Laplace คือนักวิทยาศาสตรคนแรกของโลกทีไ่ ดเสนอความคิดวา เมือ่ ประมาณ 46,000 ลานปมา
แลว ขณะทีด่ าวเคราะหตา งๆ ทีเ่ ปนบริวารของดวงอาทิตยยงั ไมมี ไดมีกลุมกาซรอนกลุมหนึ่งที่หมรุนรอบตัว
เองเร็วจนทําใหมนั มีรปู รางแบนเหมือนจาน และจากการที่กลุมกาซรอนนี้เย็นตัวลงไดทาให
ํ กา ซบางสวนจับ
ตัวแข็งเปนกอนอุกกาบาตทีม่ ขี นาดใหญเล็กตางๆ กัน โดยอาศัยแรงดึงดูดระหวางมวล กอนอุกกาบาตใหญ
เล็กเหลานี้ไดดงึ ดูดกาซทีเ่ หลือเขามารวมตัวกับมันจนกลายเปนดาวเคราะหและดวงจันทรถงึ แมทฤษฎีทเ่ี ปนที่
ยอมรับกันในหลักการหยาบๆ นี้ จะมีอายุรว ม 200 ปกต็ าม แตรายละเอียดของขัน้ ตอนการจุตขิ องดาว
เคราะหในสุริยจักรวาล ยังเปนเรื่องที่ไมมีขอสรุป เพราะขอมูลที่นักวิทยาศาสตรไดจากการสํารวจสุรยิ
จักรวาล โดยกลองโทรทรรศนและยานอวกาศตางๆ ในชวงเวลา 30 ปที่ผานมานี้ ไดแสดงใหเห็นธรรมชาติ
ของดาวเคราะหทั้ง 9 ดวงและดวงจันทร 61 ดวงวาไมเหมือนกันเลยทั้งๆ ทีด่ าวเหลานีจ้ ตุ มิ าจากกาซรอน
กลุมเดียวกัน
ณ วันนี้ นักวิทยาศาสตรสวนมากไดยอมรับเพิ่มเติมวากระบวนการเย็นตัวของกาซเพียงกระบวนการ
เดียวไมสามารถสรางสุรยิ จักรวาลใหมรี ปู รางอยางทีเ่ ปนอยูใ นทุกวันนีไ้ ด เพราะเมื่อนักวิทยาศาสตรไดเห็นผิว
ของดวงจันทร ดาวพุธ ดาวศุกร และดาวอังคารมีหลุมอุกกาบาตมากมาย สภาพเชนนี้ไดชี้ใหนักวิทยา
ศาสตรเห็นวากระบวนการชนกันหรือปะทะกันระหวางดาว เชน ดาวหางกับดาวเคราะห หรืออุกกาบาตกับ
ดวงจันทร เปนอีกกระบวนการหนึ่งที่มีบทบาทในการสรางสุริยจักรวาล และเมื่อนักวิทยาศาสตรไดสราง
สถานการณจาลองในคอมพิ
ํ
วเตอร ผลการคํานวณแสดงใหเห็นวา เมื่อกลุมกาซรอนเย็นตัวลงในเวลาเพียง 1
ลานปเทานัน้ เอง ก็ไดมีวัตถุแข็งที่มีเสนผาศูนยกลาง 1 กิโลเมตรปรากฏตัวในกาซรอน และเมื่อเวลาผานไป
อีกนาน 50 ลานป วัตถุแข็งเหลานัน้ ไดเริม่ ชนกันและรวมตัวกันเปนวัตถุขนาดใหญ พรอมกับสงแรงโนมถวง
ไปดึงดูดกาซรอนที่ยังหลงเหลืออยูใหไปรวมตัวกับมัน นี่คือเสนทางกําเนิดดาวพุธ ดาวศุกร และดาวอังคารที่
เราเขาใจ สวนกาซที่อยูไกลจากดวงอาทิตยมากเปนกาซเบา เชน ไฮโดรเจนจึงไมประสบความสําเร็จในการ
แข็งตัว ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร ฯลฯ ถือกําเนิดจากการรวมตัวของกาซทีเ่ บาเหลานี้ และสําหรับกระบวน
การชนกันนัน้ นักวิทยาศาสตรไดขอ มูลจากการสังเกตเห็นแกนของดาวมฤตยูเอียงทับระนาบการโคจรของมัน
รอบดวงอาทิตย (แกนของโลกเอียงทํามุม 23.50 กับแนวดิง่ ) ดังนัน้ เมือ่ ใชขอ มูลขนาดและมวลของดาว
มฤตยู นักวิทยาศาสตรก็รูวา เมื่อดาวมฤตยูเริ่มถือกําเนิดใหมๆ นั้น ไดมดี าวเคราะหดวงหนึง่ ทีม่ ขี นาดใหญ
เทาโลก ไดพงุ ชนดาวมฤตยู ทําใหมนั ตองนอนตะแคงตัวหมุนไปรอบๆ ดวงอาทิตย
