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	 ดาวองัคาร	(Mars)	 เป็นดาวเคราะห์ท่ีมีการสง่ยานอวกาศ
และหุ่นยนต์ภาคพืน้ไปส�ารวจพืน้ผิวของดาวมากท่ีสุด		ซึ่ง
จากภารกิจการส�ารวจดาวองัคารของนาซา	 พบหลกัฐานท่ี
แสดงว่าเม่ือ	1	พันล้านปีท่ีแล้ว	ดาวอังคารเคยมีน�า้และมี
อณุหภมิูท่ีอุน่กวา่ปัจจบุนั

	 ดาวองัคารได้ช่ือว่าเป็น	 “ดาวสีเลือด”	 เป็นท่ีมาของช่ือ	
“Mars”	 ท่ีตัง้ตามช่ือของเทพเจ้าแห่งสงครามในต�านานโรมนั		
แต่แท้ท่ีจริงแล้วสีแดงเหล่านีเ้กิดจากฝุ่ นท่ีล่องลอยปกคลุม
เหนือพืน้ผิวดาว		ซึ่งฝุ่ นสีแดงเหล่านีคื้อออกไซด์ของเหล็ก	
(สนิมเหล็ก)	 ในบางครัง้สามารถเกิดพายุท่ีรุนแรงพดัพาฝุ่ น
เหล่านีล้อยสูงขึน้ไปปกคลุมไปทั่วทัง้ชัน้บรรยากาศของ
ดาวองัคาร

	 ดาวอังคารนัน้ไม่ได้มีเพียงสีแดงเพียงสีเดียว	 หินท่ี
พบบนพืน้ผิวดาวมีหลายชนิด	 ได้แก่	 หินอคันี	 หินบะซอลต์	
หินตะกอน	 หินทราย	 และหินโคลน	 เกิดเป็นสีสนัตา่ง	 ๆ	 จาก
ธาตุองค์ประกอบท่ีแตกต่างกัน	 พืน้ผิวมีลักษณะคล้ายกับ

สภาพทั่วไปของดาวอังคาร

ภาพถ่ายดาวอังคารโดยยานอวกาศ Rosetta
แสดงให ้ เห็น พ้ืนผิวสีส ้มของดาวอังคาร 
และข้ัวสีขาวท่ีประกอบไปด้วยน�้าแข็งและ
น�้าแข็งแห้ง

Credit : ESA & MPS for OSIRIS Team 
MPS/UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/
DASP/IDA

MARS

พืน้ผิวของโลกในบริเวณท่ีแห้งแล้ง	พบหบุเขาลกึภเูขาไฟ	และหลมุอกุกาบาตจ�านวนมาก	 โดยมีภเูขาไฟ
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในระบบสุริยะช่ือว่า	“ภูเขาไฟโอลิมปัส	(Olympus	Mons)”	ซึ่งสูงกว่ายอดเขาเอเวอร์เรสต์
ถึง	 3	 เท่า	 บางพืน้ท่ีพบว่ามีแร่ธาตแุละหินบางประเภทท่ีเกิดจากกระบวนของน�า้	 ประกอบกบัลกัษณะ
พืน้ท่ีท่ีคล้ายกบัล�าธาร	จงึเช่ือวา่ในอดีตดาวองัคารเคยมีน�า้มาก่อน		แตด้่วยสภาพชัน้บรรยากาศอนัเบาบาง
ท�าให้น�า้ในสภาพของเหลวไมส่ามารถอยูบ่นพืน้ผิวของดาวได้นานมากนกั

	 บริเวณขัว้ทัง้สองด้านของดาวองัคารมีน�า้แข็งปกคลมุอยู	่ ซึง่มีทัง้น�า้แข็ง	 (H2O)	และน�า้แข็งท่ีเกิดจาก
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	 (CO2)	 หรือน�า้แข็งแห้ง	 ในชว่งฤดหูนาวของแตล่ะซีก	 ดาวองัคารจะหนัขัว้นัน้	 ๆ	
ออกจากดวงอาทิตย์	 สง่ผลให้ขัว้ดาวอยูใ่นความมืดตลอดเวลา	 บริเวณขัว้ดาวจงึมีอณุหภมิูต�่าและท�าให้
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ	25	-	30%	ในชัน้บรรยากาศดาวองัคารกลายเป็นน�า้แข็งแห้ง	 	 เม่ือ
ขัว้ดาวองัคารได้รับแสงอาทิตย์ในช่วงฤดรู้อน	น�า้แข็งแห้งท่ีขัว้จะระเหิด	 (เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็น
แก๊ส)	 สง่ผลให้เกิดกระแสลมเหนือขัว้ดาวท่ีมีอตัราเร็วมากถึง	 400	 กิโลเมตร/ชัว่โมง	 พดัพาฝุ่ น	 อนภุาค	
และโมเลกลุตา่ง	ๆ	ไปทัว่ทัง้ผิวดาว
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ภาพแสดงความแตกต่างขั้วเหนือของดาวอังคารฤดูหนาว (ภาพซ้าย) และฤดูร้อน (ภาพขวา)
Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS

ภาพลักษณะพื้นผิวของดาวอังคารที่เกิดจากลมพายุ
ถ่ายโดยยาน Curiosity

Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS

ภาพภูเขาไฟโอลิมปัสจากมุมสูง
โดยยาน Viking 1  

Credit: Courtesy NASA/JPL-Caltech

ภาพแสดงพื้นผิวและลักษณะหินต่าง ๆ 
บนดาวอังคาร ถ่ายโดยยาน Curiosity
Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS

National Astronomical Research Institute of Thailand
(Public Organization)

NARIT
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	 ภายใต้ฉายาดาวสีเลือด		ดาวองัคารกลบัมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ท่ี	-63	องศาเซลเซียส		ซึ่งเกิดจาก
ชัน้บรรยากาศอนับางเบาของดาวองัคารท�าให้ไม่สามารถกกัเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้ได้	หากยืน
อยู่ท่ีเส้นศูนย์สูตรของดาวองัคารตอนเท่ียงตรงในช่วงฤดูร้อน	 ท่ีเท้าจะมีอุณหภูมิประมาณ	20	องศา
เซลเซียส	 ท่ีศีรษะจะมีอณุหภมิูประมาณ	 0	 องศาเซลเซียส	 เปรียบเสมือนวา่ท่ีเท้าเป็นฤดรู้อนในขณะศีรษะ
เป็นฤดหูนาว	ชัน้บรรยากาศสว่นใหญ่ประกอบไปด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	แก๊สไนโตรเจน	แก๊สมีเทน	
และแก๊สอาร์กอน		แต่ด้วยฝุ่ นออกไซด์ของเหล็กท�าให้ชัน้บรรยากาศของดาวองัคารปรากฏเป็นฝุ่ นสีแดง
ปกคลมุไปทัว่ทัง้ดาว	

ภาพแสดงชั้นบรรยากาศของดาวอังคารที่
เต็มไปด้วยฝุ่ นสีแดงส้ม และพื้นผิวที่เต็มไป
ด้วยหลุมอุกกาบาต
Credit: NASA/NSSDC

National Astronomical Research Institute of Thailand
(Public Organization)

NARIT
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	 ด้วยระยะห่างจากดวงอาทิตย์ท่ีไม่มากหรือน้อยจนเกินไป	 และธาตอุงค์ประกอบตา่ง	 ๆ	 ในขณะท่ี
ดาวเคราะห์ดวงนีก้�าลงัถือก�าเนิด	 	โลกคือความมหศัจรรย์ของธรรมชาตท่ีิท�าให้สิง่มีชีวิตตา่ง	ๆ	ถือก�าเนิด
ขึน้มามากมาย	โดยสิง่มีชีวิตเหลา่นีอ้าศยัสภาพแวดล้อมตา่ง	ๆ	ท่ีโลกสรรค์สร้างขึน้เพ่ือด�ารงชีพตอ่ไป		

	 ดาวองัคารเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งท่ีมนษุย์มีความใฝ่ฝันว่าสกัวนัหนึ่งจะย้ายถ่ินฐานไปอยู่อาศยั	
และสร้างอาณานิคมบนนัน้		แตด้่วยองค์ประกอบตา่ง	ๆ	ท่ีแตกตา่งจากโลกท�าให้ดาวองัคารมีสภาพแวดล้อม
ท่ีแตกต่างจากโลกค่อนข้างมาก	 ซึง่ในส่วนนีจ้ะเปรียบเทียบให้เห็นถึงข้อแตกต่างทางกายภาพของโลก
และดาวองัคาร

ความเหมือน VS ความต่าง



6 ดาวอังคาร (Mars)



7ดาวอังคาร (Mars)



8 ดาวอังคาร (Mars)



9ดาวอังคาร (Mars)



10 ดาวอังคาร (Mars)



11ดาวอังคาร (Mars)



12 ดาวอังคาร (Mars)



13ดาวอังคาร (Mars)

	 นกัวิทยาศาสตร์ให้ความส�าคญักบัการส�ารวจอวกาศเป็นอยา่งมากในชว่งหลายปีท่ีผา่นมา	 ทัง้การสง่
ยานส�ารวจอวกาศ	 ยานส�ารวจภาคพืน้ดิน	 และกล้องโทรทรรศน์อวกาศท่ีก�าลงัจะตามมาในอนาคต	 สว่นหนึง่
ของภารกิจท่ีเกิดขึน้คือการหาค�าตอบของค�าถามท่ีพืน้ฐานท่ีสดุเก่ียวกบัจุดก�าเนิดและวิวฒันาการของ
โลก	 ดาวเคราะห์	 ระบบสริุยะ	 และเอกภพท่ีเราอาศยัอยู่	 แต่มีหนึ่งในค�าถามคลาสสิกท่ีได้ยินอยู่เสมอ
เก่ียวกบัจดุดาวสว่างบนท้องฟ้า	นัน่ก็คือ	“มนษุย์สามารถอาศยัอยู่ท่ีดาวเคราะห์ดวงอ่ืนนอกจากโลกได้
หรือไม่	?	 ”	ซึ่งถ้าถามคนในแวดวงวิทยาศาสตร์คงจะให้ความเห็นท่ีไม่ต่างกนัว่าท่ีแห่งนัน้คงหนีไม่พ้น
ดาวอังคาร สถานท่ีท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีมนษุย์จะด�ารงชีวิตอยูใ่นขณะนี	้ ทัง้จากขา่วการส�ารวจ	 และข้อมลู
ทางวิทยาศาสตร์ใหมท่ี่ถกูค้นพบ

