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บทคััดย่่อ

  ก�รแข่งขันด้��นเทคโนโลัยีท�งอำวก�ศนั�นเป็นส่วนหน่�งขอำงสงคร�มเย็น ระหว่�ง

สหภ�พโซเวยีตกบััสหรฐัอำเมรกิ� ซ่�งต�่งฝ่�่ยต�่งชงิด้ชีงิเด้น่ในก�รเปน็ผู้้�นำ� เม่�อำสหภ�พ

โซเวยีตประสบัคว�มสำ�เรจ็ในก�รยงิด้�วเทยีมด้วงแรก สหรัฐอำเมริก� ภ�ยใต�ก�รบัริห�ร

ขอำงประธี�น�ธีิบัด้ีจอำห์น เอำฟ เคนเนด้ี ได้�ก่อำตั�งอำงค์ก�ร NASA ข่�นแลัะว�งแผู้นก�รส่ง

นกับันิอำวก�ศอำเมรกินัคนแรกไปลังด้วงจนัทร ์แลั�วกลับััม�ยงัโลักอำกีครั�งหน่�งจนประสบั

คว�มสำ�เร็จ 

  ก�รแข่งขันนั�นลัด้คว�มรุนแรงลังเม่�อำเกิด้คว�มร่วมม่อำท�งอำวก�ศ ทั�งสหรัฐ 

รสัเซยีแลัะพันธีมิตรร่วมกันสร��งสถ�นอีำวก�ศน�น�ช�ติ (International Space Station) 

ซ่�งนักบัินอำวก�ศน�น�ช�ติ หมุนเวียนเปลัี�ยนกันข่�นไปอำย่้ประจำ�ก�ร ยกเว�นจีนซ่�งมี

โครงก�รอำวก�ศขอำงตนเอำงเป็นเอำกเทศ ตอ่ำม�ประช�คมยุโรป ญีี่�ปุน่ อำนิเดี้ย อำอำสเตรเลีัย 

แลัะ UAE เริ�มเข��มีบัทบั�ทในเวทีก�รแข่งขันท�งอำวก�ศ ซ่�งทั�งส�มประเทศได้�พัฒน�

เทคโนโลัยีท�งอำวก�ศขอำงตนเอำง 
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  ส่วนในสหรัฐอำเมริก� ก�รแข่งขันเทคโนโลัยีอำวก�ศในสหรัฐอำเมริก�ได้�พัฒน�

ข่�นส้่อำีกระด้ับัหน่�ง นั�นค่อำเป็นก�รแข่งขันกันขอำงบัริษััทเอำกชนขอำงอำภิมห�เศรษัฐี 3 คน 

ได้�แก่ น�ยอำีลัอำน มัสก์ น�ยเจฟ เบัซอำส แลัะท่�นเซอำร์ ริด้ช�ร์ด้ แบัรนสัน ทั�งส�มคนแม�

มวีสิยัทศันท์ี�แตกต�่งกนั แตม่ลีักัษัณ์ิที�เหมอ่ำนกนัอำย่้ประก�รหน่�งคอ่ำ ก�รนำ�ย�นอำวก�ศ

ที�ใช�แลั�วม�ใช�ซำ��ได้�อำีก ซ่�งเป็นก�รประหยัด้ค่�ใช�จ่�ยได้�อำย่�งม�ก 

  ในขณิะเดี้ยวกันในประเทศไทย ท่�นรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอำุด้มศ่กษั� 

วจิยัแลัะนวตักรรม ได้�ประก�ศโครงก�รที�จะสง่ด้�วเทยีมขอำงไทย ไปโคจรรอำบัด้วงจันทร์

ภ�ยใน 7 ปีข��งหน��นี� 

  บัทคว�มนี�เปน็ก�รทบัทวนโครงก�รอำวก�ศต�่ง ๆ  ที�เกดิ้ข่�น โด้ยเฉพ�ะอำย�่งยิ�ง

ก�รแข่งขันในเชิงก�รค��ขอำงอำภิมห�เศรษัฐีทั�ง 3 ท่�น เปรียบัเทียบักับัโครงก�รอำวก�ศ

ขอำงอำงค์ก�ร NASA  เพ่�อำเปรียบัเทียบักับัโครงก�รอำวก�ศขอำงรัฐบั�ลัไทย เพ่�อำให�ได้�

ข�อำเสนอำแนะเชิงนโยบั�ยขอำงรัฐบั�ลัไทยต่อำไปในภ�ยหน��

คัำ�สำำ�คััญ :  ก�รแข่งขันท�งอำวก�ศ, นโยบั�ย, ประเทศไทย
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Abstract

  The space race was a part of the Cold War between the Soviet Union 

and the United States in which both sides compete for leadership.  It began 

when the USSR succeeded in launching its first satellite, the United States, 

under President John F. Kennedy, founded NASA and planned to send the 

first American astronauts to the moon and then returned to the world until suc-

cessful.  

  After the Cold War, the competition became less with space coopera-

tion between the United States, Russia and its allies to build the International 

Space Station. (International Space Station), where international astronauts 

circulating, changing up to be stationed with the exception of China, which has 

its own independent space program. Subsequently, the European Community, 

Japan, India, Australia and the UAE began to play a role in the space race.  

The last three countries have developed their own space technology.

  In the United States, the space technology competition in the United 

States has evolved to a whole new level. It is a private company competition 

between three super-rich: Elon Musk, Jeff Bezos and Sir Richard Branson.  

One common feature is the reuse spaceships which results in a huge overhead 

saving.  

  At the same time, in Thailand the Minister of Higher Education Research 

and Innovation has announced a project to send Thai satellites to orbit the 

moon within the next 7 years. 

  This article is a review of various space projects, especially the commer-

cial competition of the three billionaires, compared to NASA’s space program to 

compare with the Thai government’s space program. in order to obtain further 

policy recommendations for the Thai government in the future

Key words :  Space race, policy, Thailand
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บทนำำ�

  ก�รแข่งขันท�งอำวก�ศเป็นส่วนหน่�งขอำงสงคร�มเย็นระหว่�งสหภ�พโซเวียต

กับัสหรัฐอำเมริก� เริ�มตั�งแต่ก�รที�สหภ�พโซเวียตส่งด้�วเทียมด้วงแรก (Sputnik) ใน

วันที� 4 ตุลั�คม พ.ศ. 2500  ต�มด้�วยในวันที� 3 พฤศจิก�ยน ขอำงปีเด้ียวกัน ก�รส่งสุนัข

ช่�อำไลัก�� (Laika) ข่�นไปในย�นอำวก�ศ Sputnik 2 เป็นสิ�งมีชีวิตตัวแรกที�ข่�นไปโคจรใน

อำวก�ศ   หลัังจ�กนั�นในวันที� 12 เมษั�ยน พ.ศ. 2504 ย้ริ ก�ก�รีน (Yuri Gagarin) ได้�

เปน็มนษุัย์อำวก�ศคนแรกที�เด้นิท�งไปทอ่ำงอำวก�ศในย�นอำวก�ศ Vostok 1  ก�รแขง่ขนั

นั�นเป็นไปอำย่�งดุ้เด้่อำด้ จนกระทั�งสหรัฐได้�ส่งนักบัินอำวก�ศคนแรกไปเหยียบัด้วงจันทร์ 

ค่อำ นีลั อำ�ร์มสตรอำง (Neil Armstrong) ในโครงก�รอำพอำลัโลั 11 ในวันที� 20 กรกฎ�คม 

พ.ศ. 2512 

  ภ�ยหลัังโครงก�รอำพอำลัโลั สิ�นสุด้ลัง ก�รแข่งขันท�งอำวก�ศระหว่�ง 

สหรัฐอำเมริก�กับัสหภ�พโซเวียตสิ�นสุด้ลัง ส่วนอำงค์ก�ร NASA ได้�ส่งด้�วเทียมข่�นไป

สำ�รวจอำวก�ศ อำกีจำ�นวนม�ก แลัะพฒัน�ม�ส้โ่ครงก�รกระสวยอำวก�ศ (Space Shuttle) 

ในป ีพ.ศ. 2533   แลัะตอ่ำม�ได้�มกี�รสร��งสถ�นอีำวก�ศน�น�ช�ติ (International Space 

