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สารบัญ สวัสดีทานผูอานที่รักและเคารพทุกทาน

 เมื่อพูดถึงดาราศาสตร คนสวนใหญจะมอง 

วาเปนเรื่องไกลตัว เขาใจยาก และยากที่จะเขาถึง 

แตในความเปนจริงดาราศาสตร  แมจะไกลตัว แตก็ 

เกี่ยวของกับชีวิตของผูคนมาทุกยุคทุกสมัย แคเรา 

นับวัน เดือน ป หรือรอพระอาทิตยขึ้นยามเชา  รอ 

พระจันทรวันเพ็ญ ก็เกี่ยวของกับดาราศาสตรแลว

 ดาราศาสตรเปนศาสตรที ่มีมาตั ้งแตสมัย 

โบราณ เปนการศึกษาปรากฏการณธรรมชาติ วัตถุ 

บนทองฟา ดวงดาว และสิ่งตางๆ ไกลออกไปใน 

จักรวาล คนเรารูจักใชดวงดาวในการนำทาง เปลี่ยน 

ฤดูกาล ชวงเวลาการเพาะปลูก เเละเก็บผลผลิต 

ทิศทางในการเดินเรือ รวมถึง การสรางสถานที่ 

สำคัญระดับโลกอยาง พีระมิด เเหงอียิปต ก็มี 

ความเชื่อมโยงกับปรากฏการณทางดาราศาสตรบน 

ฟา นักวิทยาศาสตรมีการพัฒนาอุปกรณเพื่อใชใน 

การศ ึกษาและไขความล ับของจ ักรวาลอย าง 

ตอเนื่อง แตเรื่องราวเกี่ยวกับเอกภพและอวกาศยัง 

มีความลี้ลับอีกมากมายที่ยังรอการคนพบ

 

 สำหรับวิทยปริทัศนในเดือนกุมภาพันธนี ้ 

จะชวนทานผูอานไปทองเอกภพ ทำความรูจัก 

ดวงดาว/วัตถุใหมที่มีการคนพบในจักรวาล รวมถึง 

ปรากฏการณดวงจันทรเต็มดวงใกลโลกที ่สุดใน 

เดือนกุมภาพันธนี้ดวย

ทีมบรรณาธิการ
สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร 

แหงชาติ (องคการมหาชน)

Ultima Thule วัตถุที่ไกลที่สุด 

ที่เคยมียานสำรวจใดไปถึง

ดาวเคราะหแหงดาวบารนารด 

(Bernard’s Star) โลกใบใหม 

ที่ไกลออกไป 4.3 ปแสง

นักดาราศาสตรมองเห็นดาวฤกษ

ที่เกาแกที่สุด ซึ่งเปนดาวแคระ 

แดงอายุ 13.5 พันลานป อยูใน 

ดาราจักรทางชางเผือก 

Exoplanet 

ดาวเคราะหนอกระบบ

ดาวแทๆ ชื่อไทยๆ

19 ก.พ. คืนมาฆบูชา 
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 ดาราศาสตร เปนศาสตรที่ไดชื่อวา มี 
ความยากในการศึกษา และการพัฒนา เนื่องจาก 
ตองใชตนทุนที่สูงมาก เพราะตองอาศัยเทคโนโลยี 
ขั้นสูง ที่จะมาชวยใหเราสามารถสังเกตการณ 
สำรวจ หรือวิเคราะหปรากฏการณ และเทหวัตถุ 
ตางๆ บนฟากฟาได ดังนั้น การมีสถาบันและ 
บุคลากรดานดาราศาสตรจึงเปนตัวชี้วัดหนึ่งของค
วามกาวหนาทางวิทยาการและเศรษฐกิจสังคม 
ของประเทศ ความสนใจของประชาชนใน 
ปรากฏการณตางๆ ทางดาราศาสตรในประเทศ - 
ไทยในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา ทำใหรัฐได 
ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาทาง 
วิทยาศาสตรพื ้นฐานของประเทศและการสราง 
สังคมแหงการเร ียนรู  ให แกประชาชนชาวไทย 
โดยมีแรงบันดาลใจที่สำคัญคือ การเริ่มตนเรื่อง 
ราวดาราศาสตรของไทย ที่ไดรับการอุปถัมภค้ำชู 
โดยสถาบันพระมหากษัตริย มีหลักฐานทาง 
ประวัติศาสตร วาดวยการทรงศึกษาดาราศาสตร 
ด วยกล องโทรทรรศน มาต ั ้ งแต สม ัยสมเด ็จ 
พระนารายณมหาราช มาจนถึงการที่พระบาท 
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวราชกาลที่ 4 ทรง 
สามารถทำนายการเก ิดส ุร ิย ุปราคาที ่หว ากอ 
ประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 
จนไดรับการถวายพระสมัญญานามวา พระบิดา 
แหงวิทยาศาสตรไทย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงฉายภาพรวมกับเจาเมืองสิงคโปร 
และแขกตางประเทศ

ภาพสเก็ตชโคโรนาของดวงอาทิตย

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ

ภาพ: https://th.wikipedia.org/

(องคการมหาชน)
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 ปจจุบัน ดร. ศรัณย โปษยะจินดา ดำรงตำแหนงผูอำนวยการสถาบัน โดยมีที่ทำการอยู ณ อุทยาน 
ดาราศาสตรสิรินธร ศูนยดาราศาสตรแหงชาติของประเทศไทย อ.แมริม จ.เชียงใหม นอกจากนั้น ยังมี ศูนย 
บริการขอมูลสารสนเทศ และฝกอบรมทางดาราศาสตร ตั้งอยูบริเวณที่ทำการอุทยานแหงชาติดอย 
อินทนนท (กม.31) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เปนที่ตั้งของศูนยบริการขอมูลสารสนเทศและฝกอบรม 

ทางดาราศาสตร เปนสถานที่จัดฝกอบรมและจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร และที่พักของ 
นักวิจัย หอดูดาวแหงชาติ ตั้งอยูที่สถานีทวนสัญญาณทีโอที อุทยานแหงชาติ ดอยอินทนนท 
(กม. 44.4) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม และกลองโทรทรรศนวิทยุแหงชาติ ที่กำลังจัดสรางใหม 
ตั้งอยูในศูนยพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 

นอกจากนั้น ยังมีหอดูดาวภูมิภาคในชื่อของ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ   
พระชนมพรรษา อีก 5 แหง ในภูมิภาคตางๆ ไดแก นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา 
ขอนแกน และพิษณุโลก เพื่อสรางความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีใหกระจายสูภูมิภาคตางๆ ใหประชาชนในทุกภูมิภาคมีโอกาส 
การเรียนรูดาราศาสตรอยางทั่วถึงและทัดเทียมกัน นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้ง 
กลองโทรทรรศนไทยในตาง ประเทศ ไดแก ที่ ลี่เจียงของจีน และที่ Cerro Tololo 
ของชิลี ทำใหคนไทยสามารถสังเกตดวงดาวและปรากฏการณบนฟากฟา จาก 
อีกซีกหนึ่งของโลกได ดวยกลองของเราเอง

 เนื่องในวาระที่มีการสมโภช 200 ป แหงการพระราช 
สมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบิดาแหง 
วิทยาศาสตรไทย เมื่อป 2547 และเฉลิมพระเกียรติ    
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแหง 
เทคโนโลยีไทย ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ป 
2550  คณะรัฐมนตรี จึงมีมติอนุมัติใหกระทรวงวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ีดำเน ินการโครงการจ ัดต ั ้งสถาบ ันว ิจ ัย 
ดาราศาสตรแหงชาติ ในรูปแบบองคการมหาชนขึ้น เพื่อเปน 
การรองรับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการเพิ ่มขีด 
ความสามารถการวิจัยทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ตลอดจนการสนับสนุนการสรางความเขมแข็งทางดานการวิจ ัยทาง 
วิทยาศาสตรพื้นฐานและการสรางสังคมการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกปวงชนชาวไทย 
โดยเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2551 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา 
ใหตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ.2551 ขึ้น และประกาศ 
ในพระราชกิจจานุเบกษา เลม 25 ตอนที่ 138 ก วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่             

