ศูนยกลางของระบบสุริยะ
มนุษยพยายามจะทําความเขาใจเรื่องจักรวาล โดยทําการศึกษาการเคลื่อนที่ของเทหวัตถุทองฟามาแตโบราณแลว
ประมาณ 800 ปกอนคริสตกาล ชาวบาบีโลนไดสรางปฏิทินโดยการศึกษาการเคลื่อนที่ของดาวเคราะหผานหนากลุมดาว
จักราศี พวกเขาไดตั้งชื่อ ดวงอาทิตย ดวงจันทร และดาวเคราะหที่มองเห็นดวยตาเปลาทั้งหาดวง ขึ้นเปนชื่อวันในสัปดาห
วันอาทิตย, วันจันทร, วันอังคาร, ....... ถึง วันเสาร ตามที่เราไดใชกันอยูตราบจนทุกวันนี้
เมื่อประมาณ 600 ปกอนคริสตกาล พีธากอรัส (Pythagoras) นักปราชญชาวกรีกไดสรางแบบจําลองของจักรวาลวา
โลกของเราเปนทรงกลมตั้งอยู ณ ศูนยกลาง ถูกหอมลอมดวยทรงกลมขนาดใหญ เรียกวา “ทรงกลมทองฟา” (Celestial
sphere) ดวงดาวทั้งหลายติดอยูบนทรงกลมทองฟา ซึ่งเคลื่อนที่จากทางทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก นอกจากทรงกลม
ใหญซึ่งเปนที่ตั้งของดาวฤกษทั้งหลายแลว ยังมีทรงกลมขางในอีก 7 วง ซอนกันอยูอันเปนที่ตั้งของ ดวงอาทิตย ดวงจันทร และ
ดาวเคราะหที่มองเห็นดวยตาเปลาอีก 5 ดวง อันไดแก ดาวพุธ ดาวศุกร ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร ทรงกลมทั้ง
เจ็ดเคลื่อนที่สวนทางกับทรงกลมทองฟา จากทางทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกดวยความเร็วที่แตกตางกันไป คนในยุคกอน
สังเกตการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย ดวงจันทร และดาวเคราะหทั้งหา สวนทางกับกลุมดาวจักราศีทั้งสิบสอง ซึ่งตั้งอยูบนทรง
กลมทองฟา จึงเกิดเปน “ปฏิทิน” (Calendar) โดยมีชื่อของดวงอาทิตย ดวงจันทร ดาวเคราะหเปน “ชื่อของวัน” (Day) และมี
ชื่อของกลุมดาวจักราศีเปน “ชื่อเดือน” (Month)

ภาพที่ 1 แบบจําลองระบบจักรวาลของพีธากอรัส
หมายเหตุ: ในสมัยนั้นมนุษยยังไมรูจักความแตกตางทางกายภาพของดาวฤกษและดาวเคราะห พวกเขาแยกแยะ
ดาวฤกษกับดาวเคราะหดวยความแตกตางของการเคลื่อนที่บนทองฟา พวกเขาเห็น “ดาวฤกษ” (Star) เปนดาวประจําที่
เคลื่อนที่ไปเปนรูปกลุมดาว (Constellations) พรอม ๆ กับทรงกลมทองฟา สวนดวงอาทิตย ดวงจันทร และดาวเคราะหทั้ง
หาที่มองเห็นไดดวยตาเปลานั้น เคลื่อนที่ดวยในแนวตะวันออก-ตะวันตก ดวยความเร็วไมคงที่ ผานหนากลุมดาวจักราศี
(Zodiac) จึงเรียกโดยรวมวา “ดาวเคราะห” (Planets) ซึ่งแปลวา “นักทองเที่ยว” ดังภาพที่ 1 และนี่เองคือตนกําเนิดของวิชา
โหราศาสตร (Astrology) ดังที่เราจะไดยินคําวา ฤกษ เคราะห และยาม (เวลา) อยูเสมอ ในเรื่องของการทํานายโชคชะตา
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ในชวง 350 ปกอนคริสตกาล อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญผูมีชื่อเสียงของกรีกสอนวา ดวงอาทิตยและดวงจันทร
เปนทรงกลมที่สมบูรณ (มีผิวเรียบ) ทั้งดาวฤกษ ดวงอาทิตย ดวงจันทร และดาวเคราะห ตางเคลื่อนที่รอบโลกซึ่งเปนศูนยกลาง
ของจักรวาล อริสโตเติลสอนดวยวา การเคลื่อนที่ของวัตถุบนโลกมีอยูสองชนิด คือ การเคลื่อนที่ในแนวราบเรียกวา “แรง”
(Force)
สวนการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนั้นถือวาเปน “การเคลื่อนที่ตามธรรมชาติ” (Natural motion) มิไดมีแรงอะไร
มากระทํา ทุกสรรพสิ่งตองเคลื่อนที่เขาหาศูนยกลางของโลก เนื่องจาก “โลกเปนศูนยกลางของจักรวาล” (Geocentric)
หลังจากนั้นไมนาน อริสตาชุส (Aristarchus) นักปราชญชาวกรีกแหงเมืองอเล็กซานเดรีย (ประเทศอียิปตในปจจุบัน)
ไดเสนอแบบจําลองใหมของจักรวาลซึ่งมี “ดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง” (Heliocentric) อริสตาชุสอธิบายวา โลกหมุนรอบ
ตัวเองวันละหนึ่งรอบ ทําใหเรามองเห็นทองฟาเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ขณะเดียวกันโลกก็โคจรไปรอบ
ดวงอาทิตย ทําใหเรามองเห็น ดวงอาทิตยเคลื่อนที่ผานหนากลุมดาวจักราศีทั้งสิบสอง นอกจากนั้นเขายังคํานวณเปรียบเทียบ
ระยะทางระหวางโลกกับดวงจันทร และโลกกับดวงอาทิตย เขาทราบดีวา ดวงอาทิตยมีขนาดใหญกวาโลกมาก ถึงกระนั้นก็
ตาม แมวาแนวความคิดนี้จะถูกตอง แตก็ยังไมเปนที่ยอมรับกันในยุคนั้น เพราะเปนสิ่งที่ขัดแยงกับสิ่งที่ตามองเห็น ยากตอการ
จินตนาการ และยังไมมีใครพิสูจนความเปนได ประกอบกับโชคไมดีที่หองสมุดของเมืองอเล็กซานเดรียถูกไฟใหม ตําราที่
อริสตาชุสเขียนขึ้น ถูกทําลายจนหมดสิ้น มีแตหลักฐานที่เกี่ยวของจากผูที่อยูรวมยุคสมัย

