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หุนยนตบังคับมือ
จากของเลนกลายเปนสื่อเรียนรู

กิจกรรม STEM สิ่งแวดลอม

กลยุทธสามเหลี่ยมลดปริมาณคารบอน
(Wedge Stabilization)

การออกแบบการจัดการเรียนรู
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

แนะนํา NASA App
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นิพนธ์ ทรายเพชร
ราชบัณฑิต ส�ำนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาดาราศาสตร์

การท่องเที่ยว

อวกาศ

การท่องเทีย่ วอวกาศ คือ การเดินทางไปในอวกาศนอกโลก
เพือ่ นันทนาการ การพักผ่อน และธุรกิจ มีบริษทั ท่องเทีย่ วอวกาศ
หลายบริษทั เกิดขึน้ เมือ่ เร็ว ๆ นี้ เช่น เวอร์จนิ กาแล็กติก (Virgin
Galactic) บริษทั หวังว่าจะสร้างอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วอวกาศ
ให้ก้าวหน้าจงได้ ปัจจุบันโอกาสของการท่องเที่ยวอวกาศใน
วงโคจรรอบโลกมีจำ� กัดและราคาแพง เช่น มีเพียงองค์การอวกาศ
รัสเซียเท่านัน้ ทีใ่ ห้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ ว การท่องเทีย่ วผจญภัย
ในอวกาศใช้ บ ริ ก ารนี้ ขึ้ น ไปที่ ส ถานี อ วกาศนานาชาติ ด ้ ว ย
ยานอวกาศโซยุสขององค์การอวกาศรัสเซีย ก�ำหนดราคาไว้ที่
คนละ 20-40 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราคาในระหว่าง ค.ศ. 2001-2009)
นั ก ท่ อ งเที่ ย วบางคนเซ็ น สั ญ ญากั บ บริ ษั ท หรื อ บุ ค คลที่ 3
ผู้สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวท�ำกิจกรรมการศึกษาวิจัยให้บริษัท
ขณะอยู่ในอวกาศ
รัสเซียยุตกิ ารให้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ วใน ค.ศ. 2010 เพราะ
สถานีอวกาศนานาชาติเพิม่ จ�ำนวนนักบินอวกาศทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็น
ลูกเรือของโครงการส�ำรวจ (expedition crews) โดยใช้โควต้าที่
รัสเซียเคยขายให้แก่นกั ท่องเทีย่ วอวกาศ ขณะนีร้ สั เซียมีโครงการ
ทีจ่ ะเพิม่ เทีย่ วบินของยานโซยุสจาก 3 เทีย่ วต่อปี เป็น 5 เทีย่ วต่อปี
ท้งนีต้ งั้ แต่ประมาณ ค.ศ. 2013 เป็นต้นไป จึงจะให้บริการแก่
นักท่องเทีย่ วได้อกี
องค์กรแต่ละองค์กรเรียก การท่องเทีย่ วอวกาศ (Tourism) ไม่
เหมือนกัน เช่น สถาบันการบินอวกาศเพือ่ การค้า (Commercial
Spaceflight Federation) เรียกว่า “การบินอวกาศส่วนบุคคล”
(personal spaceflight) “ประชากร” (citizens) ในโครงการอวกาศ
เรียกว่า “ประชากรแห่งการส�ำรวจอวกาศ” (citizen space exploration)
นิตยสาร สสวท.

นับถึงเดือนกันยายน ค.ศ.2012 มีหลายบริษัทท่องเที่ยวที่
ลดราคาส�ำหรับการท่องเที่ยวอวกาศทั้งในระดับต�่ำกว่าวงโคจร
รอบโลก กั บ ระดั บ วงโคจรรอบโลก (ขึ้ น ไปที่ ส ถานี อ วกาศ
นานาชาติ) ด้วยระยะเวลาที่ต่างกัน พร้อมสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกสบายแก่ผทู้ อ่ งเทีย่ วต่าง ๆ กัน

