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สวัสดีท่านผู้อ่านที่เคารพ

 สวัสดีท่านผู้อ่านที่เคารพ เดือนนี้ ทีมบรรณาธิการจะพาท่านแหงนหน้ามุ่งสู่ท้องฟ้า ไปค้นฟ้า

คว้าดาวกันดีกว่า เมื่อพูดถึงดาราศาสตร์ คนส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว เข้าใจยาก และยาก

ที่จะเข้าถึง แต่ในความเป็นจริงดาราศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลเกินตัวอย่างที่คิด และเป็นศาสตร์แรกๆ ที่

มนุษย์คิดค้น ค้นพบ มาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแขนงหนึ่ง มนุษย์ใน

สมัยก่อน สามารถสังเกต วัตถุบนท้องฟ้า ดวงดาว และสิ่งต่างๆ ไกลออกไปในจักรวาล คนเรารู้จัก

ใช้ดวงดาวในการกำาหนดวันเวลา ปฏิทิน ฤดูกาล ช่วงเวลาการเพาะปลูกเเละเก็บผลผลิต ทิศทาง

ในการเดินเรือ รวมถึงการสร้างสถานที่สำาคัญระดับโลกอย่าง พีระมิด เเห่งอียิปต์ ก็มีความเชื่อมโยง

กับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์บนฟ้า นักวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการศึกษา

และไขความลับของจักรวาลอย่างต่อเนื่อง แต่เรื่องราวเกี่ยวกับเอกภพและอวกาศยังมีความลี้ลับอีก

มากมายที่ยังรอการค้นพบ 

 สำาหรับวิทย์ปริทัศน์ฉบับเดือนกันยายน 2565 นี้ จะชวนท่านผู้อ่านไปสัมผัสองค์ความรู้

ด้านอวกาศใหม่ๆ รู้จักดวงดาว /วัตถุใหม่ หรือแม้กระทั่งสสารมืด ที่มีการค้นพบในจักรวาล จาก 

      การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านยานอวกาศ กล้องโทรทรรศน์ และวิทยาการด้านดาราศาสตร์ของ

มนุษย์ ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ทีมบรรณาธิการ

สำานักงานที่ปรึกษาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประจำาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 



สส�รมืด เพร�ะมองไม่เห็น

	 จักรวาลอันกว้างใหญ่ นอกจากดวงดาว และเศษอุกาบาตรที่กระจายอยู่ทั่วไปแล้ว	 

นักดาราศาสตร์เชื่อว่า 																					ในความเวิ้งว้างและความมืดมิดนี้ยังเต็มไปด้วยมีสสารมืด หรือ Dark	 

Matter	 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความลึกลับแห่งเอกภพที่เหล่านักดาราศาสตร์ศึกษาค้นคว้ากันมาเกือบศตวรรษ																			

นักดาราศาสตร์เชื่อว่า	 สสารมืดเป็นสิ่งที่รู้ว่ามีอยู่จริง	 เป็นสิ่งที่ทำาให้ดาราจักรสามารถกระจุกรวมตัวอยู่

ในอวกาศได้	เพียงแต่เราไม่สามารถเห็นหรือจับต้องสสารมืดนี้ได้นั่นเอง

	 หากวัดปริมาณและความหนาแน่นขององค์ประกอบต่างๆ	ในจักรวาล	สิ่งที่มองเห็นได้หรือตรวจ

สอบได้อย่างดาวฤกษ์	ดาวเคราะห์	หรือก๊าซ	เรียกว่า	สสารปกติ	หรือสสารแบริออน	(Baryons	Matter)	

ซึ่งมีอยู่ราว	5%	ของจักรวาล	ส่วน	95%	ที่เหลือ	คือ	สสารและพลังงานมืด	

 ดาราศาสตร	์ นับว่าเป็นศาสตร์แรกๆ	 ที่รวมทั้งศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน	 	 ใน

สมัยโบราณเชื่อว่าการคำานวณทางดาราศาสตร์เกิดขึ้นจากการคำานวณทางคณิตศาสตร์ การสังเกตุ

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนตำาแหน่งของดวงดาวและดวงจันทร์ จากวิทยาศาสตร์

ดึกดำาบรรพ์ ปัจจุบันดาราศาสตร์กลายเป็นวิทยาศาสตร์ข้ันสูงที่มีการใช้อุปกรณ์ทันสมัย มีการใช้ 

โปรแกรมคอมพิเตอร์	 เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและใช้อธิบายวัตถุบนท้องฟ้า	หรือปรากฏการณ์ต่างๆ	ซึ่ง

นักดาราศาสตร์ยังคงมีค้นพบสิ่งอัศจรรย์ในเอกภพอันยิ่งใหญ่นี้อยู่ตลอดเวลา

.... ไม่ได้แปลว่�ไม่มีอยู่จริง
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	 สสารมืดมีอันตรกิริยากับแสงน้อยมาก	 ไม่ส่องแสง	 และไม่สะท้อนแสง	 แต่ดึงดูดสิ่งต่างๆ	 ด้วย

แรงโน้มถ่วงที่ทำาให้ดวงดาวกระจุกตัวอยู่ด้วยกัน	 ดังนั้นวิธีที่จะสามารถตรวจจับสสารมืดได้นั้น	 จะต้อง

ศึกษาผ่านทางอันตรกิริยาโน้มถ่วง	 แล้วดูว่าสิ่งต่างๆ	 โคจรรอบอย่างไรและแสงโค้งงออย่างไร	 จาก 

การทำาแผนที่สสารมืด	 นักดาราศาสตร์ศึกษาจากการเดินทางของแสงตามปรากฏการณ์เลนส์ความโน้ม

ถ่วง	 (Gravitational	 lens)	แสงเกิดการหักเหเบี่ยงเบนออก	แสดงให้เห็นว่า	มีวัตถุมวลมากที่เรามองไม่

เห็น	 ขวางกั้นอยู่ระหว่างลำาแสงนั้นกับผู้สังเกตการณ์บนโลก	 ซึ่งก็คือสสารมืดนั่นเอง	 	 จากการทำาแผนที่

สสารมืดฉบับล่าสุด	พบว่าสสารมืดมีการกระจายตัวอย่างสมำา่เสมอในกาแลกซี่ทางช้างเผือก	โดยบริเวณ

ที่มีสสารมืดหนาแน่นที่สุดคือ	 บริเวณที่มีแสงสว่างจากกระจุกตัวของดาวเคราะห์ต่างๆ	 ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้

นั้น	 ยังมีบางส่วนที่คลาดเคลื่อนกับแบบจำาลองทางฟิสิกส์ที่ทำานายไว้	 รวมถึงทฤษฎีของไอน์สไตน์	 ซึ่ง 