1 มกราคม 2552 เปนตนไป ซึ่งวันดังกลาวนี้ถือวันเปนสถาปนาสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ   
(องคการมหาชน) หรือ สดร. หนวยงานชั้นนำดานดาราศาสตรของไทยและภูมิภาคอาเซียน

ดร.ศรัณย โปษยะจินดา  ผูอำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)
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Ultima Thule 

วัตถุที่ไกลที่สุด 

ที่เคยมียานสำรวจใดไปถึง

ภาพ: syfy.com

     ในวันปใหมที่ผานมานี้ ยานสำรวจ 

อวกาศ New Horizons ไดนำของขวัญ 

ปใหมมาฝาก นั่นก็คือภาพที่ไดจาก Ultima 

Thule ซึ่งเปนวัตถุพนดาวเนปจูน (Trans - 

Neptunian Object) ที่อยูหางไปถึง 6 

พันลานกิโลเมตร นับเปนวัตถุที่หางไกล 

จากโลกมากที่สุดเทาที่เคยมียานสำรวจใดๆ 

ของมนุษยโฉบผาน

โดย มติพล ตั้งมติธรรม นักศึกษาปริญญาเอก 

สาขาฟสิกสดาราศาสตร มหาวิทยาลัยมิชิแกน

     ยานสำรวจอวกาศ New Horizons 

นี้เปนยานสำรวจอวกาศที่ถูกปลอยออกไป 

ตั้งแตป 2006 และในวันที่ 14 กรกฎาคม 

2015 ไดเปนยานสำรวจแรกที่โฉบผาน 

และนำภาพถายพื ้นผิวที ่แทจริงของดาว 

พล ู โตมาให  เราได ด ูก ัน เป นคร ั ้ งแรก 

และพูดไดงายๆ วาเปนการเปลี่ยนความรู 

ที่เราคิดวาเคยรูจักเกี่ยวกับดาวพลูโตและ 

Trans-Neptunian Objects ไปตลอดกาล

   หลังจากที่ยาน New Horizons 

ไดบรรลุภารกิจในการโฉบผานดาวพลูโต 

อยางลุลวงดวยดีแลว ทีมงานจึงไดพยายาม 

มองหาวัตถุ Trans-Neptunian วัตถุอื่นที่ 

จะทำการศึกษาตอไป จนในที่สุดไดเลือก 

เปาหมายเอาไวที่ดาว (486958) 2014 

MU69

5
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      ซึ่งสำหรับวัตถุ Trans - Neptunian ซึ่งเปนวัตถุที่ไกลจากโลกที่สุดเทาที่ยานสำรวจใดๆ เคยไป 

เยือนนั้น นับวาเปนชื่อที่เหมาะเจาะเปนอยางยิ่ง

    ยานสำรวจอวกาศ New Horizons ไดทำการโฉบ 

ผานดาว Ultima Thule ดวยระยะหางเพียง 3,500 กม. 

ตรงกับเวลา 12:33 น. วันที่ 1 มกราคม 2019 ตามเวลา 

ประเทศไทย และไดทำการบันทึกภาพของ "ขอบเขตของ 

ระบบสุริยะที่เรารูจัก" เอาไวเปนครั้งแรก อยางไรก็ตาม ดวย  

ระยะหางอันไกลโพน แตละสัญญาณที่ยานสำรวจอวกาศ 

New Horizons สงกลับมาจะตองใชเวลาถึง 6 ชั่วโมงกอน 

จะถึงโลก และดวยขอจำกัดทางการสงขอมูล นั่นหมายความ 

วาจะตองใชเวลากวา 20 เดือนกวาขอมูลที่บันทึกเอาไว 

ทั้งหมดจะทำการสงมาถึงโลกไดครบถวน

     ภายหลังจากที่ยาน New Horizons 

ไดทำการศึกษาและเรามีความเขาใจ 

เกี่ยวกับดาว (486958) 2014 

MU69 มากขึ้นแลว การตั้งชื่อ 

อยางเปนทางการจึงจะเกิดขึ ้น 

ตอไปในภายหลัง ตามมาตรฐาน  

ของ IAU อยางไรก็ตาม หลังจาก 

ที่ไดถูกรับเลือกเปนวัตถุเปาหมาย 

ของยาน New Horizons ทีมงาน 

จึงไดเปดใหประชาชนทั่วไปไดเสนอชื่อ 

ที ่จะนำมาใชเปนชื ่อเลนชั ่วคราวของดาว 

ดวงนี้ จากผูเขารวมโหวตกวา 115,000 คน 

และชื่อที่เสนอเขามากกวา 34,000 ชื่อ จนในที่สุดถูกคัด 

เหลือเพียง 37 ชื่อ จนในที่สุดในวันที่ 13 มีนาคม 2018 ชื่อที่ไดรับความนิยมที่สุด คือ Ultima 

Thule จึงไดกลายเปนเปนชื่ออยางไมเปนทางการของดาวเคราะหดวงนี้ไป

 คำวา "Ultima Thule" นั้น มาจากภาษาละติน ซึ่งมีความหมายวา "ขอบเขตของโลกที่เรา 

รูจัก" ซึ่งมักจะพบไดในวรรณกรรมและแผนที่ในยุคกรีกโรมันโบราณ บงชี้ถึงดินแดนอันไกลโพนที่สุด 

เทาที่มนุษยในยุคนั้นเคยไปถึง

ภาพ: NASA/JHUAPL/SWRI

ภาพ: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics 

Laboratory/Southwest Research Institute
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      จากภาพใหมที่ได ทำใหเราทราบวา แทจริงแลว Ultima Thule นั้นเปนวัตถุประเภท Contact 

Binary หรือ "ดาวคูแบบแตะกัน" ซึ่งประกอบจากวัตถุทรงกลมสองวัตถุที่ชนกันจะหลอมติดกันจนมี 

รูปรางอันแปลกประหลาดดังกลาว การชนกันของสองวัตถุนี้นาจะเกิดขึ้นที่ความเร็วไมมากไปกวารถ 

สองคันสะกิดกันเบาๆ ในชวงเวลาตั้งแตเริ่มกำเนิดระบบสุริยะจักรวาล

ภาพ: NASA/JHUAPL/SwRI; sketch courtesy of James Tuttle Keane

     ในเบื้องตนนั้น ภาพคราวๆ 

เผยใหเห็นวา ดาวดวงนี้มีลักษณะ 

ใกลเคียงกับพินโบวลิ่ง มีการหมุน 

รอบตัวเองและมีขนาดประมาณ 

32 คูณ 16 กม.

  หลังจากที่ทีมงาน New     

Horizons ไดรับภาพแรกสุดจาก 

โลกใหมอันไกลโพนที่ไมมีใครเคย 

เห็นมากอน หลังจากนั้น ภาพ 

รายละเอียดจึงเริ่มทยอยตามมาในภายหลัง

 วัตถุนี้มีความยาวรวมกันประมาณ 31 กม. โดยนักดาราศาสตรตั้งชื่ออยางไมเปนทางการ 

สำหรับกอนทรงกลมใหญวา "Ultima" โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 19 กม. และทรงกลมเล็กวา 

"Thule" มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 14 กม.

