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แนะน ำ NASA App 

ร.อ. ปิยพล  อนุพุทธางกูร 

นักวิชาการ สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 

 

 ปัจจุบันมี application บนมือถือหรือ tablet ออกมามากมายที่ช่วยอ านวยความสะดวกแก่เราในการ

เรียนรู้วิทยาการในสาขาต่าง ๆ   หนึ่งใน application นั้นเป็น application ที่สามารถ download มาใช้ได้

ฟรี  เป็น application เกี่ยวกับดาราศาสตร์และอวกาศที่มีชื่อว่า NASA App ขององค์การนาซา ซึ่งมีทั้งใน 

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

application นี้แสดงในรูปที่ 1    application นี้ให้ข้อมูลล่าสุดจ านวนมากจากองค์การนาซา รวมถึงภาพ วีดิ

ทัศน์ตามค าขอ  รายการโทรทัศน์ของนาซา สารสนเทศเกี่ยวกับภารกิจของยานต่าง ๆ  ข่าวและสารคดี  ทวีต

ล่าสุด  ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการเห็นสถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station, ISS) การ

ติดตามดาวเทียม รายการวิทยุ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย  

                                  

     

 

 

 

 

 

 

   

รูปที่ 1 โลโก้ของ NASA App 

เมื่อเปิด application ขึ้นมาในครั้งแรกจะมีข้อตกลงใน

การใช้โปรแกรม เหมือนกับที่พบในโปรแกรมอ่ืน ๆ ให้เรากด 

Accept จากนั้นจะเข้าหน้าแรกซึ่งมีหัวข้อย่อยให้เลือกอยู่ 9 

รายการ ได้แก่ ภารกิจ (Missions) รูปภาพ (Images) วีดิทัศน์ 

(Videos) ทวีต (Tweets) โทรทัศน์และวิทยุ (TV & Radio) ข่าว

และสารคดี (News & Features) ศูนย์อวกาศ (Centers) 

เนื้อหาที่ให้ความส าคัญเป็นพิเศษ (Features) และแผนงาน 

(Programs)   โดยภาพประกอบของแต่ละหัวข้อย่อยจะขึ้นแบบ

สุ่ม อาจจะไม่เหมือนดังที่แสดงในรูปที่ 2 

 

รูปที่ 2 หน้าแรกของ NASA App 
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ซ่ึงแต่ละรายการเราสามารถกดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ เช่น ถ้าเลือก QuickSCAT จะขึ้นหน้าถัดไปดังรูปที่ 4  

 

 เมื่อเราย้อนกลับไปหน้าแรกแล้วเลือกดูที่ Images เราจะได้หน้าถัดไปที่แสดงรูปภาพต่าง ๆ มากมาย 

ตัวอย่างของหน้าที่แสดงรูปภาพแสดงในรูปที่ 5  โดยรูปใหม่จะมีแถบคาดเขียนค าว่า New    

 

เมื่อเลือกที่ภารกิจจะพบรายละเอียด

มากมายดังรูปที่ 3 แสดงถึงก าหนดการการปล่อย

ยานอวกาศ (Launch Schedule) ข้อมูลเกี่ยวกับ

โอกาสในการเห็นสถานีอวกาศนานาชาติ (Sighting 

Opportunities)  ตามด้วยชื่อของยานอวกาศหรือ

ดาวเทียมเรียงตามล าดับอักษรในภาษาอังกฤษ จาก 

A ถึง X และรายละเอียดอื่น ๆ เช่น วันที่ปล่อยยาน

หรือดาวเทียมออกสู่อวกาศ เป็นต้น  

 

รูปที่ 3 แสดงภารกิจต่าง ๆ 

 

แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของดาวเทียมท่ีชื่อ QuickSCAT ใน

แถบซ้ายมือ ทั้งวันที่ปล่อยออกสู่อวกาศ  ทวีตที่เก่ียวข้อง  ข่าว

เกี่ยวกับดาวเทียม และภาพที่ถ่ายจากดาวเทียม  ส่วนด้านขวา

เป็นสารสนเทศในภาพรวมของดาวเทียมดวงนี้ 

รูปที่ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับดาวเทียม QuickSCAT 
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 ในหน้าแรกถ้าเลือกท่ี Videos  เราจะได้หน้าถัดไปที่แสดงวีดิทัศน์ให้เราได้เลือกชมมากมาย ตัวอย่าง
ดังทีแ่สดงในรูปที่ 7  โดยวีดิทัศน์ใหม่จะมีแถบคาดเขียนค าว่า New    
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 รูปภาพต่าง ๆ 

ถ้าเราเลือกท่ีรูปใดรูป

หนึ่ง เราจะได้หน้า

ถัดไปที่แสดงรูปขนาด

ใหญ่ของรูปที่เลือก 

พร้อมทั้งรายละเอียด 

ดังตัวอย่างที่แสดงใน

รูปที่ 6 

รูปที่ 6 รูปขนาดใหญ่พร้อมรายละเอียด 

 

รูปที่ 7 วีดิทัศน์ต่าง ๆ 

เมื่อเลือกไปที่วีดิทัศน์ที่สนใจ จะเข้าหน้าจอใหม่

ที่แสดงรายละเอียดของวีดิทัศน์ที่เลือก โดยบรรทัดบนสุด

และบรรทัดที่อยู่ใต้วีดิทัศน์จะแสดงชื่อของวีดิทัศน์  แต่

บรรทัดที่อยู่ใต้วีดิทัศน์จะให้รายละเอียดที่มากกว่าถึงวันที่ 

เวลา ความยาวของวีดิทัศน์ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับวีดิทัศน์นั้น  ตัวอย่างของหน้าที่แสดงวีดิทัศน์แสดงใน