การค้นพบนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการหาคำาตอบของจักรวาล	 บทสรุปที่ยังไม่ที่สุด	 ปริศนายังไม่ถูกเปิด

เผยทั้งหมด	 นักดาราศาสตร์ยังคงต้องทำาหน้าที่ศึกษากลั่นกรองต่อไปเรื่อยๆ	 จนกว่าจะมีความเข้าใจที่

ตรงกับข้อสังเกตและสมเหตุสมผลตามทฤษฎี

ที่มา:

https://www.syfy.com/syfy-wire/bad-astronomy-dark-matter-from-12-billion-years-ago-detected

https://www.bbc.com/thai/international-57298952

ภาพ:	สสารมืดที่นักดาราศาสตร์ตรวจพบในกาแลกซี่ทางช้างเผือก

Credit:	The	Millennium	Simulation	Project,	VIRGO,	Max-Planck-Institut	Fur	Astrophysik,

https://wwwmpa.mpa-garching.mpg.de/galform/virgo/



ฟังเสียงเต้นของหัวใจกาแล็กซ่ี

ภาพ:	กล้องโทรทรรศน์	CHIME	ที่ใช้ในการจับสัญญาณFRB	

Credit:	CHIME,	MIT	News,	https://news.mit.edu/2022/astronomers-detect-radio-heartbeat-billions-light-years-earth-0713

	 ในแต่ละวันมีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ บาง

เหตุการณ์เราก็ต่างคุ้นเคยกันดี อย่างเช่น การเกิดฝนดาวตก หรือการเกิด

สุริยุปราคา	 แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น	 ในอวกาศยังมีปริศนาและ 

ความลึกลับมากมายที่ยังหาไม่พบ	 ซึ่งปริศนาเหล่านี้คือสิ่งที่ผลักดันให้นักดาราศาสตร์

และนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายค้นหาคำาตอบกันต่อไป	 	 Fast	 Radio	 Burst	 หรือ	 การลุกจ้าฉับพลันของ

คลื่นวิทยุ	 เป็นหนึ่งในหัวข้อที่วงการดาราศาสตร์กำาลังพยายามรวบรวมข้อมูลเพื่อไขข้อสงสัยเกี่ยวกับจุด

กำาเนิดของปรากฏการณ์นี้	การลุกจ้าฉับพลันของคลื่นวิทยุ	หรือ	Fast	Radio	Burst	มีชื่อย่อคือ	FRB	ซึ่ง

โดยปกติแล้วการลุกจ้าฉับพลันของคลื่นวิทยุจะเกิดขึ้นในเวลาสั้นๆ	แต่ละครั้งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่มิลลิวินาที	

ซึ่งวัดได้จากกล้องโทรทรรศน์วิทยุบนโลกและในอวกาศ		จากสัญญาณที่จับได้นั้น	FRB	จะเป็นกราฟคลื่น

เดี่ยวๆ	ที่พุ่งสูงขึ้นมาท่ามกลางสัญญาณต่อเนื่องขนาดเล็ก	และสิ่งที่น่าทึ่งของ	FRB	คือการเกิดขึ้นเพียง

ครั้งเดียวนั้น	สามารถสร้างพลังงานเทียบเท่ากับพลังงานที่ดวงอาทิตย์สร้างภายในเวลาหนึ่งปี
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ที่มา:

-news.mit.edu/2022/astronomers-detect-radio-heartbeat-billions-light-years-earth-0713

-www.masslive.com/news/2022/07/mit-astronomers-find-heartbeat-radio-signal-billions-of-light-years-

away-from-earth.html

-astronomy.swin.edu.au/research/utmost/?page_id=103

-earthsky.org/space/what-is-a-magnetar

ภาพ:	สัญญาณ	FRB	ที่จับได้	ที่มีระยะเวลายาวที่สุดและมีรูปแบบ

ที่ชัดเจนที่สุดตั้งแต่ที่เคยตรวจพบมา	

Credit:	UTMOST,	https://astronomy.swin.edu.au/re-

search/utmost/?page_id=103

	 Canadian	 Hydrogen	 Intensity	 Mapping	

Experiment (CHIME) เป็นกล้องโทรทรรศน์วิทยุ

แบบอินเตอร์เฟอโรเมตริก	 (interferometric	 radio	 

t e le scope ) ซึ่ งประกอบด้ วยตั วสะท้ อนแสง

พาราโบลาขนาดใหญ่สี่ตัวที่ตั้งอยู่ที่	 Dominion	 Radio	 

Ast rophys ica l Observatory ใน Br i t i sh	 

Columbia,	Canada	โดยนักดาราศาสตร์ได้ใช้	CHIME	

สังเกตท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องในขณะที่โลกหมุน เพื่อ

รับคล่ืนวิทยุที่ปล่อยออกมาจากไฮโดรเจนในช่วงแรก

สุดของจักรวาล กล้องโทรทรรศน์นี้ ยังมีความไวใน

การจับสัญญาณต่อปรากฏการณ์	 FRB	 ด้วย	 นับตั้งแต่

การสังเกตการณ์ท้องฟ้าในปี	 2561	 กล้อง	 CHIME	 ได้

ตรวจพบ	 FRB	 หลายร้อยครั้งจากส่วนต่างๆของท้องฟ้า	

สำาหรับในเดือนธันวาคม	2562	กล้อง	CHIME	ได้ตรวจพบสัญญาณของ	FRB	ที่เกิดขึ้น	แต่สิ่งที่น่าประหลาด

ใจ	คือ	สัญญาณใหม่ที่จับได้นั้น	คงอยู่นานถึง	3	วินาที	ซึ่งยาวนานกว่า	FRB	เฉลี่ยประมาณ	1,000	เท่า	ทาง

ทีมนักดาราศาสตร์ได้ตรวจพบการเกิดขึ้นซำา้ทุกๆ	0.2	วินาที	โดยในแต่ละครั้งจะมีลักษณะคล้ายกับจังหวะ

การเต้นของหัวใจ	“บูม	บูม	บูม”	นักดาราศาสตร์ได้ให้ชื่อว่า	FRB	20191221A	ซึ่งเป็น	FRB	ที่มีระยะเวลา

ยาวที่สุดและมีรูปแบบที่ชัดเจนที่สุดตั้งแต่ที่เคยตรวจพบมา

	 นักดาราศาสตร์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า	 ในจักรวาลนั้นมีเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นที่ส่งสัญญาณเป็นระยะ

อย่างเด่นชัด	ตัวอย่างที่รู้จักกันดีในดาราจักร	คือ	พัลซาร์วิทยุ	(pulsar)	และแมกนีทาร์	(magnetar)	ที่หมุน

และปล่อยลำาแสงคล้ายกับประภาคาร	สำาหรับ	FRB	เป็นการค้นพบที่ยังค่อนข้างใหม่	นักวิทยาศาสตร์ตอบ

