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สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ 

 

หนึ่งในข่าวของจีนที่มีการน าเสนอเป็นประจ า คือ ข่าวการปล่อยดาวเทียม ทั้งดาวเทียมส ารวจ ดาวเทียมวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ และดาวเทียมเชิงพาณิชย์ จนกล่าวได้ว่า จีนมีกิจกรรมทางด้านอวกาศเกือบทุกวัน  

ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ทีมนักบินอวกาศในภารกิจเสิ่นโจว-14 ได้เดินทางกลับสู่พื้นโลกหลังจาก
ปฏิบัติงานที่สถานีอวกาศเทียนกงเป็นเวลา 6 เดือน นักบินอวกาศหญิงซึ่งเป็นหนึ่งในทีมนี้ เคยเดินทางมาประเทศไทย
เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตและการปฏิบัติภารกิจในอวกาศ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2560  และกล่าวว่า “อวกาศไม่มีอากาศ แต่มีโอกาส”  

ไทยและจีนมีความร่วมมือด้านอวกาศมาอย่างต่อเนื่องในหลายโครงการ  ในอนาคตเราคงจะได้เห็นนักบิน
อวกาศของไทย เดินทางไปทดลองโครงการทางวิทยาศาสตร์ระดับโลกของจีนเช่นกัน 

ขอเชิญอ่าน สรุปโครงการด้านอวกาศที่ส าคัญของจีนปี 2565 และเรื่องเกี ่ยวกับอวกาศของจีนและไทย         
ได้ในวารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนธันวาคม 2565 ค่ะ 
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สถานีอวกาศเทียนกง ส ารวจดวงจันทร์ ระยะท่ี 4 
  

  

ภารกิจส่งดาวเทียม สมุดปกขาวอวกาศจีน 
 

โครงการด้านอวกาศท่ีส าคัญของจีน ปี 2565 
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ภาพ : CDSTM 

 

ภารกิจการก่อสร้างสถานีอวกาศทั้งหมด 11 ครั้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2564 - 2565 (ค.ศ. 2021-2022)  

วัน/เดือน/ปี ภารกิจการขนส่ง ยานอวกาศ 

29/04/2564 โมดูลหลัก เทียนเหอ (Tianhe) 

29/05/2564 ยานบรรทุกสัมภาระ เทียนโจว-2 (Tianzhou-2) 

17/06/2564 ยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุม เสินโจว-12 (Shenzhou-12) 

20/09/2564 ยานบรรทุกสัมภาระ เทียนโจว-3 (Tianzhou-3) 

16/10/2564 ยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุม เสินโจว-13 (Shenzhou-13) 

10/05/2565 ยานบรรทุกสัมภาระ เทียนโจว-4 (Tianzhou-4) 

05/06/2565 ยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุม เสินโจว-14 (Shenzhou-14) 

24/07/2565 โมดูลหลัก เหวินเทียน (Wentian) 

31/10/2565 โมดูลหลัก เมิง่เทียน (Mengtian) 

12/11/2565 ยานบรรทุกสัมภาระ เทียนโจว-5 (Tianzhou-5) 

29/11/2565 ยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุม เสินโจว-15 (Shenzhou-15) 

ข้อมูลสถานีอวกาศเทียนกง (Tiangong) 
ข้อมูลพื้นฐาน , ขั้นตอนการสร้าง , โครงสร้างสถานีอวกาศ , เป้าหมายภารกิจ 
▶  https://www.stsbeijing.org/wp-content/uploads/uploads/2021/12/วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน_พย64.pdf 

 

สถานีอวกาศเทียนกง 

https://www.stsbeijing.org/wp-content/uploads/uploads/2021/12/วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน_พย64.pdf
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ภาพ : CDSTM 

เย่ียมชมสถานีอวกาศเทียนกง ผ่านเว็บไซต์แบบจ าลองเสมือนจริง 
พัฒนาขึ้นโดย พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งประเทศจีน 
▶  https://roam.cdstm.cn/roam/?scene_id=90184741 

 
 

เมื่อวัน 29 พฤศจิกายน 2565 ยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเสินโจว-15 ถูกปล่อยออกจากศูนย์ปล่อยดาวเทียม
จิ่วเฉวียน ภารกิจเสินโจว-15 เป็นภารกิจการเดินทางสู่อวกาศ ครั้งที่ 6 ของโครงการการเดินทางสู่อวกาศที่มีมนุษย์
ควบคุมของจีนในปีนี้ และเป็นภารกิจสุดท้ายของการก่อสร้างสถานีอวกาศจีน โดยนักบินอวกาศทั้งสามจะอยู่ในวงโคจร
นาน 6 เดือน ได้แก่ เฟ่ยจวิ้นหลง เติ้งชิงหมิง และจางลู่ โดยเฟ่ยจะรับหน้าที่ผู้บัญชาการ และจะกลับสู่พื้นโลกตาม
แผนการภายในเดือนพฤษภาคม 2566 

เมื่อวัน 30 พฤศจิกายน 2565 ทีมนักบินอวกาศประจ าภารกิจเสินโจว-15 ได้เข้าสู่สถานีอวกาศจีนและพบปะ
กับทีมนักบินอวกาศประจ าภารกิจเสินโจว-14 อีก 3 คน นับเป็นการรวมตัวครั้งประวัติศาสตร์ในการเพิ่มบุคลากร
ประจ าห้องปฏิบัติการอวกาศในวงโคจรเป็น 6 คนครั้งแรก 

ภารกิจสุดท้ายของการก่อสร้างสถานีอวกาศ 



 

 

 

9 วารสารวิทย์ไมตรไีทย-จีน เดือนธนัวาคม 2565 
 

Photo: CHINANEWS 



 

 

10 วารสารวิทย์ไมตรไีทย-จีน เดือนธนัวาคม 2565 

 
ภาพ : CMSA 

ภารกิจหลักของเสินโจว-15 

หลังจากเข้าสู่วงโคจรแล้ว ยานอวกาศได้ด าเนินการนัดพบอัตโนมัติอย่างรวดเร็วและเทียบเท่ากับท่าเทียบ
ด้านหน้าของโมดูลเทียนเหอ ซึ่งเป็นโมดูลหลักของสถานีอวกาศ สถานีอวกาศจีนจะถูกขยายให้มีโครงสร้างขนาดใหญ่
ตามแผนการ ซึ่งประกอบขึ้นจากโมดูล 3 โมดูล ยานอวกาศ 3 ล า มีมวลรวมกับเกือบ 100 ตัน ได้แก่ โมดูลหลัก     
เทียนเหอ โมดูลห้องทดลองเวิ่นเทียน โมดูลห้องทดลองเม่ิงเทียน ยานอวกาศบรรทุกมนุษย์ 2 ล า (เสินโจว 14 และ 15) 
และยานขนส่งสัมภาระอีก 1 ล า 

ทีมนักบินอวกาศประจ าภารกิจเสินโจว-15 จะท างานและใช้ชีวิตในวงโคจรเป็นเวลา 6 เดือน ในระหว่าง     
การปฏิบัติภารกิจ พวกเขาจะด าเนินการตรวจสอบความสามารถของสถานีอวกาศในการรองรับการพ านักระยะยาวของ
นักบินอวกาศ ด าเนินการปลดล็อค ติดตั ้ง และทดสอบตู้ทดลองทางวิทยาศาสตร์ 15 ตู้ และด าเนินการทดลอง         
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศมากกว่า 40 รายการ ในสาขาการวิจัยและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อวกาศ      
เวชศาสตร์การบินและอวกาศ เทคโนโลยีการบินและอวกาศ และอ่ืน ๆ 

พวกเขาจะด าเนินกิจกรรมนอกห้องโดยสาร 3 ถึง 4 กิจกรรม ติดตั้งเครื่องปั๊มส่วนต่อขยายโมดูลห้องปฏิบัติการ
เมิ่งเทียน (Mengtian) ให้เสร็จ และติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ และออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกยาน เช่น การประกอบ ทดสอบ 
และแก้ไขระบบการเคลื่อนย้ายขนถ่ายสัมภาระนอกตัวยาน ซึ่งเป็นการสานต่องานที่ทีมเสินโจว-14 ท าเอาไว้ก่อนหน้านี้
และร่วมมือกับภาคพื้นดิน เพื่อด าเนินการเคลื่อนย้ายขนถ่ายสัมภาระนอกตัวยาน 6 ภารกิจ โดยจะด าเนินการทดสอบ
แพลตฟอร์มมาตรฐาน การบ ารุงรักษา และการจัดการสถาน ีตลอดจนการฝึกฝนร่างกาย  

