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ปัจจุบันมี Application บนมือถือหรือ Tablet ออกมามากมายที่ช่วยอ�านวยความสะดวกแก่เราในการเรียนรู้วิทยาการในสาขาต่าง ๆ 

หนึ่งใน Application ท่ีสามารถ Download มาใช้ได้ฟรี นั้นเป็น Application เกี่ยวกับดาราศาสตร์และอวกาศท่ีมีช่ือว่า NASA App  

ขององค์การนาซา ซ่ึงมีทั้งใน platform ของระบบ android บน Play Store และของระบบ iOS บน App Store ลักษณะโลโก้ของ  

Application น้ีแสดงในรูปท่ี 1 Application นีใ้ห้ข้อมลูล่าสดุจานวนมากจากองค์การนาซา รวมถงึภาพ วดีทิศัน์ตามค�าขอ รายการโทรทัศน์

ของนาซา สารสนเทศเกี่ยวกับภารกิจของยานต่าง ๆ ข่าวและสารคดี ทวิตล่าสุด ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการเห็นสถานีอวกาศนานาชาติ 

(International Space Station, (ISS) ) การติดตามดาวเทียม รายการวิทยุ และอื่น ๆ อีกมากมาย

*รูปที่ 1 โลโก้ของ NASA App

เม่ือเปิด Application ขึ้นมาในครั้งแรกจะมีข้อตกลงใน 
การใช้โปรแกรมเหมอืนกับทีพ่บในโปรแกรมอืน่ ๆ  ให้เรากด Accept 
จากน้ันจะเข้าหน้าแรกซึง่มหีวัข้อย่อยให้เลอืกอยู ่9 รายการ ได้แก่ 
ภารกิจ (Missions) รูปภาพ (Images) วีดิทัศน์ (Videos) ทวีต 
(Tweets) โทรทัศน์และวิทยุ (TV & Radio) ข่าวและสารคดี 
(News & Features) ศูนย์อวกาศ (Centers) เน้ือหาที่ให ้
ความส�าคัญเป็นพิเศษ (Featured) และแผนงาน (Programs) 
โดยภาพประกอบของแต่ละหวัข้อย่อยจะข้ึนแบบสุม่ อาจจะไม่เหมอืน
ดังที่แสดงในรูปที่ 2

แนะน�ำ
NASA App
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*รูปที่ 2 หน้าแรกของ NASA App

*รูปที่ 3 แสดงภารกิจต่าง ๆ

*รูปที่ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับดาวเทียม QuickSCAT

เมื่อเลือกที่ Missions จะพบรายละเอียดมากมายดังรูปที่ 3 
แสดงถงึก�าหนดการการปล่อยยานอวกาศ (Launch Schedule) 
ข้อมูลเกีย่วกบัโอกาสในการเหน็สถานอีวกาศนานาชาติ (Sighting 
Opportunities) ตามด้วยชือ่ของยานอวกาศหรอืดาวเทยีมเรยีง
ตามล�าดับอกัษรในภาษาอังกฤษ จาก A ถึง X และรายละเอยีดอืน่ ๆ 
เช่น วันที่ปล่อยยานหรือดาวเทียมออกสู่อวกาศ เป็นต้น

* ที่ ม า  h t t p s : / / p l a y . g o o g l e . c o m / s t o r e / a p p s / 

                  details?id=gov.nasa&hl=th
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*รูปที่ 5 รูปภาพต่าง ๆ

*รูปที่ 6 รูปขนาดใหญ่พร้อมรายละเอียด

เม่ือเราย้อนกลบัไปหน้าแรกแล้วเลอืกดูที ่ Images เราจะได้
หน้าถดัไปทีแ่สดงรปูภาพต่าง ๆ  มากมาย ตวัอย่างของหน้าทีแ่สดง
รปูภาพแสดงในรูปที ่5 โดยรปูใหม่จะมแีถบคาดเขยีนค�าว่า New

เมื่อเลือกไปท่ี Videos ที่สนใจ จะเข้าหน้าจอใหม่ที่แสดง 
รายละเอยีดของวดิีทัศน์ท่ีเลือก โดยบรรทัดบนสุดและบรรทดัที่
อยูใ่ต้วดีทิศัน์จะแสดงชือ่ของวดีทิศัน์ แต่บรรทดัทีอ่ยูใ่ต้วดิีทัศน์ 
จะให้รายละเอยีดทีม่ากกว่าถงึวนัที ่ เวลา ความยาวของวดีทัิศน์ 
และข้อมลูอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัวดิีทศัน์นัน้ ตัวอย่างของหน้าที่ 
แสดงวีดทิศัน์แสดงในรปูท่ี 8