ได้เพียงว่าแหล่งที่มาของสัญญาณนั้น	 อยู่ในดาราจักรอันไกลโพ้นที่อยู่ห่างจากโลกไปหลายพันล้านปีแสง	

รวมถึงอาจเป็นไปได้ว่า	FRB	เป็นสัญญาณที่เล็ดลอดออกมาจากพัลซาร์วิทยุ	หรือแมกนีตาร์

	 การตรวจพบสัญญาณ	 FRB	 ทิ้งคำาถามมากมายไว้ให้กับนักดาราศาสตร์	 นักวิทยาศาสตร์	 และทีม

วิจัยว่า	 สิ่งนี้มาจากไหน	มีต้นกำาเนิดจากอะไรกันแน่	 หรือเป็นเพียงสัญญาณรบกวนวิทยุ	 แล้วพลังงานนี้จะ

มีความรุนแรงแค่ไหน	คนเราจะสามารถใช้สัญญาณนี้ในการศึกษาจักรวาลได้อย่างไร	หรือกำาลังเกิดอะไรขึ้น

ในดาราจักรอันไกลโพ้นนั้น	หรือเป็นการส่งสัญญาณจากสิ่งมีชีวิตนอกโลก	ฯลฯ



	 ดาวเคราะห์ที่มีความสวยงามมากที่สุดดวงนึง	คงไม่พ้นดาวเสาร์ที่มีความสุขสว่างและมีวงแหวน

ประดับประดาอย่างสวยงามดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ดวงที่หกจากดวงอาทิตย์และเป็นดาวเคราะห์ที่

ใหญ่เป็นอันดับสองในระบบสุริยะ	นอกจากนี้	ยังเป็นดาวเคราะห์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะก็คือ	วงแหวน	ซึ่ง

วงแหวนขนาดใหญ่ที่เห็นนั้น	 ประกอบด้วยวงแหวนย่อยจำานวนมากมาย	 ภายในมีวัตถุลอยอยู่	 ไม่ว่าจะ

เป็นน้ำาแข็ง	ก้อนหิน	หรือเศษวัตถุที่คาดว่าเกิดจากการแตกสลายของดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์บริวารก็

อาจเป็นไปได้	ที่มีขนาดตั้งแต่ไม่กี่ไมโครเมตรจนถึงหลายสิบเมตร	วัตถุเหล่านี้สามารถโคจรรอบดาวเสาร์

ได้เนื่องจากอิทธิพลโน้มถ่วงของดวงจันทร์บริวาร	 (ปัจจุบันดาวเสาร์มีบริวารหรือดวงจันทร์บริวารที่รู้จัก	

52	ดวง	และอาจมีอีกมากมายที่รอการค้นพบ)	

	 ในช่วงแรกของการเกิดระบบสุริยะ	 นักดาราศาสตร์เชื่อว่า	 แกนหมุนของดาวเคราะห์แต่ละดวง	

น่าจะเกือบตรง	 หรือเอียงเพียงเล็กน้อย	 ดาวเสาร์ก็คาดว่าเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน	 ในยุคแรกที่มีการก่อ

ตัวขึ้น	 แกนหมุนน่าจะตั้งเกือบตรง	 (รูปที่	 1)	 แต่เมื่อดวงจันทร์ไททัน	 (ดวงจันทร์บริวารที่มีขนาดใหญ่

ที่สุดของดาวเสาร์)	 เคลื่อนตัวออกจากดาวเสาร์	 รวมถึงแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างดวงจันทร์ไททัน	 

ดวงจันทร์	 Chrysalis	 (ดวงจันทร์บริวารอีกดวงหนึ่งของดาวเสาร์)	 และดาวเนปจูน	 ส่งผลให้ดาวเสาร์

เอียงทำามุม	36	องศา	(รูปที่	2)	แต่ทั้งนี้	นักวิทยาศาสตร์เพิ่งพบว่า	ดาวเสาร์มีการเอียงตัวราว	27	องศา	

โดยตั้งสมมุติฐานว่า	เกิดจากการหายไป	หรือสลายตัวไปของดวงจันทร์	Chrysalis	(รูปที่	3)	

อะไรไหนเล่� 
ทำ�ด�วเส�ร์เอียงได้หล�ยองศ�
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	 จากการพิจารณาข้อมูลต่างๆ	 นักดาราศาสตร์	 เชื่อว่าดวงจันทร์	 Chrysalis	 ซึ่งเป็นดวงจันทร์

บริวารอีกดวงหนึ่งที่ส่งอิทธิพลต่อดวงจันทร์ไททัน	 เมื่อดวงจันทร์ทั้งสองมีวงโคจรที่สัมพันธ์กัน	 แต่เมื่อ

ดวงจันทร์ไททันเคลื่อนตัวออกจากดาวเสาร์	ทำาให้ดวงจันทร์	Chrysalis	ถูกดึงดูดเข้ามาใกล้ดาวเสาร์มาก

ขึ้น	เมื่อแรงกดดันเพิ่มมากขึ้น	ส่งผลให้ดวงจันทร์	Chrysalis	แตกออก	แรงปฏิสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	

จึงเป็นสาเหตุที่ทำาให้องศาของการหมุนรอบตัวเองของดาวเสาร์เกิดการเปลี่ยนแปลงไป

	 ผลจากการศึกษาครั้งนี้	 ยังช่วยไขปริศนาข้อสงสัยของนักดาราศาสตร์ที่มีมาเป็นระยะเวลานาน

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเอียงของดาวเสาร์และดาวเนปจูน	 เนื่องจากความบังเอิญของช่วง

เวลาระหว่างการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ทั้งสอง	โดยแกนของดาวเสาร์มีการสั่นคลอน	ซึ่งการโคจรของ

ดาวเนปจูนรอบดวงอาทิตย์ก็เช่นเดียวกัน	 โดยช่วงเวลาของการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์ทั้งสอง

เกือบจะเท่ากัน	 ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า	 resonance	 นักดาราศาสตร์จึงตั้งทฤษฎีว่าแรงโน้มถ่วง

จากดวงจันทร์ของดาวเสาร์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดคือไททัน	 ช่วยให้เกิดการสั่นพ้อง

และการเคลื่อนตัวของดาวเคราะห์อยู่ในแนวเดียวกัน

ที่มา:

https://www.sciencenews.org/article/destroyed-moon-chrysalis-caused-saturns-rings	https://www.national-

geographic.com/science/article/saturn

https://solarsystem.nasa.gov/planets/saturn/overview/

CREDIT:	E.	OTWELL,	ADAPTED	FROM	M.	EL	MOUTAMID/SCIENCE	2022

https://www.sciencenews.org/article/destroyed-moon-chrysalis-caused-saturns-rings