ระหว่างที่อยู่ในวงโคจร ทีมนักบินอวกาศประจ าภารกิจเสินโจว-15 จะรับรองการเดินทางของยานสัมภาระ
เทียนโจว-6 และยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเสินโจว-16 เพื่อเยี่ยมชมและเทียบท่าด้วย และมีแผนกลับสู่พื้นโลกใน
เดือนพฤษภาคม 2566 
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เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ทีมนักบินอวกาศประจ าภารกิจเสิ่นโจว-14 ได้เดินทางกลับสู่พ้ืนโลกอย่างปลอดภัย 
หลังจากปฏิบัติงานที่สถานีอวกาศเทียนกงเสร็จสิ้นตามก าหนดการทั้งหมดเป็นเวลา 6 เดือน 
 

 

 
ภาพ : Xinhua, 医学顾事 

การดูแลทางการแพทย์ 

ทีมนักบินอวกาศยานเสินโจว-14 ปฏิบัติภารกิจในอวกาศในสภาวะไร้น ้าหนัก อวัยวะและระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกายต้องเผชิญกับการทดสอบและความท้าทายมากมาย เช่น อาการวิงเวียนศีรษะจากการกระจายของของเหลว   
ในร่างกาย คัดจมูก เลือดไปเลี้ยงขาไม่เพียงพอ กระดูกหัก กล้ามเนื้อลีบ ภูมิคุ้มกันลดลง เป็นต้น 

ยานพาหนะดูแลทางการแพทย์เป็นอุปกรณ์ที่ให้การสนับสนุนภาคพื้นดินส าหรับนักบินอวกาศหลังจากลงจอด 
นักบินอวกาศจะได้ร ับการดูแลทางการแพทย์  9 รายการหลัก และ 31 รายการย่อย ได้แก่ การตรวจร่างกาย            
การตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ออกซิเจนในเลือด และอื่น ๆ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 100 นาที  
หลังจากนั้นจะช่วยเหลือนักบินอวกาศถอดชุดอวกาศออกและเปลี่ยนเสื้อผ้า และรับประทานอาหารมื้อแรก 
 

ทีมนักบินอวกาศยานเสินโจว-14 กลับสู่โลก 
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อาหารม้ือแรก : บะหม่ีและซุปเน้ือแกะ 
อาหารมื้อแรกส าหรับนักบินอวกาศที่กลับสู่โลก นอกจากการพิจารณาเรื่องโภชนาการอาหารและการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหารในสภาพแวดล้อมไร้น ้าหนักในระยะยาวแล้ว  อีกปัจจัยที่ต้องพิจารณาคือ
รสนิยมส่วนตัวของนักบินอวกาศ 

การรับประทานบะหมี่ในมื้อแรกนั้นเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงและเป็นวิทยาศาสตร์  เหตุผลส าคัญคือร่างกาย
ค่อนข้างอ่อนล้าจากการเดินทางไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากประสบกับการเปลี่ยนจากสภาวะไร้น ้าหนักไปสู่แรงโน้ม
ถ่วงของโลก (ค่า 1G)  ระบบย่อยอาหารจะปรับตัวได้ยาก บะหมี่เป็นอาหารที่เบาและดูดซึมได้ดี ซึ่งจะไม่สร้างภาระ
ให้กับระบบย่อยอาหาร ดังนั้นบะหมี่จึงเป็นตัวเลือกแรก 

นอกจากบะหมี่แล้ว ซุปเนื้อแกะก็เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นกัน ในสภาวะไร้น ้าหนักในระยะยาวจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
บางอย่างในระบบย่อยอาหาร มื้อแรกควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดิบและเย็นที่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร
และล าไส้ เน้นอาหารที่มีไฟเบอร์สูง ไขมันต ่า และโปรตีนสูง อาหารจ าพวกนี้ย่อยง่าย ไม่มัน อุดมไปด้วยคุณค่าทาง
โภชนาการ ซุปเนื้อแกะเหมาะกับคุณสมบัตินี้ 

อีกเหตุผลหนึ่ง คือ ซุปเนื้อแกะสามารถปัดเป่าความหนาวเย็นและบ ารุงชี่ (tonify qi , 补气) จุดลงจอดที่    
ฐานลงจอดตงเฟิง ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีน มีลมแรงและอุณหภูมิต ่า สภาพอากาศ 
อุณหภูมิในบริเวณนี้อาจติดลบถึง 26 องศา ดังนั้นการทานซุปเนื้อแกะจึงมีผลดีในการขับไล่ความหนาวเย็น 

นอกจากบะหมี่และซุปเนื้อแกะที่จ าเป็นแล้ว ยังมีอาหาร ผัก ผลไม ้และเครื่องดื่มอ่ืน ๆ เช่น น ้าข้าวโพดคั้นสด 
ที่มีสรรพคุณเป็นยาระบายล าไส้ เสริมสร้างการบีบตัวของผนังล าไส้ ส่งเสริมการขับถ่ายของเสียในร่างกาย กระตุ้นม้าม 
ควบคุมกระเพาะอาหาร และขับปัสสาวะ ซึ่งเอ้ือต่อการฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็วของระบบทางเดินอาหาร 
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เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ตัวอย่างการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในอวกาศ ชุดที่ 3 ถูกส่งไปยังระบบประยุกต์ใช้
ในอวกาศของโครงการอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของจีน หลังจากแคปซูลส่งกลับของยานอวกาศ  เสินโจว-14 กลับสู่โลก  

การทดลองวงจรชีวิตของพืช 2 ชนิด ได้แก่ ข้าวและเธลเครส (Arabidopsis) ในสถานีอวกาศของประเทศ
ด าเนินการโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์พืชเซลล์โมเลกุล สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS Center 
for Excellence in Molecular Plant Sciences) ระหว่างวันที ่ 29 ก.ค. - 25 พ.ย. เป็นเวลารวม 120 วัน โดย         
ทีมนักบินอวกาศเก็บตัวอย่างข้าวระยะงอกในวันที่ 21 ก.ย. ตัวอย่างเธลเครสระยะ ออกดอกในวันที่ 12 ต.ค. และ
ตัวอย่างพืชทั้งสองชนิดระยะเมล็ดสุกแก่ในวันที่ 25 พ.ย. จากนั้นจัดเก็บตัวอย่างทั้งหมด ในอุปกรณ์แช่เยือกแข็งแบบ
ไครโอจีนิก (cryogenic) ตัวอย่างเหล่านี้จะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการในนครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีน เพื่อท า      
การทดสอบและวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 

ทีมวิจัยจีนเสร็จสิ้นการทดลองวงจรชีวิตของข้าวอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกในโลก และยังศึกษาผลกระทบของ
สภาวะเกือบไร้น ้าหนักต่อการออกดอกในอวกาศอย่างเป็นระบบ โดยใช้เธอเครสต้นแบบ 

คณะนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบผลกระทบของสภาวะเกือบไร้น ้าหนักในอวกาศต่อลักษณะทางพืชศาสตร์ของ
ข้าวหลายประการผ่านการวิเคราะห์ภาพถ่ายในอวกาศ อาทิ ความสูงของพืช อัตราการเจริญเติบโต การควบคุมน ้าและ
การตอบสนองต่อแสง เป็นต้น 

สถาบันฯ ระบุว่าก่อนหน้านี้ คณะนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกสามารถเพาะเมล็ดพันธุ์พืชในอวกาศได้เพียงไม่กี่ชนิด 
เช่น เธลเครส ดอกผักกาดก้านขาว ข้าวสาลี และถ่ัวลันเตา โดยไม่นับรวมเมล็ดพืชที่เป็นอาหารหลักอย่างข้าว 

 

 

ตัวอย่างการทดลองจากสถานีอวกาศจีนกลับสู่โลก 
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เน้ือหาการทดลองหลัก 

(1) เสร็จสิ้นการทดลองการเพาะปลูกของวงจรชีวิตทั้งหมดของข้าวอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การงอกของเมล็ด 
การเจริญเติบโตของต้นกล้า การออกรวง และการตั้งเมล็ดในวงโคจร และวิเคราะห์โดยการรับภาพ 

(2) หลังจากตัดแต่งก่ิงแล้ว การปลูกข้าวในอวกาศก็ประสบความส าเร็จและได้เมล็ดที่สมบูรณ์ 

(3) การสังเกตภาพบนวงโคจรและการวิเคราะห์การงอกของเมล็ดอาราบิดิซิส การเจริญเติบโตของต้นกล้า และ
ยีนหลักในการออกดอกซึ ่งควบคุมโดยนาฬิกาชีวภาพสามแบบที่แตกต่างกันสามแบบ เพื ่อตอบสนองต่อสภาวะ           
ไร้น ้าหนักในอวกาศ และเก็บตัวอย่างบนวงโคจร 