Station) อำันเกิด้จ�กคว�มร่วมม่อำขอำง 15 ประเทศ ซ่�งมีสหรัฐแลัะรัสเซียเป็นผู้้�นำ�  แลัะ

ส่งมนุษัย์อำวก�ศข่�นไปผู้ลััด้เปลัี�ยนกันในย�นนี�ตลัอำด้ม� ต่อำม�อำงค์ก�ร NASA ยังได้�

รว่มกบััอำงคก์�รอำวก�ศขอำงสหภ�พยโุรปสร��งกลั�อำงด้�ร�ศ�สตรข์น�ด้ยกัษัค์อ่ำ Hubble 

Telescope อำย้่ในวงโคจรระด้ับัส้ง ซ่�งส�ม�รถถ่�ยภ�พด้วงด้�วอำันไกลัโพ�น เทหะวัตถุ

แลัะหม้ด่้�วต่�ง ๆ  ที�กระจัด้กระจ�ยอำอำกไปหลั�ยลั��นปแีสง เกิด้อำงค์คว�มร้�ด้��นอำวก�ศ

จำ�นวนมห�ศ�ลัอำย่�งที�ไม่เคยมีม�ก่อำน 

  ก��วสำ�คัญี่ขอำงอำงค์ก�ร NASA เกิด้ข่�นเม่�อำไม่น�นม�นี� โด้ยได้�ส่งย�นอำวก�ศ

ไปรอ่ำนลังบันผู้ดิ้ด้�วอำงัค�ร เปน็โครงก�รที�มคีว�มสลับััซบััซ�อำนม�กยิ�งข่�น โด้ยในปพี.ศ. 

2564 ย�น Perseverance ได้�ร่อำนลังบันผู้ิวขอำงด้�วอำังค�รได้�สำ�เร็จ ย�นลัำ�ใหม่นี�

นอำกจ�กมี ย�นขับัเคล่ั�อำนภ�คพ่�นด้นิอำอำกสำ�รวจด้�วอัำงค�ร โด้ยใช�พลังัง�นแสงอำ�ทิตย์  

ช่�อำ Curiosity นอำกจ�กนั�นยังมีย�นสำ�รวจเหมอ่ำนเฮลิัคอำปเตอำร์ขน�ด้เล็ัก บันิอำอำกสำ�รวจ 

ในพ่�นที�ห�่งไกลัได้�อำอำกไปอำกี ภ�พถ�่ยแลัะคลัปิวิด้โีอำจ�กย�นสำ�รวจเหลั�่นี� ทำ�ให�ช�ว

โลักได้�เห็น ภ้มิประเทศขอำงผู้ิวด้�วอำังค�รปร�กฏในสำ�นักข่�วต่�ง ๆ ทั�วโลัก ในขณิะ

เด้ยีวกนันกัวทิย�ศ�สตรจ์นีได้�สง่ย�นอำวก�ศไปรอ่ำนลังบันพ่�นขอำงด้�วอำงัค�รไมน่�นหลังั
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จ�กนั�นเช่นกัน  แม�จะไม่มีย�นสำ�รวจที�ซับัซ�อำนเหม่อำนขอำงอำเมริก� แต่ก็ยังส�ม�รถส่ง

ภ�พแลัะคลัิปวิด้ิโอำส่งม�ยังโลักได้�อำีกเช่นกัน จีนได้�ด้ำ�เนินโครงก�รอำวก�ศขอำงตนเป็น

เอำกเทศไมเ่กี�ยวพนักนัช�ตใิด้ ๆ  แลัะได้�สร��งสถ�นอีำวก�ศที�ใช�เฉพ�ะกจิก�รขอำงประเทศ

ขอำงตน โด้ยได้�สง่เอำมเิรตสน์กับันิอำวก�ศจนีข่�นไปประจำ�ครั�งลัะ 3 น�ย  นอำกจ�กที�กล่ั�ว

ม�แลั�วนี�ยงัมีอำกีประเทศหน่�งที�ได้�พฒัน�โครงก�รอำวก�ศขอำงตนจนส�ม�รถส่งด้�วเทียม

ด้วงหน่�งไปโคจรรอำบัด้�วอัำงค�รได้�ค่อำ ประเทศส�ธี�รณิรัฐอำ�หรับัเอำมิเรตส์ (United Arab 

Emirate: UAE) เม่�อำกลั�งปีพ.ศ. 2564 นี�เอำง ก�รแข่งขันท�งอำวก�ศได้�ยกระด้ับัข่�นส้่อำีก

ขั�นหน่�ง นั�นค่อำก�รแข่งขันในภ�คเอำกชน  

ยุ่คัของก�รแข็งขันำท�งอวก�ศของภ�คัเอกชนำในำปััจจุบันำ 

  ยุคใหมข่อำงก�รแขง่ขนัท�งอำวก�ศเกดิ้ข่�นในวนัที� 11 กรกฎ�คม พ.ศ. 2564 นำ�

โด้ยท่�นเซอำร์ ร ิด้ช�ร์ด้ แบัรนสัน (Sir Richard Branson) อำภิมห�เศรษัฐีแลัะ

ผู้้�กอ่ำตั�งธีรุกจิในเครอ่ำ Virgin Group ได้�สร��งประวตัศิ�สตรเ์ปน็ปฐมบัทขอำงธีรุกจิก�รบันิ

ส้่อำวก�ศ โด้ยได้�ส่งย�นอำวก�ศช่�อำ Virgin Galactic Unity พร�อำมกับัลั้กเร่อำอำีก 3 คนแลัะ

นักบัินอำีก 2 คน ข่�นไปสัมผู้ัสกับัขอำบัอำวก�ศที�อำย้่ส้งจ�กโลักนี�ข่�นไป 86.1 กิโลัเมตร เป็น

ระยะเวลั�เพียง 4 น�ทีที�เข�ได้�อำย้่ในสภ�วะไร�นำ��หนัก แลัะมอำงอำอำกท�งหน��ต่�งเห็น

คว�มโค�งขอำงผู้วิโลักที�งด้ง�มอำย่้เบั่�อำงลั�่ง แตก่ระนั�นเปน็ระยะเวลั�ที�มคีณุิค�่ แลัะมกี�ร

ถ่�ยทอำด้สด้จ�กห�อำงผู้้�โด้ยส�ร ตลัอำด้ระยะเวลั�ก�รเด้ินท�งทั�งหมด้นี� อำภิมห�เศรษัฐี

ผู้้�นี�เป็นผู้้�บัรรย�ยถ่งคว�มงด้ง�มแลัะประสบัก�รณิ์ที�ยิ�งใหญี่่ขอำงเข�ให�ช�วโลักฟังใน

ร้ปแบับัก�รถ่�ยทอำด้สด้ไปทั�วโลัก  แลัะในเวลั�ไม่น�นหลัังจ�กนั�นย�นอำวก�ศนี�จ่งได้�

ร่อำนลังบันสน�มบัินในทะเลัทร�ยในรัฐนิวแม็กซิโก โด้ยมีประช�ชนอำอำกม�ต�อำนรับั 

แลัะร่วมง�นเฉลัิมฉลัอำงอำย่�งอำุ่นหน�ฝ่�คั�ง 

  กิจกรรมทั�งหมด้นี�เกิด้ข่�นภ�ยหลัังจ�กที�น�ย เจฟฟ์ เบัซอำส (Jeff Bezos) อำีก

หน่�งอำภิมห�เศรษัฐีผู้้�ก่อำตั�ง Amazon แลัะบัริษััท Blue Origin ได้�ประก�ศว่�เข�จะเด้ิน

ท�งไปกบััย�นอำวก�ศเข��ไปสมัผู้สัขอำบัอำวก�ศที�สง้ข่�นไปจ�กผู้วิโลักกว�่ 100 กโิลัเมตร 

โด้ยจะมีผู้้ �โด้ยส�รร่วมไปด้�วยอำีก 3 คน หน่ �งในนั �นค่อำน�อำงช�ยขอำงเข�น�ยม�ร์ก 

เบัซอำส (Mark Bezos) สภุ�พสตรสีง้อำ�ยถุ่ง 82 ปอีำกีท่�นหน่�งคอ่ำน�งวลััลัยี ์ฟงัก ์(Wally 

Funk) ซ่�งเป็นมนุษัย์ที�อำ�ยุม�กที�สุด้ที�ได้�ข่�นไปสัมผู้ัสกับัอำวก�ศเป็นคนแรก โด้ยที�เธีอำมี

