของมนุษย์ได้รับแรงสนับสนุนด้านงบประมาณจากสาธารณะ 
ลดลงไปด้วย

มนษุย์อวกาศคนที ่2 ทีล่งเหยยีบพืน้ผวิดวงจนัทร์ คอื เอด็วนิ 
อลัดรนิ  ในขณะที ่ไมเคลิ  คอลลนิส์  อยูใ่นยานบรกิารบงัคบัการ
โคจรรอบดวงจนัทร์ เพือ่รอรบัอาร์มสตรองกบัอลัดรนิทีข่ึน้จาก 
ดวงจันทร์โดยส่วนบนของยานอีเกลิ  เมือ่น�าหิน-ดนิดวงจันทร์พร้อม
ตัวเองเข้าไปอยู่ในยานบริการบังคับการเรียบร้อยแล้ว ส่วนบน 
ของยานอีเกิลก็ถูกผลักให้กลับลงไปกระแทกผิวดวงจันทร์ และ
นกับนิอวกาศทัง้ 3 คน  กจ็ดุจรวจของยานบรกิารบงัคบัการเพ่ือหนี
ออกจากวงโคจรรอบดวงจันทร์ มุ่งหน้ากลับมาโลก ก่อนลงใน
มหาสมุทรแปซิฟิกนั้น ยานบริการถูกแยกออกและถูกเผาไหม้ 
ในบรรยากาศโลก ยังคงเหลือเฉพาะยานบังคับการเท่าน้ันที่พา
มนุษย์อวกาศทั้ง 3 คน แตะพ้ืนมหาสมุทรด้วยความปลอดภัย 
โดยชลอความเร็วด้วยร่มชูชพี  พร้อมความช่วยเหลอืจากเรอืรบทีร่อ
อยูใ่กล้ ๆ 

ได้มนัีกบนิอวกาศสหรัฐไปลงดวงจนัทร์อกีในยานอะพอลโล 12 
อะพอลโล 14 อะพอลโล 15 อะพอลโล 16 และ อะพอลโล 17 
ส่วนสหภาพโซเวยีตรสัเซยีไม่ส่งมนษุย์ไปยงัดวงจนัทร์ มนษุย์อวกาศ
ของสหภาพโซเวยีตรสัเซยีหรอืคอสโมนอต ออกไปนอกโลกไกลสดุ 
คือ สถานอีวกาศมีร์   ซึง่โคจรอยูร่อบโลก   ปัจจบุนัสถานอีวกาศมร์ี 
ตกสู่พืน้โลกแล้ว สถานีอวกาศทีย่งัอยูคื่อ สถานอีวกาศนานาชาติ 
หรอื ไอ เอส เอส  (ISS : International Space  Station)

Neil  Armstrong
ที่มา (http://en.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong)