 

 
ภาพถ่ายข้าวในอวกาศเปรียบเทียบกับภาพบนพื้นดิน (ภาพ : CEMPS) 

 

จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายในอวกาศและเปรียบเทียบกับภาพบนพื้นดิน พบว่า สภาวะไร้น ้าหนักในอวกาศมี
ผลกระทบต่อลักษณะทางพืชไร่นาต่าง ๆ ของข้าว ได้แก่ ความสูงของต้น จ านวนไถพรวน อัตราการเจริญเติบโต       
การควบคุมน ้า การตอบสนองต่อแสง เวลาออกดอก กระบวนการพัฒนาเมล็ดพันธุ ์และมีอิทธิพลหลายประการ        
เช่น อัตราการตั้งเมล็ด 
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Photo: CEMPS 
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ภาพ : Xinhua  

 
 

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 - ห้องเรียนสถานีอวกาศเทียนกง ครั้งที ่1 ทีมนักบินอวกาศจีนได้มอบความรู้ให้นักเรียน
จากห้องเรียน 5 แห่งทั่วจีนทั้งหมด 1,420 คน โดยพวกเขาพาชมสถานีอวกาศ ท าการทดลองวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และบอกเล่าการใช้ชีวิตประจ าวันและท างานบนสถานีอวกาศ 

วันที่ 23 มีนาคม 2565 - ห้องเรียนสถานีอวกาศเทียนกง ครั้งที่ 2 เนื้อหาของการบรรยายครั้งนี้ถูกคัดเลือก
จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่รวบรวมจากสาธารณชน และออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพสิ่งอ านวยความ
สะดวกบนสถานีอวกาศจีน ได้ท าการทดลองต่าง ๆ เช่น การตกผลึกของของเหลวที่อิ่มตัว การแยกน ้ากับน ้ามัน และ
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการขว้างวัตถุในอวกาศและบนโลก  และแนะน าสิ ่งอ านวยความสะดวก           
ด้านวิทยาศาสตร์อวกาศ  

ห้องเรียนสถานีอวกาศเทียนกง 

รับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลัง 
ห้องเรียนสถานีอวกาศเทียนกง ครั้งที ่1 ▶  https://youtu.be/315B9_Am3_s 
ห้องเรียนสถานีอวกาศเทียนกง ครั้งที ่2 ▶  https://youtu.be/38hYmZZu1q0 
ห้องเรียนสถานีอวกาศเทียนกง ครั้งที ่3 ▶  https://youtu.be/zKt_NA-opuk 

https://youtu.be/315B9_Am3_s
https://youtu.be/38hYmZZu1q0
https://youtu.be/zKt_NA-opuk
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วันที่ 12 ตุลาคม 2565 - ห้องเรียนสถานีอวกาศเทียนกง ครั้งที่ 3 เป็นการเปิดห้องเรียนในโมดูลเวิ่นเทียน
ห้องปฏิบัติการทดลองครั้งแรก นักบินอวกาศท าการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสภาวะเกือบไร้น ้าหนัก 
(micro-gravity) และการน าเสนอการวิจัยการเจริญเติบโตของพืชในวงโคจร และสาธิตกระบวนการเก็บตัวอย่าง      
โดยทีมนักบินอวกาศเชิญชวนนักเรียนท าการทดลองที่เกี่ยวข้องบนพื้นดินด้วย เพื่อเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบน
อวกาศกับพ้ืนโลกและสนุกสนานไปกับการทดลอง 
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ภาพ : Xinhua  

โครงการ “นักเร ียนอาเซียนพูดคุยกับนักบินอวกาศจีน” (ASEAN Students Talk with Taikonauts)        
เปิดโอกาสให้นักเรียนหลายร้อยคนจากจีนและกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น บรูไน มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทย และ
เวียดนาม ได้ถามค าถามที่พวกเขาสนใจใคร่รู ้อย่างนักบินอวกาศสามารถท่องอินเทอร์เน็ตบนอวกาศได้หรือไม่          
หากนักบินอวกาศป่วยต้องท าอย่างไร หากอยากเป็นนักบินอวกาศต้องท าอย่างไร และสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดบนอวกาศ
คืออะไร 

ศิวัชติณณ์ ศิวเวทกุล นักเรียนไทยวัย 13 ปี เป็นหนึ่งในนักเรียนจากกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับโอกาสร่วม
สนทนาผ่านระบบวิดีโอกับเฉินตง หลิวหยาง และไช่ซวี่เจ๋อ ทีมนักบินอวกาศจีนที่อยู่บนสถานีอวกาศเทียนกงของจีน
เพ่ือปฏิบัติภารกิจในวงโคจร ระยะ 6 เดือน โดยศิวัชติณณ์ได้ตั้งค าถามเกี่ยวกับความเป็นอยู่และวิธีการดื่ม กิน และนอน
บนอวกาศ เมื่อถูกถามว่านักบินอวกาศหญิงต้องใช้เวลาฝึกฝนกี่ชั่วโมงจึงจะมีโอกาสได้ท างานบนอวกาศ  หลิวหยาง 
นักบินอวกาศหญิงหนึ่งเดียว ตอบว่ามาตรฐานการฝึกของนักบินอวกาศชายและหญิงนั้นเหมือนกัน แต่ผู้หญิงต้องฝึกฝน
หนักกว่าและต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้ไปปฏิบัติภารกิจบนอวกาศ 

รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวขอบคุณ
จีนที่แบ่งปันโอกาส “พูดคุยกับทีมนักบินอวกาศ” อันหายากและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับไทย ซึ่งช่วยจุดประกาย   
ความฝันด้านอวกาศให้นักเรียนไทยจ านวนมาก 

รศ.ดร.พาสิทธิ์ เผยว่า สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรถือเป็นศูนย์กลาง     
การวิจัยและพัฒนาดาราศาสตร์ของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เนื ่องจากหน่วยงานเหล่านี ้ท างานร่วมกับ
หน่วยงานด้านอวกาศในจีนอย่างใกล้ชิด ซึ่งสร้างโอกาสมหาศาลให้กับเยาวชนไทย 

 

 

 

โครงการนักเรียนอาเซียนพูดคุยกับนักบินอวกาศจีน 
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ภาพ : Xinhua  

หลิว หยาง (Liu Yang) 
• นักบินอวกาศหญิงคนแรกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
• นักบินอวกาศจีนประจ าภารกิจเสินโจว-14 
 

หลิว หยาง เคยเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 17-27 สิงหาคม 2560 ตามค าเชิญกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีของไทย เพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2560 โดยไทยเป็นประเทศ

แรกที่หลิว หยาง เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นภารกิจในห้วงอวกาศ ในครั ้งนั ้น หลิว หยางได้พูดคุย

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตและการปฏิบัติภารกิจในอวกาศ  โดยเฉพาะการฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจที่จ าเป็น

ส าหรับการเป็นนักบินอวกาศชั้นเยี่ยมแก่เยาวชนและบุคคลแวดวงต่าง ๆ ของไทยได้ศึกษาเรียนรู้ 
 

 

หลิว หยาง นักบินอวกาศหญิงคนแรกของจีนเคยเยือนไทย 

 

คลิปการถ่ายทอดประสบการณ์จากอวกาศของ หลิว หยาง 
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับการใช้ชีวิตและการปฏิบัติภารกิจในห้วงอวกาศ 
ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2560 
▶  https://www.facebook.com/watch/?v=10155448475306265  

 

https://www.facebook.com/watch/?v=10155448475306265
https://www.facebook.com/watch/?v=10155448475306265
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เมื่อเดือนเมษายน 2565 องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีน เปิดเผยว่า จีนจะเริ่มวางแผนพัฒนาโครงการ
ส ารวจดวงจันทร์ ระยะที่ 4 ในปีนี้ โครงการส ารวจดวงจันทร์ ระยะที่ 4 แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ด้วยการส่งยานส ารวจ    
ดวงจันทร์ฉางเอ๋อ-6 ฉางเอ๋อ-7 และฉางเอ๋อ-8 ก่อนปี ค.ศ. 2030  

ฉางเอ๋อ-6 จะเก็บตัวอย่างบริเวณแอ่งขั้วใต้-เอตเคน (South Pole-Aitken Basin) บนพื้นผิวด้านไกลของ   
ดวงจันทร์ที่มีมวลประมาณ 2 กิโลกรัมกลับมายังโลก 