 หากเปรียบเทียบเวลากำเนิดระบบสุริยะ เมื่อกวา 4.6 พันลานปที่แลว การชนกันของ Ultima 

Thule นี้คาดวานาจะเกิดขึ้นไมต่ำกวา 4.55 พันลานปที่แลว คิดเปนเวลากวา 99% ของอายุระบบ 

สุริยะ การสำรวจของยาน New Horizons จึงเปรียบเสมือนไดกับการเปดแคปซูลกาลเวลาไปเยือน 

วัตถุในชวงกอกำเนิดระบบสุริยะที่ถูกแชแข็งเอาไวในหวงอวกาศเปนเวลาหลายพันลานปรอคอย 

การคนพบ

ภาพ: syfy.com
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     ตอมาในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2562 

นาซาเผยขอมูลลาสุดวารูปรางของ Ultima 

Thule มีลักษณะแบนกวาที่คาดการณไว โดย 

กอนที่ใหญกวา ชื่อวา “Ultima” คลายกับ 

แพนเคกยักษ ในขณะที่กอนเล็ก ชื่อวา “Thule” 

คลายกับเมล็ดวอลนัท ซึ่งทำใหวัตถุนี้ยิ่งพิศดาร 

เพิ่มเติมขึ้นไปอีก

     เปนที่แนนอนวา ในเวลาอีกไมกี่เดือน 

ขางหนา เราคงจะไดเรียนรูอะไรอีกมากเกี่ยวกับ 

โลกที่ไมเคยมีใครรูจักมากอนนี้ ดาว Ultima 

Thule นี้ จะมีความเหมือนหรือตางจากดาว 

พลูโตอยางไร? ดาวพลูโตเปนเพียงสิ่งแปลก 

ประหลาดท ี ่ ม ี เ พ ี ย งหน ึ ่ ง เ ด ี ย วหร ื อ ไม  ? 

ห ร ื อ ล ั ก ษณ ะ แ ป ล ก ป ร ะ ห ล า ด ข อ ง ด า ว   

พลูโตเปนสิ่งที่พบไดทั่วไปในวัตถุ Trans - Neptu-

nian? และที่สำคัญที่สุดก็คือ การคนพบเกี่ยวกับ 

โลกใหมนี้ จะนำคำถามแปลกใหมที่เราไมเคยแม 

แตคิดที่จะถามมากอนหรือไม? มีปริศนาอะไรที่รอ 

การคนพบอยูอีก?

  หลังจากโฉบผาน Ultima Thule แลว 

ยานสำรวจอวกาศ New Horizons ยังมีภารกิจ 

ที่จะทำการศึกษาวัตถุอื่นในแถบ Kuiper Belt 

ตอไปอีกจนถึงป 2021

อ้างอิง/อ่านเพิ่มเติม:

[1] http://pluto.jhuapl.edu/News-Center/News-Article.php?page=20190101
[2] 
https://www.facebook.com/matiponblog/photos/a.255101608033386/369059753304237/?
type=3&theater
[3] https://www.facebook.com/matiponblog/posts/369460059930873:0?__tn__=K-R
[4] http://pluto.jhuapl.edu/News-Center/News-
-Article.php?page=20190102%E2%80%AC&fbclid=IwAR21mRtucr59mb9i0SoEWCbW1d-o
yAAEGSdwmDY-djecWsRga_ERqgbauNk

ภาพ: NASA/Johns Hopkins Applied Physics 

Laboratory/Southwest Research Institute
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ดาวเคราะหแหงดาวบารนารด (Barnard’s Star) 

โลกใบใหมที่ ไกลออกไป 4.3 ปแสง 

 คำถามสำคัญที่อาจารยสายดาราศาสตรมักถูกถามคือ “จารยครับ จานบินและมนุษยตางดาวมีจริงไหม” 

เชนเดียวกันที่นักโหราศาสตรก็มักถูกถามวา “จารยครับผีและวิญญาณมีจริงไหม” คำถามและคำตอบแบบนี้ 

หากนักดาราศาสตรตอบไมดี มีความเสี่ยงไมนอยที่จะถูกมองวา เขาคือ pseudo scientist เพราะดาราศาสตร 

เปนศาสตรที่ไดรับการมองวาเปนแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตรที่ตองมีเหตุผลและหลักฐาน ที่สามารถเขาใจและ 

อธิบายได เพราะจนมาถึงปจจุบันนี้ ขาวลือมากมายที่กลาวถึงการคนพบและที่เก็บจานอวกาศ หรือซากมนุษย 

ตางดาวก็ไมเคยไดรับการเปดเผยจากสาธารณชน ผาน CNN BBC หรือ Aljazeera แตอยางใด ในขณะที่ 

นักโหราศาสตรอาจจะโชคดีกวามาก เพราะคนฟงพรอมที่จะอนุโลมคลอยตามการทำนายอิทธิพลของดาวดาวที่จะ 

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ไดไมยากนัก หรือเรียกวา เอาที่สบายใจกันทุกฝาย 

 ทีนี้ เมื่อกลับมาที่ดาราศาสตร ซึ่งจัดไดวาเปนศาสตรทีมีขอบเขตกวางขวางมากที่สุด ทั้งในมิติพื้นที่ศึกษา 

ระยะทางและหวงระยะเวลาในการศึกษา ที่มากมายหลายเทานับไมถวนเมื่อเทียบกับศาสตรอื่นๆ คำถามที่ 

นาสนใจและเปนไปไดจึงนาจะเปน นอกจากโลกของมนุษย  สัตว พืช และจุลินทรีย ยังจะมีดาวเคราะหดวงใด 

ใหสิ่งมีชีวิต ถือกำเนิดไดแบบโลกไหม คำตอบแบบงายๆ แตเชื่อถือได ก็คงคือคำวา “ใช” หากใชทฤษฎี 

ทางดาราศาสตรมาประกอบคำอธิบาย เพราะที่ผานมาก นักดาราศาสตรคนพบวา มีดาวเคราะหที่หางออกไป 

ไกลลิบๆ หลายดวงมีคุณสมบัติ ไมใชก็ใกลเคียงกับโลก เสียแตวา การสองหาดาวเคราะห (planet) ซึ่งไมมี 

แสงสวางในตัวเอง แตพอจะมีพื้นดินและน้ำที่เหมาะแกการดำรงชีวิต หาไดงายเทาการสองดูดาวฤกษที่จุดตัวเอง 

ลุกเปนไฟแลวแผความรอนมหาศาลออกมา ที่แมจะหางไกลแสนไกล ก็สงประกายระยิบระยับมาใหสองดูกันได 

ไมยากนัก
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รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที่ 2 /2562

 ในจักรวาลของดาวฤกษที่ชื่อวาเบอรนาด (Burnard’s Star) นักดาราศาสตรไดพยายามสองดู 

ดาวเคราะหดวงใหม ผานการตรวจจับเงาที่เคลื่อนผานดาวฤกษและการคำนวณทางแสงตางๆ เขาพบวา ในกลุม 

ดาวนี้ มีซุปเปอรเอิรธที่มีมวลอยางนอย 3.2 เทาของโลกโคจรรอบใกลกับแนวเหมายันต (ระยะทางขั้นต่ำจาก 

ดาวฤกษ นอกเหนือจากระบบอัลฟาเซ็นทอรี) ซึ่งประกอบดวยสามดาวและอยูหางจากเราประมาณ 4.3 ปแสง 

ดาวบารนารดเปนดาวที่อยูใกลที่สุดถัดไปเมื่ออยูหางออกไป 6 ปแสง)  หลังจากการวิเคราะหดวยหลักดาราศาสตร 

สมัยใหม นักดาราศาสตรที่นำทีม Ignasi Ribas จากสถาบันการศึกษาอวกาศแหงคาตาโลเนียและสถาบัน 

วิทยาศาสตรอวกาศ CSIC ในสเปน ไดยืนวา โลกอีกใบหนึ่งอยูที่นั่น ดวยความเชื่อมั่นรอยละ 99  อยางไรก็ตาม 

การวิเคราะหยังคงสังเกตดาวฤกษที่กำลังเคลื่อนที่อยางตอเนื่องเพื่อแยกความเปนไปได แตความผันแปรของ 