	 แต่ในบรรดาวตัถทุัง้หมดในระบบสริุยะ	 ท�าไมนกัวิทยาศาสตร์ถึงพุ่งความสนใจไปท่ีดาวองัคาร	
ไมใ่ชด่วงจนัทร์	 หรือแม้กระทัง่ดาวศกุร์ท่ีได้ช่ือวา่เป็นฝาแฝดของโลก?	 และน่ีคือ	 6	 เหตผุลจากข้อมลูทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีจะตอบค�าถามข้างต้นท่ีวา่	“ท�าไมต้องเป็นดาวองัคาร”

 1. การค้นพบน�้าบนพื้นผิวดาวอังคาร
	 ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า	น�า้	คือสิ่งแรก	ๆ	ท่ีนกัวิทยาศาสตร์ให้ความส�าคญัเป็นอย่างมากก่อนท่ีจะสง่
นกับินอวกาศไปใช้ชีวิตนอกโลกในระยะยาว	นกัวิทยาศาสตร์คาดว่าบริเวณละติจดู	40-45	องศาเหนือ	
ดนิบนดาวองัคารจะมีปริมาณน�า้เป็นสว่นผสมมากกวา่พืน้ท่ีอ่ืน	 โดยการจะสกดัน�า้ขึน้มาใช้นัน้	 ยานส�ารวจ
ภาคพืน้ดนิจะขดุดนิขึน้มาอบให้น�า้ท่ีผสมอยูร่ะเหยออกมาเป็นไอ	 ด้วยกระบวนการข้างต้น	 นกัวิทยาศาสตร์
คาดวา่นกับนิอวกาศจะมีน�า้ส�าหรับใช้แตล่ะวนัปริมาณมากถงึ	50	ลติร

ท�าไมนักวิทยาศาสตร์ถึงให้ความสนใจดาวอังคาร

ภาพแสดงพื้นผิวของดาวอังคารบริเวณพื้นที่ Coprates Chasma มีร่องรอยที่เชื่อว่าเกิดจากการไหลของน�้า 
Credit : NASA/JPL-Caltech/UNIV. OF ARIZONA
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 2. อุณหภูมิพื้นผิวที่ไม่ร้อนและเย็นเกินไป
	 ดาวองัคารมีระยะหา่งจากดวงอาทิตย์มากกกวา่โลก	1.5	เทา่	ประกอบกบัชัน้บรรยากาศท่ีเบาบาง
กว่าโลกถึง	 100	 เท่า	จึงไม่น่าแปลกใจท่ีนักวิทยาศาสตร์จะพบว่าดาวอังคารมีอุณหภูมิเฉลี่ยต�่าถึง
-63	 องศาเซลเซียส	 โดยในเวลากลางวนัอากาศบนดาวองัคารจะคอ่นข้างเย็นสบายท่ีอณุหภมิูประมาณ	
20	 องศาเซลเซียส	 และจะต�่าลงถงึ	 -73	 องศาเซลเซียส	 ในชว่งเวลากลางคืน	 ซึง่ถ้าเทียบกบัโลก	 สภาพ
อากาศบนดาวองัคารอาจจะไมค่อ่ยนา่ออกไปสมัผสัสกัเทา่ใดนกั	 แตถ้่าลองเทียบกบัดาวเคราะห์ดวงอ่ืน
เชน่	 ดาวพธุหรือดาวศกุร์	 ท่ีมีอณุหภมิูพืน้ผิวสงูกวา่	 400	 องศาเซลเซียสแล้ว	 ดาวองัคารดเูหมาะจะเป็น
สวรรค์น้อย	ๆ	ส�าหรับนกับนิอวกาศเสียมากกวา่

 3. แหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์
	 แสงจากดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานท่ีส�าคัญและจ�าเป็นอย่างมากในการส�ารวจอวกาศ	
นอกจากจะไม่ต้องบรรทุกเชือ้เพลิงระหว่างการเดินทางแล้ว	 ยังมีปริมาณท่ีไม่จ�ากัดอีกด้วย	 ซึ่งแม้ว่า
ดาวองัคารจะอยูห่า่งไกลและได้รับแสงสวา่งจาง	 ๆ	 จากดวงอาทิตย์	 แตด้่วยเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าในปัจจบุนั
แสงสว่างท่ีดาวอังคารได้รับก็มากพอท่ีจะผลิตไฟฟ้าและใช้เป็นพลังงานท่ีมีประโยชน์ส�าหรับ
มนษุย์อวกาศ

กราฟแสดงถึงอุณหภูมิสูงสุด/ต�่าสุด (แกนตั้ง) ในแต่ละวันบนดาวดังคาร
เป็นระยะเวลาในการศึกษามากกว่า 1,000 วันบนดาวอังคาร (แกนนอน)

โดยยานส�ารวจ Opportunity  Credit: NASA/JPL-Caltech/Cornell/NMMNH



15ดาวอังคาร (Mars)

 4. แรงโน้มถ่วง
	 แรงโน้มถ่วงบนดาวอังคารมีค่าประมาณ	0.38	 เท่าของโลก	 ถ้า
คนน�า้หนัก	 100	 กิโลกรัม	 เม่ือไปชั่งน�า้หนักบนดาวองัคารจะเหลือเพียง	
38	 กิโลกรัมเทา่นัน้!	 อาจจะฟังเป็นเร่ืองนา่ยินดี	 แตส่�าหรับนกับนิอวกาศท่ีจะ
อาศยัอยูบ่นดาวองัคารอาจจะไมค่ดิเชน่นัน้	 เพราะแรงโน้มถ่วงท่ีต�่าจะสง่ผล
ตอ่ร่างกายในระยะยาวได้	 เชน่	 กล้ามเนือ้หดตวัและออ่นแอลง	 มวลกระดกู
ลดลง	 เกิดปัญหาสายตา	 รวมถงึภมิูต้านทานท่ีอาจลดลงเม่ือกลบัมายงัโลก	
แตน่กัวิทยาศาสตร์เช่ือวา่	ผลกระทบตา่ง	ๆ	 ท่ีเกิดกบันกับินอวกาศเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของร่างกายจากสภาพแวดล้อมท่ีมีแรงโน้มถ่วงต�่า	 แตก่าร
ด�ารงชีวิตในระยะยาวบนดาวองัคาร	 ร่างกายของมนษุย์จะปรับตวัให้คุ้นชิน
และใช้ชีวิตได้อยา่งปกติ

 5. ชั้นบรรยากาศบาง ๆ ท่ีจะช่วยป้องกันรังสีคอสมิกและ
รังสีจากดวงอาทิตย์
	 มีหลกัฐานหลายอยา่งท่ีบง่ชีว้า่ในอดีต	ดาวองัคารเคยมีชัน้บรรยากาศ
ท่ีหนาแน่นคลุมทั่วพืน้ผิวท�าหน้าท่ีกักเก็บน�า้ท่ีระเหยจากมหาสมุทรและ
ป้องกนัรังสีท่ีอนัตรายจากภายนอก	 แม้ปัจจบุนัชัน้บรรยากาศของดาวองัคาร
มีเพียง	1%	ของโลก	(ประกอบไปด้วย	คาร์บอนไดออกไซด์	ไนโตรเจน	และ
อาร์กอนเป็นสว่นใหญ่)	 ซึง่มีปริมาณมากพอท่ีจะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ	 เมฆ	 และลม	 รวมไปถงึป้องกนัอนัตรายจากรังสีคอสมิกและ
รังสีจากดวงอาทิตย์ท่ีพืน้ผิวดาวองัคารอีกด้วย

 6. ระยะเวลากลางวัน/กลางคืนที่คล้ายกับโลก
	 สิง่มีชีวิตบนโลกทัง้พืช	 สตัว์	 และคน	 มีนาฬิกาชีวภาพ	 (Circadian	
Rhythm)	 ท่ีเป็นระบบควบคมุการหลัง่ฮอร์โมนและรักษาสมดลุในร่างกาย
ให้เป็นปกติ	 โดยทัว่ไปแล้วแสงสวา่งและความมืดในเวลากลางวนักลางคืน
เป็นตวัควบคมุนาฬิกาชีวภาพดงักลา่วให้ท�างานได้อยา่งปกติ	 ซึง่เป็นความ
บงัเอิญท่ีน่ายินดีท่ีดาวองัคารใช้เวลาหมนุรอบตวัเอง	 24	 ชัว่โมง	 37	 นาที		
แตกตา่งกบัเวลาบนโลกเพียงเลก็น้อยเทา่นัน้	ท�าให้สมดลุในร่างกายของตา่ง	ๆ 
ของนกับนิอวกาศท่ีอาศยัอยูบ่นดาวองัคารท�างานได้อยา่งปกติ

	 จากเหตุผลข้างต้นท�าให้ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ท่ีถูกส่ง
ยานส�ารวจมากท่ีสดุ	 นบัตัง้แตปี่	 พ.ศ.	 2503	 เป็นจ�านวนถงึ	 55	 ครัง้	
(ประสบความส�าเร็จ	26	ครัง้)		เป็นการศกึษาถงึลกัษณะกายภาพอ่ืน	ๆ	
ของดาวอังคาร	 เพ่ือประเมินว่ามนุษย์จะสามารถไปอาศัยอยู่บน
ดาวองัคารได้อยา่งไร		
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	 ยานส�ารวจดาวองัคารแบง่ออกเป็น	 3	 ประเภทหลกั	 ๆ	
ได้ดงันี ้

 1. ยานบนิเฉียด (Flyby)	 เป็นยานส�ารวจดาวองัคาร
ในยุคแรก	 ถูกส่งขึน้ไปบินเฉียดผ่านดาวอังคารเพ่ือศึกษา
ชัน้บรรยากาศและพืน้ผิวดาว

 2. ยานโคจรรอบดาว (Orbiter)	เป็นยานส�ารวจท่ีจะ
ถกูสง่เพ่ือไปโคจรรอบดาวองัคาร	ศกึษาลกัษณะพืน้ผิวโดยรวม 
สนามโน้มถ่วง	 ชัน้บรรยากาศ	 และสนามแม่เหล็ก	 ภาพถ่าย
มมุกว้างของดาวองัคารสว่นมากมาจากยานประเภทนี ้

 3. ยานลงจอด (Lander)	เป็นยานส�ารวจท่ีถกูสง่ไปยงั
ดาวองัคารและลงจอดบนต�าแหนง่ท่ีต้องการจะศกึษา	 เม่ือลงจอด
บนพืน้ผิวแล้วยานจะไม่สามารถเคลื่อนท่ีได้	 เปรียบเสมือน
สถานีขนาดเล็กท่ีมีเซนเซอร์ในการเก็บข้อมลูต่าง	 ๆ	 ในระดบั
พืน้ผิวของดาว	 และลา่สดุยานอินไซต์	 (InSight)	 จะเป็นแลนเดอร์
ล�าแรกท่ีถกูสง่ไปเพ่ือศกึษาองค์ประกอบภายในของดาว