ฉางเอ๋อ-7 จะลงจอดบนข้ัวใต้ของดวงจันทร์และตรวจจับทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนถิ่น  

ฉางเอ๋อ-8 ซึ่งท างานร่วมกันกับฉางเอ๋อ-7 นั้น จะรับหน้าที่ส ารวจวิธีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรบนดวงจันทร์ 

โดยองค์การฯ ก าลังวางแผนตั้งกลุ่มดาวเทียมรอบดวงจันทร์ เพื่อให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารและการน า
ทางด้วย โดยเป้าหมายหลักคือการส ารวจทางวิทยาศาสตร์บนขั้วใต้ของดวงจันทร์  และตั้งสถานีวิจัยดวงจันทร์ทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 

ฉางเอ๋อ-6 ฉางเอ๋อ-7 ฉางเอ๋อ-8

โครงการส ารวจดวงจันทร์ ระยะท่ี 4 
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ภาพ : Xinhua  

รายงานวิจัยฉบับเต็ม 
The 1:2,500,000-scale geologic map of the global Moon 
▶  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095927322002316?via%3Dihub#f0010  

 

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 สถาบันธรณีเคมีแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง 
เผยแพร่แผนที่ดวงจันทร์ในวารสารจดหมายข่าว Science Bulletin ซึ่งเป็นแผนที่ทางธรณีวิทยาที่ครอบคลุมใหม่ของ
ดวงจันทร์ในระดับ 1:2,500,000 ที่มีรายละเอียดมากที่สุดจนถึงปัจจุบัน  

แผนที่ประกอบด้วยหลุมอุกกาบาต 12,341 หลุม 81 แอ่งที่เกิดจากแรงกระแทกของอุกกาบาต 17 แห่ง และ
โครงสร้าง 14 ประเภท ให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับธรณีวิทยาของดวงจันทร์และวิวัฒนาการของดวงจันทร์ คาดว่าจะมี
ส่วนสนับสนุนอย่างมากต่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การส ารวจ และการเลือกพ้ืนที่ลงจอดบนดวงจันทร ์

นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้สร้างแผนที่ภูมิประเทศที่มีความละเอียด
สูงชิ้นนี้โดยอิงจากข้อมูลจากโครงการส ารวจดวงจันทร์ฉางเอ๋อ  (Chang'e project) ของจีน และข้อมูลอื่น ๆ และ
ผลการวิจัยจากองค์กรระหว่างประเทศ (กดเพ่ือดูแผนที่)

แผนท่ีทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์ในระดับ 1 : 2,500,000 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095927322002316?via%3Dihub#f0010
https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S2095927322002316-gr2_lrg.jpg
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ในป ีพ.ศ. 2564 จีนส่งดาวเทียมประเภทต่าง ๆ ขึ้นสู่อวกาศ อาท ิดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ดาวเทียมส ารวจโลก 
ดาวเทียวส ารวจดวงอาทิตย์ ดาวเทียมควอนตัม และดาวเทียมส าหรับทดสอบเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีตัวอย่างภารกิจดังนี้ 
 

 
 

 
ภาพ : CGTN  

1.1 ดาวเทียมเกาเฟิน (Gaofen) 
 

โครงการเกาเฟิน (Gaofen) เป็นโครงการเทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลขนาดใหญ่ เป็น 1 ใน 16 โครงการทาง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคัญในแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะกลางและระยะยาวแห่งชาติของจีน  
(พ.ศ. 2549-2563) โครงข่ายดาวเทียมเกาเฟินมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบสังเกตการณ์ขั้นสูงที่มีความละเอียดสูงโดยใช้ 
ดาวเทียม เครื่องบิน และอากาศยานในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์สร้างระบบสังเกตการณ์โลกที่มีการประสานงานกับ 
ยานอวกาศได้ในทุกสภาพอากาศ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการสังเกตการณ์โลก ระบบสนับสนุนและปฏิบัติการภาคพื้นดิน       
ที่สามารถสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 

 

1. ดาวเทียมส ารวจโลก (Earth Observation) 

ภารกิจส่งดาวเทียมประเภทต่าง ๆ 
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กลุ ่มดาวเทียมตระกูลเกาเฟินสามารถถ่ายภาพความละเอียดสู ง (High-Resolution Remote Sensing 
Satellite) ที่ครอบคลุมการส ารวจทุกย่านความถ่ีที่จ าเป็นส าหรับภารกิจการส ารวจ เช่น ดาวเทียม Gaofen-2 ที่มีความ
ละเอียดระดับเซ็นติเมตรในย่านแสง (Optical), ดาวเทียม Gaofen-3 ที่ใช้เทคโนโลยี SAR (Synthetic Aperture 
Radar) ในการถ่ายภาพ , ดาวเทียม Gaofen-4 ที ่สามารถถ่ายภาพภาพความละเอียดสูงจากวงโคจรค้างฟ้า 
(Geostationary Orbit), และดาวเทียม Gaofen-5 ที่ใช้เทคโนโลยีกล้องแบบหลายย่านความถี่ (Multispectral) เป็น
ต้น ในปี พ.ศ. 2565 ถือเป็นการเสร็จสิ้นการก่อสร้างโครงการเกาเฟินในอวกาศของจีน นับตั ้งแต่เริ ่มก่อสร้างปี         
พ.ศ. 2553 

 

 

ตัวอย่างภาพถ่ายจากดาวเทียมเกาเฟิน (ที่มาภาพ : CHINA DAILY, CNSA) 
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ภาพ : Spaceflight101/JSatTrak 

1.2 ดาวเทียมเหยาก่าน (Yaogan) 

ดาวเทียมเหยาก่าน (Yaogan) เป็นแพลตฟอร์มดาวเทียมส ารวจโลกและการส ารวจระยะไกลที่ครอบคลุมของ
จีน ซึ่งรวมถึงตระกูลดาวเทียมส ารวจเจียนปิงด้วย 

ดาวเทียมเหยาก่านใช้ส าหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เช่น การส ารวจที่ดิน การประเมินผลผลิตด้านเกษตร 
และ การติดตามภัยพิบัติดาวเทียมแต่ละดวงในแพลตฟอร์มนี้ มีวัตถุประสงค์เฉพาะตัว เช่น ดาวเทียม Yaogan-31-02 
จะใช้ส าหรับ "การตรวจจับสภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้งานและการทดสอบทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง" ดาวเทียม
เหยาก่านบางดวง เช่น ดาวเทียมเจียนปิง ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร  

ดาวเทียมเหยาก่านมีเซนเซอร์หลายประเภท เช่น กลุ ่มดาวเทียม Jianbing-5 มีเซ็นเซอร์เรดาร์รูรับแสง
สังเคราะห์ (SAR) ซึ ่งพัฒนาโดย Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST) ดาวเทียมถ่ายภาพ
ดิจิตอลด้วยแสงไฟฟ้า ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีอวกาศแห่งประเทศจีน (CAST) 
 

1.3 ดาวเทียมแอล-เอสเออาร์ 01 (L-SAR 01)  
ดาวเทียมแอล-เอสเออาร์ 01 เป็นกลุ่มดาวเทียมที่ประกอบด้วยดาวเทียม 2 ดวง ได้แก่ ดาวเทียมแอล-

เอสเออาร์ 01เอ (L-SAR 01A) และ ดาวเทียมแอล-เอสเออาร์ 01บี (L-SAR 01B) ซึ่งได้รับการออกแบบให้
โคจรที่ระดับความสูง 600 กิโลเมตร ติดตั้งเรดาร์ชนิดช่องรับคลื่นสังเคราะห์ (SAR) แอล-แบนด์ (L-band) 

โครงการดาวเทียมแอล-เอสเออาร์มีความครอบคลุมพื้นที่กว้างและความละเอียดเชิงพื้นที่สูง  ซึ่งช่วย     
ลดการพึ่งพาข้อมูลต่างประเทศของจีนในด้านต่าง ๆ อาทิ ธรณีวิทยา การเฝ้าระวังแผ่นดินไหว และการป้องกัน
และบรรเทาภัยพิบัติ 
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ประเทศจีนมีระบบดาวเทียมสื่อสารของตัวเองที่ค่อนข้างสมบูรณ์  ทั้งส าหรับการสื่อสารแบบอยู่กับที่ (Fixed 
Communication) และแบบเคลื ่อนที่  (Mobile Communication) ดาวเทียม Yatai และ Zhongxing สามารถ
ให้บริการการสื่อสารที่ครอบคลุมทั้งประเทศจีน รวมถึงภูมิภาคอื่นที่ส าคัญของโลก, ดาวเทียม Tiantong-1 ใช้ส าหรับ
การสื่อสารแบบเคลื่อนที ่และดาวเทียม Tianlian-1 ใช้ส าหรับรับและส่งต่อข้อมูล (Data Relay Satellite)  