ภูมิหลังของการท่องเที่ยวอวกาศในนิยาย

ภายหลังความส�ำเร็จในยุคต้น ๆ ของมนุษย์ในการออกไปอยูใ่ น
อวกาศนอกโลก หลายคนได้มองเห็นว่าการส�ำรวจอวกาศอย่าง
กว้างขวางเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นและหลีกเลีย่ งไม่ได้ เพราะอวกาศกว้างใหญ่
มหาศาล ขณะเดี ย วกั น มนุ ษ ย์ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถทาง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ม ากขึ้ น ในอดี ตนั กเขี ย นนิ ย าย
วิทยาศาสตร์หลายคน มีความฝันโดยได้ฝากความทรงจ�ำ ความหลงใหล
และจินตนาการของอวกาศไว้ในนวนิยายเรือ่ งต่างๆ เช่น ลูเซียน
แห่งซาโมซาตา (Lucian of Samosata) นักเขียนชาวซีเรีย
ในคริสต์ศตวรรษที่ 2 ได้เขียนเรื่อง ประวัติศาสตร์ที่แท้จริง
(True History) หรือ เรือ่ งจริง (True Story) กล่าวถึงกะลาสีเรือชาย
หลายคนที่แล่นเรือออกส�ำรวจโลก แล้วเกิดพายุพัดพาเรือของ
พวกเขาแล่นไปถึงดวงจันทร์ จูลส์ เวิรน์ (Jules Verne) นักเขียน
นวนิยายชาวฝรัง่ เศส ได้เขียนนวนิยายวิทยาศาสตร์ ภายใต้หวั ข้อ
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
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ซึ่งยิงกระสุนไปยังดวงจันทร์ โดยจะใช้เวลาเดินทาง 5 วัน
หลั ง ออกจากปากกระบอกปื น ใหญ่ ไ ปเพี ย ง 2-3 นาที ก็ มี
ดาวเคราะห์นอ้ ยดวงหนึง่ ปรากฏสว่างมากวิง่ ผ่านพวกเขาในระยะ
ใกล้มากแต่ไม่ชน ดาวเคราะห์นอ้ ยดวงนีถ้ กู โลกดึงไว้เป็นบริวาร
กลายเป็นดวงจันทร์ดวงที่ 2 ของโลก นักบินอวกาศทัง้ 3 เดินทาง
ผจญภัยต่อไป ระหว่างทางเกิดเหตุการณ์หลายอย่าง เป็นต้นว่า
การทิ้งซากสุนัขที่ตายแล้วออกทางหน้าต่างของยาน การป่วย
ไม่สบายจากแก๊สพิษ และการคิดค�ำนวณอย่างสัน้ ท�ำให้พวกเขา
ทั้ ง คณะได้ เ ดิ น ทางกลั บ มาที่ โ ลก ต่ อ มาจึ ง พบความจริ ง ว่ า
แรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์นอ้ ยได้เบีย่ งเบนการเดินทางของพวกเขา
ไปจากเดิม กล่าวคือท�ำให้พวกเขาเข้าไปโคจรรอบดวงจันทร์
แทนทีจ่ ะลงบนดวงจันทร์อย่างทีต่ งั้ ใจไว้ เมือ่ ทราบว่าก�ำลังโคจร
อยูร่ อบดวงจันทร์ พวกเขาก็เริม่ ส�ำรวจสภาพภูมศิ าสตร์ของพืน้ ผิว
ดวงจันทร์โดยใช้กล้องส่องทางไกล และแล้วยานก็พาพวกเขา
ดิ่งขึ้นไปทางซีกเหนือของดวงจันทร์และเข้าไปอยู่ในความมืด
ท�ำให้หนาวเย็นมาก ก่อนที่จะออกมาสู่ความสว่างอีกครั้งหนึ่ง
และเคลื่อนที่ต่อไปเหนือซีกใต้ของดวงจันทร์ พวกเขาอยู่เหนือ
เครเตอร์ทโี คทีส่ วยงาม และเริม่ ถกเถียงกันถึงความเป็นไปได้ของ
สิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์ แล้วสรุปว่าดวงจันทร์แห้งแล้ง ต่อมา
ปรากฏว่ายานของพวกเขาเคลื่อนที่ไปอยู่ ณ จุดสมดุลจุดหนึ่ง
ระหว่างโลกกับดวงจันทร์ ท�ำให้ 1 ใน 3 คนเกิดความคิดขึน้ ว่า
จะใช้จรวดยิงยานจากจุดนีใ้ ห้ไปลงดวงจันทร์ แต่เกิดความผิดพลาด
เพราะยานวิ่งไปทางโลก และตกลงสู่มหาสมุทรด้วยความเร็ว
เดียวกันกับความเร็วที่ออกไปจากโลก ในขณะนั้นเรือรบของ
สหรัฐอเมริกาสังเกตเห็นดาวตกสว่างโชติชว่ งจากท้องฟ้าสูท่ ะเล
และพบว่าเป็นยานของนักผจญภัยทั้ง 3 คนซึ่งยังมีชีวิตอยู่
พวกเขาทัง้ 3 คนได้รบั ความช่วยเหลือ มีการต้อนรับอย่างเอิกเกริก
ในฐานะทีเ่ ป็นบุคคลชุดแรกทีเ่ ดินทางออกไปนอกโลกได้
นักเขียนนวนิยายวิทยาศาสตร์ผมู้ ชี อื่ เสียงอีกคนหนึง่ ในคริสต์
ศตวรรษที่ 20 คือ เซอร์ อาร์เทอร์ ซี คลาร์ก (Sir Arthur C. Clarke :
1917-2008) เป็นชาวอังกฤษแต่ในบัน้ ปลายของชีวติ ไปตัง้ รกรากอยู่
