หนวยที่ 8
ดาราศาสตรและความกาวหนาทางอวกาศ
8.1 เอกภพหรือจักรวาล (Universe)
เมื่อมองดูทองฟาจะพบบริเวณที่วางไมมีขอบเขตเรียกวา เอกภพ (Universe) ซึ่งในเอกภพจะประกอบ
ไปดวย กาแลกซี่ตาง ๆ มากมายถึงพันลานกาแลกซี่ ซึ่งสองดูดว ยกลองโทรทัศนที่มีเลนสเสนผานศูนยกลาง 50
เมตร ตั้งอยูภูเขาปาโลมา (Palomar) ระบบสุริยะของเราอยูในกาแลกซี่ที่เรียกวากาแลกซี่ทางชางเผือก (The Milky
Way Galaxy)
การเกิดขึ้นของเอกภพยังคงเปนที่สนใจของนักดาราศาสตรและไดมีการนําเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิด
ของเอกภพหลายทฤษฎี แตทฤษฎีที่ไดรับความเชื่อถือและกลาวถึงกันมากที่สดุ คือ ทฤษฎีระเบิดของบิกแบง (Big
Bang Theory) ที่มีใจความสําคัญวาเมื่อประมาณ 20,000 ลานปมาแลว มีสสารกอนใหญมหาศาลเกิดการระเบิดขึน้
การระเบิดทําใหเกิดสสารและพลังงานกระจายออกไปในความวางเปลาหรืออวกาศ
สสารที่กระจายออกมา
เคลื่อนที่ดวยความเร็วสูง ขณะที่สสารทั้งหลายพุง กระจายออกจากจุดระเบิดนั้น สวนที่กระจายออกมาอยูใกลกันก็
ดึงดูดซึ่งกันและกันเขามาเปนกลุม กอน ตามกฎของนิวตันกลายเปนกลุมกาซขนาดมหึมาที่เรียกวาเนบิวลา แลวจึง
มีการเปลี่ยนแปลงกลายเปนกาแลกซี่ขึ้น หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ ไดแก
1) การตรวจพบคลืน่ ไมโครเวฟจากอวกาศที่มีความเขมนอยๆ แตขนาดสม่ําเสมอ
2) ขอมูลการขยายตัวของเอกภพ
3) ดาวฤกษที่มีอายุมากๆ หลายลานดวงในกาแลกซี่ ทางชางเผือกและ
4) การตรวจ วัดอัตราสวนของจํานวนกากกัมมันตภาพรังสีที่เกิดจากสสารที่ใหเกิดกากกัมมันตรังสี
อยางไรก็ตามเมื่อเอกภพขยายตัวก็ยอมมีการหดตัว จนเกิดแรงดึงดูดใหกาแลกซีท่ ั้งหลายกลับเขามาหา
กันและเกิดเปนเอกภพใหมวนเวียนไปเชนนี้ไมมีที่สิ้นสุด สิ่งที่นักดาราศาสตรไดทําการศึกษาคนหาขอมูล เพื่อ
อธิบายเอกภพก็คือ การศึกษากาแลกซี่ตา งๆ ที่เปนสมาชิกในเอกภพ
กาแลกซี่(Galaxies)
กาแลกซี่ (Galaxies) เปนระบบใหญที่ประกอบดวยดาวฤกษ กาซ และฝุนผงที่ลองลอยอยูระหวางดาวฤกษ
นักดาราศาสตรประมาณวา ในกาแลกซี่หนึ่งๆ จะมีดาวฤกษอยูประมาณหนึ่งแสนลานดวง
ในคืนเดือนมืดสนิทและทองฟาแจมใส ในชนบทที่หางไกลจากตัวเมือง เมื่อแหงนหนาดูทองฟาจะ
มองเห็นดาวเต็มไปหมด หรือแมกระทั่งที่ใกลๆ ขอบฟา ถาเราเพงดูจะสังเกตเห็นสีขาวๆ คลายเมฆบางๆ พาดไป
บนทองฟาความจริงสิ่งนี้ไมใชเมฆเพราะเมื่อใชกลองโทรทัศนทมี่ ีกําลังขยายสูงๆ สองดูจะเห็นวาทางขาวๆ นั้น
แทจริงแลวคือ ดาวที่มีจํานวนมากมาย ชาวไทยในสมัยโบราณสังเกตเห็นทางขาวนี้ แลวตั้งชื่อใหวา ทางชางเผือก
สวนชาวตะวันตก ตั้งแตสมัยกรีกโบราณเรียกวา ทางน้ํานม (The Milky Way) ตามเทพนิยายของเขา แนวทาง
ชางเผือกที่พาดผานไปบนทองฟาจะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาดังนั้นดาวฤกษที่เราเห็นบนทองฟาในแต
ละคืนอยูในกาแลกซี่เดียวกันของระบบสุริยะเรียกวากาแลกซี่ทางชางเผือก (The Milky Way Galaxy)
นักวิทยาศาสตรที่สังเกตเห็นและอธิบายปรากฏการณนี้เปนคนแรกคือ กาลิเลโอ ในกาแลกซี่ทางชางเผือก
มีจํานวนดาวฤกษทั้งสิ้นประมาณ 1011 ดวง กับสสารระหวางดาวที่มีมวลประมาณ 1010 เทาของมวลของดวง
อาทิตย โดยมีเสนผานศูนยกลางที่มีความยาวประมาณ 100,000 ปแสง เมื่อเราใชกลองโทรทัศนทมี่ ีกําลังขยายสูงๆ
สองไปในทองฟาในคืนเดือนมืด เราก็จะมองเห็นกาแลกซี่ในทุกๆ สวนของทองฟานับรอยลานกาแลกซี่ ในชั้นนี้
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เราจะศึกษาเฉพาะกาแลกซี่ทอี่ ยูใกลๆ กาแลกซีท่ างชางเผือกเทานั้น กาแลกซี่ที่อยูใกลกาแลกซี่ทางชางเผือกมาก
ที่สุดคือ กาแลกซี่แอนโดรเมดา (The Andromeda Galaxy) เปนกาแลกซี่ที่มคี วามคลายคลึงกัน

รูป โครงสรางของกาแลกซี่ทางชางเผือก
กาแลกซี่ของเราทั้งขนาดและรูปราง อยูหางประมาณ 2 ลานปแสง กาแลกซี่แอนโดรเมดาประกอบดวย
ดาวฤกษประมาณ 10 ลานดวง กาซ และฝุนผงทีเ่ คลื่อนที่วนรอบคลายกนหอยกาแลกซี่นี้อยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของดาวฤกษดวงที่สวางที่สุดในกลุมดาวแอนโดรเมดาเราจะมองเห็นไดชัดดวยตาเปลาใน
ตนเดือนธันวาคม สวนกาแลกซีอ่ ื่นๆ ก็มีขนาดและรูปรางแตกตางกันไป ซึ่งนักดาราศาสตรชื่อ เอ็ดวิน พี ฮับเบิล
(Edwin P. Hubble) แหงหอดูดาวภูเขาวิลสัน ไดทาํ การศึกษาโครงสรางของกาแลกซี่ ในป ค.ศ. 1926 พบวามีความ
แตกตางกันประมาณ 600 กาแลกซี่ เขาแบงกาแลกซี่ที่อยูไมไกลและมีความสวางออกเปน 3 ประเภท คือ

1. กาแลกซี่กลมรี (Elliptical Galaxies) กาแลกซี่ประเภทนี้มีรูปรางหลายแบบตั้งแตเปนจานกลม
จนกระทั่งรูปรางเปนวงรี กาแลกซี่ประเภทนี้มีความยาวของแกนยาว ยาวเปน 5 เทาของแกนสั้น รูปรางของกาแลก
ซี่นี้จะแบนมากหรือนอยขึ้นอยูกับการหมุนรอบตัวเอง ถาหมุนชารูปรางจะคอนขางกลมรีประกอบดวยดาวฤกษที่
มีความเกาแกจําพวกดาวฤกษที่มสี ีคอนขางน้ําเงิน มีอุณหภูมิระหวาง 30,000 – 80,000 องศาเคลวิน
2. กาแลกซี่แบบกนหอย (Spiral Galaxies) กาแลกซีป่ ระเภทนี้แบงออกเปน 2 ชนิด คือ
(1) กาแลกซี่แบบกนหอยธรรมดา (Normal ) กาแลกซี่ชนิดนี้มีโครงสรางและสวนประกอบภายใน
แตกตางจากกาแลกซี่แบบกลมรี ตัวอยางของกาแลกซี่นี้ไดแก กาแลกซี่ แอนโดรเมดา โดยพบวากาแลกซี่นี้
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ประกอบดวย ดาวฤกษสีแดงที่มีอายุมากตรงใจกลางของกาแลกซี่ สวนดาวฤกษที่อายุยังนอยอยูตรงสวนที่เรียกวา
แขนของกาแลกซี่ นอกจากนี้ยังประกอบดวยกลุม กาซ ฝุนผงและกระจุกดาว
(2) กาแลกซี่แบบกนหอยคาน (Barred Spiral Galaxies) กาแลกซีแ่ บบกนหอยคานกับแบบกนหอย
ธรรมดาตางกันตรงใจกลางของกาแลกซี่ มีแขนเหยียดตรงออกทั้ง 2 ขางแลวจึงมีปลายโคงแบบกนหอยธรรมดา
กาแลกซี่ชนิดนีค้ ลายกับกาแลกซี่แบบกนหอยธรรมดาคือ
ตรงใจกลางประกอบดวยดาวสีแดง สวนแขน
ประกอบดวยเนบิวลาสวาง กระจุกดาว และยังมีดาวฤกษสีน้ําเงินที่มีอายุนอยอีกดวย
3. กาแลกซี่แบบไรรูปราง (Irregular Galaxies) กาแลกซีช่ นิดนี้แตกตางไปจาก
2 แบบแรกคือ
ไมมีใจกลาง ไมมีแขนที่โคงเปนกนหอย และไมมีระนาบของความเปนสมมาตรกัน ตัวอยางของกาแลกซีแ่ บบนี้
ไดแก กาแลกซีแ่ มกเจลแลนใหญ และกาแลกซีแ่ มกเจลแลนเล็ก กาแลกซี่ทั้ง 2 นี้อยูใกลกับกาแลกซี่ทางชางเผือก
ประมาณ 150,000 ปแสง และ 200,000 ปแสงตามลําดับ กาแลกซี่แมกเจลแลนใหญเปนกาแลกซีท่ ี่นักดาราศาสตร
ใหความสนใจมาก เนื่องจากประกอบดวยดาวฤกษที่มีสีน้ําเงินซึง่ มีอายุนอยๆ เปนสวนใหญ ทําใหนักดาราศาสตร
สามารถศึกษาวิวัฒนาการของระบบดาวฤกษไดกาแลกซี่แมกเจลแลนใหญอยูในกลุมดาวปลาปากดาบซึ่งสามารถ
