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บทที่ 1
ประวัติการคนพบทางดาราศาสตร
1.1 พัฒนาการทางดาราศาสตร
วิถีชีวิตของมนุษยมีความผูกพันกับปรากฏการณทางดาราศาสตรมาชานานแลว
ดวง
อาทิตย ลูกไฟดวงใหญใหแสงสวางและความอบอุนแกสรรพสิ่งบนพื้นโลก ดวงจันทรและดาว
จํานวนมหาศาลที่ปรากฏบนทองฟาในยามค่ําคืน เปนสิ่งที่มนุษยมีความคุนเคย
จนสามารถ
สังเกตเห็นวัฏจักรแหงการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบของวัตถุทองฟาเหลานี้ ปรากฏการณทาง
ธรรมชาติมากมาย เชน การปรากฏของดาวหาง ผีพุงไต ราหูอมจันทร เปนตน ที่มนุษยในยุค
กอนไมอาจเขาใจวาสิ่งที่ปรากฏบนทองฟาเหลานั้นคืออะไร จะกอภัยพิบัติแกสรรพชีวิตบนพื้น
โลกหรือไม
ปรากฏการณทางธรรมชาติทั้งหลายยังครอบงําใหมนุษยมีความหวาดกลัว และ
พยายามหาทางขจัดปดเปาใหสูญสิ้นไป
ความฉลาดของมนุษย สอนใหมนุษยรูจักสังเกต และพยายามคนหาความจริง เกี่ยวกับ
วัฏจักรของวัตถุทองฟา ตลอดจนสาเหตุของการเกิดปรากฏการณบนฟากฟาทั้งหลาย ดาวฤกษที่
ปรากฏบนทองฟาทั้งหมด ถูกจัดเปนกลุมดาว 88 กลุม เพื่อความงายในการคนหาและ
สังเกตการณ มนุษยคนพบวาดาวเคราะหทั้ง 5 ดวง คือ ดาวพุธ ดาวศุกร ดาวอังคาร ดาว
พฤหัสบดีและดาวเสาร มีการเปลี่ยนตําแหนงไปตามกลุมดาว 12 กลุม เหมือนกับดวงจันทรและ
ดวงอาทิตย ตําแหนงการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย มีความสัมพันธกับฤดูกาล ในที่สุด มนุษยเริ่ม
รูจักการสังเกตวัตถุทองฟา เพื่อใชกําหนดเวลาและทิศทาง ตลอดจนการทําปฏิทินที่สอดคลอง
กับวัฏจักรของฤดูกาล ทําใหการดํารงชีวิตของมนุษยเปนระบบและเปนไปอยางปกติสุข
ความอยากรูของมนุษย
ผลักดันใหมนุษยพยายามสังเกตวัตถุทองฟาและ
ปรากฏการณบนฟากฟาอยางตอเนื่อง อุปกรณชวยสังเกตการณ ไมวาจะเปนทรงกลมทองฟา
เครื่องวัดพิกัดหรือสิ่งกอสรางที่ใชเปนหมายบอกตําแหนงการขึ้น-ตก ของวัตถุทองฟา ถูกสราง
ขึ้นมากมาย ทําใหมนุษยมีความเขาใจระบบของธรรมชาติและศาสตรแหงทองฟามากขึ้นเรื่อยๆ
วิชาดาราศาสตรจึงไดถูกพัฒนาขึ้นมาอยางรวดเร็ว
การปฏิวัติทางดาราศาสตร เริ่มเมื่อ ป ค.ศ.1543 เมื่อนิโคลัส โคเปอรนิคัส
(Nicolaus Copernicus) นักดาราศาสตรชาวโปแลนด-เยอรมัน ตีพิมพหนังสือ ชื่อ “การ
โคจรของวัตถุทองฟา (The Revolutions of the Heavenly Bodies)” ซึ่งแสดง
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แนวคิดทางดาราศาสตรที่คานแนวคิดและคําสอนทางคริสตศาสนาดั้งเดิมที่เชื่อวา
“โลกเปน
ศูนยกลางของเอกภพ”
ในหนังสือของโคเปอรนิคัสกลาววา “โลกไมใชศูนยกลางของเอกภพ
ดาวเคราะหทุกดวงโคจรรอบดวงอาทิตย ดังนั้นดวงอาทิตยจึงเปนศูนยกลางของระบบสุริยะ ซึ่ง
โลกก็โคจรรอบดวงอาทิตยเหมือนกับดาวเคราะหดวงอื่นดวย” โคเปอรนิคัส สามารถคํานวณ
เวลาที่โลกและดาวเคราะหอื่น คือ ดาวพุธ ดาวศุกร ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร
โคจรรอบดวงอาทิตยไดอยางถูกตอง
พรอมทั้งทําตารางการโคจรของดาวเคราะหแตละดวง
อยางไรก็ตาม “ทฤษฎีดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง (Heliocentric Theory)” ก็ยังไมเปนที่
ยอมรับในยุคนั้น เนื่องจากโคเปอรนิคัสยังไมสามารถหาขอมูลจากการสังเกตการณมาสนับสนุน
ไดอยางแมนยําและเพียงพอ
ลวงมาในป ค.ศ. 1572 นักดาราศาสตรชาวเดนมารก ชื่อทิโค
บราห (Tycho Brahe)ไดเริ่มพัฒนามิติทางการสังเกตการณทางดาราศาสตร โดยสราง
เครื่องวัดทางดาราศาสตรหลายชิ้น สังเกตการเคลื่อนที่ของดาวเคราะหและตําแหนงของดาวฤกษ
บราห พบความสอดคลองระหวางผลการสังเกตการณของเขากับทฤษฎีของโคเปอรนิคัส อยางไร
ก็ตาม แมบราห จะเชื่อวาดาวเคราะหตางก็โคจรรอบดวงอาทิตย แตยังสรุปวาโลกอยูนิ่งกับที่และ
ดวงอาทิตยโคจรรอบโลก
ตอมา โยฮันส เคปเลอร (Johannes Kepler)
ผูซึ่งเคยเปนผูชวย
สังเกตการณของทิโค บราห ไดนําเอาผลการสังเกตการณของบราห ซึ่งทําเอาไวมากมายใน
สมัยบราหยังมีชีวิตอยู มาวิเคราะหและยืนยันวาแทจริงแลว ดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของระบบ
สุริยะ ตามทฤษฎีของโคเปอรนิคัส เคปเลอรเสนอกฎการโคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตยที่
สําคัญไว 3 ขอ
กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei) เปนนักดาราศาสตรคนสําคัญที่
บุกเบิกวิชาดาราศาสตรยุคใหม กาลิเลโอเปนคนแรกที่ใชกลองที่ประกอบดวยระบบเลนสสองดู
วัตถุทองฟา
และบันทึกสิ่งที่คนพบมากมาย ตีพิมพในหนังสือเรื่อง “ผูนําสารจากดวงดาว
(The Sidereal Messenger)” ในป ค.ศ.1610 ยืนยันวาโลกไมใชศูนยกลางของเอก
ภพ และเปนบริวารดวงหนึ่งของดวงอาทิตยและโคจรรอบดวงอาทิตย และตีพิมพแนวคิดดังกลาว
นี้ในหนังสือของเขาเรื่อง “บทสนทนาเกี่ยวกับ 2 ระบบใหญของโลก (Dialogue on the
Two Chief Systems of the World)” ในป ค.ศ.1632
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1.2 ดาราศาสตรยุคโบราณ
นับตั้งแตสมัยโบราณ
ที่มนุษยเริ่มเห็นความสําคัญของวัฏจักรของธรรมชาติและ
ปรากฏการณตางๆ บนทองฟา ที่อาจมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตประจําวันของเขาเหลานั้น ทําให
มนุษยเริ่มสังเกตวัตถุทองฟา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดวงอาทิตย ดวงจันทร ดาวเคราะห และกลุม
ดาวตางๆ ที่ขึ้นและตกในชวงเวลาตางๆ ในรอบป แมคนในยุคนั้นยังไมมีกลองโทรทรรศนที่
นํามาใชในการสังเกตการณอยางละเอียด แตเขาก็ใชตาเปลาและจินตนาการที่จะทําความเขาใจ
กลไกธรรมชาติอันซับซอน มนุษยเริ่มสังเกตตําแหนงการขึ้น-ตกของดวงอาทิตยที่สัมพันธกับ
ฤดูกาล ทําใหรูวาเมื่อใดเขาควรเพาะปลูก เมื่อใดเขาควรเก็บเกี่ยว และเมื่อใดเขาควรออกลาสัตว
เพื่อสะสมอาหารเอาไวบริโภคในชวงฤดูกาล