ความสวางของดาวฤกษ Barnard ที่ดาวเคราะหดวงนี้หมุนรอบอยูนั้นจะเหมาะสมกับการกำเนิดสิ่งมีชีวิตหรือไม

ภาพ: https://news.vanderbilt.edu/2012/01/11/exoplanet/

 ดาวฤกษบารนารดมีการเคลื่อนที่ที่เร็วมาก ประมาณ 500,000 กม./ชม. ดาวเคราะหที่ถูกขนานนามวา 

เปนดาว b ของ Barnard นั้นเชื่อกันวามีอยูประมาณ 0.4 หนวยทางดาราศาสตรหรือ 37 ลานไมลจากดาว 

Barnard ซึ่งนอยกวาครึ่งหนึ่งของระยะหางระหวางโลกกับดวงอาทิตย ดาวเคราะหดวงใหมดวงนี้โคจรรอบ 

ดาวฤกษและหมุนรอบตัวเองทุก 233 วัน
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 การวิเคราะหดาวตางๆ บนทองฟา โดยการสังเกตการณจากพื้นโลกเปนสิ่งที่ไมงายนัก และตองอาศัย 

อุปกรณในลักษณะของเครือขายกลองโทรทรรศนที่มีอยูในหลายประเทศ เชน กลองโทรทรรศนที่ Telescopio 

Nazionale Galileo หรือที่ Lick Observatory และ CARMENES ที่ Calar Alto Observatory  ของสเปน 

กลองโทรทรรศน 90 ซม. ที่หอดูดาวเซียราเนวาดา สหรัฐอเมริกา กลองโทรทรรศนหุนยนต 40 ซม. ที่หอดูดาว 

SPACEOBS กลางทะเลทรายอตากามา ในชิลี และอุปกรณอื่นๆ มากมายที่ถายภาพและบันทึกดวงดาวอันไกลโพน  

การตรวจสอบ และการติดตามการเคลื่อนที่ของระบบจักรวาลของดาวบารนารด จะดำเนินตอไป  ภายใตโครงการ 

ที่ขื่อวา  Red Dots ซึ่งรวมถึงการมีสวนรวมจากทีมงานทั่วโลกในการสังเกตติดตามจากหอสังเกตการณตางๆ 

ทั่วโลก"

Top Image: A 

dim red star 

rises over the 

landscape in 

this illustration 

of the newfound 

planet. (Source: 

ESO - M. 

Kornmesser)

 Hubble Fellow ที่ Carnegie Institute for Science ไดบันทึกไววา "การศึกษาครั้งนี้เปนตัวอยางที่ 

ยอดเยี่ยมของการทำงานรวมกันและการประสานงานในหลายๆ ทีม และการวิเคราะหชุดขอมูลหลายชุด ซึ่งเปน 

สิ่งที่ยังไมเคยประสบความสำเร็จมากอนในการวิจัยดาวเคราะหนอกระบบ (Exoplanet) ซึ่งยากที่จะสังเกตไดดวย 

วิธีทั่วไป

 กรณีชวยใหเราคลายขอสงสัยที่วา ทำไมประเทศไทย ตองมีการติดตั้งกลองโทรทรรศนในประเทศอันไกล 

โพนอยางชิลี นั่นก็คือ กลองที่ชิลีที่ตั้งอยูในซีกโลกใต บนพื้นที่แหงแลงไรเมฆ ชวยใหเราไดสังเกตฟากฟาซีกโลกใต 

แบบแจม และมาชวยใหเราสามารถนำขอมูลที่ไดมาผนวกกับกลองที่ดอยอินทนนท 

ของเรา ทำใหเราสามารถศึกษาคนควาและสังเกตการณดานดาราศาสตรไดดีขึ้น 

นั่นเอง ดังนั้น หากนักดาราศาสตรจะตอบอยางมั่นใจวาในดาราจักรทางชาง 

เผือก หรือ ดาราจักรอื่นอันไกลโพนจะมีสิ่งมีชีวิตเชนเดียวกับโลก จึงเปน 

สมมุติฐานที่มีโอกาสคนพบความจริงอยางแนนอนเมื่อเทคโนโลยีสำรวจไปถึง 

แตสิ่งมีชีวิตเหลานั้นจะเปนเพียงหอยจุบแจง แมงกุดจี่ พรีเดเตอร ทราน- 

ฟอรเมอร หรือระดับซุปเปอรแมนก็ตองดูกันอีกที

วิทย์ปริทัศน์ l OST Science Review ฉบับที่ 2 /256211



โดย Jake Parks  

นักดาราศาสตร 

มองเห็นดาวฤกษที่ 

เกาแกที่สุด ซึ่งเปนดาว 

แคระแดงอายุ 13.5 พันลานป

อยู ในดาราจักรทางชางเผือก

 หนึ่งในดาวที่เกาแกที่สุดในจักรวาลซอนตัวอยูอยางเงียบๆ ในทางชางเผือกประมาณ 2,000 
ปแสงจากโลก (ไมไกลมากนักในทางดาราศาสตร) จากการศึกษาใหมที่ตีพิมพในวารสาร Astrophysical 
Journal ของ Jake Park ดาวแคระแดงซึ่งจัดเปนดาวฤกษที่มีแสงสวางในตัวเอง มีอายุ 13,500 ลานป 
จากการสังเกตการณ ไมพบรองรอยวามันกอตัวขึ้นจากเมฆที่ยังหลงเหลืออยูหลังจาก Big Bang 
นอกจากนี้ เนื่องจากดาวฤกษขนาดเล็กนั้นมีมวลเพียงหนึ่งในเจ็ดของมวลดวงอาทิตย และมีธาตุหนัก 
และสสารดั้งเดิม จนทำใหเชื่อไดวา ดาวนี้เปนประชากรดาวดวงแรกของดาราจักร ทางชางเผือก (Milky 
Way Galaxy) 

 ดาวฤกษดวงแรกๆ ที่กอตัวขึ้นในเอกภพนี้ นาจะประมาณ 200 ลานปหลังจาก Big Bang 
หรือการระเบิดครั้งใหญที่เปนตนกำเนิดของดาราจักรทางชางเผือกในตอนนั้น ดาวแรกๆ เหลานี้ถูกสราง 
ขึ้นจากวัตถุที่กระจัดกระจายอยูในขณะนั้น โดยสวนใหญคือไฮโดรเจน ฮีเลียม และลิเทียม เมื่อดาวเหลานี้ 
มีชีวิตอยูพวกมันก็คอยๆ เปลี่ยนองคประกอบเริ่มตนเปนองคประกอบที่หนักกวา ซึ่งนักดาราศาสตร 
เรียกวา "โลหะ" ในที่สุดดาวแรกๆ เหลานี้ บางสวนก็จะระเบิดเปนซุปเปอรโนวาที่พนโลหะพวยพุงออกไป 
ในจักรวาล จากนั้นก็เกิดกลุมดาวตอมาจากเมฆหมอกที่เกิดจากมวลโลหะนี้ ก็คอยๆ พัฒนาขึ้นเปน 
ดาวใหญนอย ที่มีมวลของโลหะมากยิ่งขึ้น 
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 “ดวงอาทิตยของเรานาจะสืบเชื้อสายมาจากดาวมวลสูงอายุสั้นหลายพันดวงที่มีชีวิตและตายไป 
ตั้งแต Big Bang” Kevin Schlaufman จาก Johns Hopkins University กลาวในการแถลงขาว          
“อยางไรก็ตาม สิ่งที่นาสนใจที่สุดเกี่ยวกับดาวฤกษนี้ก็คือบางทีมันอาจมีบรรพบุรุษเพียงดวงเดียวที่เปน 
จุดเริ่มตนของทุกสิ่งที่ยังเหลืออยูในดาราจักรชางทางเผือกของเรา”

   ในตอนแรก นักดาราศาสตรตั้งสมมุติฐานวา ดาวดวงแรกๆ ของจักรวาลมีขนาดใหญมากมวล 
นอย (หมายถึงประกอบไปดวยกาซ พองโต มากกวาการรวมตัวแนนของโลหะ) และมีอายุคอน 