นอกจากนี้แล้วจีนยังประสบความส าเร็จในการทดสอบระบบสื่อสารระหว่างดาวเทียมกับสถานีภาคพื้นโดยใช้
เลเซอร์ โครงสร้างตัวดาวเทียมที่ใหญ่และทรงประสิทธิภาพที่สุดของจีนในปัจจุบันคือ  DFH-5 ซึ่งใช้ครั้งแรกส าหรับ
ดาวเทียมสื่อสาร Shijian-20 ในปีพ.ศ. 2562 ตัวดาวเทียมมีน ้าหนักขณะปล่อยถึง 8 ตันและให้ก าลังไฟฟ้าสูงสุด        
28 กิโลวัตต์ เป้าหมายต่อไปของการพัฒนา คือการเชื่อมต่อระบบระบบสื่อสารบนภาคพื้นดินกับระบบดาวเทียมทั้ง    
ในวงโคจร GEO และกลุ่มดาวเทียม (Satellite Constellation) ในวงโคจร LEO เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
ข้อมูลความเร็วสูงและครอบคลุมทุกจุดทั่วโลก 

 

2.1 ดาวเทียมเทียนเล่ียน II-03 (Tianlian II-03) 

 

 

ดาวเทียมเทียนเลี่ยน II-03 เป็นดาวเทียมถ่ายทอดข้อมูลวง
โคจรพ้องคาบโลกรุ่นที่ 2 ของจีน โดยจะถ่ายทอดข้อมูลและ
ให้บริการระบบตรวจจับและสั่งการดาวเทียม (TT&C) ส าหรับ
ยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุม รวมถึงดาวเทียมทรัพยากรวง
โคจรระดับต ่าและระดับกลาง ทั้งยังจะสนับสนุนบริการระบบ
ตรวจจับและสั่งการดาวเทียมส าหรับการปล่อยยานอวกาศด้วย 

 

2.2 ดาวเทียมจงซิง-6ดี (Zhongxing-6D) 

 

 

ดาวเทียมจงซิง-6ดี เป็นดาวเทียมให้บริการส่งสัญญาณและ
สื่อสารทางวิทยุและโทรทัศน์ที่เชื่อถือได้ มีเสถียรภาพ และ
ปลอดภัย 

2. ดาวเทียมส่ือสาร (Communication Satellite) 
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3.1 ดาวเทียมควาฟู่-1 (Kuafu-1) 

 
ภาพ : CAS    

ดาวเทียมควาฟู่ 1 มีเป้าหมายเพื่อท าความเข้าใจการเชื่อมต่อ
และกลไกการก่อตัวของปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนดวง
อาทิตย์ และศึกษาด้วยว่าพลังงานถูกส่งผ่านชั้นบรรยากาศ  
ต่าง ๆ ของดวงอาทิตย์อย่างไร และผลกระทบของเปลวไฟและ
วิวัฒนาการของการปลดปล่อยมวลโคโรนาได้รับผลกระทบจาก
สนามแม่เหล ็กส ุร ิยะอย ่างไร  ดาวเท ียมควาฟู่  1 ได ้รับ           
การออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างน้อย 4 ปี และสร้างข้อมูลได้
ประมาณ 500 กิกะไบต์ต่อวัน 

 

 

4.1 ดาวเทียมจีหนาน-01 (Jinan-01) 

 
ภาพ : CAS    

ดาวเทียมจี่หนาน-01 เป็นดาวเทียมควอนตัมระดับไมโคร-นา
โน ถูกออกแบบขึ้นเพื่อทดลองการกระจายกุญแจเข้ารหัสเชิง
ควอนตัม (QKD) แบบเรียลไทม์ ระหว่างดาวเทียมและสถานี
ภาคพื้นดิน และจัดท าภารกิจตรวจสอบยืนยันทางเทคนิค 
ดาวเท ียมจ ี ่หนาน -01 เป ็นผลงานการพ ัฒนาร ่วมโดย 
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน 
(USTC) สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS) และสถาบัน
เทคโนโลยีควอนตัมจีหนาน โดยมีการคาดการณ์ว่าดาวเทียมนี้
จะช่วยสนับสนุนการติดต่อสื่อสารเชิงควอนตัม และส่งเสริม
การพัฒนาความม่ันคงด้านข้อมูลของจีนต่อไป 

 

 

 

3. ดาวเทียมส ารวจดวงอาทิตย์ (Solar Observation Satellite) 

4. ดาวเทียมควอนตัม (Quantum Satellite) 
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ประเทศจีนมีการส่งดาวเทียมเพื่อท าการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีชนิดใหม่  ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น
ดาวเทียมในกลุ่ม Shijian-9 ที่ใช้ทดสอบการโคจรและท างานร่วมกันในระยะใกล้ระหว่างดาวเทียม (Formation 
Flying) จีนมีแผนที่จะพัฒนาดาวเทียมและยานอวกาศรุ่นใหม่ที่สามารถซ่อมแซมได้ในวงโคจร ดาวเทียมที่สามารถ
น ากลับมาใช้ใหม่ได ้และพัฒนาแขนหุ่นยนต์ส าหรับปฏิบัติงานในอวกาศ เช่นในระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 จีนได้
ทดสอบกลไกการจับของแขนหุ่นยนต์และการเติมเชื ้อเพลิงดาวเทียมในอวกาศโดย ใช้ยาน Aolong-1 และ 
Tianyuan-1 นอกจากนี ้ย ังประสบความส าเร็จในการทดสอบการปฏิบัต ิการงานในระยะใกล้  (Proximity 
Operation) ในวงโคจร GEOโดยดาวเทียม Shijian-17 ด้วย

5. ดาวเทียมส าหรับทดสอบเทคโนโลยีใหม่ ๆ (New Technology Satellite) 
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ภาพ : CFP 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ส านักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีน (The State Council Information 
Office of the People's Republic of China) เผยแพร่สมุดปกขาว “โครงการอวกาศของจีน : ทรรศนะ ปี 2021” 
(China’s Space Program: A 2021 Perspective) ได้สรุปถึงความคืบหน้าส าคัญนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2564 และ
ภารกิจหลักใน 5 ปีข้างหน้า เช่น การเตรียมความพร้อมทางเทคโนโลยีของจีนในการเก็บตัวอย่างจากดาวอังคารและ
ส่งกลับมายังโลก การส ารวจระบบดาวพฤหัสบดี และการส ารวจขอบเขตของระบบสุริยะ เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจของ
ประชาคมระหว่างประเทศเก่ียวกับภารกิจการบินอวกาศจีน 
 

 

สมุดปกขาว “โครงการอวกาศของจีน : ทัศนะ ปี 2021” (China’s Space Program: A 2021 Perspective)  
▶  http://www.cnsa.gov.cn/english/n6465645/n6465648/c6813088/content.html  
 

China’s Space Program: A 2021 Perspective, Jiang Hui (CNSA) 
▶  https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/stsc/2022/05_Chinas_Space_Program_A_2021_Pe 
   rspective.pdf 
 

สรุปผลส าเร็จและคาดการณ์ 5 ปีการบินอวกาศจีน (ภาษาไทย) 
▶  https://thai.cri.cn/20220319/148158a9-1828-91d3-c56e-a77cc5491278.html  

สมุดปกขาว “โครงการอวกาศของจีน : ทัศนะ ปี 2021” 

http://www.cnsa.gov.cn/english/n6465645/n6465648/c6813088/content.html
https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/stsc/2022/05_Chinas_Space_Program_A_2021_Perspective.pdf
https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/stsc/2022/05_Chinas_Space_Program_A_2021_Perspective.pdf
https://thai.cri.cn/20220319/148158a9-1828-91d3-c56e-a77cc5491278.html


 

 

32 วารสารวิทย์ไมตรไีทย-จีน เดือนธนัวาคม 2565 

 
 

                     
 

คณะนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรด้านอวกาศของจีน เผยแพร่ความท้าทายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
10 ประการ ส าหรับสาขาการบินในอวกาศ ประจ าปี 2565 ที ่การประชุมว่าด้วยอวกาศของจีน (China Space 
Conference)  หวังเวย ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศแห่งประเทศจีน 
(CASTC) กล่าวว่า การปฏิวัติเทคโนโลยีรอบใหม่ซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานใหม่  วัสดุใหม่ และความฉลาดทางดิจิทัล 
ก าลังยกระดับการขับเคลื่อนในภูมิทัศน์อวกาศระดับโลก โดยรายการความท้าทายเหล่านี้จะมีบทบาทสนับสนุนการวิจัย
ของจีนด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และความก้าวหน้าต่าง ๆ ในโครงการด้านวิศวกรรม รายการความท้าทายดังกล่าว 
ประกอบด้วย 
 