ทีศ่ รีลงั กา ได้เขียนเรือ่ ง “นรกใต้ทะเลฝุน่ ” (A Fall of Moondust)
ซึง่ ตีพมิ พ์เป็นภาษาอังกฤษใน ค.ศ.1961 โดยมีเค้าโครงเรือ่ งว่า
ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 หลังจากทีม่ มี นุษย์ไปตัง้ หลักแหล่งบนดวงจันทร์
แล้วก็มนี กั ท่องเทีย่ วไปผจญภัยทีด่ วงจันทร์ จุดขายส�ำคัญจุดหนึง่
ของการท่องเที่ยวคือ การตะลุยทะเลบนดวงจันทร์ โดยเฉพาะ
ทะเลแห่งความกระหาย (Sea of Thirst) ไม่มจี ริงบนดวงจันทร์
มีแต่ในนิยายเรือ่ งนีเ้ ท่านัน้ ซึง่ อยูภ่ ายในอ่าวน�ำ้ ค้าง (Sinus Roris)
นิตยสาร สสวท.
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นับว่าอยูผ่ ดิ ทีเ่ พราะโดยปกติอา่ วจะอยูภ่ ายในทะเลโดยเป็นส่วนหนึง่
ของทะเล ทะเลแห่งความกระหายเต็มไปด้วยฝุ่นที่ละเอียดมาก
เป็นฝุ่นแห้งกว่าฝุ่นในทะเลทรายบนโลก เป็นฝุ่นที่เกือบไหลได้
คล้ายกระแสน�ำ้ แทนทีจ่ ะเป็นหินดินก้อนเล็ก ๆ เรียกว่า เรโกลิธ
(regolith) ที่ปกคลุมพื้นผิวส่วนใหญ่ของดวงจันทร์ ผู้จัดเที่ยวมี
เรือชื่อ เซลีนี ที่ออกแบบพิเศษให้วิ่งไปบนฝุ่นดวงจันทร์นี้คล้าย
การเคลื่อนที่ของเจ็ตสกีบนน�้ำ ในการผจญภัยครั้งหนึ่งเกิด
แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบนดวงจันทร์ท�ำให้แผ่นดินยุบ ขณะที่
เรือเซลีนแี ล่นผ่าน เรือจมลงไปใต้ผวิ ฝุน่ ประมาณ 15 เมตร เรือจึง
หายไป เกิดปัญหาที่อาจท�ำให้ผู้โดยสารและลูกเรือถึงแก่ชีวิต
โดยทันทีทนั ใด เพราะเรือเซลีนมี อี ากาศหายใจจ�ำกัด ไม่มหี นทาง
ที่จะระบายความร้อน ระบบสื่อสารใช้การไม่ได้ ไม่มีใครรู้ว่า
เรือเซลีนอี ยูต่ รงจุดใดแน่ เวลาเหลือน้อย ภายในเรืออุณหภูมสิ งู ขึน้
อากาศกลายเป็นพิษใช้หายใจไม่ได้ กัปตันและลูกเรือพยายาม
คลายความกังวลของผูโ้ ดยสารขณะรอความช่วยเหลือโดยได้รบั
ความร่วมมือจากผู้โดยสารคนหนึ่งซึ่งเกษียณอายุแล้วจากการ
ประกอบอาชีพเป็นกัปตันนักส�ำรวจและนักบินอวกาศ แต่ตอนแรก
ไม่ได้แสดงตัว ขณะนัน้ เองนักดาราศาสตร์สติเฟือ่ งคนหนึง่ สังเกต
ดวงจันทร์จากดาวเทียมซึง่ อยู่ ณ จุด L2 ของระบบโลกและดวงจันทร์
ท�ำให้เขาเชือ่ ว่าเขาพบร่องรอยทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู บนพืน้ ผิวดวงจันทร์
น�ำมาสู่การช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในเรือเซลีนีได้ในที่สุด
อีกเรือ่ งหนึง่ ทีเ่ ซอร์ อาร์เทอร์ ซี คลาร์ก เขียนเกีย่ วกับดวงจันทร์
คือ จอมจักรวาล 2001 (2001: A Space Odyssey) โดยมี
เค้าโครงทีเ่ ชือ่ ว่า มนุษย์ตา่ งดาวผูม้ เี ทคโนโลยีสงู ได้แกะสลักหินสีดำ�
ขนาดใหญ่รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ที่มีอัตราส่วน ความหนา :
ความกว้าง : ความสูง เป็น 1:4:9 หรือ 12:22 :32 นัน่ คือแท่งวัตถุนี้
มีความหนา 1/4 ของความกว้างและ 1/9 ของความสูง แล้วฝังไว้
ลึก 15 เมตรใต้ผวิ ในเครเตอร์ทโี ค ของดวงจันทร์ เมือ่ 3 ล้านปีมา
แล้ว หินสีดำ� นีเ้ ป็นวัตถุทที่ ำ� ให้เกิดการรบกวนสนามแม่เหล็กของ
ดวงจันทร์ตรงบริเวณเครเตอร์ทโี ค จึงเรียกว่า ทีเอ็มเอ-1 (TMA1:Tycho Magnetic Anomaly One) หมายถึ ง ความ
ไม่เป็นปกติทางสนามแม่เหล็กบริเวณทีโคเป็นหินชิน้ ที่ 1
นักวิทยาศาสตร์ขดุ พบทีเอ็มเอ-1 ในเวลากลางคืน เมือ่ ดวงอาทิตย์
ขึน้ ในเวลารุง่ เช้าบนดวงจันทร์ ปรากฎว่าแสงแดดท�ำให้ทเี อ็มเอ-1
ส่งคลืน่ วิทยุไปยังไอเอปตัส ดวงจันทร์ใหญ่เป็นที่ 3 ของดาวเสาร์
ซึง่ ต่อมานักส�ำรวจได้เดินทางไปส�ำรวจไอเอปตัสและพบหินสีดำ�
ขนาดใหญ่บนไอเอปตัส เป็นหินทีม่ สี ดั ส่วนเดียวกันกับทีเอ็มเอ-1
จึงได้รบั ชือ่ ว่า ทีเอ็มเอ-2