ประวัติอำันน่�สนใจ ค่อำเป็นคร้สอำนก�รบัินแก่คนเป็นจำ�นวนม�ก แต่ถ้กกีด้กันมิให�เป็น
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มนษุัย์อำวก�ศเพร�ะว�่เธีอำเปน็หญี่งิ แตม่คีว�มฝ่นัอำย�กจะข่�นไปในอำวก�ศสกัครั�งหน่�ง

ในชวิีต  นอำกจ�กนั�นแลั�วยงัมนี�ยโอำลัเิวอำร ์แด้เมน (Oliver Daemen) ลัก้ช�ยมห�เศรษัฐี

ช�วเนเธีอำร์แลันด้์ ในวัยเพียง 18 ปี เป็นผู้้�ที�ประม้ลัได้�ตั�วที�นั�งในย�นลัำ�นี�ซ่�งมีม้ลัค่�ถ่ง 

28 ลั��นเหรียญี่สหรัฐ ซ่�งนับัได้�ว่�เป็นมนุษัย์ที�อำ�ยุน�อำยที�สุด้ที�ได้�ข่�นไปสัมผู้ัสกับัอำวก�ศ

แลัะสภ�พไร�นำ��หนัก

  สำ�หรับัแคปซ้ลัขอำงย�นอำวก�ศนั�นถ้กอำอำกแบับัม�พิเศษัให�มีหน��ต่�งที�กว��ง

ที�สุด้ เพ่�อำให�ผู้้�โด้ยส�รได้�เห็นภ�พภ�ยนอำกที�กว��งไกลัม�กที�สุด้ แลัะมีที�นั�งแคปซ้ลันี�

ถ่ง 6 ที�นั�ง ซ่�งมีทั�งระบับัปรับัอำ�ก�ศ แลัะก�รรักษั�คว�มปลัอำด้ภัยอำย่�งด้ีเยี�ยม แม�เม่�อำ

ใกลั�สัมผู้ัสกับัพ่�นผู้ิวโลักจะยิงแรงขับัเพ่�อำชะลัอำคว�มเร็วก่อำนที�แคปซ้ลัจะกระแทกกับั

พ่�นด้ิน แม�มีร่มช้ชีพ ส่วนที�เป็นจรวด้ขับัเคลั่�อำนสำ�คัญี่ค่อำย�น New Shepard ซ่�งตั�งช่�อำ

ให�เป็นเกียรติกับันักบัินอำวก�ศคนแรกขอำงอำเมริก�น�ย Alan Bartlett Shepard Jr. ที�

ได้�เด้ินท�งข่�นไปสัมผู้ัสกับัอำวก�ศในปีค.ศ. 1961 ในโครงก�รเมอำร์คิวรี� (Mercury) ซ่�ง

ต่อำม�เป็นอำีกคนหน่�งที�ได้�ไปเหยียบัด้วงจันทร์ในโครงก�รอำพอำลัโลัสิบัสี� (Apollo 14) ปี 

ค.ศ. 1971 เม่�อำ 50 ปีที�แลั�ว ย�น New Shepard นั�นเม่�อำผู้ลัักด้ันแคปซ้ลัข่�นไปถ่งคว�ม

ส้ง 100 กิโลัเมตรแลั�วจะผู้ลัักตัวอำอำก ปลั่อำยให�แคปซ้ลัเคลั่�อำนเข��ส้่วงโคจรระยะสั�น ๆ 

ในขณิะที�ตัวย�น New Shepard เอำงจะถอำยกลัับัลังม�จอำด้ลังที�ฐ�นยิงเด้ิม โด้ยก�ร

ร่อำนลังในแนวด้ิ�ง แลัะส�ม�รถนำ�ไปใช�ซำ��ได้�อำีก ย�น New Shepard เอำงได้�เคยมีก�ร

ทด้ลัอำงซำ��ถ่ง 15 ครั�งม�ก่อำนลั่วงหน�� ซ่�งทุกครั�งได้�ประสบัคว�มสำ�เร็จอำย่�งงด้ง�มม�

ตลัอำด้  แลัะในก�รยิงจรวด้ Blue Origin ในครั�งนี�ถ่อำฤกษั์เช��ตร้่วันที� 20 กรกฎ�คม ซ่�ง

เม่�อำ 52 ปีม�แลั�ว นักบัินอำวก�ศโครงก�ร Apollo 11 ขอำงสหรัฐไปเหยียบัด้วงจันทร์ม�

แลั�ว แลัะเป็นครั�งแรกที�  Blue Origin จะมีผู้้�โด้ยส�รที�เป็นมนุษัย์ข่�นไปส้่อำวก�ศ 

  คว�มฝั่นขอำงน�ยเจฟฟ์ เบัซอำสนั�นไม่ใช่เพียงจัด้ก�รท่อำงเที�ยวอำวก�ศระยะสั�น ๆ 

เท่�นั�น แต่เข�มีโครงก�รที�จะไปสร��งนิคมบันด้วงจันทร์ โด้ยเข�ได้�มีก�รแถลังข่�วเปิด้

ตัวโครงก�ร Blue Moon ซ่�งเป็นโครงก�รใหญี่่อำีกโครงก�รหน่�งซ่�งมีแผู้นก�รที�จะบัรรลัุ

วัตถุประสงค์ในปี ค.ศ. 2024 (นั�นค่อำอำีกเพียง 3 ปีข��งหน��) เน่�อำงจ�กเป็นที�ทร�บักันด้ี

ว่�ด้วงจันทร์มีแหลั่งนำ ��ในลัักษัณิะนำ��แข็งจำ�นวนมห�ศ�ลับัริเวณิขั �วโลักใต�ขอำง

ด้วงจันทร์ นิคมนี�จะส้บัจะนำ�เอำ�นำ��แข็งบันด้วงจันทร์ม�ลัะลั�ยแลั�วแยกเป็นก๊�ซอำอำกซิเจน

แลัะไฮโด้รเจน โด้ยใช�พลังัง�นแสงอำ�ทิตย์ ซ่�งก�๊ซทั�งสอำงนั�นจะเปน็แหลัง่พลัังง�นอำย่�ง
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สำ�คญัี่ขอำงนิคมบันด้วงจันทรนี์� แลัะเป็นเช่�อำเพลังิสำ�หรบััก�รสง่จรวด้กลับััม�ส้โ่ลักแลัะ

ไปยังอำวก�ศส่วนอำ่�นได้�อำีกด้�วย 

  ยิ�งไปกว่�นั�นน�ยเจฟฟ์ เบัซอำสยังฝ่ันไปไกลัยิ�งกว่�นั�นอำีกม�ก ค่อำ เข�มีแผู้นที�

จะสร��งสถ�นีอำวก�ศขน�ด้มหม่� ซ่�งจะเปน็เมอ่ำงลัอำยฟ�้ มทีั�งตก่ร�มบั��นชอ่ำง มหีม้บ่ั��น

ขน�ด้ใหญ่ี่ ระบับัขนส่งท�งร�ง ระบับัส�ธี�รณ้ิปโภคขน�ด้ใหญ่ี่ แลัะยังมีสวนส�ธี�รณิะ

ขน�ด้ยักษั์ บั�นสะพรั�งไปด้�วยพ่ชพันธีุ์ไม�น�น�ชนิด้  นี�ค่อำนครในอำวก�ศที�จะเป็นที�อำย้่

อำ�ศยัขอำงมนษุัยน์บััสบิัลั��นคนในศตวรรษัหน�� ห�กมอำงอำอำกจ�กสถ�นอีำวก�ศนี�ไปเบั่�อำง

บันจะเห็นโลักสีฟ้�ขน�ด้ใหญี่่โคจรอำย่้ เป็นคว�มฝ่ันที�เข�ได้�รับัจ�กก�รอำ่�นนวนิย�ย

วิทย�ศ�สตร์ในวัยเด้็ก น�ยเจฟฟ์ เบัซอำส ได้�รับัทุนสนับัสนุนจ�กอำงค์ก�ร NASA เพ่�อำ

ให�ได้�ปรับัปรุงย�นอำวก�ศรุ่นใหม่ ๆ อำอำกม�ก เพร�ะ NASA ประจักษั์เป็นอำย่�งด้ีว่�

งบัประม�ณิที�ใช�ขอำงบัริษััทเอำกชนทั�งหลั�ยนั�นมีร�ค�ถ้กแลัะประหยัด้กว่�เท่�ตัว 

นอำกจ�กที�กล่ั�วม�นี�แลั�วน�ยเจฟฟ์ เบัซอำส มีแผู้นก�รที�จะส่งจรวด้ให�นักท่อำงเที�ยวไปท่อำง

อำวก�ศในลัักษัณิะเดี้ยวกันนี�อำกีสอำงครั�งในปีนี� ซ่�งค�่ใช�จ่�ยแลัะตั�วสำ�หรบัันกัทอ่ำงเที�ยว

อำวก�ศจะถ้กลังไปทุกครั�ง

โคัรงก�รของนำ�ย่อีลอนำ มััสำก์ (Elon Musk)

  ส่วนน�ยอำีลัอำน มัสก์ (Elon Musk) อำภิมห�เศรษัฐีอำีกท่�นหน่�ง ซ่�งมีทรัพย์สิน

อัำนดั้บัต�น ๆ  ขอำงโลักอีำกคนหน่�งได้�ลังทุนในโครงก�รขน�ด้ใหญ่ี่หลั�ยโครงก�รพร�อำม ๆ  กนั 

เป็นต�นว่�ก�รสร��งรถยนต์ไฟฟ้�ยี�ห�อำ Tesla สร��งระบับัก�รขนส่งท�งท่อำที�ส้บัอำ�ก�ศ

ให�เหล่ัอำน�อำย โด้ยใช�ระบับัแม่เหล็ักไฟฟ้�เป็นตัวช่วยที�เรียกว่� Hyperloop ซ่�งจะเป็น

ย�นพ�หนะที�จะขับัเคลั่�อำนเร็วที�สุด้ในโลักที�เรียกกันว่� Vactrain ซ่�งส�ม�รถทำ�คว�ม

เร็วยิ�งกว่�เคร่�อำงบัินไอำพ่นเสียอำีก ส่วนท�งอำวก�ศนั�นน�ยอำีลัอำน มัสก์ประก�ศที�จะไป

สร��งนิคมบันด้�วอำังค�ร โด้ยเข�เป็นกรรมก�รผู้้�จัด้ก�รใหญี่่ขอำงบัริษััท Space X  ซ่�ง

ประสบัคว�มสำ�เร็จอำย่�งม�กในก�รส่งมนุษัย์อำวก�ศขอำงสหรัฐอำเมริก�ข่�นไปยังสถ�นี

อำวก�ศน�น�ช�ติเม่�อำปี ค.ศ.2019 โครงก�รสร��งย�นอำวก�ศขอำงเข�เคยลั�มเหลัวนับั

ครั�งไม่ถ�วนเช่นจรวด้เกิด้ระเบัิด้ข่�นเม่�อำกำ�ลัังจะทะย�นข่�นส้่ท�อำงฟ้� หร่อำ ระเบัิด้ข่�นเม่�อำ

ถ้กปลัอ่ำยอำอำกจ�กฐ�นยงิไปแลั�ว แตน่�ยอำลีัอำน มสักไ์มเ่คยย่อำท�อำ แลัะเรยีนร้�จ�กคว�ม

ลั�มเหลัวทุกครั�งขอำงเข�แลัะเป็นที�ร้ �กันด้ีว่� น�ยอำีลัอำน มัสก์นั�นเป็นนักคิด้ที�ชอำบัคิด้
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นอำกกรอำบั แลัะเป็นผู้้�บัุกเบัิกในอำีกหลั�ยวงก�ร เป็นต�นว่� ก�รสร��งบัริษััท Neuralink 

ซ่�งเป็นก�รประยุกต์ปัญี่ญี่�ประด้ิษัฐ์ (Artificial Intelligence) ซ่�งเช่�อำมโยงกับัระบับั

สมอำงขอำงมนุษัย์เป็นต�น 

  ก�รเป็นคนที�กลั��คิด้นอำกกรอำบัอำย่�งที�ไม่เกรงกลััวใคร ทำ�ให�น�ยอำีลัอำน มัสก์

ถ้กฟ้อำงร�อำงเป็นจำ�นวนม�ก เป็นต�นว่� ในคดี้ที�เข�ม�ช่วย “สิบัส�มหม้ป่�” ที�ติด้ในถำ��หลัวง

ขุนนำ ��น�งนอำนในจังหวัด้เชียงร�ยในประเทศไทย เม่ �อำปีพ.ศ. 2560 ว่�เข�ได้�ให�

คำ�แนะนำ�อำย่�งผู้ิด้ ๆ แก่นักด้ำ�นำ��ช�วอำังกฤษั ซ่�งต่อำม�ในปีพ.ศ.2561 คณิะลั้กขุนใน

รัฐแคลัิฟอำร์เนียได้�ตัด้สินเข��ข��งยกฟ้อำงแก่เข�  แลัะยังอำีกหลั�ยคด้ีที�เกี�ยวกับัก�รให�

คว�มร้�ที�ผู้ิด้กับัส�ธี�รณิะชนโด้ยเฉพ�ะเร่�อำงก�รทวีตข�อำคว�มเกี�ยวกับัก�รแพร่ระบั�ด้

ใหญี่่ขอำง COVID-19 เป็นต�น 

  สิ�งที�เหม่อำนกันระหว่�งโครงก�รอำวก�ศขอำงย�น Virgin Galactic ขอำงเซอำร์ 

รดิ้ช�รด์้ แบัรด้สนั  New Shepard ขอำงน�ยเจฟฟ์ เบัซอำส  แลัะ SpaceX ขอำงน�ยอำลีัอำน 

มัสก์ ค่อำเป็นย�นอำวก�ศที�ส�ม�รถนำ�ไปใช�ซำ��ได้� แลัะมีก�รข่�นลังในแนวด้ิ�ง  ทำ�ให�เกิด้

ก�รประหยัด้ทรัพย�กรเป็นอำย่�งม�ก นอำกจ�กนั�นแลั�วมห�เศรษัฐีทั�งส�มคนนี�ยังเป็น

นักประช�สัมพันธี์ม่อำฉมัง ทุกอำย่�งที�จะมีก�รด้ำ�เนินก�รมีก�รแถลังข่�วอำย่�งชัด้เจน 

แลัะให�ประช�ชนมีส่วนร่วม โด้ยเฉพ�ะอำย่�งยิ�งเย�วชน 

  ณิ ขณิะนี�โครงก�ร SpaceX ขอำงอีำลัอำน มสัก์นั�นถ่อำว่�ก��วหน��ยิ�งกว่�ขอำง Blue 

Origin ขอำงน�ยเจฟฟ์ เบัซอำส หร่อำ Virgin Galactic ขอำงเซอำร์ ริด้ช�ร์ด้ แบัรด้สันอำย้่

หลั�ยขุม  โด้ยที� SpaceX นั�นแต่เด้ิมใช�จรวด้ขับัเคลั่�อำนช่�อำ Falcon 9 แต่ในปัจจุบัันได้�

พัฒน�จรวด้ขับัเคลั่�อำนช่�อำ Starship ซ่�งมีขน�ด้ใหญี่่กว่�แลัะมีพลัังม�กกว่� แลัะได้�รับั

ก�รพฒัน�ไปถ่งระด้บััที�สอำงแลั�ว ในขณิะที� Blue Origin มแีผู้นที�จะสร��งจรวด้ขับัเคล่ั�อำน

ช่�อำ New Glenn (เพ่�อำเป็นเกียรติแก่นักบัินอำวก�ศอำเมริกันที�โคจรรอำบัโลักสำ�เร็จเป็นคน

แรก) ซ่�งค�ด้ว่�จะสำ�เร็จในปี พ.ศ.2563 โด้ยที� New Glenn นั�นมีขน�ด้ใหญ่ี่กว่�ทรงพลััง

ม�กกว่�จนส�ม�รถขับัเคลั่�อำนแคปซ้ลัอำวก�ศเข��ส่้วงโคจรระด้ับัส้งได้� แต่กระนั�นยัง

ไม่สำ�เร็จ  แลัะเช่�อำว่�จะลั่�ช��ไปอำีกถ่งสอำงปี ในขณิะที� Falcon 9 ขอำงน�ยอำีลัอำน มัสก์