ขางสั้น จนถึงปลายป 2533 นักวิจัยหลายคนคิดวาจักรวาลเอกภพยุคแรกๆ สามารถกอตัวดวย 
ดาวฤกษมวลสูง ดวงไมใหญมากได และไดพัฒนาการทดลองและสังเกตการณจาก 

สมมุติฐานใหมนี้ และสรางแบบจำลองที่มีความซับซอนมากขึ้นเรื่อยๆ ตัวอยางเชน 
การศึกษาของญี่ปุนเมื่อป 2555 ไดจำลองสถานการณที่แสดงใหเห็นวาการกอตัว 

ของดาวมวลต่ำในเอกภพยุคแรกอาจถูกกระตุนโดยการระเบิดของซูเปอรโนวา 
ในบริเวณใกลเคียง ทำใหมีการสะสมของโลหะที่แนนขึ้น เชน ดาวที่ชื่อวา 

2MASS J18082002-5104378 B 

  ถึงแมวานักดาราศาสตรจะไมแนใจนักวาดาว 2MASS 
J18082002-5104378 B กอตัวอยางไร แตการคนพบนี้ 

ก็ทำใหนักฟสิกสดาราศาสตรของ Monash ก็กลาวถึงใน 
Science Alert วา “ ดาวโบราณเหลานี้สามารถกอตัว 

ขึ้นจากวัตถุ จำนวนนอยมากหลังการระเบิดใหญ 
(Big bang) และคอยรวมตัวเปนดาวขึ้น 

การคนพบนี้ชวยใหเราเขาใจการกอตัวของ 
ดาวฤกษ (star) ในเอกภพยุคแรก ๆ 

มากขึ้นนั่นเอง” 
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ภาพ: https://www.treehugger.com/clean-technology/exoplanet-gliese-581d-has-atmosphere-that-may-allow-life-according-to-new-study.html

Exoplanet 
ดาวเคราะห์
นอกระบบ

 เมื่อเราเหมอมองดูฟากฟาในคืนขางขึ้นเดือนหงาย ก็จะเห็นดวงจันทรลอยเดนอยูบนนภา แตแสงนวล 
ผองงามตานั้น มาจากแสงที่เก็บมาจากตะวันอันรอนแรง แลวสะสมมาสาดแสงยามราตรี แตเมื่อมองดูฟา 
ในคืนเดือนมืด ณ ลานทุงกลางปาอันเงียบสงัด หรือกลางทะเลทรายอันเวิ้งวาง เราจะเห็นแสงดาวระยิบระยับ 
มากมายเต็มทองฟา แสงจากดวงดาวเหลานั้นลวนเปนแสงจากดาวฤกษ หรือ Star แนวเดียวกับดวงตะวัน 
ที่จุดตัวเองใหลุกเปนไฟตลอดเวลา ดวงดาวมากมายในจักรราศรีที่เห็นไดดวยตาเปลาหรือตาเนื้อ จึงลวนเปน 
ดาวฤกษที่อยูไกลโพน มีเพียงดาวเคราะห หรือ planet เพื่อนบานเพียงไมกี่ดวง เชนอังคาร พุธ พฤหัส ศุกร 
เสาร ที่เราพอจะมองเห็นไดดวยตาเปลา และเอามาตั้งชื่อนับวันในสัปดาห

 อันที่จริง ดาวเคราะหนอกระบบ (extrasolar planet หรือ exoplanet) หรือ ดาวเคราะหที่โคจร 
รอบดาวฤกษดวงอื่นที่ไมใชดวงอาทิตยในระบบสุริยะจักรวาล  มีอยูมากมาย แตไมงายนักที่จะนับ เพราะ 
ดาวเคราะหเหลานี้ เปนดาวที่ไมมีแสงในตัวเอง นับถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ ค.ศ. 2019 มีการตรวจคนพบ 
และยืนยันการคนพบดาวเคราะหนอกระบบรวมทั้งสิ้น 3,912 ดวง ในระบบดาวเคราะห 2,617 แหง ในจำนวนนี้ 
656 แหงประกอบดวยดาวเคราะหมากกวาหนึ่งดวง และถูกบรรจุไวในสารานุกรมดาวเคราะหนอกระบบ โดย 
สวนมากพบจากการตรวจวัดดวยวิธีความเร็วแนวเล็งและกระบวนการทางออมตางๆ มากกวาวิธีการถายภาพ 
โดยตรง ดาวเคราะหนอกระบบสวนใหญเปนดาวเคราะหแกสยักษคลายกับดาวพฤหัสบดีซึ่งตรวจจับไดงายกวา 
แตเทคโนโลยีดาราศาสตรที่พัฒนาขึ้นมีแนวโนมจะทำใหพบดาวเคราะหนอกระบบขนาดเล็กลง หรือพวกดาวดิน 
ดาวหิน ปจจุบันมีการคนพบดาวเคราะหหินขนาดเบาเปนจำนวนมากกวาจำนวนดาวเคราะหแกสยักษแลว
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   ดาวเคราะหนอกระบบเริ่มเปนประเด็น 
สำหรับการคนควาทางวิทยาศาสตรที ่สำคัญ 

ตั้งแตชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 19 นักดาราศาสตร 
โดยทั่วไปเชื่อวาดาวเคราะหนอกระบบมีอยูจริง แตไมอาจ 

ทราบไดวามันมีลักษณะเชนไร หรือคลายคลึงกับดาวเคราะห 
ในระบบสุริยะเพียงใด การตรวจพบดาวเคราะหนอกระบบครั้งแรก 

เกิดขึ้นในป ค.ศ. 1995 ดวยวิธีตรวจวัดดวยความเร็วแนวเล็ง คนพบ 
ดาวเคราะหแกสยักษที่มีคาบการโคจร 4 วันอยูรอบดาว 51 เพกาซี 

นับแตนั้นก็ตรวจพบดาวเคราะหนอกระบบเพิ่มมากขึ้น เมื่อถึงป ค.ศ. 2000 
ก็มีการตรวจพบเพิ่มขึ้นทุกปมากกวาปละ 15 ดวง และมีการตรวจพบเพิ่มขึ้นถึง 61 

ดวงในป ค.ศ. 2007 ประมาณการวา อยางนอย 10% ของดวงดาวที่มีลักษณะคลาย 
ดวงอาทิตยจะตองมีดาวเคราะหบริวาร โดยสัดสวนที่แทจริงอาจสูงกวานั้น การคนพบ 

ดาวเคราะหนอกระบบทำใหเกิดคำถามขึ้นอีกวา จะมีบางดวงที่เอื้อตอสิ่งมีชีวิตหรือไม หรือ 
กลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือหาดาวที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับโลกมนุษย ที่มีความสมดุลของธรณีภาค 

(geosphere) อุทกภาค  (hydrosphere) และ บรรยากาศภาค (atmosphere) จนกอใหเกิดชีวภาค 
(biosphere) ขึ้นมา ซึ่งเปนปรากฏการณที่เกิดไดยากมากในจักรวาล  
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 ขณะนี้ กลีเซอ 581 D ดาวเคราะหดวงที่สี่ของดาวแคระแดง กลีเซอ 581 (หางจากโลกประมาณ 20 
ปแสง) ดูจะเปนตัวอยางที่ดีที่สุดเทาที่คนพบ มีโอกาสจะเปนดาวเคราะหคลายโลกซึ่งเปนที่อยูของสิ่งมีชีวิต 
เนื่องจากมีวงโคจรอยูหางจากดาวฤกษของมันในระยะวงโคจรที่เหมาะสม แมผลการตรวจวัดเบื้องตนจะบงชี้ 
วามันอยูนอก "เขต Goldilocks" ก็ตาม แตผลสำรวจในภายหลังสอวามันอาจอยูภายในเขตพอดีก็ได คำนี้ 
แปลงายๆ ก็คือเขต หรือ ภาวการณทีอะไรๆ มันลงตัวพอดี ไมรอน ไมหนาว สมดุลไปหมด  จนกอกำเนิดชีวิตได