มองเห็นไดดวยตาเปลาในประเทศที่อยูทางซีกโลกใต เชน ออสเตรเลีย
กาแลกซี่ทั้งหลายในเอกภพมีวงจรชีวิตที่สามารถพิจารณาไดจากดาวฤกษที่ประกอบอยู ถากาแลกซี่ใด
ประกอบดวยดาวฤกษที่มีสีคอ นขางไปทางน้ําเงินแสดงวา เปนกาแลกซี่ที่มีอายุนอย แตอยางไรก็ตาม วงจรชีวิต
ของกาแลกซี่ก็จะวนเวียนเปนเชนนี้ตลอดไป
ดาวฤกษ(Stars)
ดาวฤกษ หมายถึงดาวประจําที่ที่เรามักเห็นปรากฏอยูในตําแหนงเดิมเสมอ ซึ่งแทจริงแลวดาวฤกษจะ
เคลื่อนที่ไปรอบศูนยกลางของ กาแลกซี่ แตเนื่องจากดาวฤกษแตละดวงอยูไกลกันมาก และรักษาระยะหางกันเทา
เดิมเสมอจึงดูเหมือนอยูในตําแหนงเดิม
ดาวฤกษแตละดวงอยูหางไกลกันมากนับเปน “ปแสง” จึงทําใหเรามองเห็นดาวเหลานี้เปนเพียงจุดเล็ก
ๆ ที่มีแสงกะพริบริบหรี่นอกจากนี้ยังพบวาดาวฤกษยังมีสีที่แตกตางกันซึ่งแสดงถึงระดับพลังงานของดาวนั้น ดัง
ตารางตอไปนี้
ตาราง แสดงสีและอุณหภูมิของดาวฤกษ
สีดาวฤกษ
น้ําเงิน
ขาว
เหลือง
สม
แดง

อุณหภูมิ (C)
25,000
11,000
5,500
4,000
3,000

ชื่อดาวฤกษ
ไรเกล, สไปกา
ซิริอุส
ดวงอาทิตย, คาเพลลา
แอลดีบาแรน
บีเตลเดียส, แอนตารีส

หมายเหตุ
1 ปแสง หมายถึง ระยะทางที่แสงเดินทางไดใน 1 ป ประมาณ 9.5 ลานลานกิโลเมตร
ถาผูสังเกตบนโลกมองดวงดาวอยางเผินๆ จะเห็นวาดาวทุกดวงเหมือนกัน แตเมื่อเราพิจารณาซ้าํ เปนครั้ง
ที่สอง แลวจะพบวา ดาวแตละดวงนั้นมีสีแตกตางกัน บางดวงสีคอนขางแดง บางดวงสีน้ําเงินนวลและบางดวง
สีคอนขางเหลือง ความแตกตางของสีทําใหเราทราบความสัมพันธระหวางอุณหภูมิที่ผิวกับสีของดาวฤกษ ถาดาว
ฤกษที่มีสีคอนขางไปทางสีน้ําเงินจะมีอุณหภูมิสูงกวาดาวฤกษทมี่ ีสีคอนไปทางสีแดง
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การเคลื่อนที่ของดาวฤกษเราสังเกตเห็นดาวฤกษเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกตั้งแต
หัวค่ําจนถึงรุงเชาเนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตก ไปยังทิศตะวันออก ดังนั้นหากผูสงั เกตอยูบนเสน
ลองจิจูดทีต่ างกันก็มองเห็นดาวฤกษแตละดวงในเวลาที่ตางกันดวย
ดาวเหนือ เปนดาวฤกษที่มีตาํ แหนงอยูในแนวขั้วโลกเหนือพอดี ดังนั้นคามุมเงยสําหรับจุดสังเกตที่
บริเวณอื่นๆ จะเห็นตําแหนงของดาวเหนือต่ําลงโดยมุมเงยของดาวเหนือจะประมาณเทากับองศาของเสนละจิจดู
พอดี เชน จังหวัดแพรอยูในเสนละติจูดที่ 18 องศาเหนือ คามุมเงยของดาวเหนือจะเปน 18 องศา กรุงเทพฯ อยู
บริเวณเสนละจิจูดที่ 14 องศาเหนือ ก็จะเห็นดาวเหนือเปนมุมเงย 14 องศาเชนกัน สําหรับบริเวณศูนยสูตรจะเห็น
ดาวเหนือที่ขอบฟาดานทิศเหนือ
กลุมดาวฤกษ เมื่อหลายพันปนับตั้งแตมนุษยไดเกิดมาบนโลก มนุษยไดเฝาสังเกตดูดาวฤกษที่ปรากฏบน
ทองฟาในตอนกลางคืน แลวพยายามจัดกลุมดาวฤกษตา งๆ คําวา กลุมดาวหรือหมูดาวตรงกับภาษาอังกฤษวา
Constellation ซึ่งมาจากคําวา Con แปลวา ดวยกัน และ Stella แปลวา ดาวฤกษ ความคงที่ในตําแหนงตลอดจน
ความสวยงามของดวงดาว และความเชื่อถือของมนุษยสมัยโบราณที่วาดวงดาวเปนสิ่งของสูงอยูบนสวรรคทําให
มนุษยมีจินตนาการวาการเรียงตัวของดาวฤกษทอี่ ยูใกลกัน เปนตัวแทนของสิ่งที่ตนเคยชินหรือเคารพนับถือบน
โลก หรือเปนตัวละครในนิยายปรัมปรา หรือไมก็เปนรูปสัตว จึงนิยมนํามาตั้งชื่อดาวฤกษและกลุมดาวบางกลุม
มนุษยทั่วโลกสังเกตและจดบันทึกตําแหนงของดาวฤกษที่อยูใกลเคียงกันเปนกลุมมาตั้งแตโบราณ
พรอมทั้ง
เชื่อมโยงความสัมพันธของกลุมดาวนั้นไปตามจินตนาการของตน เชน กลุมดาวจระเข กลุมดาวไถ กลุมดาวเตา
เปนตน การตั้งชื่อกลุมดาวมีมาแตโบราณ แตไมมีหลักฐานวาใครเปนผูตั้งขึ้นมาเปนคนแรก และตั้งขึ้นดวย
เหตุผลอะไร ผูทรี่ วบรวมกลุมดาวไวเปนที่อางอิงไดครั้งแรก คือ พโทเลมี (Ptolemy) ในสมัยนั้นตั้งชื่อกลุมดาวไว
48 กลุม เปนกลุม ดาวแถบจักรราศี 12 กลุม แถบซีกฟาเหนือ 21 กลุมและแถบซีกฟาใต 15 กลุม ป พ.ศ. 2414
ไทโคบราห นักดาราศาสตรชาวเดนมารก ไดเพิ่มกลุมดาวอีก 2 กลุม ตอมา พ.ศ. 2416 โจฮานน เบเยอร นัก
กฎหมายชาวเยอรมันที่สนใจดาราศาสตร ไดเพิ่มกลุมดาวในซีกฟาใต 12 กลุม แตเหลืออยูในแผนที่ดาวปจจุบัน 11
กลุม นอกจากนั้นยังมีเซอรเอ็ดมันดฮัลเลย นักดาราศาสตรชาวเยอรมัน เพิ่มอีก 9 กลุม ลาเซลล นักดาราศาสตรชาว
ฝรั่งเศส เพิ่มอีก 23 กลุม
ปจจุบันนักดาราศาสตรทั่วโลกยอมรับกติกาสากล ซึ่งสหพันธดาราศาสตรระหวางชาติ (International
Astronomical Union :I.A.U.) ใชระบบแบงเขตกลุมดาวตามไรทแอสเซนชัน (Right Ascension) และเดคลิเนชัน
(Declination) (ซึ่งเปนคาที่ใชบอกตําแหนงวัตถุทองฟาอีกระบบหนึ่ง คลายกับการบอกตําแหนงบนผิวโลกดวยคา
ละติจดู และลองจิจูด) โดยแบงทรงกลมทองฟาทัง้ หมดออกเปน 88 เขต ทําใหมีกลุมดาว 88 กลุม จากเดิมที่มถี ึง
109 กลุม ซึ่งกติกานี้ไดมกี ารยอมรับ ตั้งแตป พ.ศ. 2471
ระบบสุริยะ(The Solar System)
ระบบสุริยะหมายถึงกลุมดาวกลุม หนึ่งที่หมุนรอบ ๆ ดวงอาทิตย โดยมีดวงอาทิตยเปนแกนกลาง มีดาว
เคราะหและดวงจันทรหมุนรอบ นอกจากนี้อาจมีดาวหาง(Comet) ดาวตกหรือผีพุงไต (Meteors) และสะเก็ดดาว
(Asteroids) ขอมูลระบบสุริยะลาสุดมีดังนี้
ดวงอาทิตย
ดวงอาทิตยเปนดาวฤกษที่อยูใกลโลกมากที่สดุ ประมาณ 149.6 ลานกิโลเมตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง
1.392 ลานกิโลเมตร มีมวลเปน 332,950 เทาของโลก เปนหนึ่งของดาวฤกษกวาแสนลานดวงที่โคจรอยูใน
อาณาจักรทางชางเผือก พลังงานของดวงอาทิตยเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชันของอะตอมไฮโดรเจนที่รวมตัว
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เปนอะตอมของฮิเลียม แลวปลอยพลังงานมหาศาลทั้งความรอน แสง รังสี และคลื่นแมเหล็กไฟฟาตาง ๆ
อุณหภูมิพื้นผิวสูง 6,100 องศาเซลเซียส ในขณะที่บริเวณใจกลางมีอุณหภูมิถึง 13.6 ลานองศา และแสงใชเวลาถึง
8.3 นาทีในการเดินทางมายังโลก
บรรยากาศที่หอหุมผิวดวงอาทิตยมีความรอนสูง เปนแหลงกําเนิดแสงสวางที่สองลงมายังโลกและดาว
เคราะหอื่น ๆ บรรยากาศของดวงอาทิตยแบงออกเปนชั้น ๆ ตามลําดับคือชั้นในสุดเรียกวาโฟโตสเฟยร
(Photosphere) มีอุณหภูมิประมาณ 6,370 องศาเคลวินชั้นนี้รอนจัดมองดูเปนสีดํา ชั้นตอมาเปนชั้นเปลี่ยนแปลง
(Reversing Layer) ซึ่งมีฐานอยูในสวนของชั้น โฟโตสเฟยรหนาหลายรอยกิโลเมตรชั้นที่สามเรียกโครโมสเฟยร
(Chromosphere)มีความหนาหลายพันกิโลเมตและมีสีแดงมีอุณหภูมิประมาณ 13.9 ลานองศาเคลวินจะมีแผนเปลว
ไฟเรียกวาโพรมิแนนส(Prominence) ยาวประมาณ64,400 กิโลเมตร การหมุนของเปลวไฟนี้ทําใหรังสีอัลตราไว