กิจกรรม 1.1 ศึกษาการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยในรอบวัน
ในแตละวัน
ดวงอาทิตยจะปรากฏขึ้นดานทิศตะวันออกและจะเคลื่อนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
จนถึงจุดสูงสุด แลวจะคลอยต่ําทางดานทิศตะวันตก เนื่องจากการหมุนรอบตัวเองของโลก เรา
อาจติดตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยในรอบวัน โดยทํากิจกรรมดังตอไปนี้
อุปกรณ :
1. ครึ่งทรงกลมใส 1 อัน
2. กระดาษแข็งซึ่งมีขนาดใหญกวาครึ่งทรงกลม 1 แผน
3. ปากกาเขียนแผนใส ดินสอ
วิธีการ :
1. วางครึ่งทรงกลมใสลงบนกระดาษ แลวใชดนิ สอเขียนวงกลมบนกระดาษแข็งตาม
แนวเสนรอบวงของครึ่งทรงกลมใส หาจุดศูนยกลางของวงกลมดังกลาว และใชดินสอกําหนด
ตําแหนงของจุดศูนยกลางไว ดังนั้นจุดศูนยกลางนีจ้ ะเปนตําแหนงของผูสังเกตการณ (จุด O)
และครึ่งทรงกลมใส คือ ทรงกลมทองฟานั่นเอง
2. เอาอุปกรณในขอ 1 ไปวางไวในทีโ่ ลงภายนอกอาคารที่สามารถรับแสงอาทิตยไดไม
นอยกวา 6 ชั่วโมง ตามรูปที่ 1.1
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รูปที่ 1-1 : แผนกระดาษแข็งและทรงกลมใส วางในที่โลงและสามารถรับแสงอาทิตยได
3. เริ่มปฏิบัติการโดยเอาปากกาเขียนแผนใส จุด ณ ตําแหนงทีเ่ งาของปลายปากกาเขียน
แผนใส อยูทจี่ ุดศูนยกลาง (จุด O) พอดี แลวจดเวลาที่สังเกตการณไว ณ ตําแหนงที่จุดไว
4. ทดลองตามขอ 3 ทุก ๆ ชั่วโมง เปนเวลาทั้งสิ้นประมาณ 6 ชั่วโมง
5. ตอเสนตามจุดที่หมายไวบนครึ่งทรงกลมใส ก็จะเห็นเสนทางการเคลื่อนที่ของดวง
อาทิตยในรอบวัน
6. กําหนดทิศเหนือ-ใต ตะวันออก-ตะวันตก บนกระดาษแข็ง แลวลองวิเคระห
ตําแหนงการขึ้นและตกของดวงอาทิตยในวันดังกลาวจากเสนทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย
เมื่อมนุษยมีความเขาใจเกีย่ วกับความสัมพันธของตําแหนงการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย
สัมพันธกับฤดูกาล และเพือ่ ใหมี “หมาย” บอกตําแหนงการขึ้น-ตก ของดวงอาทิตยในวันสําคัญ
ตางๆ เชน วันที่ดวงอาทิตยอยู ณ ตําแหนง เวอรนอล อิควินอกซ (Vernal Equinox) เปน
ตน มนุษยจงึ สรางสิ่งกอสราง หรือศาสนสถานที่วางตัวอยูใ นทิศทีส่ ําคัญตางๆ ได เชน สโตน
เฮนจ (Stonehenge) ที่ประเทศสหราชอาณาจักร ศาสนสถานที่เขาพนมรุง ประเทศไทย
เปนตน