ได้�พัฒน�จนส�ม�รถนำ�นักบัินอำวก�ศอำเมริกัน 4 คนข่�นไปส้่สถ�นีอำวก�ศน�น�ช�ติได้�

แลั�ว นอำกจ�กนี� SpaceX ยังเป็นจ��วเคร่อำข่�ยด้�วเทียมอำวก�ศในเชิงพ�ณิิชย์ที�ใหญี่่

ที�สุด้ขอำงโลักซ่�อำ Starlink ซ่�งให�บัริก�รอำินเตอำร์เน็ต บัรอำด้แบันด้์คว�มเร็วส้ง แลัะลั้กค��

ทั�วโลักอำีกด้�วย 
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  แม�ว่�น�ยเจฟฟ์ เบัซอำสจะชนะประม้ลักระทรวงกลั�โหมสหรัฐในก�รส่ง

ด้�วเทียม โด้ยเป็นก�รร่วมกิจก�รกับับัริษััทยักษั์ใหญี่่สอำงบัริษััทได้�แก่ Boeing แลัะ 

Lock Heath Martin แต่ปร�กฏว่�โครงก�รขอำงเข�ลั่�ช��กว่�กำ�หนด้ม�กจนทำ�ให�

น�ยเจฟฟ์ เบัซอำสตัด้สินใจฟ้อำงอำงค์ก�ร NASA

  ก�รแข่งขันท�งอำวก�ศขอำงอำภิมห�เศรษัฐีเหลั่�นี� ด้้เผู้ิน ๆ เหม่อำนกับัเป็นเกม

อำย่�งหน่�งขอำงคนรวย ไม่เกี�ยวกับัช�วโลักเท่�ใด้นัก เพร�ะจะมีแต่เฉพ�ะคนที�รวยม�ก ๆ 

จนไม่ร้�ว่�จะเอำ�เงินขอำงตนเอำงไปทำ�อำะไรเท่�นั�นที�จะเป็นล้ักค��ขอำงทั�ง 3 บัริษััทนี� แต่

คว�มเป็นจริงห�ได้�เป็นเช่นนั�นไม่ ก�รแข่งขันท�งอำวก�ศขอำง บัริษััทเอำกชนในยุคนี�แตกต่�ง

กับัก�รแข่งขันท�งอำวก�ศขอำงอำภิมห�อำำ�น�จในยุคสงคร�มเย็นอำย่�งสิ�นเชิง โด้ยที�

ก�รแขง่ขนัในยคุนั�นนอำกจ�กจะเป็นก�รแข่งขันเพ่�อำสร��งช่�อำเสยีงให�เปน็ที�ปร�กฏในหม้่

ช�วโลัก ว�่ค�่ยประช�ธิีปไตยหรอ่ำคอำมมิวนิสตจ์ะส่งมนุษัยไ์ปเดิ้นบันด้วงจันทร์ได้�กอ่ำน

กัน ในศตวรรษัที� 21 นี�ไม่ใช่แข่งกันในเชิงอำุด้มก�รท�งก�รเม่อำงแต่เป็นเร่�อำงธีุรกิจแลัะ

คว�มมั�นคงขอำงช�ติด้�วย 

  สหรัฐอำเมริก�แม�จะเป็นที�ตั�งขอำงบัริษััทที�แข่งขันกันท�งอำวก�ศทั�งส�ม แต่

ในโลักนี�มิใช่มีแต่อำเมริก�เพียงประเทศเดี้ยว  ในประเทศอำอำสเตรเลีัยได้�เกิด้บัริษััท 

Startup หลั�ยบัริษััทที�มุ่งม�แข่งขันท�งอำุตส�หกรรมอำวก�ศเช่นเด้ียวกัน แลัะมีคว�ม

ทะเยอำทะย�นไม่แพ�ทั�งส�มบัริษััทในอำเมริก�เลัย  โด้ยมีรัฐบั�ลัขอำงอำอำสเตรเลัีย ให�ก�ร

สนับัสนุนด้�วยเห็นว่� อุำตส�หกรรมใหม่นี�จะเป็นสิ�งที�สร��งร�ยได้�แก่ประช�ชนในระยะย�ว 

ด้�วเทียมยุคใหม่ส�ม�รถระบุัพกิดั้บันพ่�นผู้วิโลักได้�ลัะเอีำยด้ระดั้บัเป็นเซ็นตเิมตรแลั�ว ยงั

ชว่ยในก�รสำ�รวจแร่ธี�ตตุ�่งในแผู้น่ด้นิแลัะยังเกี�ยวข�อำงกับัคว�มมั�นคงแห่งช�ติอำกีด้�วย

  เหตผุู้ลัประก�รหลังันี�สำ�คญัี่อำย�่งม�ก แลัะเปน็สิ�งที�รฐับั�ลัในหลั�ย ๆ  ประเทศ

มักจะมอำงข��ม เพร�ะค�ด้ไม่ถ่งว่� ด้�วเทียมที�โคจรอำย่้ในอำวก�ศเหล่ั�นี�จะมีคว�ม

สัมพันธี์กับัคว�มมั�นคงขอำงช�ติได้�อำย่�งไร ซ่�งปัจจุบัันที�อำย่้ในวงโคจรในระด้ับัต่�ง ๆ 

รอำบัโลักหลั�ยหม่�นด้วง ห�กด้วงหน่�งด้วงใด้ชำ�รุด้ไป ย่อำมมีด้�วเทียมด้วงอำ่�นทำ�หน��ที�

แทนได้�โด้ยไม่ย�ก 

  อำนัที�จรงิแลั�วในปจัจบุันัได้�มกี�รจ�รกรรมด้�วเทยีมในวงโคจรขอำงโลักอำย่้ตลัอำด้

เวลั� ก�รจ�รกรรมนั�นอำ�จเกิด้ข่�นจ�กแฮกเกอำร์ลัอำบัเข��ไปในซอำฟต์แวร์ขอำงด้�วเทียม 

ทำ�ให�มันหยุด้ทำ�ง�น ซ่�งอำ�จมีก�รเรียกค่�ไถ่ หร่อำเกิด้จ�กกระบัวนก�รก่อำก�รร��ยทั�ง
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ในประเทศหร่อำนอำกประเทศ หรอ่ำแม�กระทั�งทำ�ลั�ยด้�วเทียมเปน็ด้วง ๆ  ทำ�ให�เกดิ้คว�ม

วุ่นว�ยเพร�ะด้�วเทียมมิได้�มีเฉพ�ะก�รส่�อำส�รอำย่�งเด้ียว มีด้�วเทียมหลั�ยด้วงที�ทำ�

หน��ที�เกี�ยวกับัก�รสำ�รวจ ทรัพย�กรธีรรมช�ติ แลัะมีหลั�ยด้วงเกี�ยวกับัระบับัป้อำงกัน

ประเทศ  ยิ�งนบััวนัที�เทคโนโลัยที�งอำวก�ศร�ค�ถ้กลังเท�่ใด้ภยัก�รกอ่ำก�รร��ยยอ่ำมเกดิ้

ข่�นได้�ง่�ยเป็นเง�ต�มตัว 

  ปจัจบุันัได้�เกิด้เทคโนโลัยีอำวก�ศข่�นม�กม�ย ส�ม�รถปล่ัอำยด้�วเทียมขน�ด้จิ�ว 

(Nano-satellite) จำ�นวนเก่อำบัหน่�งร�อำยด้วงจ�กก�รยิงจรวด้เพียงครั�งเด้ียว ด้�วเทียม

เหลั่�นี�มีนำ��หนักเบั�ไม่ถ่ง 5 กิโลักรัม แต่ลัะด้วงมีประสิทธีิภ�พส้ง  อำย้่ในวงโคจรที�ต่�ง

ระด้ับัแลัะสร��งง�นแลัะสร��งร�ยได้�จำ�นวนม�กได้�แก่บัริษััท Start-up จำ�นวนม�กใน

หลั�ยประเทศเช่น สหรัฐอำเมริก� ญีี่�ปุ่น อำอำสเตรเลีัย แลัะอิำนเด้ีย เกิด้เป็นก�รแข่งขัน