โอเลตและอะตอมตาง ๆ เพิ่มขึ้น ชั้นนอกสุดคือชั้นโคโรนา(Corona) ซึ่งมีสีนวลและจะปรากฏใหเห็นบางครั้ง
เทานั้น
ดาวเคราะห(Planet)
ดาวเคราะหเปนดาวที่ไมมีแสงสวางในตัวเอง แสงสวางที่เกิดขึ้นเกิดจากการสะทอนแสงอาทิตยทผี่ ิวดาว
เคราะหนั้น
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ที่ประชุมสหพันธดาราศาสตรสากล ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ซึ่ง
ประกอบดวยนักดาราศาสตรกวา 2500 คนจาก 75 ประเทศทั่วโลก ไดมีมติกําหนดนิยามใหมของดาวเคราะห ดังนี้
-ไมใชดาวฤกษ
-ไมใชจันทรบริวาร
-มีแรงดึงดูดมากพอที่จะทําใหโครงสรางของดาวเปนทรงกลม
-เปนดาวที่โคจรรอบดาวฤกษ ซึ่งในที่นี้หมายถึงดวงอาทิตย
-มีขนาดเสนผานศูนยกลางอยางนอย 500 ไมล (804.63 กิโลเมตร)
นิยามใหมนี้สงผลให ดาวพลูโต ถูกปลดออกจากการเปนดาวเคราะหในระบบสุริยะ คงเหลือดาวเคราะหเพียง 8
ดวง เนื่องจากดาวพลูโตไมสามารถควบคุมแรงดึงดูดและวงโคจรของสิ่งตางๆ ที่อยูนอกระบบสุริยะ และใหถือวา
ดาวพลูโตเปน ดาวเคราะหแคระ ซึ่งมีลักษณะคลายกับวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ
เมื่อถือเอาโลกเปนจุดสังเกต จะสามารถแบงดาวเคราะหบริวารของดวงอาทิตยออกไดเปน 2 กลุม คือ
1. ดาวเคราะหวงใน (interior planet) คือ ดาวเคราะหที่มีวงโคจรอยูระหวาง ดวงอาทิตยกับโลก ไดแก
ดาวพุธ และดาวศุกร เนื่องจากดาวเคราะหวงในเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตยในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาและมีวงโคจร
อยูในระนาบเดียวกับโลก เราจึงไมมีโอกาสมองเห็นดาวเคราะหวงในสวางเต็มดวงได เนื่องจาก
1. เมื่อดาวเคราะหวงในโคจรเขามาอยูในตําแหนงใกลโลกมากที่สดุ ซึ่งอยูระหวางโลกกับดวงอาทิตย
จึงหันดานมืดมายังโลก
2. เมื่อดาวเคราะหวงในโคจรไปอยูในตําแหนงไกลจากโลกมากที่สดุ แมจะหันดานสวางมายังโลก แต
ก็ถกู บดบังดวยแสงสวางจากดวงอาทิตย
ดังนั้นเราจึงมีโอกาสเห็นดาวเคราะหวงในไดเพียงรูปเสี้ยว ขณะที่เคลื่อนที่เขาหา และเคลื่อนหางออกไป
ในตอนเชามืดและตอนหัวค่ํา
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2. ดาวเคราะหวงนอก (exterior planet) คือ ดาวเคราะหที่มีวงโคจรอยูหลังจากโลก ไดแก ดาว
อังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน และดาวพลูโต ดาวเคราะหวงนอกยังคงมีทิศทางการ
โคจรไปทางเดียวกับโลกและอยูในระนาบใกลเคียงกันยกเวนดาวพลูโตซึ่งมีวงโคจรทํามุมกับระนาบและเปนวงรี
มาก การสังเกตดาวเคราะหวงนอกจึงสามารถเห็นไดทั้งเสี้ยวและเต็มดวงดังนี้
1. ในตําแหนงที่ดาวเคราะหเคลือ่ นเขาใกลโลกมากที่สดุ ซึ่งจะอยูตรงขามกับดวงอาทิตยและหันดาน
สวางเขาหาโลกทําใหสามารถมองเห็นดาวเคราะหสวางเต็มดวงได
2. ในขณะที่ดาวเคราะหเคลื่อนที่เขาหาและเคลื่อนที่หางจากโลกจะมองเห็นไดไมเต็มดวง
3. ในตําแหนงดาวเคราะหวงนอกหางจากโลกมากทีส่ ุดจะไมสามารถมองเห็นไดเนื่องจากถูกบดบังดวย
แสงจากดวงอาทิตย
ดาวเคราะหในระบบสุริยะมีทั้งหมด 8 ดวง เรียงลําดับจากดวงที่อยูใกลดวงอาทิตยมากที่สดุ ไดดงั ตาราง
ระยะหางจาก ระยะเวลาหมุน ระยะเวลา
ดาวเคราะห
เสนผาน
จํานวนดวง
องคประกอบ
รอบตัวเอง
หมุนรอบดวง จันทร
ดวงอาทิตย
ศูนยกลาง
ของบรรยากาศ
(ลานไมล)
(ไมล)
อาทิตย
ดาวพุธ
3,026 or
35.96
58 วัน 15 ชม. 87.97 วัน
H2 He
(Mercury)
4,878 km
30.5 นาที
CO2 96 %
ดาวศุกร
7,504 or
67.20
243 วัน 0 ชม 224.7 วัน
(Venus)
12,104 km
14.4นาที (หมุน
N2 3 %
ถอยหลัง)
โลก
7,918
92.90
23 ชม. 56.1 365.26 วัน
1
N2 77 %, O2
(Earth)
12,756 km
นาที
21 %
ดาวอังคาร
4,216 or
141.6
1 วัน 37.4 นาที 686.98 วัน
2
CO2 95 %
(Mars)
6,795 km
N2 3 %
ดาวพฤหัส
86,000 or
483.3
9 ชั่วโมง 55.5 11.86 ป
16
NH3 , CH4
(Jupiter)
142,985 km
นาที
ดาวเสาร
72,000 or
886.2
10 ชั่วโมง 39.4 29.46 ป
18
NH3 , CH4
(Saturn)
120,537 km
นาที
ดาวมฤตยู
33,000 or
1,783
15 ชม. 36 นาที 84.01 ป
17
CH4 , H2
(Uranus)
51,119 km
(หมุนถอยหลัง)
ดาวเกตุ
31,000 or
2,794
17.20
164.79 ป
8
CH4 , NH3
(Neptune)
50,538 km
ชั่วโมง
คาบการหมุนรอบตัวเองของดาวพฤหัส และดาวเสาร ที่ละติจูด จะสูงกวาที่เสนศูนยสูตรเล็กนอย
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ชีวิตบนดาวเคราะห
แมจะมีทฤษฎีกาํ เนิดโลกและสุรยิ ะหลายทฤษฎีกลาวอางวาโลกและดาวเคราะหอื่นๆ มีกําเนิดมาจาก
แหลงเดียวกันก็ตาม แตจนทุกวันนี้เรายังไมสามารถสํารวจพบสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะหดวงใดเลย หรือจะเปนไป
ไดวาสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงอื่นจะมีโครงสรางและองคประกอบแตกตางไปจากสิ่งมีชีวิตบนโลกไปอยางสิ้นเชิง
ดาวเคราะหเปาหมายในลําดับแรกของการคนหาสิ่งมีชีวิตไดแก ดาวศุกรกับดาวอังคาร เนื่องจากมีขนาด
และอยูในตําแหนงใกลเคียงกับโลก มีโครงการอวกาศหลายโครงการมุงสํารวจดาวเคราะหทั้งวงในและวงนอก
แลวสงขอมูลกับมายังโลกสรุปไดดังนี้
ดาวศุกร (Venus)
ดาวศุกรเปนดาวเคราะหวงในที่อยูใกลโลกมากทีส่ ุดหางจากดวงอาทิตยโดยเฉลี่ย 108 ลานกิโลเมตร
ขนาดเล็กกวาโลกเล็กนอยมีเสนผานศูนยกลางประมาณ12,104 กิโลเมตร มีมวลประมาณ 80 เปอรเซ็นตของโลก
พื้นผิวมีเมฆหนาปกคลุมดูลกั ษณะคลายโลกมาก จึงไดชื่อวาเปนดาวฝาแฝดของโลก โคจรรอบดวงอาทิตยใชเวลา
225วัน ไปในทิศทางเดียวกับโลก แตหมุนรอบตัวเองในทิศทางตามเข็มนาฬิกาใชเวลานานถึง 243 วัน ดาวศุกร
เปนดาวเคราะหดวงเดียวที่คนสวนมากรูจักกันเปนอยางดีขณะที่ดาวศุกรปรากฏในตอนรุงสางทางฟากฟาทิศ
ตะวันออกเราเรียกวาดาวรุง ดาวประกายพฤกษหรือดาวกัลปพฤกษ (Morning Star) ถาเห็นตอนค่ําทางทิศ
ตะวันตกเรียกวาดาวประจําเมือง (Evening Star)
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2521 ยานไพโอเนียร-วินัส 1 และ 2 ทําการสํารวจพื้นผิวดาวศุกร ทําใหทราบวาดาว
ศุกรมีเมฆหนาถึง 70 กิโลเมตร ชั้นบนสุดประกอบดวยกรดซัลฟูริก กาซที่มีมากที่สุดไดแก คารบอนไดออกไซด
ประมาณ 97 เปอรเซ็นตนอกจากนั้นเปนไอน้ําและซัลเฟอรไดออกไซด อุณหภูมิพื้นผิวสูงถึง 430 องศาเซลเซียส
ความกดดันอากาศสูงกวาโลก 91 เทา พื้นผิวเปนที่ราบแหงแลงคลายทะเลทรายมีรองรอยจากลาวาภูเขาไฟใน
อดีตและหลุมอุกกาบาตเพียงเล็กนอย ซึ่งสรุปไดวาไมเหมาะกับสิ่งมีชีวิตใดๆ
ดาวอังคาร (Mars)
ดาวอังคารเปนดาวเคราะหวงนอก หางจากดวงอาทิตยประมาณ 228 กิโลเมตร ไดชื่อวา “ดาวแดง” เทพ