Exoplanet ด�วเคร�ะห์นอกระบบ
	 เมื่อเราเหม่อมองดูฟากฟ้าในคืนข้างขึ้นเดือนหงาย	 ก็จะเห็นดวงจันทร์ลอยเด่นอยู่บนนภา	 แต่

แสงนวลผ่องงามตานั้น	 มาจากแสงที่เก็บมาจากตะวันอันร้อนแรง	 แล้วสะสมมาสาดแสงยามราตรี	 แต่

เมื่อมองดูฟ้าในคืนเดือนมืด	ณ	 ลานทุ่งกลางป่าอันเงียบสงัด	 หรือกลางทะเลทรายอันเวิ้งว้าง	 เราจะเห็น

แสงดาวระยิบระยับมากมายเต็มท้องฟ้า	 แสงจากดวงดาวเหล่านั้นล้วนเป็นแสงจากดาวฤกษ์	 หรือ	 Star	

แนวเดียวกับดวงตะวันที่จุดตัวเองให้ลุกเป็นไฟตลอดเวลา	 ดวงดาวมากมายในจักรราศรีที่เห็นได้ด้วยตา

เปล่า	จึงล้วนเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ไกลโพ้น	มีเพียงดาวเคราะห์	หรือ	planet	 เพื่อนบ้านเพียงไม่กี่ดวง	 เช่น

อังคาร	พุธ	พฤหัส	ศุกร์	เสาร์	ที่เราพอจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า	และเอามาตั้งชื่อนับวันในสัปดาห์

	 อันที่จริง	 ดาวเคราะห์นอกระบบ	 (extrasolar	 planet	 หรือ	 exoplanet)	 หรือ	 ดาวเคราะห์

ที่โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงอื่นที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะจักรวาล	 มีอยู่มากมาย	 แต่ไม่ง่ายนักที่จะ

นับ	 เพราะดาวเคราะห์เหล่านี้	 เป็นดาวที่ไม่มีแสงในตัวเอง	นับถึงวันที่	 7	กุมภาพันธ์	2562	มีการตรวจ

ค้นพบและยืนยันการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบรวมทั้งสิ้น	 3,912	 ดวง	 ในระบบดาวเคราะห์	 2,617	

แห่ง	 ในจำานวนนี้	 656	 แห่งประกอบด้วยดาวเคราะห์มากกว่าหนึ่งดวง	 และถูกบรรจุไว้ในสารานุกรม 

ดาวเคราะห์นอกระบบ	 โดยส่วนมากพบจากการตรวจวัดด้วยวิธีความเร็วแนวเล็งและกระบวนการทาง

อ้อมต่าง	 ๆ	 มากกว่าวิธีการถ่ายภาพโดยตรง	 ดาวเคราะห์นอกระบบส่วนใหญ่เป็นดาวเคราะห์แก๊สยักษ์

คล้ายกับดาวพฤหัสบดีซึ่งตรวจจับได้ง่ายกว่า	 แต่เทคโนโลยีดาราศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมีแนวโน้มจะทำาให้

พบดาวเคราะห์นอกระบบขนาดเล็กลง	 หรือพวกดาวดิน	 ดาวหิน	 ปัจจุบันมีการค้นพบดาวเคราะห์หิน

ขนาดเบาเป็นจำานวนมากกว่าจำานวนดาวเคราะห์แก๊สยักษ์แล้ว

Credit:	https://exoplanets.nasa.gov/resources/2319/exoplanet-types-illustration/
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	 ดาวเคราะห์นอกระบบเริ่มเป็นประเด็นสำาหรับการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ที่สำาคัญตั้งแต่

ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่	 19	 นักดาราศาสตร์โดยทั่วไปเชื่อว่าดาวเคราะห์นอกระบบมีอยู่จริง	 แต่ไม่

อาจทราบได้ว่ามันมีลักษณะเช่นไร	 หรือคล้ายคลึงกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเพียงใด	 การตรวจพบ 

ดาวเคราะห์นอกระบบครั้งแรกเกิดขึ้นในปี	 2538	 ด้วยวิธีตรวจวัดด้วยความเร็วแนวเล็ง	 ค้นพบดาว

เคราะห์แก๊สยักษ์ที่มีคาบการโคจร	 4	 วันอยู่รอบดาว	 51	 เพกาซี	 นับแต่นั้นก็ตรวจพบดาวเคราะห์นอก

ระบบเพิ่มมากขึ้น	เมื่อถึงปี	2543	ก็มีการตรวจพบเพิ่มขึ้นทุกปีมากกว่าปีละ	15	ดวง	และมีการตรวจพบ

เพิ่มขึ้นถึง	61	ดวงในปี	2550	ประมาณการว่า	อย่างน้อย	10%	ของดวงดาวที่มีลักษณะคล้ายดวงอาทิตย์

จะต้องมีดาวเคราะห์บริวาร โดยสัดส่วนที่แท้จริงอาจสูงกว่าน้ัน การค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบ

ทำาให้เกิดคำาถามขึ้นอีกว่า	 จะมีบางดวงที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตหรือไม่	 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง	 ก็คือหาดาวที่มี

คุณสมบัติใกล้เคียงกับโลกมนุษย์	ที่มีความสมดุลของธรณีภาค	(geosphere)	อุทกภาค	(hydrosphere)	

และอากาศภาค	(atmosphere)	จนก่อให้เกิด	ชีวภาค	(biosphere)	ขึ้นมา	ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดได้

ยากมากในจักรวาล

	 ขณะนี้	กลีเซอ	581d	(Gliese	581d)	ดาวเคราะห์ดวงที่สี่ของดาวแคระแดง	กลีเซอ	581d	(ห่าง

จากโลกประมาณ	20.4	ปีแสง)	ดูจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเท่าที่ค้นพบ	มีโอกาสจะเป็นดาวเคราะห์คล้าย

โลกซึ่งเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต	 เนื่องจากมีวงโคจรอยู่ห่างจากดาวฤกษ์ของมันในระยะวงโคจรที่เหมาะสม	

แม้ผลการตรวจวัดเบื้องต้นจะบ่งชี้ว่ามันอยู่นอก	“เขต	Goldilocks”	ก็ตาม	แต่ผลสำารวจในภายหลังส่อ

ว่ามันอาจอยู่ภายในเขตพอดีก็ได้	คำานี้แปลง่ายๆ	ก็คือเขต	หรือ	ภาวการณ์ที่อะไรๆ	มันลงตัวพอดี	ไม่ร้อน	

ไม่หนาว	สมดุลไปหมด		จนก่อกำาเนิดชีวิตได้

ภาพ:	ดาว	กลีเซอ	581d

Credit:Tyrogthekreeper,	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Planet_Gliese_581_d.png