 4. ยานเคล่ือนที่ได้ (Rover)	 เป็นยานส�ารวจภาคพืน้
คล้ายกบัยานลงจอด	 แตส่ามารถเคลื่อนท่ีได้ด้วยล้อคล้ายกบั
รถยนต์	เพ่ือศกึษาชัน้หิน	พืน้ผิว	และแร่ธาตตุา่ง	ๆ	บนดาวองัคาร
ส�ารวจร่องรอยของน�า้บนดาวอังคารในอดีต	 รวมทัง้ส�ารวจ
ร่องรอยและองค์ประกอบท่ีเป็นปัจจัยส�าคัญของสิ่งมีชีวิต
บนดาวองัคาร	

ประเภทของยานส�ารวจดาวอังคาร

National Astronomical Research
Institute of Thailand (Public Organization)

NARIT

16 ดาวอังคาร (Mars)
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	 ปัจจบุนัมียานส�ารวจดาวองัคารท่ีก�าลงัปฏิบตัิภารกิจอยูจ่�านวน	8	ล�า	และอีก	1	ล�าท่ีก�าลงัเดนิทาง
สูด่าวองัคาร	เรียงตามล�าดบัปีท่ีถกูสง่ออกสูอ่วกาศดงันี ้

ยานส�ารวจดาวอังคารที่ก�าลังปฏิบัติภารกิจอยู่

NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH
INSTITUTE OF THAILAND
(PUBLIC ORGANIZATION)

ยาน Mars Odyssey Orbiter
ประเภทยาน : ยานโคจรรอบดาว	
(Orbiter)
หน่วยงาน :	NASA	(สหรัฐอเมริกา)
สง่ขึน้สูอ่วกาศในปี	พ.ศ.	2544
	 -	 ภารกิจหลักคือการค้นหาว่า
เคยมีสิง่มีชีวิตบนดาวองัคารหรือไม่
	 -	ศึกษาสภาพชัน้บรรยากาศ
รวมถึ งสภาพทางธรณี วิทยาของ
ดาวองัคาร
	 -	 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
สง่มนษุย์ไปยงัดาวองัคารในอนาคต
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ยาน Mars Express Orbiter 
ประเภทยาน : ยานโคจรรอบดาว	(Orbiter)	
หน่วยงาน :	ESA	(ยโุรป)
สง่ขึน้สูอ่วกาศในปี	พ.ศ.	2546
	 -	 ภารกิจหลกัคือการศึกษาสภาพพืน้ผิว	
บรรยากาศ	และสภาพแวดล้อมโดยรวมของดาว
องัคาร
	 -	 ค้นหาสาเหตขุองการหายไปของน�า้บน
ดาวองัคาร	
	 -	 ค้นพบหลกัฐานการมีอยู่ของน�า้ท่ียังมี
สถานะของเหลวอยู่
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ยาน Spirit และ Opportunity
ประเภทยาน :	ยานเคลื่อนท่ีได้	(Rover)	 	
หน่วยงาน : NASA	(สหรัฐอเมริกา)
สง่ขึน้สูอ่วกาศในปี	พ.ศ.	2546
	 -	 การส�ารวจหลมุอกุกาบาตขนาดใหญ่เพ่ือศกึษาชัน้หินและพืน้ผิวดาวองัคาร
	 -	 ส�ารวจร่องรอยของน�า้บนดาวองัคารในอดีต
	 -	 ยาน	Opportunity	เป็นเจ้าของสถิตกิารเดนิทางไกลท่ีสดุบนดาวเคราะห์ดวงอ่ืน	
	 -	 ค้นพบสายแร่และหลกัฐานมากมายท่ีคาดวา่เกิดจากน�า้ท่ีไหลอยูบ่นพืน้ผิวดาวในอดีต
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ยาน Mars Reconnaissance Orbiter
ประเภทยาน :	ยานโคจรรอบดาว	(Orbiter)
หน่วยงาน :	NASA	(สหรัฐอเมริกา)
สง่ขึน้สูอ่วกาศในปี	พ.ศ.	2548
	 -	 ศกึษาสภาพทางธรณีวิทยา	ท�าแผนท่ีดาวองัคารความละเอียดสงู
	 -	 ค้นหาจดุลงจอดท่ีเหมาะสมส�าหรับยานอวกาศในอนาคต
	 -	 รับ-สง่สญัญาณวิทยรุะหวา่งยานกบัโลกด้วยอตัราสง่ข้อมลูท่ีสงูกวา่ยานล�าอ่ืน	ๆ
	 -	 ศกึษาร่องรอยของน�า้บนดาวองัคาร
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ยาน Curiosity
ประเภทยาน :	ยานเคลื่อนท่ีได้	(Rover)
หน่วยงาน :	NASA	(สหรัฐอเมริกา)
สง่ขึน้สูอ่วกาศในปี	พ.ศ.	2554
	 -	 ส�ารวจร่องรอยและองค์ประกอบท่ีเป็นปัจจยัส�าคญัของสิง่มีชีวิตบนดาวองัคาร
	 -	 ตวัยานมีอปุกรณ์ทางอตุนิุยมวิทยา	 ท่ีสามารถวดัความกดอากาศ	 ความชืน้	 ความเร็วลม	 และ
อณุหภมิูได้อยา่งแมน่ย�า	
	 -	 สามารถท�าการวิเคราะห์ตวัอยา่งหิน	ดนิ	หรือวตัถท่ีุนา่สนใจบนดาวองัคาร	
	 -	 เก็บข้อมลูอยา่งละเอียดมาวิเคราะห์เพ่ือตรวจคณุสมบตั	ิและชนิดของแร่ธาตุ
	 -	 ค้นพบโมเลกลุสารอินทรีย์โบราณท่ีอาจเป็นหลกัฐานแสดงถงึการมีสิง่มีชีวิตในอดีต
	 -	 ค้นพบการเปลี่ยนแปลงของแก๊สมีเทน	ซึง่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดกูาล
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ยาน Mars Orbiter Mission
ประเภทยาน :	ยานโคจรรอบดาว	(Orbiter)
หน่วยงาน :	ISRO	(อินเดีย)
สง่ขึน้สูอ่วกาศในปี	พ.ศ.	2556
	 -	ศกึษาสภาพแวดล้อมของบรรยากาศชัน้นอกของดาวองัคาร	
	 -	ตรวจวดัปริมาณแก๊สมีเทน	และดวิเทอเรียม	(ไอโซโทปของไฮโดรเจน)	
	 -	บนัทกึภาพพืน้ผิวของดาวองัคารในชว่งแสงท่ีตามนษุย์มองเหน็ได้
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ยาน MAVEN
ประเภทยาน :	ยานโคจรรอบดาว	(Orbiter)	 	
หน่วยงาน :	NASA	(สหรัฐอเมริกา)
สง่ขึน้สูอ่วกาศในปี	พ.ศ.	2556
	 -	 ศกึษาบรรยากาศและวิวฒันาการจากการสญูเสียบรรยากาศของดาวองัคารในอดีตท่ีมีผลจาก
ดวงอาทิตย์
	 -	ศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากลมสุริยะเน่ืองจากการท่ีดาวอังคารไม่มีสนามแม่เหล็กป้องกันตัว
ดาวเคราะห์จากรังสีคอสมิกและลมสริุยะ

National Astronomical Research Institute of Thailand
(Public Organization)

NARIT
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ยาน ExoMars Trace Gas Orbiter
ประเภทยาน :	ยานโคจรรอบดาว	(Orbiter)
หน่วยงาน :	ESA	(ยโุรป)	/	Roscosmos	(รัสเซีย) 
สง่ขึน้สูอ่วกาศในปี	พ.ศ.	2559
	 -	เก็บข้อมูลเก่ียวกับสภาพบรรยากาศ
เพ่ือวิเคราะห์ถึงสาเหตกุารสญูเสียบรรยากาศ
ของดาวองัคาร	
	 -	วดัปริมาณของแก๊สมีเทน	
	 -	สร้างแผนท่ีการกระจายตัวของแก๊ส
มีเทน	และแก๊สอ่ืน	ๆ	ท่ีอยู่ในบรรยากาศของ
ดาวองัคาร
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ยาน InSight 
ประเภทยาน :	ยานลงจอด	(Lander)
หน่วยงาน :	NASA	(สหรัฐอเมริกา)
สง่ขึน้สูอ่วกาศในปี	พ.ศ.	2561	(อยูใ่นระหวา่งการเดนิทางสูด่าวองัคาร)
	 -	 ศกึษาโครงสร้างภายในของดาวองัคารตัง้แต่ชัน้เปลือกดาว	 ชัน้แมนเทิล	 ลงไปจนถึงแกนกลาง
ของดาว	 ซึง่จะสามารถตอบค�าถามได้วา่ดาวเคราะห์หิน	 ในระบบสริุยะเกิดขึน้มาได้อย่างไร	 ความรู้ใน
สว่นนีอ้าจเป็นอีกข้อมลูหนึง่ในการพิจารณาดาวเคราะห์นอกระบบสริุยะวา่จะมีโอกาสท่ีจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่
หรือไม่
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	 การสง่มนษุย์ไปยงัดาวองัคารนัน้	 เป็นประเดน็ส�าคญัทัง้ในนิยายวิทยาศาสตร์	 วิศวกรรมการบนิ
และอวกาศ	 รวมไปถึงร่างโครงการทางวิทยาศาสตร์มาตัง้แต่ช่วง	 พ.ศ.	 2423	 แผนการส่งมนุษย์ไป
ดาวองัคารจะรวมไปถงึขัน้ตอนการลงจอดบนดาวองัคาร	หรือแม้กระทัง่การตัง้ถ่ินฐานบนดาวองัคาร	ปรับ
สภาพแวดล้อมบนดาวองัคารให้เป็นแบบโลก	หรือการใช้ประโยชน์จากดาวบริวารของดาวองัคาร