เจาแหงสงคราม เนื่องจากจะสังเกตเห็นเปนดาวสีแดง มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 6,787 กิโลเมตร หมุนรอบตัวเอง
ใชเวลา 24 ชั่วโมง 37 นาที ซึ่งชากวาโลกเล็กนอย มีแกนเอียง 24 องศา จึงทําใหเกิดฤดูกาลดวย โคจรอบดวง
อาทิตยใชเวลา 678 วัน มีดวงจันทรเปนบริวาร 2 ดวง ชื่อ “โฟบอส” (Phobos) และ “ไดมอส” (Deimos)
จากผลการสํารวจของยานไวกิ้งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2518 ทําใหทราบวาดาวอังคารมีมวลเพียง 0.11
เทาของโลก บรรยากาศประกอบดวยกาซคารบอนไดออกไซดถงึ 95 เปอรเซ็นต ที่เหลือเปนไนโตรเจน คารบอน
และกาซเฉื่อยตาง ๆ มีน้ําเพียง 0.01-0.1 เปอรเซ็นตเทานั้น อุณหภูมิที่ผิว ต่ําประมาณ -30 ถึง -50 องศาเซลเซียส
แหงแลงและไมพบสิ่งมีชีวิตชนิดใดเลย
ดาวหาง(Comet)
วัตถุทองฟาบางอยางที่สังเกตเห็นมีการเคลื่อนทีจ่ ะมีแสงสะทอนปรากฏเปนทางยาว ซึ่งเรียกวา ดาว
หาง ดาวหางมีมากมายหลายลานดวงในระบบสุริยะ คาบการโคจรรอบดวงอาทิตยมีทั้งชวงสั้นและชวงยาว ดังนั้น
ดาวหางแตละดวงจึงปรากฏใหเห็นในระยะเวลาที่แตกตางกันดาวหางเปนสิ่งที่บุคคลสวนใหญสนใจและติดตาม
สังเกตนักดาราศาสตรศึกษาคนควา เพื่อตองการทราบความเปนมาของระบบสุรยิ ะและความรูดานอื่นๆ
ดาวหาง เปนบริวารที่ไมใชดาวเคราะหของดวงอาทิตยโคจรเปนวงที่มีความรีมาก ไมมีแสงสวางใน
ตัวเอง ประกอบดวย 3 สวนสําคัญ คือ

8-8

1) นิวเคลียส(Nucleus) โดยสวนใหญแลวดาวหางใชเวลาอยูไกลจากดวงอาทิตยนานมาก ลักษณะ
โดยรวมจึงเปนวัตถุที่จบั ตัวแข็งเปนกอนนิวเคลียส นักดาราศาสตรไดตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับโครงสรางของใจกลาง
หรือนิวเคลียสของ ดาวหางไว 2 ลักษณะกลาวคือ ลักษณะที่หนึ่งนิวเคลียสมีลกั ษณะเปนกลุม หมายถึง นิวเคลียส
ประกอบดวยกลุม วัตถุขนาดเล็กจํานวนมากมีขนาดตั้งแตฝุนจนใหญเทากอนหินรวมตัวกันอยูนิวเคลียส
ประกอบดวยกลุม วัตถุขนาดเล็กจํานวนมากมีขนาดตั้งแตฝุนจนใหญเทากอนหินรวมตัวกันอยูดวยแรงดึงดูด
ระหวางกันโดยมีน้ําและกาซที่เย็นจัดจนแข็งตัวเกาะจับยึดเหนี่ยวไว ป ค.ศ.1950 เฟรต วิบเพิล (Fred Whipple) ได
อธิบายผลึกน้ําแข็งที่มีกาซตางๆ นี้วาเปรียบเสมือน กอนน้ําแข็งสกปรก (Dirty iceberg) สวนลักษณะที่สอง
โครงสรางเปนวัตถุกอนเดียว หมายถึง ผลึกน้ําและกาซที่เย็นจัดอัดตัวเปนกอนเดียวกันและมีอนุภาคของของแข็ง
ขนาดเล็กผสมอยู โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 ถึง 16 กิโลเมตร ผลึกน้ําและกาซแข็งของทั้ง 2 ลักษณะมี
สวนประกอบที่เหมือนกัน คือ มีเธน แอมโมเนีย คารบอนไดออกไซด คารบอนมอนอกไซด ไชแอโนเจน
(Cyanogen : C2N2) และน้ําประมาณรอยละ 70 สวนอนุภาคของแข็งขนาดเล็กประกอบดวย เหล็ก นิเกิล แคลเซียม
แมกนีเซียม ซิลกิ อน โซเดียม และอื่นๆ เมื่อดาวหางเคลื่อนเขาใกลดวงอาทิตยในระยะประมาณ 2-3 หนวยดารา
ศาสตร ผิวของนิวเคลียสจะเริ่มรอนขึ้นและระเหยเปนไอ โมเลกุลที่ระเหยหลุดออกมาจะพาเอาอนุภาคของแข็ง
ขนาดเล็กติดออกมาดวย แลวเริ่มกอตัวเปนกลุม กอนโคมาของกาซและผงฝุนตางๆ เมื่อเขาใกลดวงอาทิตยถา
เคลื่อนผานเขามาในบรรยากาศของโลกจะทําใหเกิดฝนอุกกาบาต (Meteor Shower)
2) หัวหรือโคมา(Coma) หัวหรือโคมา คือ สวนที่ลอมรอบใจกลางหรือนิวเคลียสไว มีขนาดใหญและมี
ความหนาแนนต่ํา ขณะที่ดาวหางเคลื่อนที่เขาใกลดวงอาทิตย โมเลกุลของกาซและน้ําแข็งจะระเหิดกลายเปนไอ
หลุดออกมา แตก็ยังฟุงกระจายรอบๆ นิวเคลียสดวยอํานาจแรงโนมถวงระหวางมวลสาร เมื่อเริม่ กอตัวเปนโคมา
ของกาซและผงฝุนตางๆ การระเหิดจะเกิดมากขึน้ เรื่อยๆ เมื่อดาวหางเขาใกลดวงอาทิตยจึงทําใหมองเห็นสวนหัวมี
ขนาดใหญมากขึน้
ผูสังเกตบนโลกสามารถเห็นไดจากการสะทอนแสงของดวงอาทิตยเมื่อเกิดโคมาขึ้นฝุนก็จะ
สะทอนแสงเพิ่มมากขึ้นและกาซในโคมาจะดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตแลวเรืองแสงขึ้น หัวหรือโคมามีลกั ษณะ
กลมเปนดวงฝาอาจมีขนาดเสนผานศูนยกลางถึงหมื่นหรือแสนกิโลเมตรในบางดวง
3) หาง(Tail) เมื่อดาวหางเคลื่อนที่เขาใกลดวงอาทิตยแรงดันเนื่องจากการแผรังสีและลมสุริยะจากดวง
อาทิตยจะผลักดันใหกาซและอนุภาคของแข็งหลุดออกจากสวนหัวเปนหางยาวในทิศตรงกันขามกับดวงอาทิตย
หางของดาวหางแบงออกเปน 2 ชนิด คือ
(1) หางที่เปนกาซ (Gaseous Tail) หางชนิดนี้ประกอบดวยกาซทีม่ ีโมเลกุลทั้งที่เปนอิออนและเปน
กลางจะถูกผลักดันออกมาจากโคมา กาซในหางจะมีการเรืองแสงเนื่องจากการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตจาก
ดวงอาทิตย และคายออกมาในรูปคลื่นแสง หางชนิดนี้จะสะดุดตามากเมื่อเคลื่อนเขาใกลดวงอาทิตย
(2) หางที่เปนฝุน (Dust Tail) หางชนิดนี้จะประกอบดวยผงฝุนทีถ่ กู ผลักดันออกมาจากโคมาพรอมๆ
กับกาซตางๆ หางชนิดนี้สังเกตไดเนื่องจากการสะทอนแสงอาทิตย หางฝุนของ ดาวหางมักจะกวาง ยาว และ
อาจมีไดหลายแฉก เพราะมีอนุภาคฝุนขนาดตางๆถูกเรงดวยอัตราที่ไมเทากันหางฝุนอาจโคงงอหรือบิดเปนเกลียว
เนื่องจากการกระทําของสนามแมเหล็ก หรือการพุงเขาชมของอนุภาคภายนอกที่มีความเร็วสูงมากๆเมื่อดาวหาง
เคลื่อนที่ผา นออกไปจากตําแหนงที่ใกลดวงอาทิตยมากที่สดุ อุณหภูมิของดาวหางจะคอยๆลดลงพรอมทั้งความ
สวางของดาวหางก็จะจางลงจนสังเกตไมเห็นสุดทายก็จะเคลื่อนที่ หายไปจะวนกลับมาหรือไมขึ้นอยูกับวาเปน
ดาวหางชนิดที่มวี งโคจรเปนรูปวงรีหรือไม ขณะที่ดาวหางเคลื่อนที่ไปจะสลักทิง้ ซากที่เคยเปนองคประกอบของ
ดาวหางไว เมื่อซากเหลานี้หลุดเขามาในบรรยากาศของโลกจะเกิดการเสียดสีกบั บรรยากาศจนลุกไหมเราจึงเห็น
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เปน ดาวตก บางครั้งสะเก็ดของดาวหางที่เหลือจากการเผาไหม เมื่อตกลงมาถึงพื้นโลกเราเรียกวากอนอุกกาบาต
นักดาราศาสตรไดสันนิษฐานวาเมื่อประมาณ 65 ลานปมานี้ ไดมีดาวพุงเขาชนโลกจนทําใหสิ่งแวดลอมของโลก
เกิดการเปลี่ยนแปลงจนทําใหสิ่งมีชีวิตสูญพันธุ เชน การสูญพันธุของไดโนเสาร เปนตน ทั้งนี้ในปจจุบันนักดารา
ศาสตรไดอาศัยขอมูลทีด่ าวหางชูเมคเกอร เลวี่ 9 พุงเชาชนดาวพฤหัสบดี ซึ่งถายภาพโดยกลองโทรทัศนฮับเบิล
จนเปนที่หวั่นวิตกวาสักวันโลกมนุษยอาจจะโดยบรรดาดาวหางและอุกกาบาตพุงเขาชนก็เปนได
การศึกษาดาวหางในสมัยโบราณ
นักดาราศาสตรไดศึกษาดาวหางอยางเปนระบบมีระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรมากขึ้นในป ค.ศ.1577 ที่
โคบราเอ ไดศกึ ษาดาวหางดวงหนึ่ง โดยเขาเสนอวาดาวหางเปนวัตถุทองฟาที่ไมไดเกิดขึ้นในบรรยากาศของโลก
แตเปนวัตถุทองฟาที่ไกลมากกวา 3 เทาของระยะทางจากโลกไปยังดวงจันทร และโคจรรอบดวงอาทิตย ป ค.ศ.
