
เอกภพ 
             จากความรู ที่วาเอกภพกําลังขยายตัว ซึ่งมีขอสนับสนนุจากการทดลอง เชน 
ขอมูลเกี่ยวกับเสนสเปกตรัมของธาตุที่อยูในดาวฤกษและแกแลคซี่       ปรากฏวาเลื่อน
ไปทางสีแดง แสดงถึงเปนพวกที่มีความ ถี่ตํ่า เรียกปรากฏการณนี้วา "การเลื่อนไปทางสี
แดง" (Red shift) ขอมูลนี้บอกใหเราทราบวา ดาวฤกษ และแกแลคซี่นั้นกําลังเคลื่อนที่
ออกจากเรา จากความจริงขอนีน้ักเอกภพวิทยาไดพยายามที่จะประมวลเขากับความรู
สาขาอื่น ๆ เพื่อนํามาอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติและคุณสมบัติของเอกภพ ทั้งที่เปนอยูใน
อดีตปจจุบัน และที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต ในที่สุดไดมีผูเสนอทฤษฎีการเกิดเอกภพที่มี
คนเชื่อถือมากที่สุดสองทฤษฎี ดวยกัน คือ  
   

 

 

 

1. ทฤษฎปีงใหญ (Big-Bang Theory)  
 
ดังที่ทราบกันวาปจจบุันเอกภพกําลังเคลื่อนที่ออกจาก กันตามลักษณะการขยายตัวของ
เอกภพ ทําใหเกิดมีขอสงสัยวาในอดีตเอกภพคงจะอยูใกลกันหรือไม และเพราะเหตุใด
เอกภพจึงเคลื่อนที่ออกจากกัน และเมื่อใดเอกภพจึงจะหยุดการขยายตัว เมื่อหยุดการ
ขยายตัวแลวเอกภพจะมีสภาพเปนอยางไร 



 

 
          เลอแมทร นักดาราศาสตรทานหนึ่งไดใหความเห็นวา ณ จุดหนึ่ง
ในอดีตกาลทุกสรรพสิ่งแมกระทั่งอากาศจะหดตัวอยางแนน บรรดา
แกแลคซี่จะอยูในสภาวะที่รวมเปนมวลเดยีวกันและถือวาจดุ ๆ น้ีเปน
วินาทีเริม่ตนของเอกภพ 
 

     จะเห็นวาเลอแมทรถือวาเอกภพจะตองมีจุดเริ่มตน และที่จุดๆนี้    
สสารตางๆ จะอัดกันแนนเปนทรงกลม ซึ่งเราเรียกวา "อะตอมแรกเริ่ม" 
(primeval atom) ตอมาเขาสมมุติวาอะตอมเริ่มแรกจะระเบิดออกทุกทิศทาง 
และถอืวาเปนการเริ่มตนการขยายตัวของเอกภพ ดังน้ันจึงเรียกแนวคิดของ
เลอแมทรวา "เอกภพระเบิด" (Exploding Universe) หรือ 
"ทฤษฎีปงใหญ หรือ ทฤษฎีบิก แบง" (Big-Bang Theory) 
 



 

             นักดาราศาสตรอีกทานที่สนับสนุนแนวความคิดนี้คือ จีกาโมว ซึ่งจาก
การศึกษาของเขาพบวา อะตอมเริ่มแรกที่กําลังระเบิดจะมีอุณหภูมิสูงมาก ตอมาอุณหภูมิ
จะลดลงอยางรวดเร็วในขณะที่มีการขยายตัว จนในที่สดุเอกภพทั้งหมดตกอยูในหวงแหง
ความมืดและเงียบสงัด จนกระทั่งเวลาผานไประยะหนึ่งจะมี "โปรโตแกแลคซี" 
(Protogalaxy) เกิดขึ้น และเวลาผานไปอีกชวงหนึ่งจึงเกิดมีดาวฤกษขึ้นในแกแลคซี่ 
แสงสวางเริ่มมีขึ้นในเอกภพนับแตนี้ และดาวฤกษดวงอื่นๆ ก็เริ่มเกิดและสงแสงสวางขึ้น 
มีผลทําใหเอกภพมีความสวางดังที่เปนอยูในปจจุบัน  
   

2 ทฤษฎีสถานะคงตัว (Steady-State 
Theory)  
 