รูปที่ 8  
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ในหน้าแรกเมื่อเลือกไปที่ TV & Radio จะได้หน้าใหม่ตามรูปที่ 10  ซึ่งถ้าเราเลือกที่ NASA 

Television  เราจะได้ภาพเต็มหน้าจอแสดงรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศอยู่ในขณะนั้น  ตัวอย่างดังเช่นที่

รูปที่ 8 วีดิทัศน์พร้อมรายละเอียด 

ในหน้าแรกถ้าเราเลือก Tweets  จะได้หน้าถัดไปที่แสดง

ทวีตจากแหล่งต่าง ๆ ตัวอย่างของหน้านี้ปรากฏในรูปที่ 9 

 
รูปที่ 9 รายละเอียดของทวีต 

รูปที่ 10 โทรทัศน์และวิทยุ  

 

รูปที่ 11 รายการโทรทัศน์ท่ีออกอากาศในขณะนั้น  
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แสดงในรูปที่ 11  แต่ถ้าเลือก Live HD Views from ISS  จะได้หน้าจอถัดไปที่แสดงภาพเคลื่อนไหวที่มองจาก

สถานีอวกาศนานาชาติที่โคจรอยู่เหนือโลก  ตัวอย่างของภาพเคลื่อนไหว ณ เวลาขณะใดขณะหนึ่ง แสดงไว้ใน

รูปที่ 12    ส่วน Third Rock Radio ทางด้านล่างเมื่อเรากดปุ่มเล่นจะเล่นเพลงที่ออกอากาศในขณะนั้น 

 

 

                          

 

                  

 

รูปที่ 12 ภาพเคลื่อนไหว ณ 

เวลาขณะใดขณะหนึ่งท่ีมอง

จากสถานีอวกาศนานาชาติ  

รูปที่ 13 ข่าวและสารคด ี รูปที่ 14 รายละเอียดของข่าวหรือสารคดีที่เลือกอ่าน  
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News & Features ที่ปรากฏในหน้าแรกนั้น  เมื่อเรากดเข้าไปจะเข้าหน้าใหม่ที่แสดงข่าวและสารคดี

ต่าง ๆ ดังเช่นทีแ่สดงในรูปที่ 13   ซึ่งเมื่อเราเลือกที่จะอ่านข่าวหรือสารคดีใด เพียงกดเข้าไปก็จะไปสู่หน้าใหม่

ที่ให้รายละเอียดของข่าวหรือสารคดีนั้น ๆ ดังตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 14 

              

 

   

                                                                                                                     

 

ส าหรับ Centers ที่ปรากฏในหน้าแรกนั้น 

เมื่อกดเข้าไป โปรแกรมจะขอต าแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้ 

(ในสหรัฐอเมริกา) ส าหรับผู้ใช้งานที่อยู่ในประเทศอ่ืน

ให้กด Cancel  ซึ่งเมื่อกดแล้วจะได้ภาพหน้าจอตามที่

ปรากฏในรูปที่ 15  โดยทางด้านล่างของจอภาพจะมี

ชื่อของศูนย์ต่าง ๆ ขององค์การนาซา ซึ่งเมื่อเราเลือก

ศูนย์ใดศูนย์หนึ่ง ภาพจะเปลี่ยนไปเพ่ือแสดงต าแหน่ง

ที่ตั้งของศูนย์นั้นบนแผนที่ 

 

รูปที่ 15 ที่ตั้งศูนย์ขององค์การนาซา 

ส่วนของ Featured ที่ปรากฏในหน้าแรก 

เป็นเนื้อหาที่ให้ความส าคัญเป็นพิเศษ ซึ่งเมื่อกดเข้า

ไปจะมีเนื้อหาให้ศึกษามากมายดังรูปที่ 16  เมื่อเรา

เลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจและกดเข้าไปดูจะได้

หน้าถัดไปที่แสดงทั้งภาพและข้อความ ในลักษณะ

ของบทความเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ตามภาพตัวอย่าง

ที่แสดงไว้ในรูปที่ 17 

รูปที่ 16 เนื้อหาท่ีให้ความส าคญัเป็นพิเศษในหัวข้อต่าง ๆ 
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รูปที่ 17 เนื้อหาท่ีให้ความส าคญัเป็นพิเศษในรูปบทความ 

สุดท้ายในส่วนของ Program ตามที่ปรากฏในหน้า

แรก  เมื่อกดเข้าไปดูจะพบหัวข้อเกี่ยวกับภาพรวมของ

แผนงานการส่งยานอวกาศ รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ทั้งในอดีต

และอนาคตของยานอวกาศหรือดาวเทียม  จรวดที่ใช้ส่งยาน

อวกาศหรือดาวเทียมไปนอกโลก ต าแหน่งที่ปล่อยยาน และ

ข้อมูลเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่แสดงในรูปที่ 18 ซึ่ง

สามารถกดเข้าไปดูในรายละเอียดได้ 

 

รูปที่ 18 แผนงานการปล่อยยานอวกาศหรือดาวเทียม 

 application นี้นับว่ามีประโยชน์อย่างมากแก่ผู้

ที่สนใจติดตามความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ และการ

ส่งยานอวกาศหรือดาวเทียมออกไปนอกโลก เนื่องจาก

ข้อมูลที่ได้จาก application นี้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ 

และสะดวกแก่ผู้ใช้ เพียงมี smart phone หรือ tablet 

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อยู่เพียงปลายนิ้ว 