1607 เคปเลอร ไดศึกษาดาวหางและกลาววา ดาวหางเปนวัตถุทอ งฟาที่โคจรเปนเสนตรงผานเขามาในระบบสุรยิ ะ
ป ค.ศ.1654-1668 จอหน เฮเวล ไดตีพิมพคําอธิบายเรื่องดาวหางไวอยางละเอียด ผลงานของเขาประกอบดวย
เรื่องราวของดาวหางที่เคยรูจักกันมาทุกดวง นอกจากนี้ นิวตันไดศึกษาดาวหาง และสรุปไววาดาวหางเปนวัตถุ
ทองฟาที่ถูกดวงอาทิตยดึงดูดดวยแรงโนมถวงใหโคจรรอบดวงอาทิตยเปนรูปวงรีหรือไมก็เปนรูปพาราโบลา เอ็ด
มัน ฮัลเลย ไดศกึ ษาเรื่องการเคลือ่ นที่ของดาวหางตอจากนิวตันเพิ่มเติมไวอีกมาก ในป ค.ศ.1705 เขาไดตีพิมพผล
การคํานวณทางโคจรของดาวหางที่เคยเห็นมากอนไวถึง 24 ดวง ซึ่งมีอยูดวงหนึ่งที่มีวงโคจรคลายคลึงกันมาก
โดยเคยปรากฏขึน้ ในป ค.ศ.1531, 1607 และ 1682 โดยเขากลาววา ดาวหางดวงนี้จะเขามายังตําแหนงเพริฮีเลียน
ในทุกๆ 75 หรือ 76 ป เขาไดทํานายวาดาวหางทีเ่ ขาศึกษาจะปรากฏใหเห็นอีกในป ค.ศ.1758 ซึ่งสอดคลองกับ
อเล็กซีสแคลโรต ที่ไดศกึ ษาวาดาวหางดังกลาวจะถูกแรงดึงดูดของดาวพฤหัสบดีและดาวเสารรบกวน แตก็จะมา
ปรากฏใหเห็นใน ป ค.ศ.1758 เชนกัน ซึ่งปรากฏวา จอสซ พาริทเช เปนนักดาราศาสตรสมัครเลนคนแรกที่ได
เห็นดาวหางดวงนี้ผานจุด เพริฮีเลียนในวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ.1759 ดังนั้นดาวหางดังกลาวจึงไดชื่อวา ดาวหาง
ฮัลเลย เพื่อเปนเกียรติแกเอ็ดมัน ฮัลเลย ผูไดคํานวณและศึกษาไวกอนหนานี้ ดาวหางฮัลเลยเปนดาวหางที่เคย
ปรากฏใหเห็น และมีผูบันทึกไวทุกครั้งที่มาปรากฏใหชาวโลกไดเห็นในชวงระยะเวลา 74-79 ป ตั้งแต 239 ปกอน
ค.ศ.มาแลว โดยป ค.ศ.1910 (พ.ศ. 2453) ตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 และปรากฏใหเห็นครั้งสุดทายเมื่อป
ค.ศ.1986 (พ.ศ.2529)
2.4.5 ดวงจันทร
ดวงจันทรเปนดาวเคราะหบริวารและอยูใกลโลกมากที่สดุ มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 3,476 กิโลเมตร มี
มวลเพียง 1 /81 ของโลกเทานั้น แรงดึงดูดนอยกวาโลก 6 เทา พื้นผิวเต็มไปดวยหลุมบอที่เรียกวา “เครเตอร”
(crater) ตั้งแตขนาดเล็ก ๆ ไปจนถึงขนาดใหญหลายรอยกิโลเมตร ไมมีน้ํา กลางวันรอนจัดถึง 117 องศา
เซลเซียส กลางคืนหนาวจัดถึง -173 องศาเซลเซียส และไมพบวามีสิ่งมีชีวิตอยู
การเคลื่อนที่ของดวงจันทร
ดวงจันทรอยูหางจากโลกประมาณ 384,600 กิโลเมตร โคจรรอบโลกไปในทิศทางเดียวกับที่โลก
หมุนรอบตัวเอง ใชเวลา 29.5 วัน ใกลเคียงกับการหมุนรอบตัวเองซึ่งกินเวลา 27.3 วัน ตามปกติเราจึงเห็นดวง
จันทรขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกเหมือนดวงอาทิตย แตเนื่องจากดวงจันทรโคจรรอบโลกชากวา
โลกหมุนรอบตัวเองมาก จึงทําใหเราเห็นดวงจันทรขึ้นและตกชาลงทุกวัน ประมาณวันละ 50 นาทีนอกจากนี้การ
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ที่ดวงจันทรหมุนรอบตัวเอง ใชเวลาเกือบเทากับโคจรรอบโลก ทําใหเราซึ่งเปนผูสังเกตอยูบนโลกมองเห็นดวง
จันทรเพียงดานเดียวอยูเสมอ
ดิถีของดวงจันทร
ดิถีของดวงจันทร คือ ปรากฏการณที่เราเห็นลักษณะดวงจันทรเปลี่ยนไป เชน สวางเต็มดวง แหวงเวา
เปนรูปเสี้ยว หรือมืดสนิท อันเนื่องมาจากมุมสะทอนของแสงอาทิตยจากดวงจันทรมายังจุดสังเกตบนโลก
“ขางขึ้น” คือ ชวงคาบการโคจรครึ่งรอบของดวงจันทร
หลังจากที่เห็นดวงจันทรมืดสนิททั้งดวง
จนกระทั่งเห็นดวงจันทรสวางเต็มดวง นับเปนขึ้น 1 ค่ํา จนถึงขึ้น15 ค่ํา
“ขางแรม” คือ ชวงคาบการโคจรของดวงจันทรครึ่งรอบ จากตําแหนงที่เห็นสวางเต็มดวงไปจนถึง
ตําแหนงที่เห็นดวงจันทรมืดสนิท นับเปนแรม 1 ค่ํา ไปจนถึงแรม 15 ค่ํา
อิทธิพลของดวงจันทรตอโลก
เนื่องจากดวงจันทรอยูใกลโลกมาก แรงดึงดูดของดวงจันทรจึงมีอิทธิพลทําใหเกิดปรากฎการณตาง ๆ
บนโลก ที่สําคัญไดแกการเกิดน้ําขึ้น-น้ําลง ซึ่งเกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทร ทําใหน้ําบนผิวโลกไหลมา
รวมกันในบริเวณที่ตรงกับดวงจันทรทั้งดานหนาและดานตรงขามและเพราะโลกหมุนรอบตัวเองจึงทําให
ตําแหนงของน้ําขึ้นน้ําลงเลื่อนไปดวยตามตําแหนงของดวงจันทรที่เปลี่ยนไป ในวันหนึ่งจึงเกิดน้ําขึ้นน้ําลงได 2
ครั้ง และชวงเวลาที่เกิดจะชาลงวันละ 50 นาที ตามการขึ้นและตกของดวงจันทร

กราฟแสดงระดับน้ําขึ้นสูงสุด (ขึ้น 15 ค่ําและแรม 15 ค่ํา) และน้ําลดต่าํ สุด(ขึ้น 8 ค่ําและแรม 8 ค่ํา)
การสํารวจดวงจันทร
สหรัฐอเมริกาเปดโครงการ “อะพอลโล” โดยมีเปาหมายเพื่อสํารวจดวงจันทรอยางจริงจังผลการสํารวจ
พบวาองคประกอบสําคัญของดวงจันทรมีออกซิเจน10 เปอรเซ็นตซลิ ิคอน 20 เปอรเซ็นต เหล็ก อะลูมิเนียมและ
ไทเทเนียมรวมกัน 15 เปอรเซ็นต และเนื่องจากบนดวงจันทรปราศจากน้ําที่จะชวยทําใหเกิดปฏิกริ ิยาเคมี แรธาตุ
สวนใหญจึงมักอยูในรูปของธาตุบริสุทธิ์ สวนภายในของดวงจันทรยังคงเปนแรธาตุหลอมเหลว ซึ่งสวนใหญเปน
เหล็กซัลไฟต
พื้นผิวของดวงจันทรมีทั้งสวนที่เปนภูเขาและที่ราบอันกวางใหญ ที่เรียกวา “มาเรีย” (maria) ซึ่งเกิดจาก
ลาวาของภูเขาไฟ และบริเวณที่เปนหลุมบอใหญนอยที่เรียกวา“เครเตอร” (crater) ซึ่งเกิดจากอุกกาบาตพุงชนใน
อดีต ปจจุบันไมพบวามีเครเตอรใหญ ๆ เพิ่มขึ้น เนื่องจากไมมีอุกกาบาตขนาดใหญพุงชนดวงจันทรอีก
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โลก
โลกเปนดาวเคราะหดวงที่ 3 จากบรรดาดาวเคราะหบริวาร 9 ดวงที่โคจรอยูรอบดวงอาทิตย ถามอง
โลกจากอวกาศจะเห็นเปนวัตถุทองฟาทรงกลมสีน้ําเงินสวางสุกใสทั้งนี้เพราะพื้นผิวของโลกถูกปกคลุมไวดวยน้ํา
ถึง 3 ใน 4 สวน นักดาราศาสตรจึงขนานนามใหเปน ดาวเคราะหสีน้ําเงิน ( blue planet )
นักดาราศาสตรเชื่อกันวา โลกและดาวพระเคราะหใกลเคียงอีก 2 ดวง คือ ดาวอังคารและดาวศุกร เกิด
จากการรวมตัวของกลุมกาซเหมือนอยางที่กําลังลุกไหม อยูในดวงอาทิตยขณะนี้ แมดาวพระเคราะหเหลานี้จะมี
จุดกําเนิดที่เหมือนกัน แตสภาพของดาวแตละดวงแตกตางกันมาก ดาวศุกรรอนจัดมากเพราะมีกาซ
คารบอนไดออกไซดอยูหนาแนน ดาวอังคารมีบรรยากาศบาง แหงและเย็น สวนโลกเรากลับมีสิ่งมีชีวิตอยูมากมาย
โลกเรามีเสนผาศูนยกลางที่เสนศูนยสูตร 7,926.68 ไมล และมีเสนผาศูนยกลางจากขั้วโลกเหนือและใต 7,899.81
ไมล โลกของเรามีบรรยากาศปกคลุม สูงขึ้นไปถึง 500 ไมล แตยิ่งสูงขึ้นไปบรรยากาศ ยิ่งเบาบางมาก เพราะโลก
ของเรามีบรรยากาศ หอหุมเชนนี้เอง จึงทําใหเราเห็นปรากฏการณตามธรรมชาติตางๆมากมายเชน การเกิดรุงกิน
น้ํา , ทองฟามีสีตางๆในยามดวงอาทิตยขึ้นและตก และการเกิดแสงเงินแสงทอง โลกของเรามีลักษณะการเคลื่อนที่
ที่สลับซับซอนมากซึ่งมีผลกระทบตอความสัมพันธกับดาวฤกษ และดาวพระเคราะหดวงอื่นๆดวย ลักษณะเฉพาะ
ของการเคลื่อนที่ของโลกก็คือ
1. โลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ ในเวลานอยกวาปกติ (ที่เราดูจากนาฬิกา 24 ชั่วโมง) ไป 4 นาที
2. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย 1 รอบกินระยะเวลา 600 ลาน ไมล ใชเวลา 1 ป ดวยความเร็ว 18 ไมล /วินาที