	 การสง่มนษุย์ไปดาวองัคาร	ยงัเป็นเป้าหมายของโครงการอวกาศของชาตติา่ง	ๆ 	มาหลายทศวรรษ	
โดยในขัน้ต้นนัน้	จะเป็นการส่งมนุษย์ขึน้สู่อวกาศตัง้แต่ช่วง	พ.ศ.	2504	(โดยโซเวียตและสหรัฐฯ)	
หลงัจากนัน้	 ก็เร่ิมมีการวางแผนการสง่มนษุย์ไปดาวองัคาร	 แตล่ะแผนมีความหลากหลายตัง้แตโ่ครงการ
สง่กลุม่มนษุย์อวกาศ	 (2-8	คน)	 ไปส�ารวจดาวองัคารในเชิงวิทยาศาสตร์	 ในชว่งเวลาไมก่ี่สปัดาห์จนถงึเป็นปี	
ไปจนถงึระดบัการตัง้นิคมถาวรบนดาวองัคาร

	 ในชว่งทศวรรษปัจจบุนั	หนว่ยงานด้านอวกาศหลายแหง่ในสหรัฐฯ	กลุม่ประเทศแถบยโุรป	รัสเซีย
และจีนตา่งก�าลงัพฒันาแผนการ	และเทคโนโลยีส�าหรับการสง่มนษุย์ไปดาวองัคาร

การส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคาร

ภาพกราฟฟิคโครงการ Mars One ที่มีแผนจะส่งมนุษย์คนแรกไปยังดาวอังคารในปี พ.ศ. 2567
[ที่มาของภาพ: Bryan Versteeg for Mars One]
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	 ชว่งเวลาในการสง่ยานจากโลกไปยงัดาวองัคาร	 ท่ีใช้พลงังานน้อยท่ีสดุ	 จะอยูใ่นชว่งท่ีโลก	ดวงอาทิตย์ 
และดาวองัคารท�ามมุท่ีเหมาะสม	(ดงัภาพด้านลา่ง)	จะเรียกวา่	“Launch	window”

	 Launch	window	ในการส่งยานไปยงัดาวองัคารจะมีทกุ	26	เดือน	(2	ปี	2	เดือน)	แต่เน่ืองจาก
วงโคจรของดาวองัคารมีความรีคอ่นข้างมาก	สง่ผลให้	Launch	window	แตล่ะครัง้	จะใช้พลงังานในการ
เดนิทางไปยงัดาวองัคารไมเ่ทา่กนั	ซึง่	Launch	window	ทกุประมาณ	7-8	ครัง้	(ประมาณ	15-17	ปี)	จะมี	
1	ครัง้ท่ีใช้พลงังานส�าหรับเดนิทางไปยงัดาวองัคารท่ีน้อยท่ีสดุ

		 การเดินทางไปยงัดาวองัคารจะเคลื่อนท่ีเป็นเส้นโค้งรูปวงรีเพ่ือให้ประหยดัพลงังานท่ีใช้เดินทาง
มากท่ีสดุ	เรียกวา่	“วงโคจรส�าหรับสง่ยานของโฮมนัน์”	(Hohmann	transfer	orbit)	โดยปกติของการเดนิทาง
ไปดาวองัคารตามวงโคจรโฮมนัน์อยูท่ี่ประมาณ	 8	 เดือน	 แตย่านบางล�าก็เดนิทางไปได้เร็วหรือช้ากวา่นัน้	
เชน่	ยานไวกิง้	2	ใช้เวลาเดนิทางนานถงึ	333	วนั	(11	เดือน)	ขณะท่ียานมารีเนอร์	7	ใช้เวลาเดนิทางเพียง	
128	วนั	(4	เดือน)

การเดินทางไปยังดาวอังคาร

แผนภาพแสดงช่วงเวลาที่
เป็น Launch window ใน
การส่งยานไปดาวอังคาร ทุก 
2 ปี 2 เดือน โดยช่วงเวลา
ดังกล่าวจะเกิดข้ึนก่อนที่โลก
จะโคจรแซงดาวอังคาร และ
แนวดวงอาทิตย ์ - โลกกับ
ดวงอาทิตย์-ดาวอังคารควร
ท�ามุมประมาณ 44 องศา 
โดยยานอวกาศจะโคจรไป
ตามส่วนหนึ่งของวงโคจร
โฮมนัน์ (วงโคจรสแีดง รวมท้ัง
เส้นทึบและเส้นประ) จากโลก
ไปยังดาวอังคาร และการ
เดนิทางจากโลกไปดาวองัคาร
มักใช ้ ระยะครึ่ งหนึ่ งของ
ระยะทั้ งหมดของวงโคจร
โฮมันน์ (เฉพาะเส้นทึบของ
วงโคจรสีแดง) [ที่มาของ
ภาพ: Arthur Stinner/John 
Begoray]

ต�าแหน่งดาวอังคารเม่ือยานไปถงึเป้าหมาย

ต�าแหน่งโลกในช่วงปล่อยยาน

ต�าแหน่งโลก

เม่ือยานไปถงึ

เป้าหมาย

ต�าแหน่ง

ดาวอังคารใน

ช่วงปล่อยยาน

NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE OF THAILAND
(PUBLIC ORGANIZATION)
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เส้นทางการเดินทางชนิด Opposition class  ส่งยานจากโลกไปตามวงโคจรโฮมันน์วงแรก ก่อนลงจอดเพื่อปฏิบัติภารกิจ
บนดาวอังคารนานประมาณ 20 - 30 วัน แล้วออกจากดาวอังคารตามวงโคจรโฮมันน์วงหลัง ที่ปรับให้ผ่านเข้าไปในบริเวณ

วงโคจรดาวศุกร์ก่อนที่จะเดินทางกลับมาถึงโลก เวลารวมตั้งแต่เดินทางจากโลกจนกลับมายังโลกอยู่ที่ประมาณ 450 - 660 วัน

เส้นทางการเดินทางชนิด Conjunction class  ส่งยานจากโลกไปตามวงโคจรโฮมันน์วงแรก
แล้วลงจอดบนดาวอังคารนาน 450 - 620 วัน แล้วออกจากดาวอังคารตามวงโคจรโฮมันน์วงหลัง

เวลารวมตั้งแต่เดินทางจากโลกจนกลับมายังโลกอยู่ที่ประมาณ 880 - 950 วัน

[ที่มาของภาพ: รายงาน “Human Exploration of Mars-Design Reference Architecture 5.0”
โดยองค์การ NASA ของสหรัฐฯ ปี ค.ศ.2009]

28 ดาวอังคาร (Mars)
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แผนภาพแสดงการปรับวงโคจรของยาน Mars Global Surveyor ด้วยวิธี Aerobraking จากวงโคจรแรกเริ่ม
ที่ยานโคจรรอบดาวอังคาร (วงรีขนาดใหญ่สุด) มาเป็นวงโคจรส�าหรับถ่ายภาพพื้นผิวดาวอังคารเพื่อท�าแผนที่

(วงกลมขนาดเล็กสุด) โดยใช้เวลา 130 วัน [Credit ภาพ: NASA/JPL]

	 นอกจากการเดนิทางจากโลกถงึดาวองัคารแล้ว	 ยงัมีขัน้ตอนท่ียานต้องเข้าสูว่งโคจรรอบดาวเคราะห์	
(Orbital	insertion)	ซึง่อาศยัชัน้บรรยากาศ	(แรงเสียดทานขณะเข้าเฉียดดาว)	ของดาวองัคารในการชะลอ
อตัราเร็วและปรับเส้นทางวงโคจรให้กลมขึน้	 เรียกวิธีการชะลออตัราเร็วแบบนีว้า่	 วิธี	 Aerobreaking	 ซึง่
วิธีการนีท้�าให้ยานท่ีสง่ไปบรรทกุสมัภาระจ�าพวกเชือ้เพลงิลดน้อยลงกวา่เดิม

M A R S
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	 “ดาวองัคาร”	 ดาวท่ีอาจจะเป็นบ้านหลงัท่ีสองของมนุษย์	 เน่ืองจากมีลกัษณะคล้ายโลกหลาย
ประการ	 เช่น	แกนเอียงไม่ต่างกนัมาก	ส่งผลให้ฤดกูาลท่ีเกิดขึน้บนดาวองัคารคล้ายโลก	แต่ดาวองัคาร
มีวงโคจรท่ีไกลกว่าฤดูกาลท่ีเกิดขึน้จึงยาวนานกว่า	 นอกจากนัน้เวลาในการหมุนรอบตวัเองของดาว
ทัง้สองดวงใกล้เคียงกนั	 สง่ผลให้กลางวนัและกลางคืนยาวนานพอ	 ๆ	 กนั	 เป็นต้น	 แตก่ารไปอาศยัอยูบ่น
ดาวองัคารนัน้ไมง่า่ยอยา่งท่ีคดิ	 ดาวองัคารเตม็ไปด้วยสภาพอากาศท่ีไมเ่หมาะสมและตา่งกนัอยา่งสดุขัว้	
พืน้ดนิเป็นพิษ	 ทัง้ยงัไมส่ามารถปกป้องเราจากรังสีท่ีดวงอาทิตย์แผอ่อกมาได้	 ดงันัน้	 การไปอาศยัอยูบ่น
ดาวองัคารต้องเผชิญกบัสิง่ตา่ง	ๆ	เหลา่นี ้

 1) แรงโน้มถ่วงที่ต่างกัน
									 การไปอาศยัอยู่บนดาวองัคารซึ่งมีแรงโน้มถ่วงเพียง	 0.38	 เท่าของโลก	 เป็นสาเหตท่ีุจะท�าให้
ความหนาแน่นของมวลกระดกูลดลงมากกว่า	1%	ต่อเดือน	 เทียบได้กบัอตัราการเสื่อมอายใุนผู้สงูอายุ
บนโลก	 ทัง้ยงัสง่ผลให้กล้ามเนือ้ออ่นแอลง	 เป็นเหตใุห้ผู้ ท่ีไปอาศยัอยูบ่นดาวองัคารต้องทานอาหารตาม
โภชนาการและออกก�าลงักายอย่างหนกัหน่วง	 นอกจากนีก้ารอาศยัอยู่บนดาวท่ีมีแรงโน้มถ่วงเบาบาง	
จะท�าให้น�า้ในร่างกายเกิดการลอยตวั	 ซึ่งไปเปลี่ยนแปลงความดนัในดวงตาก่อให้เกิดปัญหาด้านการ
มองเหน็

 2) ปกป้องร่างกายอย่างมิดชิด
									 การจะใช้ชีวิตโดยปราศจากอปุกรณ์ป้องกนัเฉกเชน่บนโลกนัน้เป็นไปได้ยาก	 เน่ืองจากแรงโน้มถ่วง
บนดาวองัคารนัน้น้อยกวา่โลก	จลุนิทรีย์ในร่างกายของมนษุย์จะถกูถ่ายโอนจากคนสูค่นได้งา่ยกวา่	สง่ผล
ให้ภมิูคุ้มกนัร่างกายออ่นแอลง	 เสี่ยงตอ่การตดิเชือ้มากขึน้	 รวมถงึฮอร์โมนความเครียดจะเพ่ิมสงูขึน้	 การ
ไปอาศยัอยูบ่นดาวองัคารจงึต้องคอ่ยควบคมุทัง้อากาศ	อณุหภมิูให้เหมาะสมและพอเหมาะ