อำุตส�หกรรมอำวก�ศที�มีแนวโน�มจะส้งข่�นทุกปี   

ก�รพััฒนำ�เทคัโนำโลย่ีอวก�ศของรัฐบ�ลไทย่

  ส่วนประเทศไทยจะพัฒน�เทคโนโลัยีท�งอำวก�ศไปท�งไหน?  เม่�อำวันที� 20 

ธีันว�คม พ.ศ. 2563 ศ�สตร�จ�รย์ (พิเศษั) ด้ร.อำเนก เหลั่�ธีรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงก�รอำุด้มศ่กษั�วิจัยแลัะนวัตกรรม (อำว.)ได้�ประก�ศนโยบั�ยที�จะส่งด้�วเทียม

นำ��หนัก 50-100 กโิลักรรมโด้ยจะเป็นด้�วเทียมที�โคจรรอำบัโลักก่อำนที�จะเร่งคว�มเร็วไป

โคจรรอำบัด้วงจันทร์ ซ่�งก�รเด้ินท�งในอำวก�ศนี�จะใช�เวลั�ประม�ณิ 1 ปี   แลัะโครงก�ร

นี�จะสำ�เร็จภ�ยในระยะเวลั�อำีก 7 ปีข��งหน��  แลัะจะเป็นก�รปลัด้ประเทศไทยจ�ก

กับัดั้กประเทศที�มีร�ยได้�ป�นกลั�ง ซ่�งจะถ่อำได้�ว่�เป็นคว�มสำ�เร็จขอำงวงก�รวิทย�ศ�สตร์

แลัะด้�ร�ศ�สตร์ไทย โด้ยค�ด้ว่�จะใช�งบัประม�ณิประม�ณิ 3000 ลั��นบั�ท แต่ท่�น

รัฐมนตรีมิได้�กลั่�วถ่งบัทบั�ทขอำงด้�วเทียมที�สัมพันธี์กับัคว�มมั�นคงขอำงช�ติเลัย ทั�งที�

เป็นมิติที�สำ�คัญี่ยิ�งในก�รพัฒน�เทคโนโลัยีอำวก�ศขอำงหลั�ยช�ติ

นำวัตกรรมัสำังคัมัท�งอวก�ศของสำหรัฐอเมัริก�

  โครงก�รพัฒน�เทคโนโลัยีอำวก�ศนั�นจำ�เปน็ต�อำงมีโครงก�รนวตักรรมท�งสงัคม

ควบัค้กั่นไปด้�วยเสมอำ อำงคก์�ร NASA ไม่เคยลัม่มิตทิ�งสังคมเลัย ตั�งแต่เริ�มแรกที�มกี�ร

จัด้ตั�งอำงค์ก�รนี�ข่�นในสหรัฐอำเมริก� นอำกจ�กมีก�รทำ�ส�รคด้ีถ่งภ�รกิจขอำงโครงก�ร
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ต่�ง ๆ แม�กระทั�งคว�มลั�มเหลัวที�เกิด้ข่�นแต่ลัะครั�งอำอำกม�ตีแผู่้ให�โลักได้�รับัร้� ยิ�งกว่�

นั�น NASA ยงัเปดิ้โครงก�รให�นักเรยีนตั�งแตช่ั�นประถมรว่มสง่โครงก�รเข��ประกวด้ รว่ม

สมทบัไปกับัแต่ลัะโครงก�รขอำง NASA อำีกด้�วย ไม่ว่�จะเป็นโครงก�รศ่กษั�ก�รชักใย

ขอำงแมงมุมในสภ�วะไร�นำ��หนัก ก�รเติบัโตขอำงพ่ชชนิด้ต่�ง ๆ ในสถ�นีอำวก�ศ ก�ร

สังเคร�ะห์แสงขอำงพ่ชในอำวก�ศ เป็นต�น 

  ตัวอำย่�งที�เห็นได้�ชัด้ค่อำ ก�รให�นักเรียนทั�วอำเมริก�แลัะทั�วโลัก ได้�สนทน�กับั

เจ��หน��ที�อำงค์ก�ร NASA ในก�รส่งย�น Perseverance ไปสำ�รวจด้�วอำังค�ร ซ่�งมี

กระบัวนก�รที�สลัับัซับัซ�อำนอำย่�งม�ก กว่�ที�ย�นสำ�รวจนี�จะร่อำนลังบันพ่�นผิู้วด้�วอัำงค�รได้� 

ต�อำงผู้�่นหลั�ยขั�นตอำน จนกระทั�งก�รปลัอ่ำยโด้รน อำอำกไปสำ�รวจจดุ้ต�่ง ๆ  บันด้�วเคร�ะห์   

สีแด้งด้วงนี� แลัะส่งภ�พถ่�ยแลัะคลิัปต่�ง ๆ ส่งม�ให�ด้้กันท�ง YouTube แลัะมีก�ร

ประช�สัมพันธีไ์ปทั�วโลัก ทกุขั�นตอำนเหลั�่นี� NASA มทีีมง�นโฆษักที�ประช�สัมพันธีแ์ลัะ

ตอำบัคำ�ถ�มขอำงนักเรียนต่�ง ๆ ตลัอำด้เวลั� 

  สำ�หรบััประเทศไทยแลั�ว ก�รมสีว่นรว่มขอำงเย�วชนนี�มตีวัอำย�่งให�เหน็ได้�ชดั้ใน

โครงก�ร Blue Origin ขอำง เจฟฟ์ เบัซอำส ตลัอำด้ระยะเวลั�ที�ย�นนี�ทด้ลัอำงยิงข่�นส่้อำวก�ศ

ทั�ง 15 ครั�งก่อำนที�จะมีผู้้�โด้ยส�ร เข�ได้�ประช�สัมพันธี์ให�เย�วชนส่งภ�พว�ด้ โปสก�ร์ด้ 

จ�กนักเรียนชั�นประถมทั�วสหรัฐอำเมริก� โปสก�ร์ด้แลัะภ�พว�ด้เหลั่�นี� เข�นำ�ไปใส่ใน

ย�นอำวก�ศ แลัะเม่�อำกลัับัม�ส้่โลักแลั�วจ่งส่งท�งไปรษัณิีย์ กลัับัไปยังนักเรียนแต่ลัะคน 

เป็นกุศโลับั�ยอำย่�งด้ีในก�รได้�รับัก�รสนับัสนุนจ�กเย�วชน นั�นหม�ยถ่งอำน�คตขอำง

บัริษััทขอำงเข� รวมทั�งก�รสร��งนิคมในอำวก�ศขน�ด้มห่ม�ขอำงน�ยเจฟฟ์ เบัซอำส อีำกด้�วย 

  ก�รมส่ีวนรว่มขอำงเย�วชนเชน่นี�มไิด้�อำย่้ในแผู้นขอำงกระทรวงก�รอำดุ้มศก่ษั� ฯ 

แนน่อำน ด้�วยงบัประม�ณิเพยีง 3000 ลั��นบั�ท โครงก�รนี�ย่อำมมุง่เพยีงก�รส่งด้�วเทยีม

ด้วงหน่�งที�ค่อำย ๆ โคจรจ�กโลักส้่ด้วงจันทร์ แต่มิติท�งสังคม ก�รสร��งฝ่ันขอำงเย�วชน

ขอำงไทย ก�รสร��งอุำตส�หกรรมอำวก�ศ หร่อำคว�มปลัอำด้ภัยขอำงประเทศจ�กก�รก่อำก�รร��ย

ในอำวก�ศนั�น สิ�งเหลั่�นี�เป็นมิติที�ไม่มีในโครงก�รขอำงกระทรวงก�รอำุด้มศ่กษั�วิจัยแลัะ

นวัตกรรม (อำว.) อำย่�งน่�เสียด้�ย!! 
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บทวิเคัร�ะห์

  ก�รแข่งขันท�งอำวก�ศแต่เด้ิมนั�นเป็นส่วนหน่�งขอำงสมรภ้มิในสงคร�มเย็น 

ระหว่�งสอำงประเทศมห�อำำ�น�จอัำนได้�แกส่หรฐัอำเมรกิ�กบััสหภ�พโซเวยีต แต่ภ�ยหลังั

จ�กโครงก�รอำพอำลัโลัสิ�นสุด้ลัง ก�รแข่งขั�นท�งอำวก�ศนั�นได้�ลัด้คว�มรุนแรงลังเป็น