3. การโคจรของแกนของโลก 1 รอบ ใชเวลา 26,000 ป
4. ตรงขั้วโลกเหนือและใตนั้น ไมไดราบเรียบคงที่แนนอนแตมีลกั ษณะสัดสายไปมา มีหลุมขรุขระซึ่งมี
เสนผาศูนยกลาง 40 ฟุต
5. เคลื่อนที่ไปพรอมกับระบบสุรยิ ะ ดวยความเร็ว 12 ไมล/วินาที ในขณะที่กาแลกซี่ของเราเคลื่อนที่ไปในอวกาศ
ดวยความเร็ว 170 ไมล/วินาที
โลกของเรามีน้ําหนัก หาจุดเกาสิบแปดคูณสิบยกกําลังยี่สิบเจ็ด กรัม (หรือ 66 แลวตามดวยเลขศูนยอีก 20 ตัว )
การทีโ่ ลกเรามีสงิ่ มีชีวิตอยูมากมาย ทั้งมนุษย , สัตวและพืชนั้น อาจเปนเพราะโลกโคจร อยูในระยะพอเหมาะกับ
ดวงอาทิตยก็ไดทําใหน้ําและอากาศ ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนในการดํารงชีวิต มีอยูทั่วไป ไมระเหยหนีออกไปนอกโลก
กลางวันกลางคืน (Day and night)โลกเราหมุนรอบตัวเอง จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก 1 รอบ ใชเวลา 24
ชั่วโมง ในขณะที่โลกหันขางหนึ่งไปหาดวงอาทิตย สวนที่ถูกแสงก็กลายเปนกลางวันอีกสวนหนึ่งที่ถูกแสงก็จะ
กลายเปนกลางคืน ที่บริเวณเสนศูนยสูตรนั้น กลางวันและกลางคืนจะมีเวลาเทากัน คือ 12 ชั่วโมง แตเปนเพราะวา
แกนของโลกเอียง ดังนั้นวันที่มีเวลากลางวันและกลางคืนเทากัน คือวันแรกของฤดูใบไมผลิ และฤดูใบไมรวง
ในทางซีกโลกเหนือ เวลากลางวันในฤดูรอนจะยาวนานมาก ในบริเวณขั้วโลก จะมีกลางวันตลอด 24 ชั่วโมง ใน
ฤดูรอนเวลา (Time)ในขณะที่โลกโคจรไปได 360 องศาจะใชเวลา 24 ชั่วโมง หรือ 15 องศา ใน 1 ชั่วโมง พื้นที่ที่
อยูในเสนลองจิจูดเดียวกัน จะมีเวลาเทากัน เชนเมืองนิวยอรก เมืองลิมา (ในเปรู) แตเมื่อเปรียบเทียบเมืองนิวยอรก
กับเมืองชิคาโกแลว เมืองนิวยอรกจะเร็วกวา 6 ชั่วโมง เราจะเห็นวาแตละเมืองจะมีเวลาทองถิ่นแตกตางกันออกไป
ซึ่งสรางปญหายุงยากมาก ดังนั้นในป ค.ศ. 1883 จึงไดมีการกําหนดเวลาของแตละพื้นที่ขึ้น (Time Zones) โซนละ
15 องศา ซึ่งแตละโซนจะมีเวลาแตกตางกัน 1ชั่วโมงฤดูกาลบนโลก (Earth seasons) เปนเพราะแกนของโลกเอียง
กับระนาบทางโคจรรอบดวงอาทิตยเปนมุม 23 องศา จึงทําใหพื้นที่สวนตางๆของโลก ไดรับแสงจากดวงอาทิตย
ไมเทากัน ภูมิประเทศใดที่ไดรับความรอนจากดวงอาทิตยแบบตั้งฉาก ก็จะรอนมาก สวนภูมิประเทศใดที่ไดรับ
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แสงเฉียงๆ ก็จะรอนนอย มีอากาศหนาวเย็น จึงทําใหเกิดฤดูกาลขึน้ นอกจากไดรบั แสงที่แตกตางกัน ซึ่งเปน
สาเหตุสําคัญ ที่ทําใหเกิดฤดูกาลแลวยังมีปจจัยอื่นๆหลายอยาง ที่มีในสวนทองถิ่นแตละแหง มีฤดูกาลแตกตางกัน
เชน ตําแหนงของภูเขาในภูมิภาคนั้น กระแสน้ําในมหาสมุทร ระดับความสูงของพื้นที่จากระดับน้ําทะเล กระแส
ลมตางๆเปนตน
8.2 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอวกาศ
นับตั้งแตประเทศรัสเซียไดสงดาวเทียมสปุตนิก1 (Sputnik 1) ขึ้นไปวงจรของโลกไดสาํ เร็จเปนครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2500 จึงทําใหวงการวิทยาศาสตรั่วโลกหันมาสนใจพัฒนาความรูดานเทคโนโลยี
อวกาศมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศมหาอํานาจ 2 ประเทศ คือประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศรัสเซีย ทั้ง
สองประเทศไดทุมงบประมาณในการดําเนินโครงการสํารวจอวกาศมากมาย ตั้งแตดาวเทียม ยานอวกาศที่ไมมี
มนุษยควบคุม สําหรับดาวเทียมนั้นเปนอุปกรณที่มนุษยสงขึ้นไปโคจรในวงโคจรรอบโลก เพื่อทําหนาที่ตา งๆ
เชน การสื่อสาร การพยากรณสภาพภูมิอากาศ การสํารวจทรัพยากรและการศึกษาทางวิทยาศาสตรอื่นๆ ในสวน
ของยานอวกาศเปนพาหะที่จะนํานักบินอวกาศหรืออุปกรณสําหรับออกไปสํารวจอวกาศ
ดาวเทียม
ตั้งแตป พ. ศ. 2500 ประเทศสหภาพโซเวียต(รัสเซีย)ไดสงดาวเทียมสปุตนิก 1 ซึ่งมีน้ําหนัก 83.6 กิโลกรัมขึ้นไป
โคจรในอวกาศในระดับต่ํา แลวสงขอมูลเกี่ยวกับความหนาแนนและอุณหภูมิของบรรยากาศชัน้ สูงกลับมาสูโลก
ดวยความถี่ 20.005 MHz และ 40.005 MHz ในวันที่ 3 พฤศจิกายนปเดียวกันรัสเซียก็ไดสงดาวเทียมสปุตนิก 2
ซึ่งมีสุนัขชื่อไลกา(Laika)ขึ้นไปดวย น้ําหนักทั้งหมด508 กิโลกรัม ครั้งนี้มีอุปกรณสฃขอมูลเกี่ยวกับสภาพของ
สุนัขไลกาลงมายังโลกตลอดเวลา ประเทศสหรัฐอเมริกาประสบผลสําเร็จในการสงดาวเทียมดวงแรกเมื่อวันที่ 31
มกราคม พ.ศ.2501 โดยไดสงดาวเทียมเอกซพลอเรอร 1 (Explorer 1) ซึ่งมีอุปกรณตรวจรังสีขึ้นไปดวย
ดาวเทียมดวงนี้มีน้ําหนักทั้งสิ้นเพียง 14 กิโลกรัม ไดทําการตรวจพบแถบรังสีรอบโลกเปนครั้งแรก ซึ่งไดใหชื่อ
ของแถบรังสีตามชื่อผูที่ออกแบบอุปกรณสํารวจวา แถบรังสีแวนอัลเลน (Van Allan radiation belts) ซึ่ง
แถบรังสีนี้จะเกิดขึ้นในบรรยากาศชั้นสูงของโลกเหนือผิวโลกประมาณ 2 และ 4 เทา ของแถบรังสีโลก เปน
บริเวณที่มีอนุภาคที่มีประจุไฟฟาวนลอมรอบโลกเปนแถบใหญ เหนือบริเวณเสนศูนยสูตรของสนามแมเหล็กโลก
แตไมมีที่ขั้วแมเหล็กโลก หลังจากนั้นเปนตนมาทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต และประเทศอื่นๆ อี
หลายประเทศไดทําการสงดาวเทียมขึ้นสูวงโคจร เพื่อศึกษาเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวกับโลก และอื่นๆ เชน การใช
ดาวเทียมในการสื่อสาร การใชดาวเทียมในการพยากรณสภาพภูมปิ ระเทศ และการใชดาวเทียมในการสํารวจ
ทรัพยากรของโลก ซึ่งจะขอกลาวไว ณ ที่นี้พอสังเขปคือ
1. ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมประเภทนี้แบงออกเปนสองชนิดคือ
1.1 ดาวเทียมที่โคจรในระดับต่ํา ในระยะแรกไดสรางดาวเทียมที่มีเวลาโคจรรอบโลกนอยกวาเวลาที่โลก
หมุนรอบตัวเอง ตัวอยางไดแก ดาวเทียมเอ็คโค (Echo) ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีอยูสองดวง คือ เอ็คโค 1
เอ็คโค 2 มีลักษณะกลมผิวเปนพลาสติกฉาบดวยอลูมิเนียม ซึ่งเปนตัวสะทอนคลื่ยวิทยุ แตดาวเทียมนี้ยังมี
ประสิทธิภาพคอนขางต่ํา ตอมาสหรัฐอเมริกาได พัฒนาใหดาวเทียมมีอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไดแกดาวเทียม เทล
สตาร (Telstar) สงขึ้นไปเพื่อการคมนาคมภายในประเทศและระหวางสหรัฐอเมริกากับยุโรป แตประสิทธิภาพ
ยังไมดีนัก ป พ.ศ. 2505 สหรัฐอเมริกาไดสงดาวเทียมชื่อเทลสตาร 1 (Telstar 1) ขึ้นไปโคจรรอบโลกเปนรูปวงรี

8 - 13

ใชการควบคุมการโคจรจากสถานีภาคพื้นดินดาวเทียมดวงนี้ถือเปนดาวเทียมดวงแรกของโลกที่ใชในการสื่อสาร
และสงรายการโทรทัศนรวมลงมาดวย
1.2 ดาวเทียมที่โคจรในระดับสูง เปนดาวเทียมที่พัฒนาขึ้นเพื่อปญหาเกี่ยวกับความไมตอเนื่องในการสงสัญญาณ
วิทยุของดาวเทียมประเภทแรก โดยนําเอาดาวเทียมสงขึ้นไปไวในวงโคจรที่มีระดับความสูง 35,900 กิโลเมตร จาก
พื้นผิวโลก ซึ่งจะทําใหดาวเทียมโคจรรอบโลกไดเทากับเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเอง เรียกดาวเทียมประเภทนี้วา
ดาวเทียมคางฟา ไดมีการสงดาวเทียมเขาไปอยูในวงโคจรระดับนี้ 3 แหง หางเทาๆกันในทองฟา ทําใหการสง