 สหพันธดาราศาสตรสากลไดนิยาม "ดาวเคราะห" ไววา ดาวเคราะหตองโคจรรอบดาวฤกษ แตใน 
ปจจุบันคำนิยามนี้จะใชสำหรับดาวเคราะหภายในระบบสุริยะเทานั้น มิไดใชนิยามนี้กับดาวเคราะหนอกระบบ 
สำหรับคำนิยามของดาวเคราะหนอกระบบ "ที่ใชงานจริง" เริ่มกำหนดขึ้นราวป ค.ศ. 2001 (แกไขลาสุดในป 
ค.ศ. 2003) โดยมีคำจำกัดความดังตอไปนี้

 “วัตถุที ่มีมวลแทจริงต่ำกวาขีดจำกัดมวลอันทำใหเกิดปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชั ่นของดิวเทอเรียม 
(ในปจจุบันคำนวณไดประมาณ 13 เทาของมวลดาวพฤหัสบดีสำหรับวัตถุที่ประกอบดวยโลหะ) ที่โคจรรอบ 
ดาวฤกษหรือซากของดาวฤกษ ถือวาเปน "ดาวเคราะห" (ไมวาจะเกิดขึ้นจากอะไร) สำหรับขนาดหรือมวลต่ำสุด 
สำหรับวัตถุนอกระบบสุริยะในการพิจารณาถึงการเปนดาวเคราะหใหใชหลักการเชนเดียวกับที่ใชในระบบสุริยะ”



 
     วัตถุทองฟาสวนยอยที่มีมวล 
แทจริงมากกวาขีดจำกัดมวลอันทำให 
เก ิดปฏ ิก ิร ิยาน ิวเคล ียร ฟ วช ั ่นของ 
ดิวเทอเรียม จะถูกเรียกวา "ดาวแคระ 
น้ำตาล" (brown dwarf) ไมวาจะเกิด 
ขึ้นอยางไร หรือ อยู ณ ตำแหนงใด สวน 
วัตถุลองลอยอิสระในกระจุกดาวเกิด 
ใหม ไมไดโคจรรอบดาวฤกษ ซึ่งมีมวล 
ต ่ำกว าข ีดจำก ัดมวลอ ันทำให  เก ิด 
ปฏ ิ ก ิ ร ิ ย าน ิ ว เ คล ี ย ร  ฟ  ว ช ั ่ น ของ 
ดิวเทอเรียม จะไมถือวาเปนดาวเคราะห 
แตถือเปน "ดาวแคระน้ำตาลเล็ก"  
(sub-brown dwarf หรือชื่ออื่นตามที่ 
เหมาะสม) ทั้งนี้ มีรายงานจำนวนหนึ่ง 
ที่ศึกษาวัตถุลอยอิสระเหลานี้ (ที่ไม 
โคจรรอบดาวฤกษดวงใดเลย) โดยเรียก 
พวกมันวา "ดาวเคราะหโรก" (rogue 
planet) หรือ "ดาวเคราะหระหวาง 
ดวงดาว" (interstellar planet) 

 ปจจุบัน มีคำถามที่ยังตอบไมไดจำนวนมากเกี่ยวกับคุณสมบัติของดาวเคราะหนอก 
ระบบ อยางเชน รายละเอียดขององคประกอบของดาว และโอกาสที่ดาวเหลานี้จะมีดวงจันทร 

ของตัวเอง ในปจจุบันพบวาดาวเคราะหนอกระบบจำนวนมากไมมีน้ำซึ่งแสดงวายังคงตองมี 
การศึกษาสมบัติของดาวเคราะหนอกระบบเพิ่มเติม อีกคำถามหนึ่งคือมีสิ่งมีชีวิตในดาวเคราะหนอก 

ระบบหรือไม ดาวเคราะหหลายๆ ดวงมีวงโคจรอยูในระยะที่สามารถมีสิ่งมีชีวิตได ซึ่งมีโอกาสที่เงื่อนไขหลาย 
ประการทำใหดาวเคราะหเหลานั้นเปนดาวเคราะหคลายโลก แตดาวเคราะหที่พบไดเหลานี้ สวนมากเปน 
ดาวเคราะหยักษคลายดาวพฤหัสบดีมากกวา ถาดาวเคราะหเหลานี้มีดวงจันทรขนาดใหญ เปนไปไดวา 
ดวงจันทรเหลานั้นจะสามารถเปนแหลงกำเนิดสิ่งมีชีวิตได การตรวจหาสิ่งมีชีวิตบนดาวที่อยูหางไกล (ยังไม 
นับวาเปนสิ่งมีชีวิตที่มีอารยธรรมหรือไม) เปนสิ่งที่นาทาทายอยางยิ่ง แตก็คงเปนไปไมไดในชวงระยะเวลา 
อันใกลนี้ แมวาการมีอยูของสิ่งมีชีวิตเหลานั้นจะเปนเรื่องที่เปนไปไดมากก็ตาม 

วิทย์ปริทัศน์ l OST Science Review ฉบับที่ 2 /256216



 ดาวแทๆ ชื่อไทยๆ
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ภาพ: Punpunsara.com 

         

  วัตถุบนฟากฟาชิ้นแรกที่คนไทยรูจักในชื่อภาษาไทย 

นะจะเปน “ไทยคม” ซึ่งเปนชุดดาวเทียมสื่อสารของไทย ที่ไดมีการยิงดวงแรกไป 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2536 และปจจุบันมีถึง 8 ดวงแลว ซึ่งกระทรวงคมนาคม (ในขณะนั้น) 

ตองการจัดหาดาวเทียมเพื ่อรองรับการขยายตัวดานการสื ่อสารของประเทศอยางรวดเร ็ว 

แตในเวลานั้นประเทศไทยยังไมมีดาวเทียมเปนของตนเอง และตองทำการเชาวงจรสื่อสารจาก 

ดาวเทียมของประเทศตางๆ ทำใหใหเกิดความไมสะดวกและสูญเสียเงินออกนอกประเทศเปนจำนวน 

มาก แตเนื่องจากการจัดสรางดาวเทียมตองใชเงินลงทุนสูงมากจึงไดมีการเปดประมูลเพื่อใหสัมปทาน 

แกบริษัทเอกชนเขามาดำเนินการแทนการใชงบประมาณจากภาครัฐ และ บริษัท ชินวัตร แซทเทลไลท 

จำกัด (มหาชน) ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ชินแซทเทลไลท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท 

ไทยคม จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จำกัด 

(มหาชน) ไดรับสัมปทานเมื่อป 2534 เปนตนมา เปนระยะเวลา 30 ป ปจจุบันอำนาจการดูแล 

สัญญาโอนไปที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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สำหรับวัตถุบนฝากฟาที่มีอยูนานกัป หรือเหลาดวงดาวนั้น คนไทยเราก็ 

เรียกชื่อมาแตโบราณหลายกลุมที่แตกตางจากภาษาทางการของชาติตะวันตก 

ซึ่งสหพันธดาราศาสตรสากลไดใชตาม  โดยสวนใหญก็มาจากชื่อเทพปกรนัมของ 

กรีกโรมัน อาทิ กลุมดาวลูกไกไทย มีชื่อสากลวา คาสสิโอเปย กลมดาวจระเข มีชื่อวา 

กลุมดาวหมีใหญ (Ursae Majoris) ดังนั้น ที่ผานมาในประวัติศาสตร จึงไมมีคำภาษาไทย 

ไดรับการรับรองในศัพทสากลในการเรียกชื่อดาว จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 