	 ปัจจุบัน	มีคำาถามที่ยังตอบไม่ได้จำานวนมากเกี่ยวกับคุณสมบัติของดาวเคราะห์นอกระบบ	อย่าง

เช่น	รายละเอียดขององค์ประกอบของดาว	และโอกาสที่ดาวเหล่านี้จะมีดวงจันทร์ของตัวเอง	ในปัจจุบัน

พบว่าดาวเคราะห์นอกระบบจำานวนมากไม่มีนำา้ซึ่งแสดงว่ายังคงต้องมีการศึกษาสมบัติของดาวเคราะห์

นอกระบบเพิ่มเติม	 อีกคำาถามหนึ่งคือมีสิ่งมีชีวิตในดาวเคราะห์นอกระบบหรือไม่	 ดาวเคราะห์หลายๆ	

ดวงมีวงโคจรอยู่ในระยะที่สามารถมีสิ่งมีชีวิตได้ ซึ่งมีโอกาสที่เงื่อนไขหลายประการทำาให้ดาวเคราะห์

เหล่านั้นเป็นดาวเคราะห์คล้ายโลก แต่ดาวเคราะห์ที่พบได้เหล่านี้ส่วนมากเป็นดาวเคราะห์ยักษ์คล้าย

ดาวพฤหัสบดีมากกว่า	 ถ้าดาวเคราะห์เหล่านี้มีดวงจันทร์ขนาดใหญ่	 เป็นไปได้ว่าดวงจันทร์เหล่านั้นจะ

สามารถเป็นแหล่งกำาเนิดสิ่งมีชีวิตได้	 การตรวจหาสิ่งมีชีวิตบนดาวที่อยู่ห่างไกล	 (ยังไม่นับว่าเป็นสิ่งมี

ชีวิตที่มีอารยธรรมหรือไม่)	 เป็นสิ่งที่น่าท้าทายอย่างยิ่งและอาจยังเป็นไปไม่ได้ในช่วงระยะเวลาหลายปีนี้	

แม้ว่าการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้มากก็ตาม

	 วัตถุท้องฟ้าส่วนย่อยที่มีมวลแท้จริงมากกว่าขีดจำากัดมวลอันทำาให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ 

ฟิวชั่นของดิวเทอเรียม	จะถูกเรียกว่า	“ดาวแคระนำา้ตาล”	(brown	dwarf)	ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร	หรือ	

อยู่	 ณ	 ตำาแหน่งใด	 ส่วนวัตถุล่องลอยอิสระในกระจุกดาวเกิดใหม่	 ไม่ได้โคจรรอบดาวฤกษ์	 ซึ่งมีมวลตำา่

กว่าขีดจำากัดมวลอันทำาให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นของดิวเทอเรียม	 จะไม่ถือว่าเป็นดาวเคราะห์	 แต่

ถือเป็น	“ดาวแคระนำา้ตาลเล็ก”	(sub-brown	dwarf	หรือชื่ออื่นตามที่เหมาะสม)	ทั้งนี้	มีรายงานจำานวน

หนึ่งที่ศึกษาวัตถุลอยอิสระเหล่านี้	(ที่ไม่โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงใดเลย)	โดยเรียกพวกมันว่า	“ดาวเคราะห์

โรก”	(rogue	planet)	หรือ	“ดาวเคราะห์ระหว่างดวงดาว”	(interstellar	planet)				

	 “วัตถุที่มีมวลแท้จริงตำา่กว่าขีดจำากัดมวลอันทำาให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นของดิวเทอเรียม	

(ในปัจจุบันคำานวณได้ประมาณ	 13	 เท่าของมวลดาวพฤหัสบดีสำาหรับวัตถุที่ประกอบด้วยโลหะ)	 ที่โคจร

รอบดาวฤกษ์หรือซากของดาวฤกษ์	 ถือว่าเป็น	 “ดาวเคราะห์”	 (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากอะไร)	 สำาหรับขนาด

หรือมวลตำา่สุดสำาหรับวัตถุนอกระบบสุริยะในการพิจารณาถึงการเป็นดาวเคราะห์ให้ใช้หลักการเช่น

เดียวกับที่ใช้ในระบบสุริยะ”

Credit:	https://exoplanets.nasa.gov/news/1711/webb-sees-carbon-dioxide-in-exoplanets-atmosphere/

 สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลได้นิยาม	“ดาวเคราะห์”	ไว้ว่า	ดาวเคราะห์ต้องโคจรรอบดาวฤกษ์	แต่

ในปัจจุบันคำานิยามนี้จะใช้สำาหรับดาวเคราะห์ภายในระบบสุริยะเท่านั้น	 มิได้ใช้นิยามนี้กับดาวเคราะห์

นอกระบบ	สำาหรับคำานิยามของดาวเคราะห์นอกระบบ	“ที่ใช้งานจริง”	เริ่มกำาหนดขึ้นราวปี	2544	(แก้ไข

ล่าสุดในปี	2546)	โดยมีคำาจำากัดความดังต่อไปนี้

14
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ด�วแท้ๆ ชื่อไทยๆ่

	 สำาหรับวัตถุบนฝากฟ้าที่มีอยู่เดิม	 หรือเหล่าดวงดาวนั้น	 คนไทยเราก็เรียกชื่อมาแต่โบราณหลาย

กลุ่มที่แตกต่างจากภาษาทางการของชาติตะวันตก	ซึ่งสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลได้ใช้ตาม		โดยส่วนใหญ่

ก็มาจากชื่อเทพปกรนัมของกรีกโรมัน	อาทิ	กลุ่มดาวลูกไก่ไทย	มีชื่อสากลว่า	คาสสิโอเปีย	กล่มดาวจระเข้	

มีชื่อว่า	กลุ่มดาวหมีใหญ่	(Ursae	Majoris)	ดังนั้น	ที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์	จึงไม่มีคำาภาษาไทย	ได้รับ

การรับรองในศัพท์สากลในการเรียกชื่อดาว	จนกระทั่ง	เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2558	สหพันธ์ดาราศาสตร์

สากลได้ประกาศผลการคัดเลือกชื่อสามัญโลกต่างระบบ	 20	 แห่ง	 หนึ่งในนั้นคือดาว	 47	 หมีใหญ่	 (47	 

Ursae	 Majoris)	 	 ที่พบในกลุ่มหมีใหญ่	 หรือ	 กลุ่มดาวที่สังเกตเห็นได้ง่ายที่สุดบนฟากฟ้า	 ที่แต่ละชาติ

เรียกต่างๆ	กัน	 เช่น	ไทย	เรียก	ดาวจระเข้	ลาวเรียก	ดาวหัวซ้าง	อังกฤษ	

เรียก	ดาวคันไถ	(Plow)		จีนเรียกดาวเข็มทิศ		หรือ	เป๋ยโต่ว	北
斗七 星 อเมริกาเรียก	 ดาวกระบวยใหญ่	 (Dipper)	

