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นับถอยหลัง

ในสำยตำนักวิทยำศำสตร์จรวด คุณคือตัวปัญหำ คุณคือเคร่ืองจักรที ่

น่ำร�ำคำญที่สุดในชีวิตที่เขำหรือเธอจะต้องรับมือด้วย คุณกับเมตำบอลิซึม 

อนัผนัผวน <metabolism หมำยรวมถึงปฏิกิริยำเคมีท้ังหมดท่ีเกิดขึน้ในเซลล์

สิง่มีชวิีตเพือ่รองรับกำรมีชวีติอยู่> ควำมจ�ำกระจ้อยร่อย และสรีระท่ีแตกต่ำง

กันนับล้ำนแบบ คุณคือสิ่งคำดเดำไม่ได้ ไม่เสถียร ใช้เวลำหลำยสัปดำห์กว่ำ

จะซ่อมเสร็จ วิศวกรต้องคิดหนักเร่ืองน�้ำ ออกซิเจน และอำหำรท่ีคุณต้อง

บรโิภคในอวกำศ กังวลว่ำต้องใช้เชือ้เพลิงเพิม่อกีเท่ำไรในกำรส่งค็อกเทลกุ้ง

กับทำโก้เนือ้อำบรงัสขีองคุณขึน้ไปด้วย เซลล์แสงอำทิตย์หรือหวัฉดีผลักดัน 

(thruster nozzle) นัน้แน่วแน่และไม่เรียกร้องอะไร มันไม่ขบัถ่ำยหรือตืน่กลัว

หรอืตกหลมุรกัผูบ้งัคบักำร มนัไม่มอีตัตำ ส่วนประกอบในโครงสร้ำงของมนั

ไม่พังทลำยต่อให้ไร้ซึ่งแรงโน้มถ่วง และมันไม่ต้องนอนก็ท�ำงำนได้ดี

ในสำยตำฉนั คณุคือสิง่ดีทีสุ่ดทีเ่คยเกดิขึน้กับวิทยำศำสตร์จรวด มนุษย์

คือเครื่องจักรที่ท�ำให้ควำมพยำยำมทั้งหมดนี้น่ำทึ่งไม่รู้จบ กำรน�ำสิ่งมีชีวิต
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ซึ่งอวัยวะทุกส่วนวิวัฒน์มำเพื่อค�้ำจุนให้มันมีชีวิตและเฟื่องฟูในโลกที่มี

ออกซิเจน แรงโน้มถ่วง และน�้ำ ไปสู่สถำนกำรณ์ที่จะแขวนสิ่งมีชีวิตนั้นใน

แดนแห้งแล้งแห่งอวกำศนำนนับเดือนหรือนับปี เป็นกิจกรรมท่ีวิตถำรแต่

แสนอัศจรรย์ ทุกสิ่งที่เรำเห็นเป็นเร่ืองปกติธรรมดำบนดำวเครำะห์โลกจะ

ต้องคิดใหม่ เรียนรู้ใหม่ และฝึกฝนใหม่ ผู้ใหญ่ท้ังชำยและหญิงต้องเรียนรู้

วิธีเข้ำห้องน�้ำ ลิงชิมแปนซีถูกจับใส่ชุดนักบินและยิงข้ึนสู่อวกำศ จักรวำล

แห่งอวกำศสังเครำะห์ถูกปลูกสร้ำงขึ้นบนดำวเครำะห์โลก แคปซูลที่ไม่เคย

ยิงขึ้นฟ้ำเลย หอผู้ป่วยที่คนสุขภำพดีนอนหงำยอยู่เป็นเดือนๆ เพื่อจ�ำลอง

สถำนกำรณ์แรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์ ห้องแล็บทดลองกำรกระแทกที่ซึ่งศพถูก