ภาพที่ 2 การเคลื่อนที่ยอนทาง (Retrograde motion)
ในป ค.ศ.125 คลอเดียส ปโตเลมี (Claudius Ptolemy) นักดาราศาสตรชาวกรีก ไดแตงตําราดาราศาสตรฉบับแรก
ของโลกชื่อวา “อัลมาเจสท” (Almagest) ปโตเลมีทําการศึกษาการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห ดวยหลักการทางเรขาคณิตอยาง
ละเอียด โดยระบุวา โลกเปนทรงกลมอยูตรงใจกลางของจักรวาล โลกหยุดนิ่งไมมีการเคลื่อนไหว เขาใหเหตุผลอธิบาย การ
เคลื่อนที่ของดาวเคราะหทั้งเจ็ด (รวมดวงอาทิตย และดวงจันทร) ซึ่งเคลื่อนไปขางหนา และบางครั้งก็เคลื่อนที่ยอนทาง
(Retrograde) สวนกับกลุมดาวจักราศี บนทรงกลมทองฟา ดังที่แสดงในภาพที่ 2 วา การที่เรามองเห็นดาวเคราะหเคลื่อนที่
ยอนกลับไปมานั้น เปนเพราะดาวเคราะหทั้งเจ็ดเคลื่อนที่อยูบนวงกลมขนาดเล็กซึ่งเรียกวา “เอปไซเคิล” (Epicycle) ซึ่งวางอยู
บนวงโคจรรอบโลกอีกทีหนึ่ง ดังที่แสดงในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ระบบโลกเปนศูนยกลางของปโตเลมี และระบบดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของโคเปอรนิคัส
แบบจําลองของปโตเลมีไดรับการยอมรับกันในวงการวิทยาศาสตรโบราณมานานกวา 1,400 ป
จนกระทั่งในป
ค.ศ.1514 นิโคลาส โคเปอรนิคัส (Nicolaus Copernicus) บาทหลวงชาวโปแลนด ไดทําการศึกษาเรื่องการเคลื่อนที่ของดาว
เคราะหนานถึง 20 ป ไดเสนอแนวความคิดซึ่งมีระบบดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง ดังนี้

ภาพที่ 4 นิโคลาส โคเปอรนิคัส
1. ทรงกลมทองฟาทั้งหมด (ซึ่งเปนที่ตั้งของดาวฤกษและดาวเคราะห เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย) โดยมีดวงอาทิตย
อยูที่ศูนยกลางของจักรวาล
2. ระยะทางจากโลกไปยังทรงกลมทองฟาซึ่งเปนที่ตั้งของดาวฤกษ อยูไกลกวา ระยะทางจากโลกไปยังดวงอาทิตย
3. การเคลื่อนที่ของทรงกลมทองฟาปรากฏสัมพัทธกับเสนขอบฟาในแตละวัน เปนผลมาจากการที่โลกหมุนรอบ
แกนของตัวเอง
4. การเคลื่อนที่ยอนกลับ (Retrograde motion) ของดาวเคราะห เกิดขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนที่ไปตามวงโคจรของ
โลกสัมพัทธกับการเคลื่อนที่ไปตามวงโคจรของดาวเคราะห (ดังภาพที่ 5)
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ภาพที่ 5 การอธิบายการเคลื่อนที่ยอนกลับของดาวเคราะห

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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