เป็นต้น		โดยให้ชื่อดาวดวงนี้ว่า	แชลาแวน	(Chalawan)	หรือ

ออกให้ถูกในสำาเนียงเจ้าของภาษาก็คือ	ดาวชาละวัน	นั่นเอง	

“ชาละวัน”	 จึงเป็นดาวฤกษ์ดวงแรกบนท้องฟ้าที่มีชื่อสามัญ

สากลเป็นชื่อไทย	

	 วัตถุบนฟากฟ้าชิ้นแรกที่คนไทยรู้จักในชื่อภาษาไทย	 น่าจะเป็น	 “ไทยคม”	 ซึ่งเป็นชุดดาวเทียม

สื่อสารของไทย	ที่ได้มีการยิงดวงแรกไปเมื่อ	วันที่	17	ธันวาคม	2536	และปัจจุบันมีถึง	8	ดวงแล้ว	อีก

ชื่อซึ่งกระทรวงคมนาคม	 (ในขณะนั้น)	 ต้องการจัดหาดาวเทียมเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการสื่อสาร

ของประเทศอย่างรวดเร็ว แต่ในเวลาน้ันประเทศไทยยังไม่มีดาวเทียมเป็นของตนเอง และต้องทำา 

การเช่าวงจรสื่อสารจากดาวเทียมของประเทศต่างๆ ทำาให้ให้เกิดความไม่สะดวกและสูญเสียเงินออก

นอกประเทศเป็นจำานวนมาก	 แต่เนื่องจากการจัดสร้างดาวเทียมต้องใช้เงินลงทุนสูงมากจึงได้มีการเปิด

ประมูลเพื่อให้สัมปทานแก่บริษัทเอกชนเข้ามาดำาเนินการแทนการใช้งบประมาณจากภาครัฐ	และ	บริษัท	

ชินวัตร	แซทเทลไลท์	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	ชินแซทเทลไลท์	จำากัด	(มหาชน)	

และ	บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)	ตามลำาดับ	ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ	บริษัท	ชิน	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	

(มหาชน)	ได้รับสัมปทานเมื่อปี		2534	เป็นต้นมา	เป็นระยะเวลา	30	ปี	(ปัจจุบันอำานาจการดูแลสัญญา

โอนไปที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	
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	 ดาวฤกษ์	 20	 ดวงที่สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลคัดมาเข้าในโครงการตั้งชื่อในครั้งนี้มี	 20	 ดวง	 ที่

พบในลำาดับใหม่	ในกลุ่มดาวต่างๆ		โดยในดาวหมีใหญ่	หรือ	กลุ่ม	Ursae	Majoris	หรือ	ที่คนไทยเรียก

ว่ากลุ่มดาวจระเข้	 ได้แก่	 ดาวเอปไซลอนวัว	 (epsilon	 Tauri),	 ดาวไอโอตามังกร	 (iota	 Draconis),	 

ดาวแกมมาซีฟิอัส	 (gamma	 Cephei),	 ดาวแอลฟาปลาใต้	 (alpha	 Piscis	 Austrini),	 ดาวบีตาคนคู่	

(beta	Geminorum),	ดาวเอปไซลอนแม่นำา้	(epsilon	Eridani),	ดาวมิวแท่นบูชา	(mu	Arae),	ดาวเทา

คนเลี้ยงสัตว์	 (tau	 Boötis),	 ดาวอิปไซลอนแอนดรอเมดา	 (upsilon	 Andromedae),	 ดาวไซนกอินทรี	 

(xi	Aquilae),	ดาว	14	แอนดรอเมดา	 (14	Andromedae),	ดาว	18	 โลมา	 (18	Delphini),	 ดาว	42	

มังกร	(42	Draconis),	ดาว	47	หมีใหญ่	(47	Ursae	Majoris),	ดาว	51	ม้าบิน	(51	Pegasi),	ดาว	55	ปู	 

(55	Cancri),	ดาวเอชดี	81688	(HD	81688),	ดาวเอชดี	104985	(HD	104985),	ดาวเอชดี	149026	

(HD	149026)	และพีเอสอาร์	1257+12	(PSR	1257+12)

	 ในการเฟ้นหาช่ือดาวที่จะเสนอไปยังสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล สมาคมดาราศาสตร์ไทยได้

จัดการประกวดชื่อขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ	 เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเสนอชื่อเข้ามา	 มี

ผู้เสนอชื่อน่าสนใจหลายชื่อ	 เช่น	 ข้าวสวย	 ขนมครก	 สุดสาคร	 สมาคมดาราศาสตร์ไทยได้เลือกเอาชื่อ	

“ตะเภาแก้ว”	ซึ่งเสนอโดย	ด.ญ.ศกลวรรณ	ตระการรังสี	 ส่วนชื่อ	“ชาละวัน”	 เสนอโดย	นายสุภาภัทร	

อุดมรัตน์นุภาพ	 คณะทำางานของสมาคมดาราศาสตร์ไทยจึงได้เพิ่มชื่อ	 “ตะเภาทอง”	 เข้าไปอีกหนึ่งชื่อ

เพื่อนำาไปตั้งให้แก่ระบบสุริยะของดาว	47	หมีใหญ่	(47	Ursae	Majoris)	เหตุที่เลือกดาวดวงนี้เนื่องจาก

อยู่ในกลุ่มดาวที่ตรงกับดาวจระเข้ของไทยซึ่งสอดคล้องกับตัวละครในเรื่องไกรทองพอดี	 โดยให้ชื่อชาละ

วันแก่ดาวฤกษ์	 ส่วนตะเภาแก้วและตะเภาทองยกให้เป็นชื่อของดาวเคราะห์ทั้งสองของดาวชาละวัน	ดัง

นั้น	ดาว	47	หมีใหญ่	(47	Ursae	Majoris;	HIP	53721)	จึงมีชื่อสามัญว่า	ชาละวัน	(Chalawan)	และ

ดาวบริวารทั้ง	2	ดวง	ซึ่งก็คือ	47	หมีใหญ่	บี	และ	47	หมีใหญ่	ซี	ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ได้ชื่อ	ตะเภาทอง	

(Taphao	Thong)	และ	ตะเภาแก้ว	(Taphao	Kaew)	ตามลำาดับ	เป็นหนึ่งในบันทึกหน้าใหม่ของวงการ

ดาราศาสตร์ไทย

	 ที่มาของเรื่องดังกล่าว	 ก็คือ	 สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล	 หรือ	 ไอเอยู	 ซึ่งเป็นองค์กรสากลที่มี 