ปล่อยลงสู่พื้นโลกเพื่อจ�ำลองกำรลงจอดในน�้ำ

รำวสองปีก่อน เพื่อนของฉันคนหนึ่งที่นำซำท�ำงำนบำงอย่ำงอยู่ท่ี

อำคำร 9 ในศูนย์อวกำศจอห์นสัน (Johnson Space Center) นี่คืออำคำรที่

มีสิ่งจ�ำลองรำวห้ำสิบชิ้น ทั้งโมดูล <module หมำยถึงส่วนของยำนอวกำศ

ท่ีสำมำรถปฏิบัติกำรได้เองอย่ำงเป็นเอกเทศจำกส่วนอื่น> ห้องควบคุม 

ควำมดัน <airlock ห้องส�ำหรับเดินทำงระหว่ำงสถำนที่ท่ีมีระดับควำมดัน 

แตกต่ำงกัน เช่น ระหว่ำงภำยในตัวยำนกบัอวกำศนอกตวัยำน> ประต ู<hatch  

หมำยถึงประตูในยำนหรือสถำนีอวกำศ> แคปซูล <capsule ห้องแคบๆ ที่

มนุษย์อวกำศอยู่ข้ำงใน> เรอเน (Rene) ได้ยิงเสียงโครมครำมเป็นพักๆ มำ

หลำยวันแล้ว สุดท้ำยเขำก็เลยไปหำว่ำมันคืออะไร “ชำยผู้น่ำสงสำรสวมชุด

อวกำศวิ่งอยู่บนสำยพำน ห้อยต่องแต่งลงมำจำกอุปกรณ์ซับซ้อนบ๊ิกเบ้ิม

เพื่อจ�ำลองแรงโน้มถ่วงของดำวอังคำร รำยล้อมด้วยคลิปบอร์ด นำฬิกำจับ

เวลำ หูฟัง และสำยตำเปี่ยมแววกังวล” ระหว่ำงอ่ำนอีเมลฉบับนี้จำกเขำ ฉัน

ก็ถึงบ้ำงอ้อว่ำ จริงๆ แล้วในบำงมุม เรำก็ไปเยือนอวกำศได้โดยไม่ต้องออก

จำกพื้นโลก อย่ำงน้อยก็อวกำศสมมติเวอร์ชันเหนือจริง ซึ่งนั่นก็คือท่ีที่ฉัน

อยู่ตลอดสองปีที่ผ่ำนมำ
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ในบรรดำเอกสำรและรำยงำนหลำยล้ำนหน้ำกระดำษท่ีเกิดจำกกำรไปเยอืน

ดวงจันทร์คร้ังแรก ไม่มีอะไรบอกเรำได้ดีกว่ำรำยงำนสิบเอ็ดหน้ำซึ่งน�ำ

เสนอในงำนประจ�ำปีคร้ังท่ีย่ีสิบหกของสมำคมธัชวิทยำแห่งอเมริกำเหนือ  

อย่ำงน้อยก็ในสำยตำฉัน “ธัชวิทยำ” (vexillology) หมำยถึงกำรศึกษำธง 

ไม่ได้มีอะไรยำกเหมือนชื่อของมัน แต่ในกรณีนี้อำจไม่แน่ก็ได้ รำยงำนนี ้

ใช้ชื่อ “ดินแดนที่ไม่มีธงใดเคยเยือน: มิติด้ำนกำรเมืองและเทคนิคกำรปักธง

บนดวงจันทร์”

