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จุดประสงคการเรียนรู

อธิบายกําเนิดเอกภพ

และกาแล็กซีได



ดาราศาสตร คือ วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับดวงดาวตางๆ 

รวมทั้งโลกที่เราดํารงชีวิตอยู ในอดีตมนุษยบนโลกได

สังเกตลักษณะ ตําแหนงและการโคจรของดาวบางดวง

หรือบางกลุม แลวนํามาใชในการนําทาง การบอกทิศ 

การสังเกตดวงจันทรเต็มดวงก็ดี จันทรเสี้ยวก็ดี ทําให

เกิดขางขึ้นขางแรมบนโลกมนุษย สงผลไปถึงการทํา

ปฏิทินจันทรคติ เปนตน 



โลก เป นดาว เคราะห  

ดวงหนึ่ง หมุนรอบตัวเองและ

โคจรรอบดวงอาทิตย ทําให

เกิดปรากฏการณหลายอยาง 

เชน  กลางวัน  กลางคืน  ซึ่ ง

สงผลตอสิ่งมีชีวิต และวิถีการ

ดําเนินชีวิตของมนุษยโลก 
http://www.tpa.or.th



กําเนดิเอกภพ 

กําเนิดเอกภพเริ่มนับจากจุดที่เรียกวา "บิกแบง 

(BigBang)" บิกแบงเปนชื่อที่ ใช เรียกทฤษฎีกําเนิด       

เอกภพทฤษฎีหนึ่ ง  ปจจุ บันบิกแบงเปนที่ยอมรับ       

มากขึ้น เพราะมีปรากฏการณหลายอยางที่สอดคลอง 

หรือเปนไปตามทฤษฎีบิกแบง
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บิ ก แ บ ง เ ป น ท ฤ ษ ฎี ที่