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และดวงจันทรของโลกก็เชนกัน นักดาราศาสตรไดคํานวณพบวา ในขณะทีอ่ งคประกอบของโลกยังมิ
ไดเปนหินแข็ง เมื่อ 500 ลานปกอนนี้ ไดมดี าวเคราะหดวงหนึง่ ทีม่ ขี นาดใหญเทาดาวอังคารพุง ชนโลก และ
หลังจากการชนกันแลวชิน้ สวนตางๆ ที่แตกกระจายไดมารวมตัว ควบแนนเปนดวงจันทรของโลกในทีส่ ดุ
เหตุการณดาวหาง Shoemaker-Levy 9 พุง ชนดาวพฤหัสบดีเมื่อ 3 ปกอนนี้ก็เปนหลักฐานใหเรารูวา
ดาวพฤหัสบดีเปนดาวทีม่ คี วามสําคัญตอสิง่ มีชวี ติ บนโลกมาก เพราะถาไมมีดาวพฤหัสบดีทําหนาทีป่ กปอง
โลกใหพน จากการพุง ชนโดยดาวหางแลว สิ่งมีชีวิตชั้นสูงบนโลกก็ไมมีวันจะอุบัติบนโลกไดเลย
แตสรุ ยิ จักรวาลก็มใิ ชวา จะมีแตดาวเคราะหเทานัน้
สุรยิ จักรวาลยังมีดวงจันทรเปนบริวารของดาว
เคราะหตา งๆ อีกอยางนอย 61 ดวง นักดาราศาสตรไดพบวา ดวงจันทรเหลานี้ หลายดวงนาสนใจ ยิง่ กวา
ดาวเคราะหที่มันโคจรอยูรอบๆ หลายพันเทา เพราะดวงจันทรบางดวงมีมหาสมุทร บางดวงมีภเู ขาไฟทีก่ ําลัง
มีชวี ติ อยูแ ละบางดวงมีบรรยากาศ ซึง่ ดาวเคราะหอน่ื ๆ (นอกจากโลก) ไมมีภูเขาไฟ มหาสมุทรหรือ
บรรยากาศเลยและบัดนี้นักวิทยาศาสตรก็มีหลักฐานที่ชี้บอกใหเรารูเพิ่มเติมวา ดวงจันทรบางดวงมีสง่ิ มีชวี ติ
ดวย
เพราะขณะนีย้ านอวกาศชือ่ Galileo ซึง่ ไดถกู สงไปโคจรรอบดาวพฤหัสบดีมานาน 3 ปแลวไดราย
งานวา ขณะทีย่ านโคจรผานใกลดวงจันทรทช่ี อ่ื Europa ของดาวพฤหัสบดี ยานไดถายภาพพื้นผิวของ
Europa และพบวาพืน้ ผิวดวงจันทรนม้ี นี ้าแข็
ํ งปกคลุมอุปกรณวทิ ยาศาสตรบนยานยังไดตรวจพบวาทีใ่ ตนา้ํ
แข็งนั้นมีมหาสมุทรอีกดวย
Europa
เปนดวงจันทรทม่ี ขี นาดเล็กทีส่ ดุ ในบรรดาดวง
จันทร 4 ดวงที่ Galileo ไดเห็นเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มกราคม
พ.ศ. 2153 ดาวดวงนีม้ เี สนผาศูนยกลางยาว 3,130 กิโลเมตร และ
มหาสมุทรใตดาวดวงนีม้ นี าลึ
้ํ กถึง 100 กิโลเมตร มหาสมุทรนี้จึง
เปนมหาสมุทรแรกที่มนุษยพบ นับตัง้ แต Balboa ไดเห็นมหาสมุทร Pacific เมือ่ 500 ปมาแลว นักวิทยา
ศาสตรมคี วามใครรวู า นํ้าหรือความรอนที่ทําใหน้าแข็
ํ งหลอมเหลวเปนนํ้าทะเลนั้นมาจากไหน และถานํามี
้ จริง
ชีวติ บนดวงจันทรดวงนีค้ วรจะมีรปู ลักษณใด
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การไดขอ มูลทีน่ า ตืน่ เตนเชนนีจ้ ากดวงจันทร Europa ไดทําให NASA ตัดสินใจยืดเวลาการทํางาน
ของยานอวกาศ Galileo ไปอีก จนกระทัง่ ถึงปลายปหนาโดยกําหนดใหยานโคจรผาน Europa ในระยะใกล
อีก 8 ครั้ง เพื่อถายรูป และวัดสนามแมเหล็กของดวงจันทรดวงนี้เพิ่มเติม NASA คาดหวังวา ทีร่ ะดับความ
สูง 300 กิโลเมตร กลองถายภาพบนยานคงจะสามารถเห็นวัตถุทกุ ชนิดทีม่ ขี นาดใหญกวารถเกงไดหมด
NASA ยังไดกาหนดให
ํ
ยาน Galileo โคจรผานใกล
ดวงจันทรทช่ี อ่ื Callisto 4 ครั้ง อันดวงจันทร Callisto นั้นมี