สัญญาณสื่อสารกันไดตลอดเวลา ซึ่งในป พ.ศ. 2508 ไดมีการสงดาวเทียมชื่อวา เออรลี่เบิรด (Early Bird) ถือ
ไดวาเปนดาวเทียมคางฟาและเชิงพาณิชยดวงแรกของโลก โดยมีชองสงสัญญาณการถายทอดสัญญาณเกี่ยวกับเท
เล็กซ ขาวสารตางๆรวมทั้งรายการโทรทัศนที่รับมาจากดานหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติก ผานดาวเทียมเพื่อ
สงไปสวนอื่นๆ ของประเทศ หลังจากดาวเทียมเออรลี่เบิรด ประสบผลสําเร็จ องคการดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร
โทรคมนาคมระหวางประเทศ (INTELSAT : international Telecommunications Satellite
Organization) ซึ่งมีประเทศสมาชิกทั่วโลก 106 ประเทศรวมทั้งประเทศประเทศไทยของเราดวย ไดสง
ดาวเทียมขึ้นสูวงโคจรอีกหลายดวงภายใตชื่อของ อินเทลแซท (INTELSAT) โดยมีหมายเลขเรียงลําดับ
กอนหลังกันไป ขึ้นไปอยูเปนดาวเทียมขางฟา 3 แหง คือ บริเวณเหนือมหาสมุทรแปซิฟก เหนือมหาสมุทรอินเดีย
และเหนือมหาสมุทรแอตแลนติก จึงทําใหการติดตอสื่อสารระหวางทวีปเอเซีย อเมริกาและยุโรปกระทําไดตลอด
24 ชั่วโมง ประเทศไทยมีจานสายอากาศรับสง 2 จาน จานหนึ่งสําหรับดาวเทียมเหนือมหาสมุทรอินเดียสําหรับ
ติดตอทางยุโรป ซึ่งตั้งอยูที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปจจุบันประเทศไทยโดยบริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร
แอนดคอมมิวนิเคชั่น จํากัด ไดลงนามในสัญญาวาจางบริษัทฮิวสคอมมิวนิเคชั่น อินเตอรเนชั่นแนล (Hugh
Communication International) และบริษัท แอดวานซ อิเล็กทรอนิกส ซิสเต็มส อินเตอรเนชั่นแนล
(Advanced Electronics Systems International) ซึ่งทั้งสองบริษัท เปนสวนหนึ่งของบริษัทฮิวส แอร
คารฟท (Hugh Aircraft Company) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทําการออกแบบสรางระบบดาวเทียม
สื่อสารแหงชาติทั้งสองดวงใหแกประเทศไทยตอมา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2534 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดช ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานชื่อดาวเทียมสื่อสารดวงแรกนี้เปนภาษาไทยวา ดาวเทียม
"ไทยคม" ซึ่งมาจาก คําวา "ไทยคม (นาคม)" สวนชื่อพระราชทานภาษาอังกฤษคือ THICOM ดาวเทียมไทยคม
1 ไดถูกสงขึ้นไปอยูที่ตําแหนงเสนแวงที่ 78.5 องศาตะวันออก ซึ่งจะอยูในตําแหนงเดียวกับดาวเทียมไทยคม 2
โดยแตละดวงจะสงสัญญาณที่มีขั้วของคลื่นตรงกันขาม เพื่อปองกันการรบกวนกันเอง นอกจากนีใ้ นวันที่ 16
พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ไดมีการสงดาวเทียมไทยคม 3 ที่สรางโดยบริษัทเอโรสปาเที่ยล คานส (ฝรั่งเศส) ขึ้นไป
โคจรรอบโลก ณ ตําแหนงที่ 78.5องศา ตะวันออก อีกหนึ่งดวงเพื่อใหบริการติดตอสื่อสารภายในประเทศ ไมวาจะ
เปนโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบเซลลูลาร หรือบริการสงผานขอมูลทีเ่ ปนภาพ เสียง และขอมูลทางคอมพิวเตอร ใหแก
กิจการทางธุรกิจเอกชน และยังใหบริการเชื่อมตอระบบโทรมนาคมตางๆ ที่มีอยูใหแกหนวยงานของรัฐบาล
รวมทั้งหนวยงานทางทหาร
2. ดาวเทียมอตุนิยมวิทยา ประเทศสหรัฐอเมริกาไดเริ่มโครงการสงดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเพื่อตรวจสภาวะอากาศ
โดยการสงดาวเทียมไทรอส(Tiros) และนิมบัส (Nimbus)ซึ่งเปนดาวเทียมที่มีกลองโทรทัศนสําหรับถายภาพ
เครื่องคนหารังสีความรอน เพื่อวัดอุณหภูมิและความสมดุลของความรอนของโลกที่ไดรับ และแผรังสีออกไป
นอกจากนี้ยังมีดาวเทียม GOES (Geostationary Operational Environment Satellite) และ SMS
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(Synchronous Meteorological Satellite) สามารถตรวจสภาพอากาศและสงขอมูลลงมาไดทกุ ๆ 30

นาที ชวยทําใหการพยากรอากาศแมนยําขึ้น ชวยเตือนใหรูลวงหนาถึงการเคลื่อนทีข่ องพายุใหม ชวยลดความ
เสียหายและอันตรายที่เกิดขึ้นได
3. ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรของโลก ดาวเทียมประเภทนี้ ไดแก ดาวเทียมชุดแลนดแซท (Landsats) มี 3 ดวง
ดาวเทียมซีแซท (Seasat) ใชสํารวจทางทะเลโดยเฉพาะ ดาวเทียม ATS ใชดานอุตุนิยมวิทยา สื่อสาร และธรณี
ฟสิกส มีอยู 6 ดวง โดยเฉพาะดวงที่ 6 ชื่อ เอ พี เอส 6 (APS 6) ไดรับการปรับปรุงใหสามารถติดตอสัญญาณวิทยุ
ระหวางดาวเทียมตอดาวเทียมและควบคุมการจราจรทางอากาศได
ดาวเทียมที่กลาวมาขางตนเปนดาวเทียมที่ชวยในการตรวจหา เก็บขอมูล เฝาสังเกตการณ ปรากฏการณ และสิ่ง
ตางๆ บนพื้นผิวโลก ทั้งบนพื้นดิน ใตดิน ใตน้ํา ในน้ํา และในอากาศ เชน การตรวจหาแหลงแรที่สาํ คัญ ๆ แหลง
เชื้อเพลิง แหลงน้ํา การศึกษาทางสมุทรศาสตร ดาวเทียมเหลานี้บอกใหเราทราบถึงผลของเรือนกระจก ที่ทําให
โลกรอนขึ้นตลอดเวลา ขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงการคุกคามของชองโอโซนตอชีวิตที่อยูใกลขั้วโลกเหนือและใต
และชวยในการทําแผนที่ เปนตน
4. ดาวเทียมเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา และรัสเซีย ไดสง ดาวเทียมเพื่อการศึกษาทาง
วิทยาศาสตรเขาสูวงโคจรจํานวนมากมายไมวาจะเปนดาวเทียมชุดหอสังเกตการณดวงอาทิตย ดาวเทียม
สังเกตการณธรณีฟสิกส หอสังเกตการณดาราศาสตรพลังงานสูง เพื่อศึกษาสิ่งตางๆ ในระบบสุริยะ ปจจุบัน
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดประดิษฐกลองโทรทัศนอวกาศฮับเบิล (Hubble) เปนกลองที่มีขนาดใหญ สมารถ
ถายภาพดาวเคราะหตางๆ เชน การเกิดพายุบนดาวเสาร ถายภาพดาวพลูโตและดวงจันทรเปนตน
ยานอวกาศ
ยานอวกาศเปนพาหนะที่นักวิทยาศาสตรคดิ คนเพื่อนํานักบินอวกาศหรืออุปกรณสําหรับออกไปสํารวจดวงจันทร
และดาวเคราะหตางๆ ยานอวกาศแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ยานอวกาศที่ไมมีนกั บินอวกาศควบคุม โครงการ
ของการสรางยานอวกาศนี้มนุษยใชเพื่อสํารวจดวงจันทรและดาวเคราะหในระบบสุริยะ ประเทศสหรัฐอเมริกา
และรัสเซียไดพยายามแขงขันกันในการสรางยานอวกาศเพื่อออกไปสํารวจอวกาศ ซึ่งจะขอกลาวไว ณ ที่นี้พอ
สังเขปคือ
1. โครงการใชยานอวกาศที่ไมมนี ักบินอวกาศควบคุมเพื่อสํารวจดวงจันทร
1.1 โครงการของรัสเซีย ประกอบดวยยานลูนา (Luna) ยานซอนด (Zond) ยานคอสมอส (Cosmos)
รัสเชียเริ่มสงยานอวกาศไปลงดวงจันทรไดเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ 2509 โดยยานลูนา 9 พรอมทั้งถายรูปดวง
จันทรมายังโลกยานลูนา 17 ไดไปลงบนดวงจันทรพรอมทั้งนําหุนยนตไปเพื่อเก็บตัวอยางของหินบดวงจันทร
กลับมายังโลกไดั
1.2 โครงการของสหรัฐอเมริกา ประกอบดวยยานไพโอเนียร -ออบิเตอ (Pioneer-Orbiter) ยานเรนเยอร
(Ranger) ยานเซอรเวเยอร (Surveyor) ยานไพโอเนียร- ออบิเตอร 2 ถูกสงออกไป วันที่ 6 พฤศจิกายน
พ.ศ.2509 ไปวนรอบดวงจันทร พรอมทั้งถายภาพพื้นผิวของดวงจันทรกลับมา สวนยานเรนเยอรสงไปเมื่อ พ.ศ.