สหพันธดาราศาสตรสากลไดประกาศผลการคัดเลือกชื่อสามัญโลกตางระบบ 20 แหง หนึ่งในนั้น 

คือดาว 47 หมีใหญ (47 Ursae Majoris)  ที่พบในกลุมดาวหมีใหญ หรือ กลุมดาวที่สังเกตเห็นได 

งายที่สุดบนฟากฟา ที่แตละชาติเรียกตางๆ กัน เชน ไทยเรียก ดาวจระเข ลาวเรียก ดาวหัวซาง 

อังกฤษเรียก ดาวคันไถ (Plow)  จีนเรียก ดาวเข็มทิศ  หรือ เปยโตว北斗七 星 อเมริกาเรียก 

ดาวกระบวยใหญ (Dipper) เปนตน  โดยใหชื่อดาวดวงนี้วา แชลาแวน (Chalawan) หรือออกใหถูกใน 

สำเนียงเจาของภาษาก็คือ ดาวชาละวัน นั่นเอง "ชาละวัน" จึงเปนดาวฤกษดวงแรกบนทองฟาที่มี 

ชื่อสามัญสากลเปนชื่อไทย 

 ที่มาของเรื่องดังกลาว ก็คือ 

สหพันธดาราศาสตรสากล หรือ 

IAU ซึ่งเปนองคกรสากลที่มี 

หนาที่รับผิดชอบในการกำหนด 

ชื่อและนิยามตาง ๆ ในทาง 

ดาราศาสตร ไดดำเนินโครงการ 

ต ั ้งช ื ่อดาวเคราะห นอกระบบ 

(NameExoWorlds) ซึ่งมีเปาหมาย 

ที ่จะตั ้งชื ่อสามัญใหแกดาวเคราะหใน 

ระบบสุริยะอื่นจำนวน 20 ระบบ บางระบบที่ 

ดาวฤกษเองยังไมมีชื่อสามัญก็ใหตั้งชื่อสามัญใหดาวฤกษนั้นดวย โดยเปดโอกาสใหองคกรทางดารา - 

ศาสตรจากทั่วโลกเสนอชื่อเขาไป และตัดสินดวยการลงคะแนนเสียงออนไลนผานทางอินเทอรเนต มี 

องคกรทางดาราศาสตรกวา 584 องคกรทั่วโลกรวมเสนอชื่อ สมาคมดาราศาสตรไทยก็เปนหนึ่งใน 

นั้นดวย
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 ในการเฟนหาชื่อดาวที่จะเสนอไปยังสหพันธดาราศาสตรสากล สมาคมดาราศาสตรไทยไดจัด 

การประกวดชื่อขึ้นผานทางเว็บไซตของสมาคมฯ เปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปที่สนใจเสนอชื่อเขามา มีผู 

เสนอชื่อนาสนใจหลายชื่อ เชน ขาวสวย ขนมครก สุดสาคร สมาคมดาราศาสตรไทยไดเลือกเอาชื่อ 

"ตะเภาแกว" ซึ่งเสนอโดย ด.ญ.ศกลวรรณ ตระการรังสี สวนชื่อ "ชาละวัน" เสนอโดย นายสุภาภัทร 

อุดมรัตนนุภาพ คณะทำงานของสมาคมดาราศาสตรไทยจึงไดเพิ่มชื่อ "ตะเภาทอง" เขาไปอีกหนึ่งชื่อ 

เพื่อนำไปตั้งใหแกระบบสุริยะของดาว 47 หมีใหญ (47 Ursae Majoris) เหตุที่เลือกดาวดวงนี้ 

เนื่องจากอยูในกลุมดาวที่ตรงกับดาวจระเขของไทยซึ่งสอดคลองกับตัวละครในเรื่องไกรทองพอดี 

โดยใหชื่อชาละวันแกดาวฤกษ สวนตะเภาแกวและตะเภาทองยกใหเปนชื่อของดาวเคราะหทั้งสองของ 

ดาวชาละวัน ดังนั้น ดาว 47 หมีใหญ (47 Ursae Majoris; HIP 53721) จึงมีชื่อสามัญวา 

ชาละวัน (Chalawan) และดาวบริวารทั้ง 2 ดวง ซึ่งก็คือ 47 หมีใหญ บี และ 47 

หมีใหญ ซี ซึ่งเปนดาวเคราะหไดชื่อ ตะเภาทอง (Taphao Thong) และ ตะเภาแกว 

(Taphao Kaew) ตามลำดับ เปนหนึ่งในบันทึกหนาใหมของวงการ 

ดาราศาสตรไทย

   ดาวฤกษ 20 ดวงที่สหพันธ 

ดาราศาสตร สากลค ัดมาเข าใน 

โครงการตั้งชื่อในครั้งนี้มี 20 ดวง 

ที่พบในลำดับใหม ในกลุมดาวตางๆ  

โดยในดาวหมีใหญ หรือ กลุม Ursae 

Majoris หรือ ที่คนไทยเรียกวากลุม 

ดาวจระเข ไดแก ดาวเอปไซลอนวัว 

(epsilon Tauri), ดาวไอโอตามังกร (iota 

Draconis), ดาวแกมมาซีฟอัส (gamma 

Cephei), ดาวแอลฟาปลาใต (alpha Piscis 

Austrini), ดาวบีตาคนคู (beta Geminorum), 

ดาวเอปไซลอนแมน้ำ (epsilon Eridani), ดาวมิวแทนบูชา 

(mu Arae), ดาวเทาคนเลี้ยงสัตว (tau Boötis), ดาวอิปไซลอนแอนดรอเมดา 

(upsilon Andromedae), ดาวไซนกอินทรี (xi Aquilae), ดาว 14 แอนดรอเมดา (14 Androme-

dae), ดาว 18 โลมา (18 Delphini), ดาว 42 มังกร (42 Draconis), ดาว 47 หมีใหญ (47 Ursae 

Majoris), ดาว 51 มาบิน (51 Pegasi), ดาว 55 ปู (55 Cancri), ดาวเอชดี 81688 (HD 

81688), ดาวเอชดี 104985 (HD 104985), ดาวเอชดี 149026 (HD 149026) และพีเอสอาร 

1257+12(PSR 1257+12)



รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที่ 2 /2562

 การลงคะแนนเพื่อคัดเลือกของสหพันธดาราศาสตรสากล 

ไดเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม 2558 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 

2558 กอนที่ผลจะออกมาวา ชื่อดาวชาละวัน-ตะเภาแกว-ตะเภาทอง มี 

ผูลงคะแนนใหสูงสุด ไดเปนชื่อสามัญของดาว 47 หมีใหญและบริวาร 

อยางเปนทางการ แมวาจะผิดฝาผิดตัวไปหนอย เนื่องจาก ตะเภาแกว กับ 

ตะเภาทองนั้น นางทั้งสองเปนคนที่อยากจะอยูกับไกรทองมากกวา แตที่มาที่ไป 

คงเปนเพราะคนสวนใหญไมคอยคุนกับชื่อ วิมาลา กับ เลื่อมลายวรรณ ภรรยาที่ 

ถูกตองตามอนุกรมวิธานวงศวานจระเขของชาละวัน คงตองรอการพบดาวดวงใหม 

แลวคอยใหชื่อ พอไกรทองไปสถิตที่ฟากฟา เพื่อตามหานางอันเปนที่รักคืนมาอีกที

 "การสถาปนาชื่อไทยใหโลกตางระบบครั้งนี้ถือเปนกาวแรกในประวัติศาสตรชาติ 

ไทย ที่ไดเผยแพรถึงเอกลักษณของความเปนไทยที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานใหชาวโลก 

ไดรับรู" นายเชิดพงศ  วิสารทานนท กรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตรไทย ประธาน 

โครงการสถาปนาชื่อไทยใหโลกตางระบบ Thai Name ExoWorld กลาววา "กระผมตอง 

ขอขอบพระคุณชาวไทยและผูเกี่ยวของทุกสวนที่พรอมใจกันเปนหนึ่ง สนับสนุนใหการสถาปนา 

ชื่อชาละวันสำเร็จไปอยางดียิ่ง" 