กิจกรรม 1.2 สืบคนขอมูล
สืบคนขอมูลจากวารสาร หนังสือ ระบบสารสนเทศ เกีย่ วกับสิ่งกอสรางหรือศาสนสถานที่
สําคัญ ที่เกี่ยวของกับทิศการขึ้น-ตกของวัตถุทองฟา ณ วัน-เวลาตางๆ ในรอบป
ตอมามนุษยรจู ักสรางปฏิทินที่สอดคลองกับฤดูกาลใชกนั อยางแพรหลาย
ทั้งปฏิทิน
จันทรคติ (Lunar Calendar) และปฏิทินสุริยคติ (Solar Calendar) ทําใหมนุษย
สามารถบอกฤดูกาลไดจากปฏิทิน ทําใหความสนใจเกีย่ วกับตําแหนงการขึ้น-ตกของดวงอาทิตยที่
สัมพันธกับฤดูกาลหมดไปในที่สุด
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คําถาม :
1. เราสามารถใชดวงจันทร บอกเวลาไดอยางไร
2. เพราะเหตุใดกลุมดาวทีป่ รากฏบนทองฟาในแตละฤดูกาลจึงตางเวลากันและเราใชกลุม
ดาวบอกฤดูกาลไดหรือไม

1.3 แนวความคิดและความจําเปนในการกําหนดเวลา
นับตั้งแตโบราณ ชีวิตมนุษยมีความผูกพันอยางใกลชดิ กับดวงอาทิตย ไมวาจะเปนการ
ใหความสวางหรือใหความอบอุนก็ตาม มนุษยเริ่มมีการเชื่อถือวาดวงอาทิตยเปนตัวแทนของเทพ
เจา เริ่มกราบไหวบูชาเสมือนเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังเชน จากหลักฐานที่ไดมีการบันทึกไว ระบุวา
ชนเผาอินคาในเปรู นับถือดวงอาทิตยมาก เมื่อมนุษยไดเริ่มสังเกตการณและรูจักพัฒนาความคิด
ในเชิงเหตุผลมากขึ้น ก็เริม่ เขาใจเกีย่ วกับวัตถุทองฟาตางๆ ตลอดจนวิถีโคจรมากยิ่งขึ้น ความ
เชื่อถืออยางงมงายก็เริ่มคลี่คลายลง กลับหันมาสนใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของการปรากฏ
ของวัตถุทองฟาที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ทําใหมนุษยเริ่มเขาใจพื้นฐานเกีย่ วกับเวลา
เชนวา พืชชนิดใดควรเพาะปลูกเมื่อใด อากาศชวงไหนจะเปนอยางไร เมื่อใดจะเริ่มเกิดมรสุม
หรือเมื่อใดหิมะจะตก เปนตน เหลานี้ทําใหมนุษยตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองกําหนดระบบ
เวลาซึ่งวัตถุทอ งฟา เชน ดวงอาทิตย และดาวฤกษ อาจนํามาใชเปนเครื่องกําหนดเวลาอยาง
แนนอนได
ชาวจีนเปนชาติแรกที่สามารถกําหนดระยะเวลาใน 1 ปไดอยางถูกตอง
โดยใช
หลักเกณฑการทอดเงาของดวงอาทิตยระหวางการทอดเงาสั้นที่สุด 2 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปไดวา
ใน 1 ป จะมี 365.25 วัน ตอมาแนวความคิดเกีย่ วกับการประดิษฐนาฬิกาเมือ่ กําหนดเวลาจึง
เริ่มขึ้นเรียกวา “นาฬิกาแดด (Sundial)” และเริ่มแบงวันออกเปนสวนยอยๆ เปนวันละ 24
ชั่วโมง ตราบมาถึงปจจุบันแนวความคิดยุคเกาไดพัฒนาถึงขั้นใชเทคนิคการสั่นของอะตอม มาใช
ในการกําหนดเวลามาตรฐาน (Standard Time) และเวลาสากล (Universal Time)