เสนผาศูนยกลางยาว 4,810 กิโลเมตร และโคจรอยูไกลดาว
พฤหัสบดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ Europa Io และ
Ganymede
จากการทีด่ าวดวงนีโ้ คจรอยูไ กลจากดาว
พฤหัสบดีมาก มันจึงถูกแรงดึงดูดจากดาวพฤหัสบดีกระทํานอยที่สุด
ในวารสาร Nature ฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 K.K. Kurana ไดรายงานวา บนดวง
จันทร Callisto ก็มมี หาสมุทรใตดาวเหมือนกัน
นอกจาก Callisto และ Europa แลว NASA ยังไดกาหนดให
ํ
ยาน Galileo โคจรผานใกลดวงจันทร
ทีช่ อ่ื Io ของดาวพฤหัสบดีดว ย อีก 2 ครัง้ เพือ่ ถายภาพภูเขาไฟทีก่ าลั
ํ งระเบิดอยูบ นดาวดวงนี้
Io มีเสนผาศูนยกลาง 3,642 กิโลเมตร เปนดวงจันทรดวงเดียวของ
สุริยจักรวาลที่มีภูเขาไฟที่มีชีวิตอยู
และภูเขาไฟนั้นมีความสูงถึง
10
กิโลเมตร การพบภูเขาไฟบนดวงจันทรดวงนีเ้ ปนเรือ่ งทีท่ าให
ํ ทกุ คนประหลาด
ใจมากเพราะดวงจันทรดวงนีม้ ขี นาดเล็ก และสําหรับดาวทุกดวงทีม่ ขี นาดเล็ก
ภูเขาไฟบนดาวควรจะดับชีวติ จากการเย็นตัวไปหมดแลว แตหนิ และดินบน
ดวงจันทร Io นั้น ไดถกู แรงดึงดูดทีม่ หาศาลของดาวพฤหัสบดีดงึ ดูดจนทําให
เกิดความเครียดในชั้นหิน และพลังงานความรอนที่ถูกปลดปลอยออกมาจาก
ความเครียดนี้ คือตนเหตุทีทาให
ํ
Io มีภูเขาไฟ ยาน Galileo ยังไดวดั อุณหภูมขิ องลาวาทีถ่ กู พนจากปาก
ปลองภูเขาไฟอีกดวย และพบวาสูงกวาอุณหภูมขิ องลาวาบนโลกถึง 600 องศาเซลเซียส ขอมูลนี้ทําใหเรารู
วา Io เปนดาวทีร่ อ นในทีส่ ดุ ของสุรยิ จักรวาล
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สวน Ganymede นัน้ เปนดวงจันทรที่ใหญที่สุดในสุริยจักรวาลเพราะมี
เสนผาศูนยกลางยาวถึง 5,270 กิโลเมตร จึงนับวาใหญกวาดาวพุธเสียอีก
และมีขนาดใหญประมาณ 3 ใน 4 ของดาวอังคาร นักวิทยาศาสตรไดพบวา
ดวงจันทรดวงนี้เปนดวงจันทรดวงเดียวเทานั้นของสุริยจักรวาลที่มีสนามแม
เหล็กในตัวของมันเอง
และถึงแมสนามแมเหล็กดังกลาวจะมีความเขมเปน
10% ของความเขมสนามแมเหล็กโลก แตการที่มันมีสนามแมเหล็กในตัวของ
มันแสดงใหเรารูวา แกนกลางของ Ganymede กับแกนกลางของโลกมีไดนาโมแมเหล็กเหมือนกัน
เมือ่ 2 ปกอนนี้ไดมีการประชุมนานาชาติที่เมือง Padova ในประเทศอิตาลีเรื่อง The Three
Galileos เพือ่ เฉลิมฉลองชื่อ Galileo ของนักวิทยาศาสตร ยานอวกาศและกลองโทรทัศนกลองใหมของอิตาลี
ทีป่ ระชุมไดมอบภาพถายตางๆ ของดาวพฤหัสบดีและดวงจันทรบริวารใหแกสนั ตะปาปา John Paul ที่ 2
องคสนั ตะปาปาทรงพอพระทัยมาก และทรงตรัสสนับสนุนใหนักวิทยาศาสตรดาเนิ
ํ นการคนหาความจริงเกี่ยว
กับธรรมชาติตอ ไป เปนการกลับคําตัดสินทีค่ ณะตุลาการศาสนาไดเคยหาม Galileo มิใหวจิ ยั วิทยาศาสตร
เมือ่ 388 ปกอนนี้ครับ
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