อธิบายถึงการระเบิดใหญที่ทํา

ใหพลังงานสวนหนึ่งเปลี่ยนเปน

เนื้อสาร มีวิวัฒนาการตอเนื่อง

จนเกิดเปนกาแล็กซี เนบิวลา 

ดาวฤกษ  ระบบสุริ ยะ  โลก     

ดวงจันทร มนุษย และสิ่งมีชีวิต

ตางๆ

http://www.nstlearning.com/



ขอสังเกตที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง ปรากฏการณ

อยางนอย 2 อยาง ที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง ไดแก 

1. การขยายตัวของเอกภพ ฮับเบิล นักดาราศาสตร

ชาวอเมริกันคนพบวา กาแล็กซีเคลื่อนที่ไกลออกไปดวย

ความเร็วที่เพิ่มขึ้นตามระยะหาง กาแล็กซีที่อยูไกลยิ่ง

เคลื่อนที่หางออกไปเร็วกวากาแล็กซีที่อยูใกล นั่นคือ     

เอกภพกําลังขยายตัว จากความเขาใจในเรื่องนี้ทําให   

นักดาราศาสตรสามารถคํานวณอายุของเอกภพได



2. อุณหภูมิพื้นหลังอวกาศซึ่งปจจุบัน

ลดลง เหลื อ  2.73 เ คลวิ น  การค นพบ

อุณหภูมิ ของ เอกภพในปจจุ บัน  หรือ

อุณหภูมิพื้นหลัง เปนการคนพบโดยบังเอิญ

โดยนักวิทยาศาสตรชาวอเมริกา 2  คน คือ 

อารโน เพนเซียส  และโรเบิรต วิลสัน แหง

หองปฏิบัติการเบลเทเลโฟน



เมื่อปพ.ศ.2508 ขณะนักวิทยาศาสตรทั้งสองคน กําลัง

ทดสอบระบบเครื่องรับสัญญาณของกลอง โทรทรรศนวิทยุ 

ปรากฏวามีสัญญาณรบกวนตลอดเวลา ไมวาจะเปน

กลางวันหรือกลางคืน หรือฤดูตางๆ แมเปลี่ยนทิศทาง 

และทําความสะอาดสายอากาศแลวก็ยังมีสัญญาณรบกวน

อยูเชนเดิม

http://www.nasaimages.org/



ตอมาทราบภายหลังวา

เปนสัญญาณที่ เหลืออยู ใน

อวกาศเทียบไดกับพลังงาน

ของการแผรังสีของวัตถุดํา ที่มี

อุณหภูมิประมาณ 2.73 เคลวิน 

ห รื อ ป ร ะ ม าณ –270 อ ง ศ า

เซลเซียสhttp://www.nasaimages.org/



ในขณะเดียวกัน โรเบิรต ดิกกี 

พี .เจ .อีพี  เบิลส  เดวิด  โรลล  และ 

เดวิด วิลคินสัน แหงมหาวิทยาลัย

ปรินซตัน ไดทํานายมานานแลววา 

การแผรั ง สีจากบิกแบง  (BigBang)

ที่เหลืออยูในปจจุบันนาจะตรวจสอบ

ได โดยกลองโทรทรรศนวิทยุ http://www.parkes.atnf.csiro.au/



ดังนั้นการพบพลังงานจากทุกทิศในปริมาณที่

เทียบไดกับพลังงานการแผรังสี ของวัตถุดําที่อุณหภูมิ 

2.73 เคลวิน จึงเปนอีกขอหนึ่งที่สนับสนุน ทฤษฎีบิ

กแบงไดเปนอยางดี

http://www.nasaimages.org/



กาแลก็ซี (Galaxy)

กาแล็กซี คืออาณาจักรหรือระบบของดาวฤกษ 

จํานวนนับแสนลานดวง อยูรวมกัน ดวยแรงโนมถวง

ระหวางดวงดาวกับหลุมดําที่มีมวลมหาศาล ซึ่งอยู  

ณ ศูนยกลางของกาแล็กซี โดยมีเนบิวลาเปนกลุม

แกสและฝุนละออง ที่เกาะกลุมอยูในที่วางบางแหง

ระหวางดาวฤกษ



กาแล็กซีที่ระบบสุริยะสังกัดอยู คือ กาแล็กซีทาง

ชางเผือก (Milky Way Galaxy) หรือ กาแล็กซีของเรา มี

กาแล็กซีอื่นๆ ที่สังเกตไดดวยตาเปลา ไดแก กาแล็กซี

แอนโดรเมดา กาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ และกาแล็กซี

แมกเจนแลนเล็ก นักวิทยาศาสตร ไดจําแนก กาแล็กซี

ออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ดังนี้

http://www.nasaimages.org/



1. กาแล็กซีปกติ 

(regular galaxy) เปน

กาแล็กซีที่มีรูปแบบ 

แบงออกเปน 3 กลุม 

ไดแก

http://www.nasaimages.org/



1.1 กาแล็กซีรี (elliptical galaxy) มีรูปรางแบบกลมรี ซึ่ง

บางกาแล็กซีอาจกลมมาก บางกาแล็กซีอาจรีมาก นักดารา

ศาสตรใหความเห็นวา กาแล็กซีประเภทนี้จะมีรูปแบบกลมรี

มากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับอัตราการหมุนของกาแล็กซี ถา

หมุนเร็วกาแล็กซีจะมีรูปแบบยาวรีมาก

http://www.nasaimages.org/



1.2 กาแล็กซีกังหัน (spiral galaxy) มีรูปรางคลายกังหัน 

อัตราการหมุนของกาแล็กซีกังหันนี้จะเร็วกวาอัตราการหมุน

ของกาแล็กซีรี บางกาแล็กซีจะมีคาน เรียกวา กาแล็กซีกังหัน

มีคาน (barred spiral galaxy) เชน กาแล็กซีทางชางเผือก

http://www.nasaimages.org/



1.3 กาแล็กซีลูกสะบา (lenticular galaxy) 

มีรูปรางคลายเลนสนูน



2. กาแล็กซีไรรูปทรง (Irregular galaxy ) เปน

กาแล็กซีที่ ไมมี รูปร างที่ แนนอน  หรือ เรียกว า 

กาแล็กซีอสัณฐาน มักจะเปนกาแล็กซีขนาดเล็ก
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- The End -