กิจกรรม 1.3 นิทานดวงดาว
คนควาเรื่องราวในเทพนิยายจากหนังสือดาราศาสตร เทพนิยายกรีก หรือ ระบบ
สารสนเทศ ที่เกี่ยวของกับกลุมดาวบนทองฟาที่ทานสนใจ แลวนําเสนอและวิจารณในกลุม
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1.4 แนวความคิดเกี่ยวกับการกําหนดกลุมดาว
ในปจจุบนั มีการแบงกลุมดาวบนทองฟาออกเปน 88 กลุม ซึ่งการกําหนดชื่อกลุมดาวนัน้
มักจะเกี่ยวของกับตัวละครในเทพนิยายกรีกแทบทั้งสิ้น แนวความคิดเกี่ยวกับการกําหนดชื่อกลุม
ดาวนัน้ เริ่มมาตั้งแตครั้งโบราณ ในสมัยนั้นไมมี โรงหนัง โรงละคร โทรทัศน วิทยุ เปนตน
เพื่อเปนเครื่องหยอนใจใหแกคนทั้งหลาย ความบันเทิงที่มนุษยไดรับมาจากพวกพเนจร ซึ่งมัก
เปนพวกนักดนตรีหรือนักเลานิทาน ซึ่งเดินทางไปตามหมูบานตางๆ ขอแลกอาหารและที่อยูอาศัย
กับการเลนดนตรีหรือการเลานิทาน
การเลานิทานในยุคนั้น
มักเปนเรื่องเกีย่ วกับเทพนิยายกรีกและเมื่อเอยถึงตัวแสดงหรือ
สิ่งของที่เกี่ยวของกับนิยายเหลานี้ พวกนักเลานิทานก็จะสรางมโนภาพลงบนกลุม ดาวตางๆ บน
ทองฟา ซึ่งทําใหผูฟงไดเกิดภาพพจน และไดรับความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ดังนัน้ กลุมดาวตางๆ
ที่ปรากฏบนทองฟา จึงมีชื่อเรียกตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับตัวแสดงหรือสิ่งของในเทพนิยาย เชน กลุม
ดาวนายพราน (Orion) กลุมดาวเปอรซิอัส (Perseus) กลุมดาวแมงปอง (Scorpius)
เปนตน ซึ่งภายหลังไดเปนที่รูจักแพรหลายและยอมรับในวงการดาราศาสตร หลังจากนั้น นัก
ดาราศาสตรไดพยายามกําหนดขอบเขตของกลุมดาวตางๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย ปรากฏเปน
กลุมดาวทั้ง 88 กลุม ดังแสดงอยูในแผนที่ดาวในปจจุบัน

1.5 พื้นฐานเกี่ยวกับเอกภพในยุคแรก
ในยุคแรก แนวความคิดเกีย่ วกับเอกภพมีขอบเขตจํากัดมาก เนื่องจากพัฒนาการทางดาน
แนวความคิด ประสบการณและเครื่องมือตางๆ ยังอยูในวงแคบ คนโบราณมีความเชื่อวาโลก
แบนและมีวัตถุรูปครึ่งทรงกลมซึ่งมีชองโหวเปนจํานวนนับรอยนับพันกระจายอยูทวั่ ผิว นอกวัตถุ
นี้มีลูกไฟขนาดใหญสองแสงผานรูเหลานี้ ทําใหมนุษยบนโลกเห็นจุดสวางเปนดาวปรากฏอยูบน
ทองฟา แมกระทั่งความเชื่อถือเกี่ยวกับการสรางสรรพสิ่งโดยเทพเจาก็ยังคงครอบงําแนวความคิด
เกี่ยวกับเอกภพอยู เชน ชาวอียิปตโบราณ เชื่อวาดวงอาทิตยเปนเทพสุริยะ (Sun God) ซึ่ง
ทุกวันจะประทับเรือขามทองฟา (รูปที่ 1-3)
ซึ่งเปนหลังของเทพีดารา (Starry
Goddess) เปนตน
กรีกเปนอีกชนชาติหนึ่ง ซึ่งวางแนวปรัชญาเกี่ยวกับเอกภพไวมากมาย เทลิสแหงไมเลตุส
(Thales of Miletus) วางแนวความคิดไววา น้ําเปนปจจัยหลักของกําเนิดสรรพสิ่งตางๆ
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ทานจินตนาการวา โลกเปนจานแบนลอยอยูบนผิวน้ํา นักปราชญกรีกอีกทานหนึ่ง คือ อาแนกซิ
แมนเดอร (Anaximander) กลาววา โลกมีสันฐานเปนทรงกระบอกลอยอยูใ นอากาศ
อาแนกซากอรัส (Anaxagoras) เปนปราชญกรีกที่เริ่มใหความสนใจดวงจันทรและ
ดาวเคราะหตางๆ ใหแนวความคิดวา วัตถุทองฟาเหลานี้มีองคประกอบเหมือนกับองคประกอบ
ของโลก
และมีแสงสวางไดโดยการสะทอนแสงจากดวงอาทิตย
นอกจากนี้ ยังไดให
แนวความคิดอยางถูกตองในการอธิบายการเกิดจันทรุปราคาวาเปนปรากฏการณที่ดวงจันทรโคจร
เขาไปในเงาของโลกอีกดวย
ปทากอรัส (Pythagorus) แหงชามอส (Samos) เปนปราชญทานแรกที่เสนอ
แนวความคิดวา โลกมีสันฐานกลม
ซึ่งนับวาเปนกาวใหญหนึ่งของการพัฒนาแนวความคิด
เกี่ยวกับเอกภพ อยางไรก็ตาม แนวความคิดในยุค 600 ป กอนคริสตศักราชของนักปราชญ
เหลานี้ ยังคงมีพื้นฐานอยางเหนียวแนนวา โลกเปนวัตถุที่หยุดนิ่งอยางสมบูรณ ดังนั้นการ
เคลื่อนที่ของวัตถุทองฟาทุกชนิดที่สังเกตเห็น เปนการเคลื่อนที่ที่แทจริงของวัตถุทองฟาเหลานัน้
ทั้งสิ้น
ตราบมาจนถึงประมาณ 450 ปกอนคริสตศักราช ฟโลลาอัส (Philolaus) เสนอ
แนวความคิดในอันที่จะไมยดึ ถือวา โลกเปนวัตถุที่หยุดนิ่งวาแทจริงแลว โลกมีการโคจรรอบดวง
ไฟใหญดวงหนึ่ง (แตไมใชดวงอาทิตย) ทําใหเห็นวัตถุทองฟาทั้งหลายเคลื่อนที่ปรากฏรอบโลก
เปนคาบที่แนนอนในแตละวัน อยางไรก็ตาม ฟโลลาอัสไมประสบความสําเร็จในการตอบคําถาม
วา ดวงไฟใหญนั้นคืออะไร และอยูที่ไหน ในปจจุบนั เปนที่ทราบกันดีวา การปรากฏเคลื่อนที่
ของวัตถุทองฟาทั้งหลายในแตละวัน เปนผลเนื่องมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก
ดีโมคริตัส (Democritus) เปนปราชญรุนหลังปทากอรัสที่ไขความลับเกี่ยวกับทาง
ชางเผือก (Milky Way) วาเปนดาวจํานวนมากที่อยูรวมกันอยางหนาแนน