นอกจากนีย้ งั มีนกั เขียนนวนิยายวิทยาศาสตร์ทพี่ ดู ถึงดวงจันทร์
เป็นอาณานิคม โดยมีทอี่ ยูอ่ าศัยอยูใ่ ต้ดนิ เช่น รอเบิรต์ เอ ไฮน์ไลน์
(Robert A. Heinlein) นั ก เขี ย นชาวอเมริ กั น เขี ย นเรื่ อ ง
“The Menace from Earth” เมือ่ ค.ศ.1957 นับเป็นเรือ่ งแรก ๆ
ที่น�ำเรื่องราวของการท่องเที่ยวอวกาศเข้าไปอยู่ในนิยายด้วย
นิยายการท่องเที่ยวอวกาศเกิดจากความรู้และความคิด
จินตนาการของผู้เขียน ความรู้ของมนุษย์ในอดีตอาจน้อยกว่า
ความรู้ของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน แต่มีความคิดจินตนาการที่
หลากหลายไม่มีขอบเขต ความฝันของมนุษย์ที่จะขึ้นไปเหยียบ
ผิวดวงจันทร์มมี าช้านานและประสบความส�ำเร็จเมือ่ 45 ปีนเี่ อง
โดยมนุษย์อวกาศอเมริกาในโครงการอะพอลโล
ในโลกแห่งความเป็นจริง ความส�ำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นได้
เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านจรวด สหภาพโซเวียต
รัสเซียพัฒนาจรวดที่มีพลังขับดันสูงได้ก่อนสหรัฐเมริกา จึงส่ง
ดาวเทียมดวงแรกของโลกชือ่ สปุตนิก-1 ขึน้ สูอ่ วกาศได้กอ่ นเมือ่
วันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1957 และสหรัฐเมริกาตามมาติด ๆ
ด้วยการส่งดาวเทียมเอกซ์พลอเรอร์ 1 ขึ้นไปโคจรรอบโลกเมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1958 การแข่งขันกันในการออกไปนอกโลก
ระหว่าง 2 ประเทศมหาอ�ำนาจทางอวกาศนี้เป็นไปอย่างเข้มข้น
ตลอดระยะเวลานั บ ตั้ ง แต่ ด าวเที ย มดวงแรกขึ้ น สู ่ อ วกาศ
ต่อมาในวันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 1961 สหภาพโซเวียตรัสเซีย
ก้าวหน้ากว่าคูแ่ ข่งด้วยการส่งยุริ กาการิน มนุษย์อวกาศคนแรก
ขึ้นไปโคจรรอบโลก ท�ำให้สหรัฐอเมริกา โดยประธานาธิบดี
จอห์น เอฟ เคนเนดี ออกมาประกาศ เมือ่ วันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 1962
ว่า “เราเลือกที่จะไปลงดวงจันทร์ในทศวรรษนี้ให้ได้ และท�ำสิ่ง
อื่น ๆ ด้วย ไม่ใช่เพราะท�ำได้ง่าย ๆ แต่เป็นเพราะมันท�ำยาก..”
สหรัฐอเมริกาเอาชนะสหภาพโซเวียตรัสเซีย ด้วยการน�ำยาน
อะพอลโล 11 ลงดวงจันทร์ได้เป็นผลส�ำเร็จ เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม
ค.ศ. 1969 โดยนักบินอวกาศอเมริกาชื่อ นีล อาร์มสตรอง
ก้าวลงบันไดของยาน ลงดวงจันทรชื่อ อีเกิล เหยียบพื้นผิว
ดวงจันทร์ด้วยรอยเท้าแรกพร้อมค�ำกล่าวที่ว่า “นี่เป็นก้าวสั้น ๆ
ของมนุษย์ก้าวหนึ่งบนดวงจันทร์ แต่เป็นก้าวกระโดดที่ยาวมาก
ก้าวหนึ่งของมนุษยชาติ..(ในการส�ำรวจอวกาศ)”
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Neil Armstrong
ที่มา (http://en.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong)