มันเร่ิมต้นจำกกำรประชุมหลำยคร้ัง ห้ำเดือนก่อนที่ยำนอพอลโล 11 

(Apollo 11) จะเหินฟ้ำ สมำชกิ “คณะกรรมกำรว่ำด้วยกิจกรรมเชงิสัญลักษณ์

ส�ำหรับกำรลงจอดบนดวงจนัทร์คร้ังแรก” ซึง่ถกูแต่งตัง้สดๆ ร้อนๆ มำรวมตวั

กันถกว่ำเหมำะสมเพยีงใดทีจ่ะปักธงบนพืน้ผวิดวงจนัทร์ สนธสิญัญำอวกำศ

ซ่ึงสหรัฐอเมริกำร่วมลงนำมด้วยนัน้ห้ำมกำรกระท�ำใดๆ ท่ีอ้ำงอธปิไตยเหนอื 

เทหวัตถุ เป็นไปได้ไหมที่สหรัฐฯ จะปักธงในทำงที่ไม่ดูเหมือนก�ำลัง “ฮุบ 

ดวงจันทร์มำเป็นของชำติ” อย่ำงที่สมำชิกคณะกรรมกำรคนหนึ่งว่ำไว้ คณะ

กรรมกำรพิจำรณำแผนสองที่จะใช้ชุดธงขนำดจิ๋วของทุกประเทศแทน ซึ่ง

ภำพในโทรทัศน์จะดูแย่กว่ำเยอะ สดุท้ำยแผนนีก็้ถกูปัดตกไป ธงชำตอิเมรกัิน

จะปลิวไสวบนดวงจันทร์

แต่ก่อนที่ธงจะปลิวได้ก็ต้องใช้ควำมช่วยเหลือจำกฝ่ำยบริกำรทำง

เทคนิคของนำซำ เพรำะธงย่อมปลิวไม่ได้ถ้ำไม่มีลม ดวงจันทร์ไม่มี 

ชั้นบรรยำกำศอะไรเลย ดังนั้นจึงไม่มีลม และถึงแม้ว่ำมันจะมีแรงโน้มถ่วง

เพียงหนึ่งในหกของแรงโน้มถ่วงบนโลก แต่นั่นก็พอแล้วท่ีจะท�ำให้ผืนธงลู่

หลุบลงมำอย่ำงน่ำขำยหน้ำ ฉะนั้นแล้ว แท่งขวำงจึงถูกดำมติดกับเสำธง 

และเย็บขอบธงด้ำนบนเพิ่ม ทีนี้แถบดำวก็จะดูเหมือนปลิวไสวในสำยลม 

ได้แล้ว – สมจริงมำกพอจะจดุประกำยเสยีงองึม่ีสบืมำอกีหลำยทศวรรษว่ำกำร

ไปดวงจันทร์น่ะเหลวไหลทั้งเพ แม้ว่ำในควำมจริงมันจะห้อยลงมำ ดูเหมือน 

ม่ำนรักชำติอันด้อยค่ำมำกกว่ำธง

ยงัมีควำมท้ำทำยอกีหลำยประกำรรออยู ่คณุจะยัดเสำธงเข้ำไปในพืน้ท่ี
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คับแคบและอัดแน่นของยำนที่จะร่อนลงดวงจันทร์ได้อย่ำงไร วิศวกรถูกสั่ง

ให้ออกแบบเสำธงและแท่งขวำงที่หดได้ กระนั้นแล้วก็ยังไม่มีที่ ชุดต่อธง 

ดวงจันทร์ (Lunar Flag Assembly) ซึ่งกลำยเป็นสมญำของธง เสำธง และ

แท่งขวำง จะต้องติดตั้งอยู่ด้ำนนอกยำน แต่นั่นก็หมำยควำมว่ำมันจะต้อง

ทนควำมร้อนกว่ำ 1,090 องศำเซลเซยีสทีป่ล่อยออกมำจำกเคร่ืองยนต์ขำลง 

ที่อยู่ใกล้ๆ ได้ ทีมออกแบบทดสอบหลำยคร้ัง ธงหลอมละลำยที่อุณหภูมิ

รำว 150 องศำเซลเซียส พวกเขำเรียกฝ่ำยโครงสร้ำงและกลศำสตร์มำช่วย 

จึงได้กล่องพิทักษ์ธงท�ำจำกอะลูมิเนียม เหล็กกล้ำ และฉนวนกันควำมร้อน 

เทอร์โมเฟลกซ์หลำยชั้น

ในขณะท่ีธงดูเหมือนจะพร้อมแล้วในท่ีสุด บำงคนก็พูดขึ้นมำว่ำ

มนษุย์อวกำศจะไม่ค่อยมีแรงก�ำมือและเคล่ือนไหวได้จ�ำกัดเพรำะชดุอวกำศ

แบบรักษำควำมดันทีใ่ส่  นกับินจะดึงชดุต่อธงออกมำจำกกล่องด้ำนนอกยำน

ได้หรือเปล่ำ หรือว่ำจะยืนเก้ๆ กังๆ คว้ำน�้ำเหลวภำยใต้สำยตำหลำยล้ำนคู่ 

กันแน่ พวกเขำเอื้อมมือได้มำกพอจะยืดส่วนที่หดเอำไว้ออกมำไหม มีวิธี

เดียวเท่ำนั้นที่จะรู้ ทีมงำนสร้ำงชุดต่อธงต้นแบบ เรียกทีมมนุษย์อวกำศมำ

ซ้อมต่อธงหลำยรอบในสถำนกำรณ์จ�ำลอง

สุดท้ำย วันที่เฝ้ำรอก็มำถึง ธงถูกเก็บลงกล่อง (ในขั้นตอนสี่ขั้นที่ดูแล

โดยหัวหน้ำทีมควบคุมคุณภำพ) และติดตั้งบนผิวยำน (อีกสิบเอ็ดขั้นตอน) 

จำกนั้นมันก็บินไปดวงจันทร์ ท่ีซึ่งแท่งขวำงดันยืดออกมำได้ไม่หมด และ

ดินบนพื้นผิวดวงจันทร์ก็แข็งโป๊กเสียจนนีล อำร์มสตรอง (Neil Armstrong)  

ปักธงได้ลึกไม่เกิน 15-20 เซนติเมตร ท�ำให้เก็งกันว่ำธงน่ำจะถูกควำมแรง

ของเครื่องยนต์พัดหลุดทันทีที่ยำนส่วนบนทะยำนขึ้น

ยินดีต้อนรับสู่อวกำศ ไม่ใช่อวกำศแบบที่คุณเห็นในจอทีวี ท้ังเสี้ยว

ควำมส�ำเร็จและโศกนำฏกรรม แต่เป็นเส้ียวที่อยู่ตรงกลำง เร่ืองข�ำขัน

เล็กๆ และชัยชนะประจ�ำวัน สิ่งท่ีดึงดูดให้ฉันสนใจกำรส�ำรวจอวกำศไม่ใช่

เร่ืองรำววีรกรรมและกำรผจญภัย แต่เป็นกำรด้ินรนที่เป็นมนุษย์มำกๆ 

และบำงคร้ังก็บ้ำบอคอแตก มนุษย์อวกำศอพอลโลกังวลว่ำเขำจะท�ำให้
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สหรัฐอเมริกำแพ้กำรแข่งเยือนดวงจันทร์เพรำะอ้วกออกมำในเช้ำวันที่