 3) เกิดอาการซึมเศร้าและเก็บตัว
									 	การเดนิทางไปยงัดาวองัคารนัน้	ไมมี่ใครสามารถคาดเดาได้เลยวา่จะต้องเผชิญกบัความอ้างว้าง
และโดดเด่ียวขนาดไหน	 เน่ืองจากต้องใช้เวลาเดินทางในอวกาศถงึ	 8	 เดือน	 ซึง่จะสง่ผลให้อารมณ์และ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ารงชีวิตบนดาวอังคาร

ภาพแสดงผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์เมื่อไปอาศัยบนดาวอังคาร
Credit : http://exploredeepspace.com
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	 การส่งมนุษย์ไปดาวองัคารนัน้ยากกว่าการส่งมนุษย์ไปสถานีอวกาศนานาชาติมาก	 เน่ืองจาก
ดาวองัคารอยูไ่กลออกไปจากโลกจะต้องใช้เวลาในการเดนิทางยาวนานกวา่	 และหากมนษุย์ต้องการไปอยู่
อาศยับนดาวองัคารนัน้ก็ย่ิงยากกวา่มาก	 เพราะดาวองัคารมีขนาดเลก็กวา่โลก	 แรงโน้มถ่วงน้อยกวา่โลก	
บรรยากาศก็เบาบางมาก	องค์ประกอบของบรรยากาศเต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์	ซึ่งไม่เอือ้ต่อ
การด�ารงชีพของมนุษย์		จึงต้องอาศัยข้อมูลจากยานส�ารวจและหุ่นยนต์ส�ารวจท่ีปฏิบัติภารกิจอยู่
ณ	ปัจจบุนั	อาทิ	ข้อมลูจากยานส�ารวจ	Curiosity	ท่ีปฏิบตัภิารกิจบนพืน้ผิวดาวองัคาร	เก็บข้อมลูเก่ียวกบั
สภาพทางธรณีวิทยาบนดาวองัคาร	และยานอวกาศอีกหลายล�าท่ีท�าการเก็บข้อมลูเก่ียวกบัสภาพบรรยากาศ
เพ่ือวิเคราะห์ถงึสาเหตกุารสญูเสียบรรยากาศของดาวองัคาร	 ฯลฯ	 เพ่ือหาทางรับมือกบัธรรมชาติอนัโหดร้าย
บนดาวองัคาร

	 ในอดีตจนถงึปัจจบุนัจงึมียานส�ารวจไปเยือนดาวองัคารมากกวา่ดาวเคราะห์ดวงอ่ืน	 เชน่	 ยานมาร์ส	 3 
มีภารกิจไปส�ารวจสภาพภมิูประเทศ,	 ยานไวกิง้	 มีภารกิจเพ่ือไปถ่ายภาพพืน้ผิวดาวองัคารมาท�าแผนท่ี	
ศกึษาโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของบรรยากาศและพืน้ผิวดาวองัคาร	 และยงัรวมไปถึงไปหา
หลกัฐานท่ีบง่ชีถ้ึงสิ่งมีชีวิตบนดาวองัคาร	“ยานมงัคาลยาน”	ของประเทศอินเดีย	เม่ือปี	พ.ศ.	2557	ท่ีสง่
ยานไปดาวองัคารได้ส�าเร็จ

 4) รังสีจากอวกาศ
									 เน่ืองจากดาวองัคารมีสนามแม่เหล็กและชัน้บรรยายกาศท่ีเบาบาง	 จึงไม่สามารถปกป้องผู้ ท่ี
อาศยัอยู่บนดาวองัคารจากรังสีจากอวกาศท่ีมากถึง	10	เท่าของโลกได้	หากได้รับมากเกินจะเพ่ิมความ
เสี่ยงตอ่การเป็นมะเร็ง	รวมถงึไปท�าลายระบบประสาทสว่นกลางได้

ความเป็นไปได้ของการไปอาศัยอยู่บนดาวอังคาร

ภาพเปรียบเทียบการได้รับรังสีจากอวกาศระหว่างโลกกับดาวอังคาร
Credit : http://exploredeepspace.com

ปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีต่อกนัลดลง	 นอกจากนีก้ารไปอาศยัอยู่บนดาวองัคารนัน้จะส่งผลต่อพฤติกรรมการนอน
หลบั	เน่ืองจากดาวองัคารนัน้ใช้เวลาหมนุรอบตวัเอง	1	รอบ	ช้ากวา่โลกประมาณ	37	นาที	จะท�าให้นาฬิกา
ชีวิตผิดเพีย้นไปก่อให้เกิดโรคซมึเศร้าได้
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									 จากการส�ารวจดาวองัคารท่ีผา่นมาทัง้หมด	การค้นพบท่ีส�าคญัอยูท่ี่ปี	พ.ศ.	2558	เม่ือยาน	Mars	
Reconnaissance	Orbiter	ของนาซา	ได้เจอร่องรอยการไหลของน�า้บนดาวองัคารมาตามทางลาดชนัของ
เนินเขา	ซึง่น�าไปสูก่ารหาสิง่มีชีวิตในดาวเคราะห์ดวงอ่ืนได้	

									 อยา่งไรก็ตาม	แม้จะมีการค้นพบร่องรอยน�า้ไหลบนดาวองัคาร	ท่ีอาจน�าไปสูก่ารไปอาศยัอยูไ่ด้บน
ดาวองัคาร	 แตปั่จจบุนัก็ยงัไมมี่การค้นพบหลกัฐานการมีสิง่มีชีวิตบนดาวองัคารอยูเ่ลย	 เน่ืองจากสภาพ
ภมิูอากาศ	บรรยากาศ	 แรงโน้มถ่วงท่ีน้อยกวา่โลกมาก	 และสนามแมเ่หลก็ท่ีจะชว่ยปกป้องชัน้บรรยายกาศ
ของดาวเคราะห์	 ยงัเป็นเร่ืองใหญ่เกินไปท่ีมนษุย์จะไปใช้ชีวิตบนนัน้ได้	 แตห่ากมนษุย์จะไปอาศยัอยู่บน
ดาวองัคารจริง	ๆ	จ�าเป็นต้องมีการท�า	“Terraforming”	หรือ	การปรับสภาพดาวองัคารให้คล้ายโลกเพ่ือให้
สิง่มีชีวิตอาศยัได้	เชน่	การเพ่ิมอณุหภมิูให้ดาวองัคาร	การปรับบรรยากาศให้คล้ายโลก	รวมถงึการป้องกนั
พายสุริุยะ	ซึง่เป็นเร่ืองจ�าเป็นมากส�าหรับการไปอาศยัอยู่

การ Terraforming ปรับสภาพดาวอังคารให้คล้ายโลก เพื่อให้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้
 [Credit : NASA’s Goddard Space Flight Center]

	 “การแปลงสภาพดาวเคราะห์ให้คล้ายโลก”	(Terraforming)	เป็นกระบวนการทางวิศวกรรม
ดาวเคราะห์	 (Planetary	Engineering:	การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีมาปรับสภาพแวดล้อมบนดาวเคราะห์)	
ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือปรับสภาพพืน้ผิวและภมิูอากาศของดาวเคราะห์	 ให้เป็นสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การอยู่
อาศยัของมนษุย์	 และสง่เสริมให้การตัง้ถ่ินฐานของมนษุย์บนดาวเคราะห์เป็นไปอยา่งยัง่ยืนและปลอดภยั
มากขึน้

	 นักวิทยาศาสตร์ได้เสนอแนวความคิดเร่ืองการแปลงสภาพดาวอังคารให้เป็นแบบโลกอยู่
หลายแนวคดิ	 แตแ่นวคดิสว่นหนึง่ก็เผชิญข้อจ�ากดัทางเศรษฐกิจและทรัพยากร	 ซึง่ในปัจจบุนันี	้ ยงัไมมี่
เทคโนโลยีใดท่ีพอจะท�าให้การแปลงสภาพดาวองัคารเป็นไปได้

การแปลงสภาพดาวอังคารให้คล้ายโลก (Terraforming of Mars)
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ภาพจินตนาการแสดงดาวอังคาร ในขั้นตอนต่างๆระหว่างด�าเนินการแปลงสภาพดาวให้เป็นแบบโลก 
[Credit ภาพ: User ‘Ittiz’ @ Wikipedia]

แผนภาพแสดงแนวคิดหนึ่งในการปรับสภาพดาวอังคารให้เป็นแบบโลกรูปแบบหนึ่ง โดยคาดการณ์ระยะเวลา
และงบประมาณที่ต้องใช้ รวมทั้งหมดเกือบ 4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ กับเวลาเกือบ 500 ปี 

[Credit ภาพ: NASA/National Geographic/Discovery Channel]
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	 โดยทัว่ไปในกรณีของดาวเคราะห์หิน	 ย่ิงดาวเคราะห์มีขนาดเลก็เทา่ใด	 ก็จะย่ิงสญูเสียความร้อน
ภายในออกสูอ่วกาศมากขึน้เทา่นัน้	 ดงันัน้	 ดาวองัคารท่ีมีขนาดเลก็จงึสญูเสียความร้อนภายในไปอยา่ง
มาก	สง่ผลให้ขาดแคลนสนามแมเ่หลก็ท่ีคอยลดการสญูเสียแก๊สจากชัน้บรรยากาศออกสูอ่วกาศ	และการ
ปะทขุองภเูขาไฟท่ีคอยเตมิแก๊สในชัน้บรรยากาศ

	 สภาพแวดล้อมบนดาวองัคารต่อไปนีเ้ป็นข้อจ�ากัดท่ีส�าคญัต่อการแปลงสภาพดาวองัคารให้มี
ลกัษณะคล้ายโลก

 1) สภาวะความโน้มถ่วงและความดันจากบรรยากาศต�่า	ดาวองัคารมีมวลท่ีน้อย	ความ
โน้มถ่วงท่ีพืน้ผิวดาวเพียง	0.38	เท่าของโลก	ท�าให้เกิดการสญูเสียแก๊สจากชัน้บรรยากาศออกสู่อวกาศ
อยา่งตอ่เน่ือง	และอาจจะท�าให้เกิดปัญหาสขุภาพเน่ืองจากสภาวะความโน้มถ่วงต�่าได้