มนุษย์อวกาศคนที่ 2 ทีล่ งเหยียบพืน้ ผิวดวงจันทร์ คือ เอ็ดวิน
อัลดริน ในขณะที่ ไมเคิล คอลลินส์ อยูใ่ นยานบริการบังคับการ
โคจรรอบดวงจันทร์ เพือ่ รอรับอาร์มสตรองกับอัลดรินทีข่ นึ้ จาก
ดวงจันทร์โดยส่วนบนของยานอีเกิล เมือ่ น�ำหิน-ดินดวงจันทร์พร้อม
ตัวเองเข้าไปอยู่ในยานบริการบังคับการเรียบร้อยแล้ว ส่วนบน
ของยานอีเกิลก็ถูกผลักให้กลับลงไปกระแทกผิวดวงจันทร์ และ
นักบินอวกาศทัง้ 3 คน ก็จดุ จรวจของยานบริการบังคับการเพือ่ หนี
ออกจากวงโคจรรอบดวงจันทร์ มุ่งหน้ากลับมาโลก ก่อนลงใน
มหาสมุทรแปซิฟิกนั้น ยานบริการถูกแยกออกและถูกเผาไหม้
ในบรรยากาศโลก ยังคงเหลือเฉพาะยานบังคับการเท่านั้นที่พา
มนุษย์อวกาศทั้ง 3 คน แตะพื้นมหาสมุทรด้วยความปลอดภัย
โดยชลอความเร็วด้วยร่มชูชพี พร้อมความช่วยเหลือจากเรือรบทีร่ อ
อยูใ่ กล้ ๆ
ได้มนี กั บินอวกาศสหรัฐไปลงดวงจันทร์อกี ในยานอะพอลโล 12
อะพอลโล 14 อะพอลโล 15 อะพอลโล 16 และ อะพอลโล 17
ส่วนสหภาพโซเวียตรัสเซียไม่สง่ มนุษย์ไปยังดวงจันทร์ มนุษย์อวกาศ
ของสหภาพโซเวียตรัสเซียหรือคอสโมนอต ออกไปนอกโลกไกลสุด
คือ สถานีอวกาศมีร์ ซึง่ โคจรอยูร่ อบโลก ปัจจุบนั สถานีอวกาศมีร์
ตกสูพ่ นื้ โลกแล้ว สถานีอวกาศทีย่ งั อยูค่ อื สถานีอวกาศนานาชาติ
หรือ ไอ เอส เอส (ISS : International Space Station)
นิตยสาร สสวท.