ลัำ�ด้บัั แลัะตอ่ำม�เม่�อำสงคร�มเยน็สิ�นสดุ้ลัง ได้�เกดิ้โครงก�รคว�มรว่มมอ่ำท�งอำวก�ศเกิด้

ข่�น มีก�รสร��งสถ�นีอำวก�ศน�น�ช�ติ ซ่�งเกิด้จ�กก�รร่วมม่อำระหว่�งประเทศต่�ง ๆ  ถ่ง

15 ประเทศ รวมทั�งก�รสร��งกลั�อำงด้�ร�ศ�สตร์ขน�ด้ใหญ่ี่ที�โคจรรอำบัโลัก ซ่�งเกิด้จ�ก

คว�มร่วมม่อำระหว่�งสหรัฐกับัสหภ�พยุโรป คว�มร้�ท�งอำวก�ศได้�พัฒน�อำย่�งม�ก 

จนกระทั�งเกิด้ก�รแข่งขันก�รส่งย�นอำวก�ศไปสำ�รวจด้�วอัำงค�ร ซ่�งเป็นก�รแข่งขันระหว่�ง

สหรัฐอำเมริก� จีน แลัะ สหพันธี์รัฐอำ�หรับัเอำมิเรตส์

  ก�รแข่งขันท�งอำวก�ศได้�พัฒน�ข่�นอำีกระด้ับัหน่�ง โด้ยเป็นก�รแข่งขันในภ�ค

เอำกชน ซ่�งนำ�โด้ยอำภิมห�เศรษัฐีส�มคนอำันได้�แก่เซอำร์ ริด้ช�ร์ด้ แบัรนสัน น�ยเจฟฟ์ 

เบัซอำส แลัะน�ยอำีลัอำน มัสก์ ทั�งส�มคนนั�นมีโครงก�รอำวก�ศภ�คเอำกชนที�แตกต่�งกัน  

  แม�ว่�น�ยเจฟฟ์ เบัซอำส นั�นมีคว�มฝ่ันอำันบัรรเจิด้ที�จะสร��งนิคมบันด้วงจันทร์ 

แลัะสร��งสถ�นีอำวก�ศขน�ด้มห่ม�ในอำน�คต แต่เข�เอำงพย�ย�มที�จะย่ด้โยงโครงก�ร

อำวก�ศขอำงเข�กบััประวตัศิ�สตรอ์ำย่้ตลัอำด้เวลั� อำนัด้ไ้ด้�จ�กก�รตั�งช่�อำย�นอำวก�ศแตล่ัะ

ลัำ� ได้�นำ�เอำ�ช่�อำขอำงนกับันิอำวก�ศผู้้�มชี่�อำเสยีงขอำงสหรฐัม�ตั�งให�เปน็เกยีรต ินอำกจ�กนั�น

เข�ยงัมโีครงก�รที�ให�เย�วชนตั�งแตร่ะด้บััประถมศก่ษั�มสีว่นรว่มตั�งแตเ่ริ�มต�น เปน็ก�ร

ย่ด้ครอำงพ่�นที�ในจิตใจขอำงเย�วชนในสหรัฐอำเมริก� แลัะเป็นนโยบั�ยแบับัเดี้ยวกันกับั

ที�อำงค์ก�ร NASA ใช�ในปัจจุบััน  ทำ�ให�เห็นได้�ชัด้ว่� ไม่ว่�จะเป็นโครงก�รขอำงภ�ครัฐ

หร่อำเอำกชน โครงก�รภ�คประช�สังคม โด้ยเฉพ�ะอำย่�งยิ�งเย�วชนด้ำ�เนินค้่ขน�นกัน

ไปเสมอำ นี�ค่อำมิติที�ข�ด้ห�ยไปจ�กโครงก�รอำวก�ศขอำงกระทรวงก�รอุำด้มศ่กษั� วิจัย

แลัะนวัตกรรม ซ่�งต�มถ�อำยแถลังขอำงท่�นรัฐมนตรีว่�ก�ร เห็นชัด้เจนว่�ท่�นคำ�น่งถ่ง

ก�รส่งด้�วเทียมไทยไปโคจรรอำบัด้วงจันทร์ ซ่�งเป็นเพยีงก�รขบััเคล่ั�อำนเชงิสัญี่ลัักษัณ์ิซ่�ง

เท�่กับัเปน็ก�รประก�ศให�ช�วโลักทร�บัว�่ประเทศไทยได้�พ�นจ�กประเทศกำ�ลัังพฒัน�

ส้ป่ระเทศที�พฒัน�แลั�วเท่�นั�น แลัะเป็นสิ�งที�น�่ตั�งข�อำสังเกตว่�ระยะเวลั�ที�ด้�วเทยีมขอำง

ไทยด้วงนี� จะเดิ้นท�งไปถ่งเป้�หม�ยนั�นใช�เวลั�เดิ้นท�งถ่งหน่�งปเีตม็ ซ่�งเปน็ระยะเวลั�

ที�ย�วน�นม�ก
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  มิติที�ข�ด้ห�ยไปอำีกประก�รหน่�งค่อำมิติขอำงคว�มมั�นคงขอำงช�ติ ซ่�งเป็นมิติที�

รัฐบั�ลัหลั�ยประเทศเห็นคว�มสำ�คัญี่ ด้�วยเหตุผู้ลัสำ�คัญี่ที�ว่� ก�รส่งด้�วเทียมข่�นส้่

วงโคจรรอำบัโลักนั�นปจัจบุันัร�ค�ถ้กลังไปม�ก แม�บัรษิัทัเอำกชนหลั�ยแหง่ในต�่งประเทศ

ได้�กระทำ�อำย่้เปน็ปกต ิในร�ค�ที�ยอ่ำมเย�ลังทกุวนั  โด้ยเฉพ�ะอำย�่งยิ�งด้�วเทยีมขน�ด้จิ�ว 

(Nano-satellite) มีนำ��หนักเบั� แลัะส�ม�รถยิงข่�นส้่วงโคจรได้�ครั�งลัะม�ก ๆ     แลัะเม่�อำ

มีร�ค�ถ้กลัง ในไม่ช��อำงค์กรก่อำก�รร��ยระหว่�งประเทศย่อำมเข��ม�มีส่วนแลัะฉกฉวย

โอำก�สสร��งคว�มตระหนกในหม้่ช�วโลักได้�ม�ก 

  ประเด้น็หลังันี�เปน็เหตผุู้ลัสำ�คญัี่ที�ประเทศไทยต�อำงพฒัน�โครงก�รอำวก�ศขอำง

ตนเอำง แลัะมิใช่เพียงเพ่�อำประก�ศศักด้�ว่�เป็นประเทศที�พัฒน�แลั�ว แต่เป็นไปเพ่�อำ

ก�รรักษั�ประโยชน์ขอำงประเทศช�ติ แลัะอำธีิปไตยขอำงปวงชนช�วไทย แลัะน่�จะเป็น

ประเด้็นที�สำ�คัญี่กว่�ก�รส่งด้�วเทียมไปโคจรรอำบัด้วงจันทร์เสียอำีก 

  ปัจจัยที�สำ�คัญี่อีำกประก�รหน่�งค่อำ ไม่มีคว�มจำ�เป็นใด้ ๆ ที�ประเทศไทยจะ

พฒัน�โครงก�รอำวก�ศขอำงไทยต�มลัำ�พงั แตค่วรรว่มมอ่ำกับัอำงคก์�รภ�ครฐัแลัะเอำกชน 

เพ่�อำก�รเรียนร้�แลัะถ่�ยทอำด้เทคโนโลัยี แลัะที�สำ�คัญี่ค่อำต�อำงมีก�รด้ำ�เนินก�รควบัค้่กัน

ไปกับัภ�คประช�สังคมอีำกด้�วย โด้ยเฉพ�ะอำย่�งยิ�งเย�วชนคนรุ่นใหม่ นอำกจ�กที�จะ

เป็นก�รสร��งแรงบัันด้�ลัใจในก�รศ่กษั�วิทย�ศ�สตร์ชั�นส้งแก่เย�วชนแลั�วยังเป็นก�ร

สร��งง�นแลัะอำ�ชีพใหม่ ๆ ให�เกิด้ข่�นในประเทศไทยอำีกด้�วย 

  ในภ�คประช�สงัคมนั�น ส�ม�รถสร��งกระบัวนก�รมสีว่นรว่ม แกเ่ย�วชนตั�งแต่

อำนบุั�ลั ประถมศก่ษั�เร่�อำยม� นบััตั�งแตก่�รทำ�ภ�พยนตร ์วรรณิกรรมท�งวทิย�ศ�สตร์ 

ส�รคด้เีกี�ยวกบััด้�ร�ศ�สตร์ ก�รประกวด้โครงก�รวิทย�ศ�สตรใ์นระด้บััโรงเรยีน ควบัค้่