พลังงานจากพลวัตของจักรวาล (cosmic dynamics) 

การค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบท่ีอาศัยอยู่ได้และสัญญาณของสิ่งมีชีวิต 

เทคโนโลยีที่ส าคัญส าหรับระบบขนส่งอวกาศแบบกระสวย 

การสังเกตการณ์และการป้องกันดาวเคราะห์น้อยใกล้โลก 

การพัฒนาวัสดุสังเคราะห์แสงประดิษฐ์ส าหรับการยังชีพนอกโลก 

เทคโนโลยีการถ่ายโอนพลังงานสูงแบบไร้สายระยะไกล 

การก่อสร้างบนพื้นผิวดวงจันทร์โดยใช้ตะกอนฝุ่นหิน (regolith) 

การควบคุมเครื่องบินข้ามสื่อ 

การท างานร่วมบนกลุ่มดาวในอวกาศแบบอัตโนมัติและใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

10 ความท้าทายวิทยาศาสตร์ด้านการบินในอวกาศปี 2565 

https://www.xinhuathai.com/china/321802_20221122
https://www.xinhuathai.com/china/321802_20221122
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1. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ 
สถาบันทัศนศาสตร์ กลศาสตร์ขั้นสูงและฟิสิกส์แห่งฉางชุน สาธารณรัฐประชาชนจีน  
(Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, CAS) 
 

เมื ่อวันที ่ 14 ธันวาคม 2561 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) และสถาบัน         
ทัศนศาสตร์ กลศาสตร์ขั้นสูงและฟิสิกส์แห่งฉางชุน สาธารณรัฐประชาชนจีน  ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีส าหรับสร้างดาวเทียม พร้อมหารือการพัฒนาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ส าหรับดาวเทียม 
และสร้างดาวเทียมวิจัยขนาดเล็กน ้าหนักประมาณ 20-30 กิโลกรัม รวมถึงแผนขยายความร่วมมือในด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ในอนาคต อาทิ การพัฒนาอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ ระบบปรับสภาพตามแสง ส าหรับกล้องโทรทรรศน์ของหอดูดาว
แห่งชาติของไทย 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ     
แก่นักวิจัย วิศวกร บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษาระหว่างสองหน่่วยงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ส าหรับดาวเทียมและสร้างดาวเทียมวิจัย การฝึกอบรมด้านเทคนิค การประชุมทางวิชาการ ตลอดจนร่วมกันพัฒนา
เทคโนโลยีดาราศาสตร์ขั ้นสูงที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผลิตอุปกรณ์ส าหรับงานวิจัยของกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่  จัดตั้ง     
ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศร่วมกัน เป็นต้น องค์ความรู้ที่ได้จะน าไปต่อยอดสู่การพัฒนาดาวเทียมไทย
ในโครงการภาคีความร่วมมือพัฒนาความสามารถเทคโนโลยีอวกาศไทยในอนาคต 

 

 

ความร่วมมือด้านอวกาศไทย-จีน 
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2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ  
China-ASEAN BEIDOU/GNSS (Nanning) Center 
 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 China-ASEAN BEIDOU/GNSS (Nanning) Center มอบเครื่องอุปกรณ์

ติดตาม ก าหนดพิกัด และรับส่งข้อความสั้นผ่านสัญญาณดาวเทียม Beidou No.3 ให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

 

 

3. ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  
มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น และมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

เมื ่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
มหาว ิทยาล ัยอู ่ฮ ั ่น  และมหาว ิทยาล ัยบูรพา  ลงนามในบันทึกความเข ้าใจร ่วมกันขึ ้นใน Memorandum of 
Understanding among Wuhan University, P.R.China, Burapha University และGeo-Informatics and Space 
Technology Development Agency (Public Organization), Thailand on SCGI Master Program และมีพิธีเปิด
หลักสูตรอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 

หล ั กส ู ตรการศ ึกษาระด ับปร ิญญาโท  “ SCGI Master’s Program in Geo-Informatics and Space 
Technology (under the Supervision of the Sirindhorn Center for Geo-informatics (SCGI)”  มีวัตถุประสงค์
ในการสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 
โดยน าความรู ้เกี ่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศและภูมิภาค            
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลและงานวิจัย อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ภูมิภาคอย่างยั ่งยืน รวมถึงพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยให้เข้มแข็ง โดยเน้นด้าน Geo-Informatics เพื่อท าให้เกิด
นวัตกรรมระดับสากล และสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้จริง (รายละเอียดหลักสูตร ▶ http://scgi.gistda.or.th/) 

http://scgi.gistda.or.th/
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4. ความร่วมมือด้านอวกาศภายใต้องค์การความร่วมมือทางด้านอวกาศระหว่างประเทศในเอเชียแปซิฟิค  
(Asia Pacific Space Cooperation Organization : APSCO)  

 

 
 

จีนและไทย มีความร่วมมือด้านอวกาศภายใต้องค์การความร่วมมือทางด้านอวกาศระหว่างประเทศในเอเชีย   
แปซิฟิค เพื่อสร้างความร่วมมือในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ และการน าไปใช้ประโยชน์    
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ความร่วมมือด้านอวกาศภายใต้ APSCO ยังเป็นการใช้
ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากรทางปัญญา รวมถึงโอกาสในการ
เข้าร่วมโครงการด้านอวกาศที่ส าคัญของจีน กิจกรรมของ APSCO ที่ประเทศไทยเข้าร่วม ประกอบด้วยการพัฒนา
บุคลากรทางด้านอวกาศของประเทศสมาชิก และการเข้าร่วมและเป็นผู้น าโครงการที่ได้รับทุนสนันสนุนจาก APSCO 

ประเทศไทยส่งบุคลากรมาศึกษาด้านอวกาศ ณ ประเทศจีน ปัจจุบันส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 26 คน 
ปริญญาเอก 14 คน การบ่มเพาะบุคลากรด้านอวกาศรุ่นใหม่ เช่น โครงการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กโดยนักศึกษา 
(Student Small Satellite (SSS)) ร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย ประเทศไทยโดย ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมในโครงการนี้ในส่วนของการพัฒนาดาวเทียม SSS-2B 

ความร่วมมือด้านอวกาศจีน – ไทย 
โดย ดร.มานพ อ้อพิมาย ผู้อ านวยการฝ่ายการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการโครงการ (APSCO) 
▶  https://www.stsbeijing.org/contents/16597 

 

https://www.stsbeijing.org/contents/16597
https://www.stsbeijing.org/contents/16597
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China National Space Administration (CNSA) 
中国国家航天局 

http://www.cnsa.gov.cn/ 

 

CNSA เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการกิจการอวกาศภาคพลเรือน และความร่วมมือกับ
ต่างประเทศทางด้านอวกาศ ภารกิจหลักของ CNSA ได้แก่ ศึกษาและร่างนโยบายและกฏระเบียบส าหรับ
อุตสาหกรรมอวกาศ, ศึกษาและร่างแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ , จัดการและด าเนินการโครงการอวกาศ , 
อมุมัติและด าเนินการโครงการอวกาศเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ภาคพลเรือน , จัดการด้านความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนทางอวกาศกับต่างประเทศ รวมถึงเข้าร่วมในองค์กรระหว่างทางด้านอวกาศในฐานะตัวแทนของประเทศ 
หน่วยงานส าคัญที่อยู่ภายใต้ CNSA เช่น China Earth Observation System and Data Center, China Space 
Debris Observation and Data Application Center และ Lunar Exploration and Space Program Center 
เป็นต้น 

  

 

 

Chinese Academy of Sciences (CAS) 
中国科学院 

https://www.cas.cn/ 

 

สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences, CAS) เป็นสถาบันค้นคว้าวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์ (Natural Sciences) ที่เปรียบเสมือนคลังสมอง (Think Tank) ของประเทศ และถือได้ว่าเป็นองค์กร
วิจัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีนักวิจัยรวมกว่า 60,000 คน มีสถาบันวิจัยกระจายอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 100 แห่ง มีหลาย
สถาบันของ CAS ที่มีบทบาทไม่น้อยต่อการด าเนินงานทางกิจการอวกาศของจีน เช่น National Astronomical 
Observatory of China (NAOC), National Space Science Center (NSSC) และ Institute of Remote Sensing 
and Digital Earth (RADI) เป็นต้น 