ข้อจ�ากัดต่าง ๆ ในการแปลงสภาพดาวอังคารให้คล้ายโลก

National Astronomical Research Institute of Thailand
(Public Organization)

NARIT

 หลักการในการเปลี่ยนแปลงสภาพดาวอังคารมีขั้นตอนคร่าว ๆ ดังนี้
 - ขัน้ที่ 1:	เพ่ิมปริมาณแก๊สและปรับองค์ประกอบทางเคมีในชัน้บรรยากาศของดาวองัคาร	(ใช้งบ	
5	แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ	กบัเวลา	90	ปี)

 - ขัน้ที่  2:	 เม่ือความดนัจากบรรยากาศเพียงพอจากการเพ่ิมปริมาณแก๊สในบรรยากาศ	 เร่ิม
ละลายน�า้แข็งบนดาวองัคาร	 หรือเบ่ียงดาวเคราะห์น้อยและดาวหางท่ีมีน�า้แข็งเป็นองค์ประกอบให้มาพุง่
ชนดาวองัคาร	(ใช้งบ	7	แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ	กบัเวลา	120	ปี)

 - ขัน้ที่ 3:	เพ่ิมสภาวะเรือนกระจกให้รุนแรงมากขึน้	จนพืน้ผิวของดาวเคราะห์ร้อนขึน้	ส่งผลให้
น�า้แข็งบนดาวองัคารกลายเป็นไอน�า้มากขึน้		เพ่ิมระดบัความรุนแรงของภาวะเรือนกระจก	(เน่ืองจากไอน�า้
เป็นแก๊สเรือนกระจกเชน่กนั)	แล้วท�าให้ดาวองัคารอุน่ขึน้ไปอีก	(ใช้งบ	9	แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ	กบัเวลา	
150	ปี)

 - ขัน้ที่ 4:	น�าสิง่มีชีวิตท่ีสงัเคราะห์แสงได้มาไว้บนดาวองัคาร	เชน่	พวกจลุชีพหรือเมลด็พืชท่ีผา่น
กระบวนการทางพนัธวุิศวกรรมแล้ว	(ใช้งบ	3	แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ	กบัเวลา	50	ปี)

 - ขัน้ที่ 5:	 การตัง้ถ่ินฐาน	สร้างบ้านแปงเมืองบนดาวองัคาร	 (ใช้งบ	1.5	 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ	
กบัเวลา	70	ปี)
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	 ขณะท่ีบรรยากาศท่ีอุดมไปด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของดาวอังคารก็เบาบางมากจน
ความดนัจากบรรยากาศท่ีพืน้ผิวดาวองัคารมีเพียง	 1%	 ของความดนัจากบรรยากาศโลกท่ีระดบัน�า้ทะเล	
ซึง่นกัวิทยาศาสตร์ประเมินวา่หากดาวองัคารอุ่นขึน้มากพอ	 น�า้แข็งแห้ง	 (คาร์บอนไดออกไซด์เยือกแข็ง)	
ในชัน้ผิวดินและน�า้แข็งขัว้ใต้ของดาวอังคารจะมีปริมาณเพียงพอท่ีจะระเหิดและท�าให้บรรยากาศ
ดาวองัคารหนาแนน่ขึน้จนมีความดนัจากบรรยากาศอยูท่ี่	30	-	60	กิโลปาสคาล	(ราวคร่ึงหนึง่ของความดนั
บรรยากาศโลก	ณ	 ระดบัน�า้ทะเล)	 ซึง่มากเพียงพอให้มนษุย์ไม่ต้องสวมใส่ชดุปรับความดนับรรยากาศ

 2) ผลกระทบจากสภาพอวกาศ (Space weather)
	 “สภาพอวกาศ”	(Space	Weather)	 เป็นสาขาทางฟิสิกส์อวกาศและดาราศาสตร์	 ท่ีศึกษาถึง
สภาพทางธรรมชาติในบริเวณห้วงอวกาศภายในระบบสริุยะท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา	 เช่น	 ลมสริุยะ	
(Solar	Wind)	และห้วงอวกาศบริเวณรอบ	ๆ	ดาวเคราะห์	เชน่	สนามแมเ่หลก็และบรรยากาศชัน้นอก

	 เน่ืองจากดาวอังคารมีสนามแม่เหล็กท่ีเบาบาง	 ท�าให้เม่ือมีอนุภาคจากพายุสุริยะพุ่งมายัง
ดาวองัคาร	 จะปะทะเข้ากบัแก๊สในชัน้บรรยากาศโดยตรง	 สง่ผลให้แก๊สเหลา่นัน้เปลี่ยนสภาพ	 และหลดุ
ลอยออกจากชัน้บรรยากาศ		เป็นสาเหตหุนึง่ท่ีท�าให้ดาวองัคารมีชัน้บรรยากาศท่ีเบาบาง

	 นอกจากนีช้ัน้บรรยากาศท่ีหนาแน่นของดาวอังคารในระยะยาวยังจ�าเป็นต่อการคงสถานะ
ของเหลวของน�า้	จงึจ�าเป็นต้องท�าการสร้างสนามแมเ่หลก็กบัดาวองัคารอีกครัง้	อาจด้วยวิธีการฟืน้สภาพ
สนามแม่เหลก็ในตวัดาวองัคาร	 หรือใช้สนามแม่เหลก็ท่ีมนษุย์สร้างไว้ระหวา่งดวงอาทิตย์กบัดาวองัคาร
เพ่ือป้องกนัรังสีจากดวงอาทิตย์

แผนภาพแสดงกระบวนการที่ลมสุริยะท�าให้
บรรยากาศของดาวเคราะห์สูญเสียแก๊ส
ออกสู่อวกาศ ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า 
Sputtering  [Credit ภาพ: Casey Read / 
Sky & Telescope]
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เปรียบเทียบสนามแม่เหล็กของดาวอังคารในขณะที่ยังอายุน้อย (ซ้าย)
และสนามแม่เหล็กปัจจุบัน (ขวา) [Credit : Pearson Education / Addison-Wesley]

ภาพถ่ายจากยานฟีนิกซ์ในปี พ.ศ. 2551 แสดงน�้าแข็งใต้ผิวดินที่
ตรวจพบโดยการใช้แขนกลขุดดิน โดยจะเห็นได้ว่าน�้าแข็งใต้ผิวดิน
ดังกล่าวเกิดการระเหิดไปเล็กน้อย ระหว่าง Sol 20 กับ Sol 24 
(Sol เป็นค�าแสดงวันท่ีบนดาวอังคาร โดยเริ่มจากการเริ่มภารกิจ
ของยานบนพื้นผิวดาว)

[Credit ภาพ: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona/Texas 
A&M University]

	 สภาพทางธรรมชาติต่อไปนี	้ เป็นปัจจยัทางธรรมชาติท่ีเอือ้ต่อการปรับสภาพดาวองัคารให้เป็น
แบบโลก

 1) น�้าที่ยังเหลืออยู่บนดาวอังคาร
	 นกัวิทยาศาสตร์เสนอว่าดาวองัคารเคยมีบรรยากาศท่ีหนาแน่นพอ	ๆ	กบับรรยากาศของโลกใน
ช่วงท่ีระบบสริุยะยงัมีอายุน้อย	 จนความดนัจากบรรยากาศหนาแน่นเพียงพอท่ีท�าให้น�า้มีสถานะเป็น
ของเหลวบนดาวองัคารได้	 ถึงแม้ว่าปัจจุบนัจะไม่เหลือน�า้ท่ีเป็นของเหลวปรากฏอยู่บนพืน้ผิวดาวแล้ว	
แตก่ลบัปรากฏเป็นน�า้ค้างแข็งท่ีบริเวณใต้ผิวดิน	หรือเป็นน�า้แข็งท่ีผสมปนอยูก่บัน�า้แข็งแห้งตามพืดน�า้แข็ง
ท่ีขัว้ดาวองัคาร	นกัวิทยาศาสตร์ประเมินวา่น�า้ท่ีเหลืออยูบ่นดาวองัคาร	หากกลายเป็นของเหลวแล้วจะก่อ
ให้เกิดมหาสมทุรลกึ	5	ถงึ	11	เมตร	ได้

ปัจจัยสนับสนุนการปรับสภาพดาวอังคารให้คล้ายโลก



37ดาวอังคาร (Mars) 37ดาวอังคาร (Mars)

แผนภาพแสดง “พื้นที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตแบบแผ่กว้าง” (พื้นที่สีเขียวอ่อนในภาพ) ส�าหรับกรณี
ระบบสุริยะของเราในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าวงโคจรของดาวอังคารและดาวเคราะห์น้อยซีรีสอยู่ในพื้นที่นี้

[Credit ภาพ: User ‘EvenGreenerFish’ @ Wikipedia]

 2) แก๊สในชั้นบรรยากาศของดาวอังคาร
	 แม้วา่บรรยากาศของดาวองัคารมีองค์ประกอบสว่นใหญ่เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึง่เป็นแก๊ส
เรือนกระจก	แตบ่รรยากาศก็เบาบางจนเกินไป	การเพ่ิมปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จงึอาจเป็นวิธีหนึง่
ท่ีจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศด้วยภาวะเรือนกระจกในระยะเวลาสัน้	ๆ	และยงัสง่ผลตอ่เน่ือง 
ชว่ยเพ่ิมไอน�า้	 ซึง่ก็เป็นแก๊สเรือนกระจกอีกประเภทในบรรยากาศด้วย	 (จากการระเหิดของน�า้แข็งท่ีขัว้ดาว
เม่ือดาวองัคารอุน่ขึน้)

	 บรรยากาศดาวองัคารมีแก๊สออกซิเจนท่ีใช้หายใจอยู่น้อยมาก	 แต่แก๊สออกซิเจนบนดาวองัคาร	
มกัอยู่ในรูปอ่ืน	ๆ	 เช่น	แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	และออกไซด์ของโลหะ	ซึง่สามารถใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์แยกออกซเิจนเหลา่นีอ้อกมาเพ่ือสร้างเป็นแก๊สออกซเิจนได้

 3) ดาวอังคารอยู่ในระยะห่างจากดวงอาทิตย์ที่พอเหมาะ ในการคงสถานะของเหลวของ
น�า้บนพืน้ผิว	หากมีบรรยากาศในสภาวะท่ีเหมาะสม