นักบินอวกาศทีข่ นึ้ ไปสูอ่ วกาศไม่ใช่นกั ท่องเทีย่ วอวกาศ แต่เป็น
ผู้ที่องค์กรหรือรัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ
นักท่องเทีย่ วอวกาศผูต้ อ้ งซือ้ ตัว๋ ขึน้ สูอ่ วกาศเริม่ ด้วย เด็นนิส ติโต
ชาวอเ มริกนั ผูจ้ า่ ยเงิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐในการขึน้ ไปอยูใ่ นสถานี
อวกาศนานาชาติ ระหว่ า งวั น ที่ 28 เมษายน ถึ ง วั น ที่ 6
พฤษภาคม ค.ศ. 2001 หลังจากนัน้ ก็มนี กั ท่องเทีย่ วอวกาศขึน้ ไป
ท่องเทีย่ วในสถานีอวกาศนานาชาติอกี หลายคน คนล่าสุดทีบ่ ริษทั
สเปซแอดเวนเจอร์ส ประกาศเมือ่ วันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 2012
ว่าจะขึน้ ไปอยูใ่ นสถานีอวกาศนานาชาติไอเอสเอส ระหว่างเดือน
กันยายน – ตุลาคม ค.ศ. 2015 คือ ซาราห์ ไบรท์แมน ชาวอังกฤษ
ในช่วงค.ศ. 1960 - ค.ศ. 1970 เกิดความเชื่อโดยทั่วไป
ว่าจะมีการส่งโรงแรมอวกาศขึ้นไปอยู่นอกโลก ในปีค.ศ. 2000
นั ก อนาคตศาสตร์ ใ นกลางคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 20 ฝั น ไปว่ า
ครอบครัวระดับกลางของมนุษย์ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21
จะสามารถไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่ดวงจันทร์ได้ ในค.ศ. 1960
บริ ษั ท แพนแอมได้ จั ด ท� ำ รายชื่ อ ผู ้ ร อคอยการบิ น ไปยั ง
ดวงจันทร์ในอนาคตโดยจะออกบัตรสมาชิกฟรีให้แก่ สมาชิก
ผู้ร้องขอของ “สมาคมการบินไปยังดวงจันทร์ครั้งแรก”
แต่ภายหลังการลงดวงจันทร์ของนักบินอวกาศสหรัฐอเมริกา
การแข่งขันทางอวกาศก็ลดลง ส่งผลให้การเดินทางไปในอวกาศ
ของมนุษย์ได้รับแรงสนับสนุนด้านงบประมาณจากสาธารณะ
ลดลงไปด้วย
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