กิจกรรม 1.4 ทางชางเผือก
ทางชางเผือก เปนอาณาจักรของดาวฤกษ จํานวนนับแสนลานดวง เมื่อเราสังเกตทาง
ชางเผือก ในยามค่ําคืน จะเห็นเปนแถบฝาขาว พาดทองฟา จงศึกษาในแผนทีด่ าววามีกลุมดาวกลุม
ใดบางอยูใ นแนวทางชางเผือก และ ลองใชกลองสองตากวาดสองบริเวณกลุมดาวทีร่ ะบุในแผนที่
ดาววาอยูในแนวทางชางเผือก
ทานเห็นความแตกตางอยางไรกับการใชกลองสองตากวาดสอง
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ทานทราบหรือไมวาใจกลางของทางชางเผือกอยู

อาริสโตเติล (Aristotle) เปนปราชญทานแรก ที่สามารถครอบงําความเชื่อของมนุษย
ในแนวความคิดทางดาราศาสตรแหงเอกภพที่วา
โลกเปนศูนยกลางของเอกภพโดยดวงอาทิตย
ดวงจันทร และดาวเคราะหทั้งหลายโคจรรอบโลก ครั้นมาในสมัยพระเจาอเลกซานเดอรมหาราช
ก็ไดมีนกั ปราชญชื่อ อาริสตารคัส (Aristarchus) ที่กลาแยงแนวความคิดของอาริสโตเติล
โดยเสนอวาดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของระบบสุริยะ โดยโลกและดาวเคราะหอนื่ ๆ โคจรรอบ
ดวงอาทิตย
ทานยังอธิบายดวยวา
การเคลื่อนที่ปรากฏของวัตถุทองฟาในแตละวันเปนผล
เนื่องมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก และยังเชื่ออีกวา ดาวฤกษเปนวัตถุทองฟาที่อยูหางไกล
จากโลกมาก อยางไรก็ตาม แนวความคิดของอาริสตาคัส ก็ไมอาจลบลางความเชื่อถืออยาง
เหนียวแนน ในคําสอนของอาริสโตเติลสําหรับคนในสมัยนั้นได
ปราชญแหงอเลกซานเดรีย ที่สําคัญอีกทานหนึ่ง คือ ฮิปปารคัส (Hipparchus)
ทานไดสรางผลงานทางดาราศาสตรที่เปนประโยชนมากมาย แมวาทานจะยังคงยึดแนวความคิด
เดิมเกีย่ วกับโลกเปนศูนยกลางของเอกภพ
แตทานไดพัฒนาเทคนิคการสังเกตการณทางดารา
ศาสตรขั้นสูงในสมัยนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเรื่องดาราศาสตร เกี่ยวกับการวัดตําแหนง
(Positional Astronomy) และเปนคนแรกที่ทําแคตาลอกของดาวฤกษอยางเปนระบบ
ทานสามารถกําหนดตําแหนงของดาวฤกษไดอยางถูกตองมากกวา 1000 ดวง และจัดกลุมของ
ดาวฤกษตามความสวางปรากฏเปน 6 กลุมใหญๆ โดยกลุมที่สวางที่สุดเรียกวา ดาวฤกษที่มีคาแมก
นิจูด (Magnitude) เทากับ 1 และกลุมที่หรีท่ ี่สุดที่สามารถมองเห็นไดดว ยตาเปลาเรียกวา
ดาวฤกษที่มีคาแมกนิจูดเทากับ 6
คําถาม
1. แมกนิจดู ของดาวฤกษสมั พันธกับกําลังสองสวาง (Luminosity) ของดาวฤกษ
อยางไร
2. ดาวแมกนิจดู 1 สวางกวา ดาวแมกนิจูด 6 กี่เทา
ฮิปปารคัส ยังสังเกตอีกดวยวา ดวงอาทิตยมีการเคลื่อนที่ผานกลุมดาวในบางเวลาเร็วกวา
ในชวงเวลาบางชวง เขาสรุปวา ในขณะที่สังเกตเห็นดวงอาทิตยเคลือ่ นที่ผานกลุมดาวเร็วนั้น ดวง
อาทิตยตองอยูใ กลโลก และเมื่อดวงอาทิตยเคลื่อนที่ผานกลุมดาวชานั้น ดวงอาทิตยตอ งอยูไกลจาก
โลก ซึ่งหมายความวา วงโคจรของดวงอาทิตยรอบโลกตองไมเปนวงกลม แตจะมีวงโคจรดัง
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แสดงในรูปที่ 1-4 กลาวคือในขณะทีด่ วงอาทิตยโคจรเปนวงกลมเล็ก (Epicycle) วงกลม
เล็กดังกลาวนีก้ ็จะเคลื่อนที่รอบโลกเปนวงกลมใหญ (Deferent) อีกทีหนึ่ง

รูปที่ 1-2 มโนภาพของตัวแสดงในเทพนิยายกรีกบนกลุมดาว

รูปที่ 1-3 แนวความคิดของชาวอียิปตเกี่ยวกับเทพสุรยิ ะ (Sun God) ประทับเรือขามทองฟา
ซึ่งเปนหลังของเทพีดารา (Starry Godess)