	 ตามองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ในปัจจบุนั	 ดาวองัคารมีวงโคจรอยูใ่น	 “พืน้ท่ีเอือ้ตอ่การอยูอ่าศยั
ของสิ่งมีชีวิตแบบแผ่กว้าง”	 (Extended	 habitable	 zone)	 ท่ีเป็นพืน้ท่ีรอบดาวฤกษ์ดวงแม่	 ซึ่งหากมี
ดาวเคราะห์ท่ีมีสภาพเรือนกระจกแบบเข้มข้น	 และความดันจากบรรยากาศเหมาะสมอยู่ในพืน้ท่ีนี	้
จะท�าให้น�า้คงสถานะเป็นของเหลวบนดาวเคราะห์ได้
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	 ปัจจยัหลกั	3	อยา่งท่ีสง่ผลตอ่สภาพแวดล้อมของดาวองัคารได้แก่	สนามแมเ่หลก็	ชัน้บรรยากาศ	
และอณุหภมิูของดาว	ซึง่ทัง้	3	ปัจจยันีมี้ความเช่ือมโยงกนั	หากสามารถท�าให้ดาวองัคารมีอณุหภมิูอุน่ขึน้
ได้	 น�า้แข็งแห้งบริเวณขัว้ดาวจะระเหิดขึน้สู่ชัน้บรรยากาศ	 เป็นการเพ่ิมปริมาณแก๊สเรือนกระจกให้กบั
ชัน้บรรยากาศของดาว	ซึง่สง่ผลให้ดาวองัคารมีอณุหภมิูอุน่ย่ิงขึน้จนน�า้สามารถคงอยูใ่นสถานะของเหลวได้  
แต่การท่ีจะคงสภาพของชัน้บรรยากาศไว้ได้นัน้จ�าเป็นจะต้องมีสนามแม่เหล็กท่ีคอยปกป้องรังสีจาก
ดวงอาทิตย์	ประเด็นท่ีจะกล่าวถึงต่อไปนีเ้ป็นกระบวนการต่าง	ๆ	ท่ีนักวิทยาศาสตร์เสนอไว้ส�าหรับ
การแปลงสภาพดาวองัคารให้เป็นแบบโลก

 1. การน�าเข้าแอมโมเนียสู่ชั้นบรรยากาศ
	 จากการท่ีแอมโมเนียเป็นแก๊สเรือนกระจกอีกชนิดหนึ่ง	 นกัวิทยาศาสตร์จึงเสนอว่าอาจน�าวตัถุ
ขนาดเลก็ตามระบบสริุยะชัน้นอกท่ีมีแอมโมเนียเยือกแข็งปะปนอยู	่ มาปลอ่ยใสด่าวองัคาร	 โดยแอมโมเนีย
เยือกแข็งตามวตัถเุหลา่นีจ้ะกลายเป็นไอจากความร้อนระหวา่งท่ีฝ่าชัน้บรรยากาศดาวองัคารหรือการพุ่ง
ชนตวัดาว	

 2. การน�าเข้าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ
	 การน�าเข้ามีเทนและสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดอ่ืน	 ๆ	 จากดาวเคราะห์น้อยและดาวหาง	
ก็เป็นอีกวิธีท่ีจะเพ่ิมปริมาณแก๊สในชัน้บรรยากาศของดาวองัคาร

ภาพจินตนาการแสดงโรงผลิตแก๊สพวกสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศดาวอังคาร
โดยใช้วัตถุดิบบนดาวเคราะห์ดวงนี้  [Credit ภาพ: National Geographic]

กระบวนการต่าง ๆ ที่ถูกน�าเสนอในการแปลงสภาพดาวอังคารให้คล้ายโลก
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 3. การใช้สารประกอบฟลูออรีน
	 เพ่ือให้สภาพภมิูอากาศบนดาวองัคารมีเสถียรภาพเป็นเวลานานพอท่ีท�าให้ประชากรมนษุย์อาศยั
อยู่บนดาวองัคารได้อย่างยั่งยืน	 จึงมีการเสนอให้ใช้แก๊สเรือนกระจกพวกท่ีเป็นสารประกอบจากธาตุ
ฟลอูอรีน	 เชน่	 ซลัเฟอร์เฮกซะฟลอูอไรด์	 (SF6)	หรือสารประกอบพวกฮาโลคาร์บอน	อยา่งคลอโรฟลอูอโร
คาร์บอน	(CFC)	และเปอร์ฟลอูอโรคาร์บอน	(PFC)	เน่ืองจากแก๊สเหลา่นีส้ง่ผลให้เกิดสภาวะเรือนกระจกท่ี
รุนแรงกวา่คาร์บอนไดออกไซด์หลายเทา่

แผนภาพแสดงกระบวนการที่โมเลกุลของสาร CFC ท�าให้โมเลกุลในชั้นโอโซนลดลง โดยอะตอมฟลูออรีนจะแตกตัว
ออกมาจากโมเลกุลสาร CFC เมื่อโมเลกุลได้รับรังสี UV จากดวงอาทิตย์ อะตอมฟลูออรีนจะไปจับพันธะแย่งอะตอม

ออกซิเจนจากโมเลกุลโอโซน จนโมเลกุลโอโซนเดิมกลายเป็นโมเลกุลออกซิเจน 
[Credit ภาพ: Brooks/Cole Thomson]
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 4. การใช้กระจกที่โคจรอยู่รอบดาวอังคาร
	 มีการเสนอแนวคิดถึงการปล่อยกระจกขนาดใหญ่ท่ีใช้ฟิล์ม	 PET	 และอลมิูเนียมเคลือบกระจก	
ไว้ในวงโคจรรอบดาวองัคารเพ่ือสะท้อนแสงอาทิตย์ลงมาบริเวณพืดน�า้แข็งท่ีขัว้ของดาวองัคาร	เพ่ือให้
น�า้แข็งแห้งระเหิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชัน้บรรยากาศ

 5. การท�าให้พื้นผิวดาวอังคารดูดกลืนแสงอาทิตย์ได้มากขึ้น
	 การลดประสทิธิภาพการสะท้อนแสงของพืน้ผิวดาว	 (Albedo)	 โดยการท�าให้พืน้ผิวดาวองัคารมี
สีคล�า้	จะท�าให้พืน้ผิวดาวองัคารดูดกลืนแสงอาทิตย์ได้มากขึน้	และบรรยากาศอุน่ขึน้	นกัวิทยาศาสตร์
ได้เสนอแนวทางการท�าให้พืน้ผิวดาวองัคารคล�า้	ดงันี ้

	 -	 เก็บฝุ่ นและดนิบนดวงจนัทร์โฟบอสและไดมอสของดาวองัคาร	 ซึง่เป็นหนึง่ในวตัถท่ีุมีสีคล�า้มาก
ท่ีสดุในระบบสริุยะ	มาโปรยไว้บนพืน้ผิวดาวองัคาร

	 -	 น�าสิง่มีชีวิตท่ีมีสคีล�า้จากโลก	 และสามารถอาศยัอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีโหดร้ายได้	 (Extremophile) 
จากโลกอยา่งสาหร่าย	ไลเคน	หรือจลุชีพบางชนิดมาเพาะไว้ตามพืน้ผิวดาวองัคาร

 6. การสร้างระบบนิเวศอย่างยั่งยืน	บนดาวเคราะห์ท่ีมีสภาพไม่เอือ้ต่อการอยู่อาศยัของ
สิง่มีชีวิต	(Ecopoiesis)

		 ตัง้แตปี่	พ.ศ.	2557	 เป็นต้นมา	ทางองค์การ	NASA	 ร่วมกบับริษัทเอกชน	Techshot	 Inc.	 ร่วมมือ
กนัพฒันาโดมชีวภาพเพ่ือใช้เพาะกลุม่สิง่มีชีวิตท่ีสร้างแก๊สออกซเิจนได้	 (ไซยาโนแบคทีเรียและสาหร่าย)	
ส�าหรับผลติแก๊สออกซเิจนบนดนิดาวองัคารตอ่ไป

แนวคิดเรื่อง “โดมชีวภาพ” เพื่อใช้ผลิตแก๊สออกซิเจนในการหายใจและเพาะปลูกพืช และโดมชั้นนอกเพื่อปรับสภาพ
ความดันอากาศไม่ให้แตกต่างกันเกินไป [Credit ภาพ: Blake Walsh / stackexchange.com]
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 7. การสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อรักษาบรรยากาศของดาวอังคาร

	 การรักษาบรรยากาศดาวองัคาร	 จากการสญูเสียแก๊สออกสูอ่วกาศในระยะเวลาสัน้	 ๆ	 เป็นแงม่มุ
ส�าคญัแง่มมุหนึง่ในการปรับสภาพดาวองัคารให้มีลกัษณะคล้ายโลก	นกัวิทยาศาสตร์ได้เสนอแนวคิดถึง
การสร้างสนามแม่เหล็กเพ่ือป้องกนัการสญูเสียของชัน้บรรยากาศจากการปะทะของลมสริุยะในรูปแบบ
ตา่ง	ๆ	ดงันี ้

	 -	 การสร้างสนามแมเ่หลก็ท่ีหอ่หุ้มดาวองัคารทัง้ดวง	 ด้วยการสร้างระบบของวงแหวนตวัน�าไฟฟ้า
ย่ิงยวดบนดาวองัคารตามแนวขนานเส้นศนูย์สตูร	 ท่ีได้รับไฟฟ้ากระแสตรงอยา่งเพียงพอ	 จนเหน่ียวน�าให้
เกิดสนามแมเ่หลก็

	 -	การสร้างขัว้คู่แม่เหล็ก	 (Magnetic	dipole)	ขนาดใหญ่	 ไปปล่อยไว้ในห้วงอวกาศระหว่าง
ดาวองัคารกบัดวงอาทิตย์

แผนภาพแสดงกรณีการสร้างขั้วคู่แม่เหล็กไว้ที่จุดลากรองจ์ (Lagrange points) 
ที่จุด L1 วัตถุในต�าแหน่งนี้สามารถโคจรไปรอบดวงอาทิตย์พร้อมกับดาวอังคาร
ได้ สนามแม่เหล็กจากขั้วคู่แม่เหล็กนี้จะช่วยเบี่ยงวิถีของลมสุริยะไม่ให้ปะทะกับ

บรรยากาศดาวอังคาร จนบรรยากาศสูญเสียแก๊สออกสู่อวกาศ  

แผนภาพแสดงกรณีการสร้างสนามแม่เหล็กห่อหุ้มดาวเคราะห์ 
โดยการสร้างวงแหวนตัวน�าไฟฟ้าหลายวง ในแนวขนาน
เส้นศูนย์สูตรของดาวเคราะห์  [Credit ภาพ: Osamu Motojima 
& Nagato Yanagi / NIFS]
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โครงการส�ารวจดาวอังคารในอนาคต