องค์การอวกาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CNSA) 

สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS) 

หน่วยงานด้านอวกาศของจีน 
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บริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินอวกาศแห่งประเทศจีน 
China Aerospace Science and Technology Cooperation (CASC) 
中国航天科技集团公司 

http://www.spacechina.com/  
 

 

CASC เป็นหนึ่งในบรรษัทขนาดใหญ่ที ่รัฐเป็นเจ้าของ (State-Owned Enterprise, SOE) ที่ด าเนินงาน
ทางด้านกิจการอวกาศ บริษัทมีพนักงาน วิศวกร และช่างเทคนิครวมกว่าแสนชีวิต มีบริษัทลูกที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านในงานที่เกี ่ยวกับองค์ประกอบและระบบย่อยต่าง  ๆ ของเทคโนโลยีอวกาศจ านวนมากที่เรียกว่า 
Academy หน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี ได้แก่  

R&D and production complexes 

- China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT) 
- Academy of Aerospace Solid Propulsion Technology (AASPT) 
- China Academy of Space Technology (CAST) 
- Academy of Aerospace Liquid Propulsion Technology (AALPT) 
- Sichuan Academy of Aerospace Technology (SAAT) 
- Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST) 
- China Academy of Aerospace Electronics Technology (CAAET) 
- China Academy of Aerospace Aerodynamics (CAAA) 

Specialized companies 

- China Satellite Communications 
- China Great Wall Industry Corporation Limited (CGWIC) 
- China Aerospace International Holdings 
- Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology Co, Ltd. 
- China Spacesat Co. Ltd. 
- China Siwei Surveying and Mapping Technology Co, Ltd 
- China Aerospace Investment Holdings 

บริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินอวกาศแห่งประเทศจีน (CASC) 
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 สถาบันเทคโนโลยีจรวดขนส่งแห่งชาติจีน 
China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT) 
http://calt.spacechina.com/ 

หน่วยงานใหญ่ที่สุดที่ด าเนินการด้านการพัฒนาและจัดสร้างจรวดส่งดาวเทียม โดยเฉพาะ
จรวดในตระกูล Long Mach ของจีน นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องการ
จัดส่งนักบินอวกาศอีกด้วย 

 

สถาบันเทคโนโลยีอวกาศแห่งประเทศจีน 
China Academy of Space Technology (CAST) 
https://www.cast.cn/ 

หน่วยงานหลักของจีนที่ท าหน้าที่ออกแบบ พัฒนา และจัดสร้างตัวดาวเทียม ซึ่งมีบริษัทและ
สถาบันปลีกย่อยลงไปอีกมากมายที่เชี ่ยวชาญในแต่ละระบบของดาวเทียม  เช่น Beijing 
Institute of Control Engineering มีหน้าวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัด, ระบบน าร่องและ
ระบบควบคุมการวางตัวและต าแหน่ง  (Attitude and Orbit Control) ในวงโคจรของ
ดาวเทียม เป็นต้น CAST มีได้มีความร่วมในการจัดสร้างดาวเทียมสื่อสารให้กับหลายประเทศ 
เช่น เนเธอร์แลนด์ เยอรมันน ีและ ปากีสถาน เป็นต้น 

 

สถาบันเทคโนโลยีอวกาศแห่งเซ่ียงไฮ้ 
Shanghai Academy of Space Technology (SAST) 
http://www.sast.cn/ 

บริษัทลูกขนาดใหญ่ของ CASC ที่มีพนักงานกว่า 16,800 คน มีภารกิจหลากหลายครอบคลุม
ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ ทั้งการวิจัยออกแบบและจัดสร้างดาวเทียมโดยเฉพาะดาวเทียม
ส ารวจโลก (EO) ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ดาวเทียมที่ใช้เทคโนโลยี SAR รวมถึงระบบย่อยและ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของดาวเทียม ระบบจอดเทียบของยานและสถานีอวกาศ นอกจากนี้แล้ว 
SAST ยังประสบความส าเร็จในการพัฒนาจรวดบางรุ่นด้วย เช่น จรวดชนิดเชื้อเพลิงเหลว 
Long March 4 

 

บริษัท ไชน่า เกรท วอลล์ อินดัสทรี คอร์ปอเรช่ัน 
China Great Wall Industry Cooperation (CGWIC) 
บริษัทลูกของ CASC ที่ท าหน้าที ่ในการท าธุระกรรมเกี ่ยวการขายและการท าสัญญากับ
ต่างประเทศ 
 

บริษัทในสังกัดของ CASC 
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ศูนย์ทรัพยากรข้อมูลดาวเทียมและการประยุกต์ใช้ 
Center for Resources Satellite Data and Applications (CRESDA) 
https://www.cresda.com/ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการน าภาพถ่ายดาวเทียมส ารวจมาประยุกต์ใช้งาน ครอบคลุม
ตั ้งแต่การวางแผนงาน การน าเสนอโครงการ การจัดเก็บ ประมวลผล วิเคราะห์ และส่ง
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพให้กับรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 
  

China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC)  
中国航天科工集团有限公司 

http://www.casic.cn/ 
 

 

บรรษัทขนาดใหญ่ที่รัฐเป็นเจ้าของ (SOE) ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของจีน CASIC 
มีพนักงานหลักแสนคนและมีบริษัทลูก, หน่วยงานวิจัยออกแบบ โรงงานผลิต และส านักงานด าเนินธุรกิจที่อยู่ภายใต้
มากมายเช่นเดียวกับ CASC บริษัทหลักที่ท าหน้าที่ในการจัดจ าหน่ายและท าสัญญากับต่างประเทศของ CASIC คือ 
China Precision Machinery Import-Export Company ภารกิจส่วนใหญ่ของ CASIC จะเกี่ยวของกับเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ แต่บริษัทก็ด าเนินงานทางด้านเทคโนโลยีดาวเทียมด้วย หนึ ่งในหน่วยงานลูกของ CASIC คือ 
Academy of Information Technology จะเชี ่ยวชาญในเรื ่องการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก เช่นดาวเทียม 
Hangtian-Tsinghua-1 ที่มีน ้าหนักเพียง 50 กิโลกรัมที่ปฏิบัติภารกิจในวงโคจร SSO นอกจากนี้ CASIC ยังพัฒนา
จรวดปล่อยดาวเทียมโดยใช้เชื ้อเพลิงชนิดแข็ง  (Solid-Fueled Propulsion System) เช ่น จรวด Kuaizhou           
ที่ออกแบบส าหรับบรรทุกดาวเทียมขนาดเล็กไปยังวงโคจร LEO และ GTO ด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมด้านการบินและอวกาศของจีน (CASIC) 
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1. One Space Technology Company  

ก่อตั้งในปี พ.ศ.2558 ด าเนินธุรกิจมุ่งเน้นไปที่ 3 แขนงหลัก ได้แก่ การให้บริการส่งดาวเทียม (โดยจรวดตระกูล 
M-Series) ในเชิงพานิชย์, การให้บริการแพลทฟอร์มทดสอบระบบดาวเทียมก่อนใช้งานจริงในอวกาศ  (Flight Test 
Platform), และจ าหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อน (Propulsion System) ของดาวเทียม นอกจากนี้
บริษัทยังมีแผนงานที่จะด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับดาวเทียมขนาดเล็กด้วย 

 

2. LandSpace Technology Cooperation  

ก่อตั้งในปี พ.ศ.2558 ด าเนินธุรกิจทางด้านการวิจัยพัฒนาจรวดส่งดาวเทียมโดยมุ่งเน้นจรวดชนิดเชื้อเพลิง
เหลวขนาดเล็ก และให้บริการส่งดาวเทียมข้ึนสู่วงโคจรแบบประหยัด (Low-Cost Commercial Launch) 

 

3. Chang Guang Satellite Technology Company  

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2557 เป็นบริษัทเอกชนแห่งแรกของจีนที่ด าเนินการกิจการทางด้านดาวเทียมถ่ายภาพ 
(Remote Sensing Satellite) และจ าหน่ายภาพถ่ายดาวเทียมในเชิงพานิชย์ บริษัทรับด าเนินการวิจัยพัฒนาและ
จ าหน่ายระบบต่าง ๆ ของดาวเทียมส ารวจ และระบบ UAV (Unmanned Arial Vehicle) ด้วย ซึ่งรวมถึงระบบติดตาม
และควบคุมจากภาคพ้ืนดิน บริษัทมีดาวเทียมส ารวจตระกูล Jilin ที่สามารถภาพถ่ายความละเอียดสูง โดยดาวเทียมดวง
แรกคือ Jilin-1A เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 

 