หน้าที่รับผิดชอบในการกำาหนดชื่อและนิยามต่าง	ๆ	ในทางดาราศาสตร์	 ได้ดำาเนินโครงการ	“เนมเอกโซ

เวิลดส์”	(NameExoWorlds)	ซึ่งมีเป้าหมายที่จะตั้งชื่อสามัญให้แก่ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะอื่นจำานวน	

20	 ระบบ	 บางระบบที่ดาวฤกษ์เองยังไม่มีชื่อสามัญก็ให้ตั้งชื่อสามัญให้ดาวฤกษ์นั้นด้วย	 โดยเปิดโอกาส

ให้องค์กรทางดาราศาสตร์จากทั่วโลกเสนอชื่อเข้าไป	 และตัดสินด้วยการลงคะแนนเสียงออนไลน์ผ่าน

ทางอินเทอร์เนต	มีองค์กรทางดาราศาสตร์กว่า	584	องค์กรทั่วโลกร่วมเสนอชื่อ	สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย
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	 “การสถาปนาชื่อไทยให้โลกต่างระบบครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ได้เผย

แพร่ถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานให้ชาวโลกได้รับรู้” นายเชิดพงศ์		

วิสารทานนท์ กรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย ประธานโครงการสถาปนาชื่อไทยให้โลกต่าง

ระบบ	Thai	Name	ExoWorld	กล่าวว่า		“กระผมต้องขอขอบพระคุณชาวไทยและผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนที่

พร้อมใจกันเป็นหนึ่ง	สนับสนุนให้การสถาปนาชื่อชาละวันสำาเร็จไปอย่างดียิ่ง”	

	 การลงคะแนนเพื่อคัดเลือกของสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลได้เริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม 2558	 

สิ้นสุดเมื่อวันที่	31	ตุลาคม	2558	ก่อนที่ผลจะออกมาว่า	ชื่อดาวชาละวัน-ตะเภาแก้ว-ตะเภาทอง	มีผู้ลง

คะแนนให้สูงสุด	ได้เป็นชื่อสามัญของดาว	47	หมีใหญ่และบริวารอย่างเป็นทางการ	แม้ว่าจะผิดฝาผิดตัว

ไปหน่อย	 เนื่องจาก	 ตะเภาแก้วกับตะเภาทองนั้น	 นางทั้งสองเป็นคนที่อยากจะอยู่กับไกรทองมากกว่า	

แต่ที่มาที่ไป	 คงเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคุ้นกับชื่อ	 นางวิมาลา	 กับนางเลื่อมลายวรรณ	 เมียตาม

อนุกรมวิธานเผ่าพันธุ์จระเข้ของชาละวัน	คงต้องรอการพบดาวดวงใหม่	แล้วค่อยให้ชื่อไกรทองไปสถิตที่

ฟากฟ้า	เพื่อตามหานางอันเป็นที่รักคืนมาอีกที	

ที่มา:	

*	ชาละวัน	ชื่อไทยบนอวกาศ	http://thaiastro.nectec.or.th/nameexoworlds/

ชนะแล้ว	“ชาละวัน”	ชื่อดาวไทยสากลชื่อแรกบนฟากฟ้า	http://thaiastro.nectec.or.th/news/349/

*	สารพันคำาถามเกี่ยวกับ	ดาวชาละวัน	(http://thaiastro.nectec.or.th/library/faqs/faq_chalawan.php)

*	 โลกต่างระบบใหม่ทั้ง	 19	 แห่งที่ได้ชื่อสามัญจากสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล	 (http://thaiastro.nectec.

or.th/library/chalawan/new19exoworlds.html)



สถ�บันวิจัยด�ร�ศ�สตร์แห่งช�ติ 
(องค์ก�รมห�ชน)
 ดาราศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ได้ชื่อว่า	 มีความยากใน

การศึกษา	และการพัฒนาศาสตร์นี้	ก็ต้องใช้ต้นทุนที่สูงมาก	เพราะ

ต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง	 ที่จะมาช่วยให้เราสามารถสังเกตการณ์	

สำารวจ	 หรือวิเคราะห์ปรากฏการณ์	 และเทหวัตถุต่างๆ	 บนฟาก

ฟ้าได้	 ดังนั้น	 การมีสถาบันและบุคลากรด้านดาราศาสตร์จึงเป็น

ตัวชี้วัดหนึ่งของความก้าวหน้าทางวิทยาการและเศรษฐกิจสังคม

ของประเทศ	 ความสนใจของประชาชนในปรากฏการณ์ต่างๆ	 ทาง

ดาราศาสตร์ในประเทศไทยในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ทำาให้

รัฐได้ตระหนักและเห็นความสำาคัญในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์

พื้นฐานของประเทศและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้แก่

ประชาชนชาวไทย โดยมีแรงบันดาลใจที่สำาคัญคือ การเริ่มต้น

เรื่องราวดาราศาสตร์ของไทย	 ที่ได้รับการอุปถัมภ์คำา้ชูโดยสถาบัน

พระมหากษัตริย์ มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าด้วยการทรง

ศึกษาดาราศาสตร์ด้วยกล้องโทรทรรศน์มาต้ังแต่สมัยสมเด็จ 

พระนารายณ์มหาราชมาจนถึงการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวราชกาลที่	 4	 ทรงสามารถทำานายการเกิดสุริยุปราคา	 ที่

หว้ากอประจวบคีรีขันธ์	เมื่อ	18	สิงหาคม	2411	จนได้รับการถวาย	

พระสมัญญานาม	ว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

	 เนื่องในวาระที่มีการสมโภช	 200	 ปี	 แห่งการพระราช

สมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่ง

วิทยาศาสตร์ไทย เมื่อปี 2547 และเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งเทคโนโลยี

ไทย	 ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ	 80	 พรรษา	 ปี	 2550	 คณะ

รัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดำาเนินการโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ	 ในรูป

แบบองค์การมหาชนขึ้น	 เพื่อเป็นการรองรับนโยบายของรัฐบาลใน

การสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการวิจัยทางวิทยาศาสตร์	

ภาพ:	(ซ้าย)	พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและคณะดู

สุริยุปราคา	ทรงประทับอยู่กลางศาลา	ณ	ที่ประจวบคีรีขัน

(ขวา)	ภาพร่างสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อวันที่	18	สิงหาคม	พ.ศ.	2411	ใน

สมัย	ร.	4	ซึ่งสุริยุปราคาครั้งนี้ถูกขนานนามว่าเป็น	อุปราคาของพระเจ้า

กรุงสยาม

Credit:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:King_Mong-

kut_Solar_Eclipse_Expedition.jpg,

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solar_

eclipse_1868Aug18-Bullock.png,

https://www.narit.or.th/index.php/history
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เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์พื้นฐานและการสร้างสังคมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ปวงชนชาวไทย	