แผนภาพโครงการส�ารวจดาวอังคารโดยยานส�ารวจตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และในอนาคต
Credit : NASA

NARIT
National Astronomical Research

Institute of Thailand
(Public Organization)
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ภาพยานส�ารวจ ExoMars
Credit : NASA

โครงการส�ารวจดาวอังคารในอนาคต

ปี พ.ศ. 2563
ExoMars Rover

 ภารกจิหลัก 

	 ยาน	 ExoMars	 เป็นสว่นหนึง่ของโครงการส�ารวจดาวองัคารขององค์การอวกาศสหภาพยโุรป	 ESA	
และหน่วยงานการบินและอวกาศรัสเซีย	 Roscosmos	 ภารกิจเพ่ือการค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวองัคาร	
ร่องรอยของน�า้	 แก๊สและตรวจสอบตวัอย่างแร่ธาต	ุ ความพิเศษของหุ่นยนต์ตวันีม้นัสามารถเจาะส�ารวจ
พืน้ผิวได้ลกึ	 2	 เมตร	 ซึง่ไม่เคยมีหุ่นยนต์ตวัไหนสามารถเจาะพืน้ผิวดาวองัคารได้ลกึขนาดนีท้�าให้คาด
หมายวา่หุน่ยนต์ส�ารวจ	ExoMars	Rover	จะค้นพบข้อมลูใหม	่ๆ	เก่ียวกบัพืน้ผิวดาวองัคาร	โดยพืน้ท่ีลงจอด
บนดาวองัคารถูกก�าหนดไว้ตรงบริเวณท่ีราบสูง	Oxia	Planum	ซึ่งเป็นบริเวณท่ีคาดว่าเคยมีแหล่งน�า้
บนดาวองัคาร	โครงการนีแ้บง่ออกเป็น	2	ชว่งคือ	

	 1.	การสง่ดาวเทียมส�ารวจ	ExoMars	Trace	Gas	Orbiter	พร้อมยานส�ารวจ	Schiaparelli	EDM	
ไปดาวองัคารชว่งปี	พ.ศ.	2559	แตต่วัยานส�ารวจล�าหลงัประสบปัญหาขาดการตดิตอ่กบั	ESA	

	 2.	การสง่หุน่ยนต์ส�ารวจ	Exomars	Rover	ไปลงจอดบนดาวองัคารในปี	พ.ศ.	2563
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ภาพยานส�ารวจ The Mars 2020 Rover
Credit : NASA

ภาพยานส�ารวจ The Mars Helicopter
Credit : NASA

ปี พ.ศ. 2563
The Mars 2020 Rover and The Mars Helicopter 

 ภารกจิหลัก 

	 ยานส�ารวจ	Mars	2020	มีการออกแบบท่ีคล้ายกับยาน	Curiosity	แต่ได้เพ่ิมอุปกรณ์ส�ารวจ
ท่ีทันสมัยกว่ามาก	 เช่น	 สเปกโตรมิเตอร์ความละเอียดสูงท�าหน้าท่ีตรวจวัดของสเปกตรัมในช่วง
ความยาวคลื่นรังสีอลัตราไวโอเลต	 เป้าหมายเพ่ือวิเคราะห์หาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตบนพืน้ผิวดาวองัคาร	
โดยการวิเคราะห์หาอะตอมของคาร์บอนไดออกไซด์	 รวมถงึสภาพแวดล้อมท่ีมีน�า้เป็นองค์ประกอบในอดีต 
และยังมีเคร่ืองแยกออกซิเจนบนดาวองัคาร	 ด้วยวิธีการน�าพลงังานเข้าไปแยกออกซิเจนออกมาจาก
โมเลกลุของคาร์บอนไดออกไซด์	(CO2)	ซึง่มีปริมาณมากท่ีสดุในชัน้บรรยากาศของดาวองัคาร

	 การส�ารวจด้านธรณีวิทยาของดาวองัคาร	และประเมินคุณภาพของสิ่งแวดล้อมเพ่ือวิเคราะห์
ถึงความเป็นไปได้ในการท่ีจะให้มนษุย์เดินทางมายงัดาวองัคาร	 ค้นหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตดกึด�าบรรพ์	
และประเมินแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ	รวมถึงอนัตรายต่าง	ๆ	ท่ีอาจจะส่งผลต่อนกับินอวกาศท่ีจะถกูส่ง
มาท่ีน่ีในอนาคต	ซึง่จะมีการเก็บตวัอย่างดินและหินเอาไว้	เพ่ือรอวนัท่ีเทคโนโลยีการส�ารวจในอนาคตจะ
สามารถน�าตวัอยา่งดนิและหินเหลา่นัน้กลบัมายงัโลกได้

	 นอกจากยานส�ารวจภาคพืน้แล้วยงัมียานส�ารวจเฮลิคอปเตอร์ท่ีสามารถบินได้ด้วยตวัเองแบบ
อตัโนมตัิซึ่งจะก้าวข้ามขีดจ�ากัดของการส�ารวจดาวองัคารไปสู่หลายพืน้ท่ีบนดาวองัคารท่ียานส�ารวจ
ภาคพืน้ไมส่ามารถเข้าถงึได้	ภารกิจส�ารวจดาวองัคารในปี	พ.ศ.	2563	จะถกูสง่จากพืน้โลก
ด้วยจรวด	Atlas	V	ท่ีรัฐฟลอริดา	ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยคาดวา่จะเดนิทาง
ถงึดาวองัคารในเดือนกมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2564

44 ดาวอังคาร (Mars)

ภาพการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บนดาวอังคารในอนาคตโดย SpaceX
Credit : NASA
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	 เป้าหมายแรกของบริษัท	 SpaceX	 คือการเดนิทางไปยงัดาวองัคารในปี	 พ.ศ.	 2565	 ด้วยจรวด
ขนสง่	BFR	(Big	Falcon	Rocket)	ท่ีมาพร้อมเคร่ืองยนต์	Raptor	Engine	มากถงึ	42	ตวั	ให้แรงยกทัง้หมด
ถงึ	126	ล้านนิวตนั	เปรียบได้กบัจรวด	Falcon	9	มากถงึ	16	ล�า	และบรรทกุผู้ โดยสารได้กวา่	200	คน	โดย
มีจุดประสงค์หลกัในภารกิจแรกคือการยืนยนัแหล่งท่ีมาของน�า้พร้อมทัง้การเร่ิมวางโครงสร้างพืน้ฐาน
ส�าหรับการด�ารงชีวิตรวมไปถึงการวางอุปกรณ์ในการท�าเหมืองส�าหรับผลิตเชือ้เพลิงไว้ใช้ในภารกิจ
ตอ่ไปได้	จากนัน้คือการสง่มนษุย์กลุม่แรกพร้อมกบัเสบียงไปยงัดาวองัคารในปี	พ.ศ.	2567	และวางระบบ
การลงจอดพืน้ฐานเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับลกูเรือท่ีจะมาในอนาคต	 ซึ่งจะเป็นจุดเร่ิมต้นของการ
ตัง้ถ่ินฐานอารยธรรมใหมข่องมนษุย์บนดาวองัคารตอ่ไป

โครงการส�ารวจดาวอังคารของ SpaceX

ภาพการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บนดาวอังคารในอนาคตโดย SpaceX
Credit : NASA

National Astronomical Research Institute
of Thailand (Public Organization)
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	 ในปี	พ.ศ.	2559	บริษัท	SpaceX	ได้ประกาศแผนการเร่ิมต้นการตัง้
ถ่ินฐานบนดาวอังคาร	 โดยเร่ิมจากการพัฒนาโครงสร้างเพ่ือการขนส่ง
ไปดาวอังคารก่อน	 โครงการจรวดส�าหรับการขนส่งระหว่างดาวเคราะห์
โครงการแรกของ	SpaceX	คือ	จรวด	ITS	(Interplanetary	Transport	System) 
ซึ่งประกอบด้วยเคร่ืองยนต์จรวดขนาดใหญ่ท่ีสามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้	
ขณะท่ีส่วนบนของจรวดไว้บรรทุกยานอวกาศหรือสมัภาระอย่างอ่ืน	 เช่น	
ถงัเชือ้เพลงิเพ่ือเติมเชือ้เพลงิในอวกาศ	 หรือตวัผลติเชือ้เพลงิบนดาวองัคาร
ส�าหรับโครงการการตัง้ถ่ินฐานบนดาวองัคารในอนาคต	 โครงการจรวด	 ITS	
ยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการส่งมนุษย์ไปดาวอังคารอย่างเร็วท่ีสุด
ในปี	พ.ศ.	2567

	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	2560	บริษัท	SpaceX	เปิดตวัจรวดท่ีออกแบบขึน้
มาใหม่	คือ	จรวด	BFR	(Big	Falcon	Rocket)	เพ่ือใช้ส่งดาวเทียมขึน้สู่
วงโคจรรอบโลก	และให้บริการแก่สถานีอวกาศนานาชาต	ิรวมถงึภารกิจการ
สง่มนษุย์ไปดวงจนัทร์และดาวองัคาร	

	 นอกจากนัน้ในเดือนกุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2561	 SpaceX	 ยังได้ส่ง
รถไฟฟ้า	 Tesla	 Roadster	 พร้อมหุน่มนษุย์อวกาศเข้าสูว่งโคจรรอบดวงอาทิตย์ 
โดยใช้จรวด	 Falcon	Heavy	 เพ่ือทดสอบการขนสง่สมัภาระท่ีมีน�า้หนกัมาก
เข้าสูว่งโคจรท่ีระยะทางเทียบเทา่กบัระยะทางจากดวงอาทิตย์ถงึดาวองัคาร	

	 มีค�าพดูจากภาพยนตร์เร่ือง	Interstellar	 ท่ีกลา่ววา่	“Mankind	was	
born	on	Earth.	 It	was	never	meant	 to	die	here.”	ซึง่	Elon	Musk	 ก็ได้
กลา่วในท�านองเดียวกนัวา่	“เผา่พนัธุ์ของเรามีสองทางเลือกคือใช้ชีวิตอย่บูน
โลกตลอดไปและสญูพนัธ์ไุป	หรือเราจะออกเดนิ	ทางส่อูวกาศ	เพ่ือให้มนษุย์
กลายเป็นสิง่มีชีวิตท่ีใช้ชีวิตอยูร่ะหวา่งดวงดาวได้อยา่งอิสระ”
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