4. Beijing PieSat Technology Company  

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2551 มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและการประยุกต์ใช้งาน 
บริษัทให้บริการเชิงพานิชย์เกี่ยวกับระบบแผนที่และข้อมูล GIS (Geographic Information System) มีผลิตภัณฑ์ เช่น 
โปรแกรม PIE (Pixel Information Expert) ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลภาพอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษย์ (Artificial Intelligence) และ โปรแกรม PIE-Map ที่มีความแม่นย าสูงและสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูล
น าร่องของดาวเทียม Beidou ได้ 

 

หน่วยงานเอกชนท่ีโดดเด่น 
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กิจการอวกาศเป็นกิจการที่เกี ่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง        

ที่สามารถน าไปใช้ได้ทั้งส าหรับภารกิจการป้องกันประเทศและการประยุกต์ใช้งานในภาคพลเรือน (Dual-Use System) 
เช่นเดียวกับกิจการอื่นๆ เช่น กิจการการบิน การต่อเรือ และการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น ซึ่งรัฐบาล
จ ีนม ีหน ่ วยงาน ค ื อ  State Administration for Science, Technology and Industry for National Defense 
(SASTIND) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวง Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) ท าหน้าที่ก ากับดูแล
กิจการลักษณะดังกล่าว โดยมีหน้าที่ตั้งแต่การร่างแนวนโยบาย ออกกฏหมายและข้อบังคับ และติดตามการด าเนินงาน 
ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการการวิจัยและพัฒนา การจัดการโครงการ การจัดจ าหน่าย รวมไปถึ งการน าไปใช้
ประโยชน์ หน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจของ SASTIND มีอยู ่ด้วยกันหลายสาขา รวมถึง China National Space 
Administration และ China Atomic Energy Authority 

 
 

ข้อมูลหน่วยงานด้านอวกาศของจนี โดย ดร.มานพ อ้อพิมาย  
ผู้อ านวยการ ฝ่ายการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจดัการโครงการ 
องค์การความร่วมมือทางด้านอวกาศระหว่างประเทศในเอเชียแปซิฟิค (APSCO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

การก ากับดูแลกิจการอวกาศ 
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ล าดับ รายช่ือมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ ที่ตั้ง 

1 Chinese Academy of Sciences https://www.cas.cn/ ปักก่ิง 

2 University of Chinese Academy of Sciences https://www.ucas.ac.cn/ ปักก่ิง 
3 Beihang University https://www.buaa.edu.cn/ ปักก่ิง 

4 Northwestern Polytechnical University https://www.nwpu.edu.cn/ ซีอาน 

5 Harbin Institute of Technology http://www.hit.edu.cn/ ฮาร์บิน 
6 Beijing Institute of Technology https://www.bit.edu.cn/  ปักก่ิง 

7 
Nanjing University of Aeronautics and 

Astronautics 
https://www.nuaa.edu.cn/ หนานจิง 

8 Tsinghua University https://www.tsinghua.edu.cn/ ปักก่ิง 

9 Shenyang Aerospace University https://www.sau.edu.cn/ เสิ่นหยาง 
10 Shanghai Jiaotong University https://www.sjtu.edu.cn/ เซี่ยงไฮ้ 

11 Nanjing University of Science and Technology https://www.njust.edu.cn/ หนานจิง 

12 Xi'an Jiaotong University http://www.xjtu.edu.cn/ ซีอาน 
13 Peking University https://www.pku.edu.cn/ ปักก่ิง 

14 Zhejiang University https://www.zju.edu.cn/ เจ้อเจียง 
15 Wuhan University https://www.whu.edu.cn/ อู่ฮ่ัน 

หมายเหตุ : รายชือ่มหาวิทยาลัยดังกล่าว เป็นรายชือเพียงบางส่วน นอกจากนี้ยงัมีมหาวิทยาลัยด้านอวกาศอื่น ๆ อกีที่ไม่ได้กล่าวถึง 

 

 

การสัมมนา Way Forward “เรียนต่อจีนด้านอวกาศ” 
พูดคุยแลกเปลี่ยนการเรียนด้านกฎหมายอวกาศ ด้านการส ารวจข้อมูลระยะไกล  
หลักสูตร SCGI Master Program เป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของจีน 
และเส้นทางและโอกาสการท างานในด้านอวกาศ โดยนักศึกษาไทยในจีน 
▶  https://www.stsbeijing.org/contents/15511 
▶  https://youtu.be/lAi1Ghxe928 
 

รายช่ือมหาวิทยาลัยด้านการบินและอวกาศ 
 

https://www.stsbeijing.org/contents/15511
https://youtu.be/lAi1Ghxe928
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 ท่าอวกาศยาน  Jiuchuan Satellite Launch Center ต ั ้ งอย ู ่ ในมณฑล
มองโกเลียใน (Inner Mongolia)  ท่าอวกาศยานนี้หลัก ๆ จะรองรับภารกิจ
อวกาศในวงโคจร LEO มีจรวดที่ปล่อยจากท่าอวกาศยานนี้ คือ LM-2C, 
LM-2D, LM-4, CZ-11 รวมถึงจรวด LM-2F ส าหรับภารกิจส่งนักบินอวกาศ  

 

 

 

  

ท่าอวกาศยาน Taiyuan Satellite Launch Center ตั้งอยู่ในมณฑลชานซี 
(Shanxi) ท่าอวกาศยานนี้ หลัก ๆ จะรองรับภารกิจอวกาศในวงโคจร SSO 
(Sun-Synchronous Orbit) โดยเฉพาะส  าหร ับดาวเท ียม  ส  ารวจและ
ดาวเทียมส าหรับศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มีจรวดที่ปล่อยจากท่าอวกาศยานนี้ 
คือ LM-1D, LM-2C/SD, LM-4A, LM-4B and LM-4C, LM-6 

 

 

 

  

ท่าอวกาศยาน Xichang Satellite Launch Center ตั้งอยู่ในมณฑลเสฉวน 
(Sichuan) ท่าอวกาศยานนี้ หลัก ๆ จะรองรับภารกิจอวกาศในวงโคจร GEO 
โดยเฉพาะส าหรับดาวเทียมสื่อสารและดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ดาวเทียมน า
ร่อง Beidou ก็ส่งจากท่าอวกาศยานนี้ด้วย มีจรวดที่ปล่อยจากท่าอวกาศ
ยานนี้ คือ LM-2C, LM-2E, LM-3A, LM-3B, LM-3C, LM-8 

 

 

 

  

ท่าอวกาศยาน Wenchang Spacecraft Launch Center ตั้งอยู่ในมณฑล
ไหหล า (Hainan) ท่าอวกาศ ยานนี้หลัก ๆ จะรองรับภารกิจส่งนักบินอวกาศ
และการส ารวจอวกาศ เช่นส ารวจดวงจันทร์และดาวอังคาร มีจรวดที่ปล่อย
จากท่าอวกาศยานนี้ คือ LM-5, LM-7 คาดว่าจรวดขนาดใหญ่ที ่จะมีใน
อนาคต เช่น LM-9 ก็จะใช้ท่าอวกาศยานนี้ด้วย 

การจัดต้ังและการบริหารท่าอวกาศยาน 
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ภาพ : CGTN, cnsphoto  

ทั้งนี้ ประเทศจีนมีระบบโครงข่ายสื่อสารเพ่ือติดตามเส้นทางการโคจรและส่งชุดค าสั่งระหว่างสถานีภาคพ้ืนดิน
กับตัวจรวดหรือดาวเทียม (Telemetry, Tracking and Command System, TT&C) ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ โดยมีสถานี
หลักอยู่ที่ซีอาน (Xian Satellite Tracking and Control Center), ที่ปักกิ่ง (Beijing Space Flight Command and 
Control Center) รวมทั้งสถานีบนเรือ (China Satellite Maritime Tracking and Control) ที่มีอยู่ทั้งในมหาสมุทร
แปซิฟิก แอตแลนติก และอินเดีย รวมถึงสถานีรับส่งสัญญาณในต่างประเทศเช่นที่ Kiruna ประเทศสวีเดน นอกจากนี้
แล้วประเทศจีนยังมีระบบติดต่อสื ่อสารส าหรับติดตามยานที่โคจรลึกไปในอวกาศ (Deep-Space Network) ที่
ครอบคลุม โดยมีสถานีที่เมือง ปักกิ่ง, แคชการ์ (Kashgar), คุนหมิง (Kunming), ชิงเต่า (Qingdao), และ เจียมู่ซื่อ 
(Jiamusi) รวมถึงสถานีที่อยู่ในต่างประเทศ เช่น นามีเบีย และ อาร์เจนตินา ด้วย 
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