โดยเมื่อวันที่	 27	 ธันวาคม	 2551พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ได้ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 พ.ศ.	 2551	 ขึ้น	

และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	25	ตอนที่	138	ก	วันที่	31	ธันวาคม	2551	โดยให้มีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2552	เป็นต้นไป	ซึ่งวันดังกล่าวนี้ถือวันเป็นสถาปนา	สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่ง

ชาติ	(องค์การมหาชน)	หรือ	สดร.	หน่วยงานชั้นนำาด้านดาราศาสตร์ของไทยและภูมิภาคอาเซียน

	 ปัจจุบัน	 ดร.	 ศรัณย์	 โปษยะจินดา	 ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสถาบัน	

โดยมีที่ทำาการอยู่	 ณ	 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร	 ศูนย์ดาราศาสตร์แห่งชาติของ

ประเทศไทย	 อ.แม่ริม	 จ.เชียงใหม่	 นอกจากนั้น	 ยังมีศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ	

และฝึกอบรมทางดาราศาสตร์	 ตั้งอยู่บริเวณที่ทำาการอุทยานแห่งชาติ

ดอยอินทนนท์	 (กม.31)	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	 เป็นที่ตั้งของศูนย์

บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ เป็น 

สถานที่จัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์	 และที่พัก

ของนักวิจัย	 	หอดูดาวแห่งชาติ	ตั้งอยู่ที่สถานีทวนสัญญาณ 

ทีโอที	อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์	กม.	44.4	อ.จอมทอง	

จ.เชียงใหม่่	 และกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ	 ที่กำาลังจัด

สร้างใหม่	 ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ	 อ.ดอยสะเก็ด	 จ.เชียงใหม่	 นอกจากนั้น	 ยังม ี

หอดูดาวภูมิภาคในชื่อของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ	 7	 รอบพระชนมพรรษา	

อีก	 4	 แห่ง	 ในภูมิภาคต่างๆ	 ได้แก่	 นครราชสีมา	 ฉะเชิงเทรา	 สงขลา	 และ

ขอนแก่น เพื่อสร้างความตระหนักและความต่ืนตัวทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีให้กระจายสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ให้ประชาชนในทุกภูมิภาคมีโอกาส 

การเรียนรู้ดาราศาสตร์อย่างทั่วถึง	 และทัดเทียมกัน	 นอกจากนี้	 ยังมีการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์

ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติ	(Thai	Robotic	Telescope	Network:	TRT)	ทำาให้คนไทยสามารถสังเกต

ดวงดาวและปรากฏการณ์บนฟากฟ้า	 จากฟากฟ้าจากทุกมุมโลกได้ด้วยกล้องของเราเอง	 ปัจจุบัน

เครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ไทยในต่างประเทศ	มี	5	แห่ง	ได้แก่



	 -	หอดูดาว	Sierra	Remote	รัฐแคลิฟอร์เนีย	ประเทศสหรัฐอเมริกา:	สดร.	ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	 0.7	 เมตร	 ณ	 หอดูดาว	 Sierra	 Remote	 Observatories	 (SRO)	 ทำาหน้าที่

ติดตามวัตถุต่างๆในซีกฟ้าเหนือ	สำาหรับกล้องโทรทรรศน์นี้	 ผู้ที่ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลความต้องการ

ในระบบ	AstroNet	โดยไม่จำาเป็นต้องอยู่ควบคุมตลอดเวลา	

	 -	หอดูดาว	SpringBrook	นิวเซาว์เวลล์	(NWS)	ประเทศออสเตรเลีย:	เป็นหอดูดาวที่ดำาเนินการ

โดยเอกชนที่มีทำาเลอีกแห่งในซีกฟ้าใต้	 ซึ่งอยู่ติดกับหอดูดาว	 Siding	 Spring	 ซึ่งเป็นหอดูดาวแห่งชาติ

เครือรัฐออสเตรเลีย	 ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่า	 เป็นหอดูดาวที่มีสภาพท้องฟ้าเหมาะสม	 และจะไม่ถูก

รบกวนทางแสงจากชุมชน	เนื่องจากมีการจัดการโดยรัฐบาลเพื่อปกปองผลกระทบต่อหอดูดาวแห่งชาติ

	 - หอดูดาว La Palma เมืองลาปัส ประเทศสเปน: โครงการกล้องโทรทรรศน์ GOTO	

(Gravitational-Wave	Optical	Transient	Observer)	เป็นโครงการร่วมกับ	University	of	Warwick	

สหราชอาณาจักร,	Monash	University	เครือรัฐออสเตรเลีีย	และสมาชิกนานาชาติ	โดยศึกษาวิจัยและ

ติดตามค้นหาคลื่นความโน้มถ่วง	 รวมทั้งใช้เชื่อมต่อสัญญาณกังเครื่องตวจจับคลื่นความถ่วงของ	 Laser	

Interferometer	 Gravitational-Wave	Observatory	 (LIGO)	 และ	 Virgo	 Interferometer	 เพื่อให้

กล้องสามารถหันไปในทิศทางของแหล่งกำาเนิดคลื่นความโน้มถ่วงได้อย่างรวดเร็ว

ที่มา:

https://www.narit.or.th/index.php/history,	https://www.narit.or.th/index.php/telescope/trt

	 -	 หอดูดาว	 Cerro	 Tololo	 Inter-American	 Observatory	 (CTIO)	 ประเทศชิลี:	 สดร.ร่วม

กับ	 University	 of	 North	 Carolina	 ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	 0.6	 เมตร	 

ภายใต้โครงการ	 PROMPT	 (Panchromatic	 Robotic	 Optical	 Monitoring	 and	 	 Polarimetry	 

Telescopes)		ตั้งอยู่ที่หอดูดาว	Cerro	Tololo	Inter-American	Observatory	(CTIO)	ประเทศชิลี	ซึ่ง

ช่วยให้ศึกษาสังเกตการณ์ท้องฟ้าซีกใต้ได้มากกว่า	300	คืนต่อปี

	 -	 หอดูดาว	 Gao	Mei	 Gu	 มณฑลยูนนาน	ประเทศจีน:	 	 สดร.	 ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ควบคุม

ระยะไกลหอดูดาว	 Gao	 Mei	 Gu	 หลังจากการลงนามความร่วมมือร่วมกับหอดูดาวยูนนาน	 เพื่อเฉลิม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในโอกาสฉลอง 

พระชนมายุ	5	รอบในปี	2558	และเพื่อช่วยในการศึกษาท้องฟ้าซีกเหนือเพิ่มเติมด้วย

ภาพ:	กล้องโทรทรรศน์	GOTO	เมืองลาปัส	ประเทศสเปน
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