รูปที่ 1-4 วงโคจรของดวงอาทิตยตามแนวความคิดของฮิปปารคัส
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รูปที่ 1-5 การเคลื่อนที่วกกลับของดาวเคราะหเทียบกับดาวฤกษพื้นหลัง เมื่อสังเกตจากโลก

1.6 แนวความคิดยุคเกาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห
แบบจําลองเกีย่ วกับวงโคจรของดวงอาทิตยตามแนวคิดของฮิปปาคัส สามารถอธิบายวง
โคจรของดวงจันทรและดาวเคราะหอื่นๆ ได โดยปรับปรุงแบบจําลองอีกเล็กนอย สําหรับดาว
เคราะห เชน ดาวพฤหัส เปนตน ฮิปปาคัสสังเกตเห็นวงโคจรวกกลับ (Retrograde) ในบาง
เวลาดวย (ดูรูปที่ 1-5) เทียบกับตําแหนงของดาวฤกษที่อยูพนื้ หลัง และไดบันทึกตําแหนงของ
ดาวเคราะหอยางแมนยํา ซึ่งบันทึกดังกลาวนั้นนับเปนขอมูลที่มีประโยชนมากทางดาราศาสตรใน
ยุคตอมา
ในปคริสตศักราช 140 โทเลมี (Ptolemy) ปราชญแหงอเลกซานเดรียอีกทานหนึ่ง
ที่ไดรวบรวมแนวความคิดของ อาริสโตเติล ปทากอรัส และฮิปปารคัส ผนวกเขากับแนวความคิด
ของทานเอง
สรางแบบจําลองของเอกภพที่มีชื่อวา “ระบบของโทเลมี (Ptolemaic
System)”
โดยใชแนวความคิดเกี่ยวกับโลกเปนศูนยกลางของเอกภพจากอาริสโตเติล
แนวความคิดเกี่ยวกับโลกมีสันฐานกลมของปทากอรัส และแนวความคิดเกี่ยวกับวงกลมเล็กของ
ฮิปปารคัส (ดูรูปที่ 1-6) แบบจําลองดังกลาวนี้ แมวาจะผิดจากแนวความคิดเกี่ยวกับดวงอาทิตย
เปนศูนยกลางของระบบสุริยะ แตก็สามารถอธิบายการโคจรปรากฏของดาวเคราะห ดวงอาทิตย
ดวงจันทร ไดเปนอยางดี นอกจากนั้น ยังสามารถอธิบายปรากฏการณเคลื่อนที่วกกลับของดาว
เคราะหไดอีกดวย ระบบของโทเลมีนี้ เรียกอีกอยางหนึ่งวา “ระบบศูนยโลก (Geocentric
System)”

กิจกรรม 1.5 การสังเกตการเคลื่อนที่วกกลับของดาวอังคาร
เราอาจจําลองการสังเกตการเคลื่อนที่วกกลับของดาวอังคาร จากผูสังเกตบนโลก
ไดจากกิจกรรมตอไปนี้
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อุปกรณ
1. กระดาษแข็งสีขาว และ สีดํา ( หรือสีอื่นก็ได)
2. ไมเสียบ
3. ปากกาเขียนไวทบอรด
4. เทปใส และ กรรไกร
วิธีการ
1. เขียนแถบของวงกลมโลก (Earth Circle) และ วงกลมดาวอังคาร (Mars
Circle) บนกระดาษแข็ง โดยใชสเกลที่กําหนดตามรูป แลวตัดออกมาและติดปลายทั้ง
สองเขาดวยกันเปนวงกลม
2. นํากระดาษแข็งสีขาวแผนใหญ ขีดเสนตรงตามแนวกึ่งกลางของแผนกระดาษ และ กําหนด
ตําแหนงของดวงอาทิตยทกี่ ึ่งกลางของแผนกระดาษตามแนวทรงกลมนี้
3. วางวงกลมโลกและวงกลมดาวอังคารลงบนกระดาษแข็งสีขาว โดยใหดวงอาทิตยอยูต รงจุด
ศูนยกลาง และ พยายามจัดใหชองวางระหวางวงกลมโลกและวงกลมดาวอังคารเทากัน
ตลอด และจัดใหเลข 4 ของทั้งวงกลมโลกและวงกลมดาวอังคารอยูในแนวเสนตรงบน
กระดาษแข็งทีข่ ีดไวแลวพอดี

4. ตั้งกระดาษแข็งสีดําอีกแผนหนึ่ง หางจากวงกลมดาวอังคารพอสมควรตามรูป
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5. วางแทงไมเล็กพาดลงบนวงกลมโลกและวงกลมดาวอังคาร บนรองที่มีหมายเลขตรงกัน
โดยใหปลายแทงไมเล็กแตะที่กระดาษแข็งสีดํา แลวทําหมายตําแหนงไวบนกระดาษแข็งสี
ดํา และเขียนหมายเลขไวดว ย
6. ทําซ้ําตามขอ 5 ทีละหมายเลข
7. เขียนทางเดินของดาวอังคาร เมื่อสังเกตจากผูสังเกตบนโลก ตามตําแหนงที่หมายไวตามขอ
5 และ 6