เปนอีกแนวคิดหนี่งที่วา สสารทุกอยางในเอกภพเมื่อพิจารณาในภาพรวมจะยังคง
เหมือนเดิมตลอดเวลา แสดงวาแนวคิดนี้เห็นวาเอกภพไมมีจุด เริ่มตนและจุดสุดทาย 
อยางไรก็ตามแนวคิดนี้ไมไดหมายความวาเอกภพจะตองอยูนิ่ง ซึ่งแสดงวาเอกภพ
จะตองมีการเปลี่ยนไปตามกาลเวลา โดยการเปรียบถึงมวลของน้าํในแมน้ําที่ไหล
ตลอดเวลา ความเร็วของสายน้ําอาจเปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได แตความเร็ว
ของสายน้ํา ณ ตําแหนงนั้นจะไมเปลี่ยนไปตามกาลเวลา จึงถือไดวาน้ําในแมน้ํานั้นอยูใน
สภาพสถานะคงตัว ซึ่ง เอซ บอนดี, ที โกลด และ เอฟฮอยล มีแนวความคิดคลายกัน
และไดใหทฤษฎีเกี่ยวกับเอกภพวา "ทฤษฎีสถานะคงตัว" หมายถึงการที่ เอกภพมีการ
เปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป ในขณะที่เอกภพกําลังขยายตัว ความหนาแนนของ
มวล ณ บริเวณหนึ่งจะลดลง ขณะเดียวกันจะตองมีสสารใหมเกิดขึ้นในอัตราที่ทําให
ความหนาแนน ณ บริเวณนั้นเหมือนเดิม ทั้งอัตราของสสารที่เพิ่มขึ้นแทนที่นั้นจะตองอยู



ในระดับที่ไมอาจตรวจพบได ตามหลัก การขยายของเอกภพบงวา ขณะที่สวนละเอียด
ของเอกภพกําลังคอยๆ ดําเนินไปตามกาลเวลา โครงสรางใหญของเอกภพจะยังปรากฏ
เหมือนเดิมอยูตลอดเวลา เชน กลุมแกแลคซี่ของเราหรืออาจเรียกวา "กลุมทองถิ่น" 
(Local group) ยอมเหมือนเดิมตลอดเวลาไมวาในอดีต ปจจุบัน หรืออนาคต  

 
 

               ทฤษฎีทั้งสองนี้มีคนเช่ือถือไมยิ่งหยอนกวากัน ดังน้ันจึงตอง
อาศัยหลกัฐาน ขอมูลตางๆ มาสนับ สนุน เชน กฏหรอืการคนพบหลักฐาน
ใหม อาท ิกฏของฮบัเบิล (Hubble's Law) ซึ่งกลาววา "แกแลคซี่ที่ยิ่งอยู
ไกลจากโลกกย็ิ่งมีอัตราเรงหนีจากโลกเรามากขึ้น และระยะหางของแกแลค
ซี่ยังเปนสัดสวนโดยตรงกบัอัตราเรงที่แกแลคซี่ว่ิงออกจากเราดวย"             

               กฎดังกลาวสืบเนื่องมาจากความจริงที่วา แสงประกอบดวยคลื่น
เชนเดียวกับคลื่นเสียง ซึ่งปรากฏการณหนึ่งของคลื่นเสยีงคือ "Doppler 
effect" เปนเหตุผลหนึ่งที่นํามาใชอธิบายความหมายของสีดาวที่มองเหน็ 
กลาวคือ ความถี่ของแสงที่สงออกมาจากดาว ถาสังเกตุจากโลกจะพบวา 
พวกที่มีความถี่สูงมากจะใหแสงสีมวง แตถาเปนพวกที่มีความถี่ตํ่าจะใหแสงสี
แดง เปนที่นาสังเกตุวาดาวตางๆ มักจะใหคลืน่แสงไปทางสีแดง และจํานวน
คลื่นแสงสีแดงจะเพิ่มขึ้นเมือ่หางไปจากโลก ดังน้ันกฎของฮับเบิลน้ีจึงเปน
ขอสนับสนุนทฤษฎีปงใหญไดดี นักดาราศาสตรไดสรุปวาการขยายตัวของ
เอกภพคาดวาเริ่มมาประมาณ 10 พันลานปมาแลว  
   



 

 

ตอมาในป พ.ศ.2508 นักดาราศาสตรไดพยายามพิสูจนหาสวนของรังสีที่
เหลือจากการระเบิด ของอะตอมแรกเริ่มตามแนวคิดของ จี กาโมว ที่วาเมื่อ
สวนที่เกิดจากการระเบิดแรกเริม่เมือ่เริ่มเย็นตัวลงจะใหรงัสีในเอกภพที่
อุณหภูมิราว 3 เคลวิน (1 Kelvin = -459ฐ F) ซึ่ง เอ เพนเซยีส และ อาร 
วิลสัน ไดตรวจพบรังสีที่มกีารรบกวนอยางคงตัวไดคา 2.7 เคลวินซึ่งในป
เดียวกันนี ้   เอฟ ฮอยล ไดประกาศลมเลิกทฤษฎีสถานะคงตัวของตน  
 



 

เหตุผลอีกประการหนึ่งที่สนับสนนุทฤษฎีปงใหญก็คือ การคนพบเควซาร (Quasar) ซึ่งมี
ทั้งขนาดใหญเทาแกแลคซี่และขนาดที่เล็กกวา แตสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ เควซารมีอัตรา
เรงสูงถึงประมาณ 0.8 เทาของอัตราเร็วของ แสง เปนความเร็วที่คํานวณไดจากการ
เคลื่อนที่ออกจากคลื่นแสงสีแดงของเสน สเปกตรัม  
   