2507 ที่ประสบผลสําเร็จมีเพียง เรนเยอร 7,8 และ 9 ที่สงภาพถายพืน้ ผิวของดวงจันทรกลับมา สําหรับยานเซอรเว
เยอร 1,3,5,6 และ 7 สามารถถายภาพของดวงจันทรมาไดมากมายซึ่งเปนประโยชนตอการดําเนินโครงการอะพอล
โลเปนอยางมาก
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2. โครงการใขยานอวกาศที่ไมมนี ักบินอวกาศควบคุมเพื่อสํารวจดาวเคราะห
2.1 โครงการของรัสเซีย ประกอบดวยยานเวเนรา (Venera ) ยานมารส (Mars) ป พ.ศ. 2513
รัสเซียสงยานเนเวรา ไปสํารวจดาวศุกรซึ่งกวาจะประสบผลสําเร็จก็ตองใชถึงยาน เวเนรา 9 เปนยานอวกาศลําแรก
ที่สามารถลงไปบนพื้นผิวของดาวศุกร และถายภาพสงมายังโลกสําเร็จ สวนยานมารสนั้นรัสเซียใชสํารวจดาว
อังคาร แตไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
2.2 โครงการของสหรัฐอเมริกา ประกอบดวยยานมารลินอร (Mariner) ยานไพโอเนียร (Pioneer) ยานไวกิ้ง
(Viking) ยานวอยเอเจอร(Voyager) ยานไพโอเนียร - วีนัส (Pioneer - Venus) ยานกาลิเลโอ
สหรัฐอเมริกา ใชยานอวกาศมาริเนอรสํารวจดาวเคราะหคือ ดาวพุธ ดาวศุกรและดาวอังคาร ยานมาริเนอร 10 เปน
ยานลําแรกที่เขาถึงดาวพุธอยางใกลชดิ ในป พ.ศ. 2517 ตอมาป พ.ศ. 2518 ไดสงยานไวกิ้งไปถายภาพพื้นผิวของ
ดาวพุธเปนครั้งแรก ซึ่งแสดงพืน้ ผิวที่มีความคลายคลีงกับดวงจันทรของเรามาก
สําหรับยานไพโอเนียร 10 ไดใชสํารวจดาวเคราะหวงนอกถูกสงขึน้ ไปเมื่อ พ.ศ. 2515 โดยนําเอาแผนภาพมนุษย
เครื่องเลนจานเสียง และเสียงของมนุษยไปดวย ปตอมายานไพโอเนียร 10 ไดผานดาวพฤหัสบดี และถายภาพ
สงกลับมามากมาย พรอมกันนี้ยานไพโอเนียร 11 ไดตดิ ตามไปโคจรผานดาวพฤหัสบดีและดาวเสารและไดพบ
ดวงจันทรเพิ่มขึ้นดวย
สวนยานวอยเอเจอร 1 และวอยเอเจอร 2 ไดถูกสงขึ้นไปในป พ.ศ. 2520 ไดสงขอมูลของดาวพฤหัสบดี และดาว
เสารไดขอ มูลใหม ๆ เชน พบวงแหวนของดาวพฤหัสบดี พบดวงจันทรเพิ่มขึ้นความแตกตางของพื้นผิวของดวง
จันทร ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร ตอจากนั้นวอยเอเจอร 2 ยังไดสงภาพของดาวยูเรนัส และดาวเนปจูนกลับมา
ปจจุบันยานไพโอเนียรและยานวอยเอเจอรไดเคลือ่ นที่ไปเกือบออกจากระบบสุริยะ และยังคงสงสัญญาณวิทยุที่
ออนกําลังจากระบบสุริยะชั้นออกมา
ยานไพโอเนียร - วีนัส เปนยานอวกาศที่ถกู สงออกไปเพื่อสรุปขอมูลเกียวกับบรรยากาศของดาวศุกรและทําแผนที่
พื้นผิวของดาวศุกรโดยใชเครื่องเรดาร ยานกาลิเลโอถูกสงใหเดินทางไปในอวกาศตั้งแต พ.ศ. 2533 ไดสํารวจดวง
จันทรบริวารของดาวพฤหัสบดี 4 ดวงจากทั้งหมด 16 ดวง เชน ไดถายภาพของดวงจันทรโจเวียน มูน ยูโรปา
(Jovian Moon Europa ) ที่พื้นผิวมีลักษณะของภูเขาไฟ และแมน้ําน้ําแข็ง และขอมูลบางอยางที่เชื่อวานาจะ
มีองคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดสิ่งมีชีวิตได นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2532 สหรัฐอเมริกาไดสงยานอวกาศที่มีชื่อวา
COBE (Cosmic Background Explorer) ขึ้นไปเพื่อวัดอุณหภูมิของจักรวาลในทุก ๆ ทิศทาง
3. การสงยานอวกาศที่มีนักบินอวกาศควบคุม ประเทศสหรัฐอเมริกา และรัสเซียไดสรางยานอวกาศชนิดที่มี
นักบินอวกาศควบคุมขึ้นไปโคจรรอบโลกเพื่อฝกการอยูในอวกาศ การทํางานในอวกาศและการทดลองคนควาใน
อวกาศ ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่ประสบผลสําเร็จมากที่สุดในการสงยานอวกาศที่มีนักบินอวกาศ
ควบคุม โดยปจจุบันไดสงยานอวกาศหรือที่เรียกวากระสวยอวกาศ ขึ้นไปโคจรรอบโลกเปนผลสําเร็จหลายลํา
เชน กระสวยอวกาศโคลัมเบีย ชาเลนเจอร ดิสคอฟเวอรี่ แอตแลนติกและเอ็นเดเวอร เปนตน ภารกิจหลักของ
กระสวยอวกาศจะเปนการทดลองอยูในสภาพไรน้ําหนักของมนุษยการทดลองทางวิทยาศาสตรตางๆ หรือ
แมกระทั่งการสงดาวเทียมขึ้นไปโคจรบนวงโคจรของโลกก็ตาม
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อยางไรก็ตามสําหรับประเทศสหรัฐอเมริกานั้น นอกจากจะสามารถสงนักบินอวกาศไปโคจรรอบโลกไดแลวยัง
สามารถสงนักบินอวกาศไปลงบนดวงจันทรตามโครงการอะพอลโลไดสําเร็จอีกดวย นอกจากยานอวกาศชนิดที่
สงนักบินอวกาศขึ้นไปโคจรรอบโลกแลว ยังมีสถานีอวกาศซึ่งเปนสถานที่ที่นักบินอวกาศและนักวิทยาศาสตรใช
เปนที่อาศัยและทํางาน สถานีอวกาศและเคลื่อนที่รอบโลกและนักวิทยาศาสตรสามารถดําเนินการทดลองในเรื่อง
ที่ทําบนโลกไมไดทั้งนี้เพราะในอวกาศไมมีแรงโนมถวงการทดลองอาจจะรวมถึงทางวิจัยทางการแพทย
การศึกษาดาวเคราะหและดาวฤกษตา งๆ สถานีอวกาศไดแก สถานีอวกาศซิลยุท 1 ของอดีตสหภาพโซเวียต ซึ่งถูก
สงขึ้นไปในป พ. ศ. 2514 ยานซิลยุทมีทั้งหมด 7 ลํา ถูกสรางขึ้นมาเพื่อการทดลองในอวกาศ สถานีอวกาศลาสุด
ของรัสเซียคือ สถานีอวกาศเมียร(Mir) ที่ใชสําหรับการศึกษาจักรวาล การทดลองทางชีววิทยา และการวิจัยทาง
การแพทย สวนสถานีอวกาศสกายแลบของสหรัฐอเมริกาถูกสงขึ้นไปป พ.ศ. 2516 โดยใชโครงสรางบางสวนของ
จรวดแซทเทิรน 5 มีลูกเรือของสถานีอวกาศสามชุด ซึ่งเสร็จสิ้นในภารกิจตอมา แตตอมาไดเกิดอุบัติเหตุตกลงสู
พื้นผิวโลก
อนาคตของการสํารวจอวกาศ
จากการศึกษาตามโครงการอวกาศตางๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาและรัสเซียนักวิทยาศาสตรตองการ
ใชประโยชนจากอวกาศใหไดมากที่สดุ ทั้งทางดานการแพทย อุตสาหกรรม และอืน่ ๆ เนื่องจากในสภาพปจจุบัน
โลกของเราเริ่มขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งเชื้อเพลิงสําหรับผลิตพลังงานไฟฟาโดยตรงคือ
การใชเซลลแสงอาทิตยเปนตัวเปลี่ยนพลังงาน และเกิดความคิดที่จะสรางโรงไฟฟาในอวกาศในลักษณะของ
ดาวเทียมโรงไฟฟาขึ้น
นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกากําลังวางแผนสรางสถานีอวกาศขนาดใหญ เพื่อใชประโยชนในการซอม
ดาวเทียม และการสรางยานอวกาศขนาดเล็ก และยังคิดไปถึงการนําคนไปอาศัยอยูในสถานีอวกาศหรือที่เรียกวา
เมืองในอวกาศ ซึ่งเปนความคิดของ เกอรารด เค โอนัล (Gerard K O'Neill) นักฟสิกสแหงมหาวิทยาลัย
ปรินซตัน ซึ่งแนวคิดนี้ไดรับความสนใจจากนักวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยตางๆ ในสหรัฐอเมริกาเปนอยางมาก
ตามความคิดของนักวิทยาศาสตรกลุมนี้ จะดําเนินการสรางเมืองอวกาศของวงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.6
กิโลเมตร จุประชากรไดประมาณ 10,000 คน ในเมืองอวกาศจะมีที่อยูอาศัย รานคา โรงเรียน สถานที่พักผอน
รวมทั้งการทําการเกษตรแบบวงจรปด ซึ่งจะใหมีบรรยากาศคลายกับโลกแนวคิดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากปญหาของ
จํานวนประชากรตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติบนโลกที่คอ ยๆ ลดลงในแตละป
สวนการสํารวจอวกาศในอนาคตนั้นขณะนี้นักวิทยาศาสตรของเมืองปาชาเดนา มลรัฐแคลิฟอรเนียไดสรางยาน
อวกาศที่มีชื่อวา TAU ซึ่งยอมาจาก Thousand Astronomical Unit เปนยานอวกาศที่จะเคลื่อนที่ในอัตรา
กวา 225,000 ไมลตอชั่วโมง เพื่อสํารวจอวกาศตลอดจนดาราจักรตางๆ โดยเฉพาะดาราจักรทางชางเผือกที่โลกเรา
อาศัยอยู
การศึกษาและคนควาทางดานอวกาศของมนุษยเปนผลอันเนื่องมาจากความตองการที่จะทราบถึงตน
กําเนิดของเอกภพและสิ่งตางๆ ที่อยูในเอกภพนี้ ซึ่งสิ่งที่เปนขอมูลที่ไดทั้งในอดีตและปจจุบันยังเปนขอมูลเพียง
เล็กนอยที่มนุษยจะตองศึกษาคนควาอีกมาก ทั้งนี้เพราะเอกภพมีความกวางใหญไพศาลสิ่งตางๆ และปรากฏการณ
บางอยางมนุษยอาจจะคนไมพบในชั่วชีวิตของเขา แตการเริ่มตนเพื่อเปนรากฐานใหแกอนุชนรุนหลังยอมทําให
เกิดองคความรูทหี่ ลากหลาย และคงมีสักวันหนึ่งที่มนุษยจะมีขอมูลมากพอที่จะตอบคําถามวา ดาวดวงนี้เกิดขึ้นมา
ไดอยางไร เอกภพเกิดขึ้นมาไดอยางไร ซึ่งสิ่งเหลานี้มนุษยยังคงตองทําการศึกษาเพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนมาก
ที่สุดตอไป