ต้องเดินท่องอวกำศ ส่งผลให้ต้องคุยกันว่ำจะเล่ือนไปก่อนไหม ส่วนยูริ  

กำกำริน (Yuri Gagarin) มนุษย์คนแรกที่ข้ึนสู่อวกำศ ก็หวนนึกถึงวันที่

เขำเดินพรมแดงต่อหน้ำประธำนคณะกรรมกำรกลำงพรรคคอมมิวนิสต์

แห่งสหภำพโซเวียต ท่ำมกลำงเสียงเชียร์ของคนนับพันนับหม่ืน ทันใด

นั้นเขำก็สังเกตเห็นว่ำเชือกรองเท้ำหลุด จำกนั้นก็คิดอะไรไม่ออกนอกจำก

เรื่องนี้ หลังโครงกำรอพอลโลปิดฉำกลง เหล่ำมนุษย์อวกำศก็ถูกสัมภำษณ์

เพื่อขอควำมเห็นหลำกหลำยหัวข้อ ค�ำถำมข้อหนึ่งถำมว่ำ ถ้ำหำกเพื่อน

มนุษย์อวกำศเกิดตำยขึ้นมำนอกยำนระหว่ำงเดินท่องอวกำศ คุณควรจะ

ท�ำอย่ำงไร? ค�ำตอบหนึ่งเขียนว่ำ “ตัดสำยทิ้งเขำไป” ทุกคนเห็นด้วย ควำม

พยำยำมท่ีจะดึงศพคืนมำอำจท�ำให้ชวีตินกับินคนอืน่ตกอยู่ในอันตรำย มีแต่ 

คนที่มีประสบกำรณ์ตรงกับควำมล�ำบำกแสนสำหัสในกำรแต่งชุดรักษำ 

ควำมดันเข้ำยำนอวกำศคับแคบถึงจะพูดประโยคนี้ได้อย่ำงเด็ดเด่ียว มีแต่

คนทีเ่คยล่องลอยเป็นอสิระท่ำมกลำงเอกภพเวิง้ว้ำงไร้ขอบเขตถงึจะเข้ำใจดี

ว่ำกำรท�ำพธิศีพในอวกำศนัน้มิใช่กำรดูหม่ิน แต่เป็นกำรให้เกียรตไิม่ต่ำงจำก 

กำรท�ำพิธีศพให้ลูกเรือกลำงทะเล ทุกสิ่งในวงโคจรกลับหัวกลับหำง ดำวตก

พุง่ผ่ำนใต้ตวัเรำ และดวงอำทติย์กข้ึ็นกลำงดึก กำรส�ำรวจอวกำศในบำงมุมก็

คอืกำรส�ำรวจว่ำควำมเป็นมนษุย์หมำยถึงอะไร คนเรำจะยอมสละควำมปกติ

ในชีวิตได้แค่ไหน ได้นำนเพียงใด และมันส่งผลอย่ำงไรต่อพวกเขำ

ในกำรค้นคว้ำช่วงแรกๆ ฉันพบเหตุกำรณ์หนึ่งซึ่งสรุปรวบยอดในตัว

มันเองว่ำท�ำไมประสบกำรณ์ของมนุษย์อวกำศจึงน่ำอัศจรรย์ส�ำหรับฉัน 

เหตุกำรณ์นี้เกิดข้ึนหลังจำกที่ยำนเจมิไน VII (Gemini VII) ปฏิบัติภำรกิจ

ไปได้สี่สิบนำทีในชั่วโมงที่แปดสิบแปด มนุษย์อวกำศนำมจิม โลเวลล์ (Jim 

Lovell) ก�ำลังเล่ำให้ศูนย์ควบคุมกำรบิน (mission control) ฟังว่ำเพิ่งบันทึก

ภำพอะไรได้บนแผ่นฟิล์ม – “พระจันทร์เต็มดวงสวยงำมทำบทับท้องฟ้ำ

ด�ำมืดและร้ิวเมฆในชั้นบรรยำกำศของดำวโลกด้ำนล่ำง” บันทึกปฏิบัติกำร 

ถอดเทปไว้อย่ำงนี้ หลังจำกเงียบไปครู่หนึ่ง เพื่อนนักบิน แฟรงก์ บอร์แมน 