1.7 การปฏิวัติทางดาราศาสตรสมัยโคเปอรนิคัส
โคเปอรนิคัส (Copernicus) เปนนักดาราศาสตรที่ทุมเทกําลังความคิดเปนอยางมาก
ในเรื่องทฤษฎีของระบบสุริยะ ทานไดเริ่มฟนฟูแนวความคิดของอาริสตารคัสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
โดยยึดหลักดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของระบบสุริยะ การเสนอแนวความคิดครั้งนี้ โคเปอรนิคัส
ไดปรับปรุงทฤษฎีใหสมบูรณยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามยังคงอาศัยแนวความคิดเกี่ยวกับวงกลมเล็ก ของ
ฮิปปารคัส และโทเลมี ในแบบจําลองของเขา ดังแสดงในรูปที่ 1.7 ซึ่งมีชื่อเรียกวา “ ระบบของ
โคเปอรนิคัส (Copernicus System)” หรือ “ระบบศูนยสุรยิ ะ (Heliocentric
System)” แนวความคิดของโคเปอรนิคสั ดังกลาวนี้ แมวาจะถูกตอง สอดคลองกับแนวความคิด
ที่ถูกตองในปจจุบัน แตแนวความคิดดังกลาวขัดแยงโดยสิ้นเชิงกับคําสอนของอาริสโตเติล ซึ่ง
เปนผูนําทางดานดาราศาสตรในสมัยนั้น ดวยเหตุดังกลาวนี้ แนวความคิดของโคเปอรนิคัส จึงยัง
ไมเปนที่ยอมรับกันในยุคนัน้

รูปที่ 1-6 ระบบของโทเลมีหรือระบบศูนยโลก
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รูปที่ 1-7 ระบบของโคเปอรนิคัสหรือระบบศูนยสุริยะ
ทิโค บราห (Tycho Brahe) เปนนักดาราศาสตรในยุคกอนมีกลองโทรทรรศนคน
แรกที่เริ่มใชเทคนิคการสังเกตการณในการเก็บขอมูล โดยสรางเครื่องมือวัดตําแหนงของดาวและ
นาฬิกาบันทึกเวลาที่ใหความเที่ยงตรงมากเทาที่เคยมีมาในวงการดาราศาสตรในสมัยนั้น ทานได
ทําการสังเกตดาวเคราะหและดาวฤกษ แลวรวบรวมเปนหมวดหมู และยังคนพบความจริงวา
ดาวหางเปนวัตถุทองฟาชนิดหนึ่ง ซึ่งโคจรมาจากจุดกําเนิดซึ่งอยูห างไกลจากดวงจันทรมาก

รูปที่ 1-8 แบบจําลองของระบบสุริยะของ ทิโค บราห
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บราห ยังไดสรางแบบจําลองของระบบสุริยะ โดยยังยึดแนวความคิดเกี่ยวกับระบบศูนย
โลกของฮิปปาคัสและโทเลมี ใหดาวเคราะหทุกดวง ยกเวน ดวงจันทรโคจรรอบดวงอาทิตยและ
ดวงอาทิตยและดวงจันทรโคจรรอบโลกอีกทีหนึ่ง (รูปที่ 1-8)
แมวาในปจจุบนั เราทราบวา
ระบบสุริยะของบราหตามแบบจําลองที่ทานไดตั้งขึ้นมานั้นคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
แต
แบบจําลองดังกลาวนี้สามารถใชอธิบายการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย ดวงจันทร ดาวเคราะหตางๆ
ตลอดจนดาวฤกษทั้งหลายไดเปนอยางดี

1.8 กฎการเคลื่อนที่ของเคปเลอรเกี่ยวกับดาวเคราะห
โยฮันน เคปเลอร (Johannes Kepler) เปนนักดาราศาสตรผูที่นําเอาขอมูลของทิ
โค บราห มาวิเคราะหและรวบรวมผลสรุปเปนกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะหในระบบสุริยะ
โดยเคปเลอรไดตั้งสมมติฐาน 2 ขอ คือ
(ก) การโคจรของดวงอาทิตย ดวงจันทร และดาวเคราะห เปนระบบศูนยสุริยะ
(ข) วงโคจรของโลกเปนวงกลม
จากสมมติฐานเหลานี้ ทําใหเคปเลอรคํานวณวงโคจรของดาวเคราะหตางๆ เชน วงโคจร
ของดาวอังคาร (ตามรูปที่ 1-9) เปนตน ได ในการคํานวณวงโคจรของดาวอังคาร เคปเลอร
ทราบวา คาบการโคจรของดาวอังคารมีคา 687 วัน ดังนั้นถาสังเกตดาวอังคารในชวงหางกัน
687 วัน จะพบวาดาวอังคารจะกลับมา ณ ตําแหนงเดิมบนวงโคจรรอบดวงอาทิตยอีกครั้งหนึ่ง

รูปที่ 1-9 การวิเคราะหวงโคจรของดาวอังคารตามวิธีของเคปเลอร
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เคปเลอร เขียนวงกลมแทนวงโคจรของโลกและกําหนดจุด 2 จุดบนวงกลมนี้ ซึ่งเปนจุด
ที่แสดงตําแหนงของโลกในขณะสังเกตการณครั้งแรก และครั้งที่สองในชวงเวลาหางกัน 687
วัน เนื่องจากทราบทิศของดาวอังคารจากโลกในการสังเกตการณแตละครั้ง ดังนั้นจึงสามารถ
ลากเสนตรงสองเสนตัดกันไดตําแหนงของดาวอังคาร ถาทําการวิเคราะหโดยเทคนิคดังกลาวนีเ้ ปน
จํานวนหลายๆครั้ง ก็สามารถสรางวงโคจรของดาวอังคารรอบดวงอาทิตยได เคปเลอรพบความจริง
จาก
การวิเคราะหวงโคจรของดาวอังคารอยางหนึ่งวา
วงโคจรของดาวอังคารเปนวงรีไมใชวงกลม
ตอมาเคปเลอรสามารถตั้งกฎ 3 ขอ
เพื่ออธิบายวงโคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตยได
กลาวคือ
กฎขอที่ 1 : กฎแหงทางโคจรรูปวงรี กลาววา “ดาวเคราะหแตละดวงจะโคจรรอบดวง
อาทิตยเปนวงรี โดยตําแหนงของดวงอาทิตยจะอยูที่จดุ โฟกัสของวงรีนั้น”
กฎขอที่ 2 : กฎแหงพื้นที่ กลาววา “อัตราการเคลื่อนที่ของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตย
จะเปลี่ยนแปลงตามระยะหางจากดวงอาทิตย
โดยเสนตอระหวางดาวเคราะหกบั ดวงอาทิตยจะ
กวาดพื้นที่ไดเทากันในชวงเวลาที่เทากัน”
กฎขอที่ 3 : กฎแหงคาบ “กําลังสองของคาบการโคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตย
จะแปรผันเปนสัดสวนโดยตรงกับกําลังสามของระยะทางเฉลี่ยของดาวเคราะหจากดวงอาทิตย”
กฎของเคปเลอรเกี่ยวกับวงโคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตยนั้น มีความสําคัญมากใน
ดานการวัดทางดาราศาสตร และสามารถนํามาประยุกตกับวงโคจรของวัตถุทองฟาชนิดอื่นไดเปน
อยางดี