เหลือง

+4.3

ดวงอาทิตยชาละวัน (47 หมีใหญ)

ระยะหางจากโลก

โชติมาตรปรากฏ

โชติมาตรสัมบูรณ

สเปกตรัม

สี

อุณหภูมิ

45.9 ปแสง

434,250,000,000,000 กิโลเมตร 

(สี่รอยสามสิบสี่ลานสองแสนหาหมื่นลาน)
+5.1

G0V

5,900 เคลวิน

1 หนวยดาราศาสตร

149,597,870.7 กิโลเมตร

-26.74

+4.83

G2V

เหลือง

5,778 เคลวิน

1 เทาของมวลดวงอาทิตย1.1 เทาของมวลดวงอาทิตยมวล

2.1

ตะเภาแกว (47 หมีใหญ ซี)ตะเภาทอง (47 หมีใหญ บี)

มวล (เทาของโลก)

คาบการโคจร (วันโลก)
ระยะกึ่งแกนเอก 

(หนวยดาราศาสตร)

804.1

1,078

171.6
2,391

-3.6

โลก

1
365.25

1

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

ชนะแลว “ชาละวัน” ชื่อดาวไทยสากลชื่อแรกบนฟากฟา http://thaiastro.nectec.or.th/news/349/

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

* โลกตางระบบใหมทั้ง 19 แหงที่ไดชื่อสามัญจากสหพันธดาราศาสตรสากล 

(http://thaiastro.nectec.or.th/library/chalawan/new19exoworlds.html)
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โดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

19 ก.พ. คืนมาฆบูชา
ชวนจับตา “ซูเปอร์ฟูลมูน”

     สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการ - 

มหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี เผยคืนมาฆบูชา 19 กุมภาพันธ 2562 

“ดวงจันทรเต็มดวงใกลโลกที่สุดในรอบป 2562” 

หรือ "ซูเปอรฟูลมูน" หางจากโลก 356,836 

กิโลเมตร ดวงจันทรเต็มดวงจะมีขนาดปรากฏใหญ 

กวาปกติเล็กนอย ชวนชาวไทยชมจันทรพรอมกัน 

ทั่วประเทศ เตรียมจัดสองจันทรเต็มดวงแบบเต็มตา 

ผานกลองโทรทรรศน เห็นชัดทั้งหลุมและภูเขาบน 

ดวงจันทร 4 จุดสังเกตการณหลักที่เชียงใหม 

นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา และโรงเรียน 

เครือขายอีกกวา 360 แหง ฟรี!! ไมมีคาใชจาย

 นายศุภฤกษ  คฤหานนท หัวหนางาน 

บริการวิชาการทางดาราศาสตร เปดเผยวา คืนวันที่ 

19 กุมภาพันธ 2562 ตรงกับวันมาฆบูชา 

ดวงจันทรเต็มดวงจะปรากฏในตำแหนงใกลโลกที่สุด

ในรอบป หรือ ซูเปอรฟูลมูน (Super Full Moon) 

ที่ระยะหางประมาณ 356,836 กิโลเมตร หาก 

เปรียบเทียบกับดวงจันทรเต็มดวงชวงเวลาปกติ 

จะมีขนาดใหญกวา 7% และสวางกวา 16%  

สังเกต ไดดวยตาเปลาทางทิศตะวันออก ตั้งแตเวลา 

18:11 น. เปนตนไป  ผูสนใจสามารถรอชมและ 

เก ็บภาพความสวยงามของดวงจันทรได ในคืน 

ดังกลาว ครูและนักเรียนโรงเรียนตาง ๆ ที่มีกลอง 

โทรทรรศนย ังสามารถใชโอกาสนี ้จ ัดก ิจกรรม 

ด า ร า ศ า ส ต ร  ใ น โ ร ง เ ร ี ย น แ ล ะ ช ุ ม ช น 

สรางแรงบันดาลใจใหเยาวชนไทยสนใจศึกษา 

ดาราศาสตรและวิทยาศาสตรจากปรากฏการณใน 

ครั้งนี้ไดอีกดวย

ดวงจันทรเต็มดวงใกลโลกที่สุดในรอบปดวงจันทรเต็มดวงใกลโลกที่สุดในรอบปดวงจันทรเต็มดวงใกลโลกที่สุดในรอบป
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 นายศุภฤกษ กลาวเพิ่มเติมวา ดวงจันทร 

โคจรรอบโลกเปนรูปวงรี 1 รอบใชระยะเวลา 

ประมาณ 1 เดือน ดังนั้น แตละเดือนจะมี 

ตำแหนงที่ดวงจันทรใกลโลกที่สุดเรียกวา เปริจี 

(Perigee) มีระยะทางเฉลี่ยประมาณ 356,400 

กิโลเมตรและตำแหนงที ่ไกลโลกที ่ส ุดเรียกวา 

อะโปจี (Apogee) มีระยะทางเฉลี่ยประมาณ 

406,700 กิโลเมตร ปรากฏการณดวงจันทรเต็มดวงใกลโลก มีผลทำใหเกิดปรากฏการณน้ำขึ้น-น้ำลงมาก 

กวาปกติเล็กนอยเทานั้น ไมมีผลกระทบอื่นใดตอโลก นอกจากนี้ การที่ผูคนบนโลกสามารถมองเห็น 

ดวงจันทรเต็มดวงที่โตกวาปกติเล็กนอยในคืนที่ดวงจันทรโคจรเขามาใกลโลก นับเปนเหตุการณปกติที่ 

สามารถอธิบายไดตามหลักการทางวิทยาศาสตร

 แมวาดวงจันทรจะโคจรเขาใกลโลกทุกเดือน แตอาจไมปรากฏเต็มดวงทุกครั้ง สำหรับ “ดวงจันทร 

เต็มดวงและใกลโลกที่สุดในรอบป” ครั้งตอไปตรงกับวันที่ 8 เมษายน 2563 หางประมาณ 357,022 

กิโลเมตร 

Micro Moon Average Moon Super Moon

 งานประชาสัมพันธ สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)
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Micro Moon

 นายศุภฤกษ กลาวเพิ่มเติมวา ดวงจันทร 

โคจรรอบโลกเปนรูปวงรี 1 รอบใชระยะเวลา 

ประมาณ 1 เดือน ดังนั้น แตละเดือนจะมี 

ตำแหนงที่ดวงจันทรใกลโลกที่สุดเรียกวา เปริจี 

(Perigee) มีระยะทางเฉลี่ยประมาณ 356,400 

กิโลเมตรและตำแหนงที ่ไกลโลกที ่ส ุดเรียกวา 

อะโปจี (Apogee) มีระยะทางเฉลี่ยประมาณ 

406,700 กิโลเมตร ปรากฏการณดวงจันทรเต็มดวงใกลโลก มีผลทำใหเกิดปรากฏการณน้ำขึ้น-น้ำลงมาก 

กวาปกติเล็กนอยเทานั้น ไมมีผลกระทบอื่นใดตอโลก นอกจากนี้ การที่ผูคนบนโลกสามารถมองเห็น 

ดวงจันทรเต็มดวงที่โตกวาปกติเล็กนอยในคืนที่ดวงจันทรโคจรเขามาใกลโลก นับเปนเหตุการณปกติที่ 

สามารถอธิบายไดตามหลักการทางวิทยาศาสตร

 แมวาดวงจันทรจะโคจรเขาใกลโลกทุกเดือน แตอาจไมปรากฏเต็มดวงทุกครั้ง สำหรับ “ดวงจันทร 

เต็มดวงและใกลโลกที่สุดในรอบป” ครั้งตอไปตรงกับวันที่ 8 เมษายน 2563 หางประมาณ 357,022 

กิโลเมตร 

Average Moon Super Moon
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