*รูปที่ 8 วีดิทัศน์พร้อมรายละเอียด
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ในหน้าแรกเมือ่เลอืกไปท่ี TV & Radio จะได้หน้าใหม่ตามรปูท่ี 10 
ซ่ึงถ้าเราเลอืกที ่NASA Television เราจะได้ภาพเต็มหน้าจอแสดงรายการ
โทรทัศน์ท่ีออกอากาศอยูใ่นขณะนัน้ ตัวอย่างดังเช่นท่ีแสดงในรปูที ่ 11 
แต่ถ้าเลอืก Live HD Views from ISS จะได้หน้าจอถดัไปทีแ่สดงภาพ
เคลือ่นไหวทีม่องจากสถานอีวกาศนานาชาตทิีโ่คจรอยูเ่หนอืโลก ตวัอย่าง
ของภาพเคล่ือนไหว ณ เวลาขณะใดขณะหนึ่ง แสดงไว้ในรูปที่ 12  
ส่วน Third Rock Radio ทางด้านล่างเมือ่เรากดปุ่มเล่นจะเล่นเพลงท่ี
ออกอากาศในขณะนั้น

ในหน้าแรกถ้าเราเลือก Tweets  จะได้ 
หน้าถดัไปทีแ่สดง ทวตีจากแหล่งต่าง ๆ  ตวัอย่าง
ของหน้านี้ปรากฏในรูปที่ 9 

*รูปที่ 9 รายละเอียดของทวีต

*รูปที่ 10 โทรทัศน์และวิทยุ

*รูปที่ 11 รายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศในขณะนั้น

*รูปที่ 13 ข่าวและสารคดี
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*รูปที่ 12 ภาพเคลื่อนไหว ณ เวลาขณะใดขณะหนึ่งที่มองจากสถานีอวกาศนานาชาติ

News & Features ที่ปรากฏในหน้าแรกนั้น เมื่อเรากด
เข้าไปจะเข้าหน้าใหม่ที่แสดงข่าวและสารคดีต่าง ๆ ดังเช่นที่
แสดงในรูปที่ 13 ซึ่งเมื่อเราเลือกที่จะอ่านข่าวหรือสารคดีใด 
เพยีงกดเข้าไปก็จะไปสูห่น้าใหม่ทีใ่ห้รายละเอียดของข่าวหรือ
สารคดีนั้น ๆ ดังตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 14

ส�าหรับ Centers ที่ปรากฏในหน้าแรกนั้น เมื่อกดเข้าไป 
โปรแกรมจะขอต�าแหน ่งที่อยู ่ของผู ้ ใช ้  (ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา) ส�าหรับผู้ใช้งานที่อยู่ในประเทศอื่นให้กด 
Cancel ซึ่งเมื่อกดแล้วจะได้ภาพหน้าจอตามที่ปรากฏใน 
รูปที่ 15 โดยทางด้านล่างของจอภาพจะมีชื่อของศูนย์ต่าง ๆ  
ขององค์การนาซา ซึ่งเมื่อเราเลือกศูนย์ใดศูนย์หนึ่ง ภาพจะ
เปลี่ยนไปเพื่อแสดงต�าแหน่งที่ตั้งของศูนย์นั้นบนแผนที่

*รูปที่ 13 ข่าวและสารคดี

*รูปที่ 14 รายละเอียดของข่าวหรือสารคดีที่เลือกอ่าน

*รูปที่ 15 ที่ตั้งศูนย์ขององค์การนาซา
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ส่วนของ Featured ทีป่รากฏในหน้าแรก เป็นเนือ้หาทีใ่ห้ 
ความส�าคญัเป็นพเิศษ ซึง่เมือ่กดเข้าไปจะมีเนือ้หาให้ศกึษามากมาย
ดงัรปูที ่ 16 เมือ่เราเลอืกเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ทีส่นใจและกดเข้าไปดู 
จะได้หน้าถดัไปทีแ่สดงท้ังภาพและข้อความ ในลกัษณะของบทความ
เกีย่วกบัเรือ่งนัน้ ๆ ตามภาพตัวอย่างทีแ่สดงไว้ในรปูที ่17

สุดท้ายในส่วนของ Programs ตามที่ปรากฏในหน้าแรก  
เมือ่กดเข้าไปดูจะพบหัวข้อเกีย่วกบัภาพรวมของแผนงานการส่ง
ยานอวกาศ รวมถงึภารกจิต่าง ๆ ท้ังในอดตีและอนาคตของยาน
อวกาศหรอืดาวเทยีม จรวดทีใ่ช้ส่งยานอวกาศหรือดาวเทยีมไป
นอกโลก ต�าแหน่งทีป่ล่อยยาน และข้อมลูเพิม่เติมอืน่ ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 
ตามท่ีแสดงในรปูที ่18 ซ่ึงสามารถกดเข้าไปดใูนรายละเอียดได้

Application นี้นับว่ามีประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ที่สนใจ
ติดตามความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ และการส่งยานอวกาศ
หรอืดาวเทยีมออกไปนอกโลก เนือ่งจากข้อมลูท่ีได้จาก Application 
นีม้าจากแหล่งท่ีเชือ่ถอืได้ และสะดวกแก่ผู้ใช้ เพียงม ีsmart phone 
หรือ tablet ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อยู่เพียงปลายนิ้ว

*รูปที่ 16 เนื้อหาที่ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษในหัวข้อต่าง ๆ *รูปที่ 18 แผนงานการปล่อยยานอวกาศหรือดาวเทียม

รูปที่ 17 เนื้อหาที่ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษในรูปบทความ
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