1.9 ดาราศาสตรยุคกลองโทรทรรศน
กาลิเลโอ (Galileo) เปนนักดาราศาสตร ผูซึ่งปฏิวัติแนวความคิดทางดาราศาสตรใน
แงปรัชญา มาสูยุคของการทดลองและตั้งทฤษฎี ทานมีความเชื่ออยางเหนียวแนนในแนวความคิด
ของโคเปอรนิคัสเกี่ยวกับระบบสุริยะ และพยายามสืบเสาะหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุทองฟา โดย
อาศัยพื้นฐานแหงการทดลองเปนสําคัญ แมวาในชวงนั้นกาลิเลโอจะถูกกลาวหาอยางรุนแรงใน
แนวความคิดทีข่ ัดกับแนวความคิดของศาสนจักรที่มีความเชื่อเกีย่ วกับแนวความคิดของอาริสโตเติลก็
ตาม
ในป ค.ศ.1609 กาลิเลโอ ไดประยุกตแนวความคิดเกี่ยวกับการสรางกลองสองทางไกล
ของ ฮันส ลิปเปอรชี่ (Hans Lippershey) สรางกลองโทรทรรศนกลองแรกของโลกขึ้นมา
เปนกลองโทรทรรศนแบบหักแสง (Refracting Telescope) ทําดวยเลนสแบบงายๆ
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และมีกําลังขยายเพียง 5-6 เทา เทานั้น แมวากลองโทรทรรศนกลองนี้จะมีกําลังขยายต่ํา แตกาลิ
เลโอ ก็สามารถสังเกตและคนพบรายละเอียดของวัตถุทอ งฟาชนิดตางๆ อยางมากมาย ซึ่งไมเคยมี
ผูใดเลยในยุคนั้นคาดคิดได อาทิเชน บริวาร 4 ดวงของดาวพฤหัสบดี การปรากฏเปนเสี้ยวของ
ดาวศุกรเหมือนดวงจันทร วงแหวนของดาวเสาร เปนตน นอกจากนี้ กาลิเลโอ ยังสามารถ
ตรวจพบการปรากฏจุดมืดบนดวงอาทิตย สภาพภูมิประเทศที่เปน
ภูเขา ที่ราบ ปลองภูเขาไฟบนดวงจันทร อีกทั้งยังพบวาแถบฝาสวางที่พาดผานทองฟาที่รูจักกันใน
นามของ “ทางชางเผือก (Milky Way)” แทจริงแลวประกอบดวยดาวฤกษเปนจํานวน
มหาศาล
นับตั้งแตสมัยกาลิเลโอเปนตนมา ก็ไดมีการปรับปรุงกลองโทรทรรศนใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นเรื่อยๆ เริ่มมีการสรางกลองโทรทรรศนขนาดใหญ พรอมทั้งการพัฒนาการสังเกตการณทาง
ดาราศาสตร ทําใหมนุษยมคี วามเขาใจเกีย่ วกับความลี้ลับของเอกภพเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว

กิจกรรม 1.6 ศึกษาหลักการพื้นฐานของกลองโทรทรรศน
ศึกษาการมองเห็นภาพของวัตถุผานเลนสนูน และ กระจกเวา และ ทําความเขาใจกับการ
ทํางานของกลองโทรทรรศนแบบหักแสงและสะทอนแสง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ฟสิกส 1 (ความรอน)

ฟสิกส 1(ภาคกลศาสตร (

กลศาสตรเวกเตอร
เอกสารคําสอนฟสิกส 1
แกปญหาฟสิกสดวยภาษา c
สอนฟสิกสผานทางอินเตอรเน็ต
วีดีโอการเรียนการสอน
แผนใสการเรียนการสอน
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร
สุดยอดสิ่งประดิษฐ

ฟสิกส 2
โลหะวิทยาฟสิกส
ฟสิกส 2 (บรรยาย(
ฟสิกสพิศวง
ทดสอบออนไลน
หนาแรกในอดีต
เอกสารการสอน PDF
แบบฝกหัดออนไลน
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ

ตารางธาตุ ) ไทย1) 2 (Eng)
ลับสมองกับปญหาฟสิกส

พจนานุกรมฟสิกส

สูตรพื้นฐานฟสิกส

ธรรมชาติมหัศจรรย

ดาราศาสตรราชมงคล

การทดลองมหัศจรรย
แบบฝกหัดกลาง
แบบฝกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรูรอบตัวทั่วไป

อะไรเอย ?

ทดสอบ)เกมเศรษฐี (

คดีปริศนา

ขอสอบเอนทรานซ
คําศัพทประจําสัปดาห

เฉลยกลศาสตรเวกเตอร
ความรูรอบตัว

การประดิษฐแของโลก
นักวิทยาศาสตรเทศ
ดาราศาสตรพิศวง
การทํางานของอุปกรณตางๆ

ผูไดรับโนเบลสาขาฟสิกส
นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