ไปกับัโครงก�รระด้ับัช�ติ  

ข้อเสำนำอแนำะ

  รฐับั�ลัไทยควรทบัทวนโครงก�รอำวก�ศขอำงไทย ที�จะสง่ด้�วเทยีมไปด้วงจนัทร์

เสียใหม่ ให�ครอำบัคลัุมเทคโนโลัยีร�ค�ถ้ก เช่น ก�รสร��ง Nano-satellite โด้ยประส�น

ง�นกับัอำงค์ก�รทั�งภ�ครัฐแลัะเอำกชนในหลั�ยประเทศ ไม่ว่�จะเป็น สหรัฐอำเมริก� 

สหภ�พยุโรป รัสเซีย แลัะจีน โด้ยให�ครอำบัคลัุมคว�มมั�นคงขอำงช�ติ ก�รมีส่วนร่วมขอำง

ประชนโด้ยเฉพ�ะอำย่�งยิ�งเย�วชนในทุกขั�นตอำน เพ่�อำจับัจอำงพ่�นที�ในจิตใจขอำงเย�วชน

เหลั่�นี� อำันจะเป็นร�กฐ�นในก�รพัฒน�ประเทศต่อำไปในอำน�คตอำันใกลั�  
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บทสำรุปั

  ก�รแข่งขันท�งอำวก�ศแต่เด้ิมเป็นส่วนหน่�งขอำงสงคร�มเย็น ซ่�งประเทศ

อำภิมห�อำำ�น�จขอำงโลักค่อำสหรัฐอำเมริก�แลัะสหภ�พโซเวียตหำ��หั�นกันม�ตลัอำด้ตั�งแต่

ปี ค.ศ. 1955 เร่�อำยไปจนสหภ�พโซเวียตสิ�นสลั�ย แลัะเกิด้เป็นคว�มร่วมม่อำในก�รทำ�

โครงก�รอำวก�ศร่วมกันเช่นก�รสร��งสถ�นีอำวก�ศน�น�ช�ติ ในศตวรรษัที� 21 นี�ก�ร

แข่งขันได้�พัฒน�ข่�นส้่ภ�คเอำกชน เป็นก�รแข่งขันกันระหว่�งอำภิมห�เศรษัฐี 3 คน ซ่�งมี

คว�มฝ่นัแลัะวสัิยทศันท์ี�แตกต�่งกนั ทำ�ให�เทคโนโลัยอีำวก�ศมคี�่โสหุ�ยที�ถ้กลังเปน็อำย�่ง

ม�ก แลัะมแีนวโน�มที�จะถ้กลังไปเร่�อำย ๆ  โด้ยมกี�รพฒัน�ย�นอำวก�ศให�ส�ม�รถนำ�ม�

ใช�ซำ��อำีกได้� แลัะส�ม�รถร่อำนลังในท�งด้ิ�งกลัับัลังม�ยังฐ�นที�ยิงจรวด้เด้ิม ซ่�งเม่�อำ 30 ปี

ที�แลั�วเป็นสิ�งที�ไม่อำ�จคิด้ว่�จะเกิด้ข่�นได้�เลัย

   ปัจจุบัันเทคโนโลัยีท�งอำวก�ศนั�น มิได้�รวมเฉพ�ะก�รปลั่อำยจรวด้ส้่อำวก�ศ 

ก�รสร��งสถ�นีอำวก�ศก�รสำ�รวจด้�วเคร�ะห์ต่�ง ๆ หร่อำ ยิงด้�วเทียมเท่�นั�น แต่

ยังหม�ยรวมถ่ง คว�มมั�นคงท�งทห�ร แลัะก�รพัฒน�เทคโนโลัยีก�รส่�อำส�ร ก�รใช�

ด้�วเทียมที�มีคว�มแม่นยำ�ส้งในนำ�ท�ง ก�รสำ�รวจแร่ธี�ตุ ก�รศ่กษั�ท�งธีรณิีวิทย� 

สมุทรวิทย� ก�รศ่กษั�สมัยใหม่ แลัะก�รพัฒน�ประเทศในด้��นต่�ง ๆ อำีกด้�วย มิติทั�ง

หลั�ยเหลั่�นี�ด้้เหม่อำนจะมิได้�อำย่้ในโครงก�รยิงด้�วเทียม ต�มที�รัฐมนตรีกระทรวงก�ร

อำุด้มศ่กษั� วิจัยแลัะนวัตกรรม (อำว.) แถลังไว�เลัย สิ�งที�ห�ยไปอำย่�งยิ�งค่อำมิติท�งสังคม 

ซ่�งอำงค์ก�ร NASA แลัะอำภิมห�เศรษัฐีทั�งส�มคนนั�นให�คว�มสำ�คัญี่เป็นอำย่�งม�ก 

  โครงก�รยิงด้�วเทียมส้่ด้วงจันทร์ ควรด้ำ�เนินค้่ขน�นไปกับัโครงก�รนวัตกรรม

ท�งสังคม โด้ยเฉพ�ะอำย่�งยิ�งเย�วชนเพ่�อำสร��งคว�มมีส่วนร่วม ด้้เหม่อำนว่�โครงก�ร

ขอำงกระทรวงก�รอำุด้มศ่กษั� วิจัยแลัะนวัตกรรม (อำว.) ได้�แถลังต่อำส�ธี�รณิชนนั�น 

มุ่งแต่ส�ระก�รสร��งสัญี่ลัักษัณ์ิ เพ่�อำให�ประเทศไทยจ�กประเทศกำ�ลัังพัฒน�เป็นประเทศ

ที�พัฒน�แลั�วเท่�นั�น  เพียงเพ่�อำแสด้งขีด้คว�มส�ม�รถขอำงประเทศไทยที�ส�ม�รถส่ง

ด้�วเทียมไปโคจรรอำบัด้วงจันทร์ได้�  แลัะน่�จะเป็นประเทศแรกขอำงประช�คมอำ�เซียน

ที�มีศักยภ�พเช่นนั�น แต่กระนั�นเอำงโครงก�รวิทย�ศ�สตร์ที�ไม่มีร�กฐ�นท�งสังคมย่อำม

เปน็โครงก�รวิทย�ศ�สตรท์ี�วบ้ัว�บัชั�วครั�งชั�วคร�วเหมอ่ำนไฟไหม�ฟ�ง เย�วชนคนรุน่ใหม่

มิได้�มีคว�มร้�ส่กว่�ตนเอำงมีส่วนร่วมในโครงก�รนี�ด้�วยเลัย   
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  ทั�งนี�โครงก�รค้่ขน�นท�งสังคมนั�นส�ม�รถด้ำ�เนินไปได้�พร�อำม ๆ  กัน แลัะเข��ส้่

สังคมได้�ในทุกระด้ับัไม่ว่�จะเป็นสถ�บัันท�งก�รศ่กษั� โรงเรียนชั�นประถม มัธียมแลัะ

อำุด้มศ่กษั� มีก�รประกวด้โครงก�รวิทย�ศ�สตร์ในร้ปแบับัต่�ง ๆ ก�รเขียนโปสก�ร์ด้ 

โปสเตอำร์ ภ�พว�ด้ บัทคว�ม บัทลัะคร บัทภ�พยนตร์ หรอ่ำแม�แต่ก�รสร��งเป็นภ�พยนตร์

เลัย ประช�สัมพันธี์นั�นควรอำย่้ในทุกร้ปแบับั  โครงก�รเหลั่�นี�ไม่จำ�เป็นต�อำงมุ่งเฉพ�ะ

ที�เกี�ยวกับัโครงก�รอำวก�ศขอำงไทยเท่�นั�น แต่ควรมุ่งถ่งคว�มเป็นส�กลั เพ่�อำยกระด้ับั

จิตสำ�น่กขอำงเย�วชนทุกภ้มิภ�คขอำงประเทศ  
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