 

ดาวฤกษใน แกแลคซี่ทางชางเผือกมีจํานวนมากมายถึงแสนลานดวง ดวงอาทิตยของ
เราเปนเพียงดวงหนึ่งในจํานวนนี้ ดาวฤกษที่เห็นมีความสวางมากไมจําเปนวาจะอยูใกล
เราเสมอไป เชื่อกันวาดาวฤกษที่อยูใกลโลกมากที่สดุยกเวนดวงอาทิตย คือ "พรอซิมา
เซนทอรี่" (Proxima Centauri) คือ หางประมาณ 4.24 ปแสง หรือประมาณ 40 ลาน
ลานกิโลเมตร (1 ปแสง = 9.463 x 1012 กิโลเมตร)  
   



 

 
                เมื่อประมาณ 120 ปกอนคริสตศักราช "ฮพิพาคุส" (Hippachus) นักดารา
ศาสตรชาวกรีก ไดแบงดาวฤกษที่มองเห็นไดดวยตาเปลาจํานวน 1080 ดวง ออกเปน
กลุมตามความสวางปรากฏ โดยเรียกกลุมที่มีความสวางปรากฏมากที่สุดจํานวน 20 ดวง 
เปนพวก แมกนิจูดที่ 1 (First Magnitude) พวกที่หรี่ที่สุดเทาที่สามารถมองเห็นไดดวย
ตาเปลาเปนพวก แมกนิจูดที่ 6 (Sixth Magnitude) ในชวงแมกนิจูด 1 ถึง 6 แบงความ
สวางลดหลั่นกันตามลําดับ ดาวฤกษที่มีแมกนิจูดตางกัน 1 แมกนิจูด จะมีความสวาง
ตางกันประมาณ 2.5 เทา นอกจากความสวางปรากฏของดาวฤกษที่แตกตางกันแลว ดาว
ฤกษที่เรามองเห็นยังมีสีตางกันอีกดวย สีที่ตางกันนี้เนื่องจากดาวฤกษมีอุณหภูมิที่ผิว
ตางกัน ดาวฤกษสีแดง เปนดาวฤกษที่มีอุณหภูมิที่ผิวประมาณ 3,500 องศาเคลวิน ดาว
ฤกษสีน้ําเงิน หรือ น้าํเงินแกมขาว จะมีอุณหภูมิที่ผิวประมาณ 50,000 องศาเคลวิน สวน
ดวงอาทิตยเปนดาวฤกษสีเหลืองมีอุณหภูมิที่ผิวประมาณ 6,000 องศาเคลวิน  
 
                แนวความคิดเกี่ยวกับกําเนิดดาวฤกษมี 2 แนวคือ แนวความคิดแรกสมมุติวา 
ดาวฤกษเกิดจากสิ่งที่เปนกลุมกอนอยูกอนแลว ตอมาเกิดการระเบิดแตกกระจายออกเปน
ดาวฤกษจํานวนมากมายในอวกาศ แตแนวความคิดนี้ยังหาเหตุผลสนับสนุนไมเพียงพอ 
สวนอีกแนวความคิดต้ังสมมุติฐานวา ดาวฤกษเกิดจาก กาซ ฝุน และสสารในอวกาศ หรือ 
กลุมกาซระหวางดาว (Interstellar gas) กลุมมวลสารเหลานี้ ที่เรียกวา "เมฆ" จะหดตัว
กันเขาและมีความหนาแนนมากขึ้นภายใตแรงโนมถวงของกลุมเมฆนี้ จนในที่สุดกลุมเมฆ
นี้จะระเบิดออกเปนกลุมเมฆที่มีขนาดเล็กลง นั่นคือจุดเริ่มตนของกระจุกดาวฤกษ ขณะที่
ดาวฤกษหดตัวอุณหภูมิบริเวณใจกลางจะเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งมากพอที่ทําใหธาตุเบา
รวมตัวกลายเปนธาตุหนักและใหพลังงานออกมา จากการศึกษาพบวาดาวฤกษที่มีมวล
มากจะมีอัตราการใชกาซไฮโดรเจนมาก ขณะเดียวกันที่ใจกลางของดาวฤกษกาซ
ไฮโดรเจนจะเปลี่ยนเปนธาตุฮีเลียมและให พลังงานออกมา ในชวงนี้ดาวฤกษจะไมหด
ตัวหรือขยายตัว แตจะใหพลังงานออกมาอยางสม่ําเสมอ เมื่อไฮโดรเจนบริเวณใจกลาง
ถูกใชหมด บริเวณดังกลาวจะเปลี่ยนเปนแกนฮีเลียมที่ลอมรอบโดยไฮโดรเจน ตอมาดาว
ฤกษจึงเร่ิมใชไฮโดรเจนที่อยูรอบนอก ขณะเดียวกันภายในดาวฤกษก็จะรอนขึ้น ๆ และ 
บริเวณรอบนอกจะขยายตัวออก ทําใหผิวรอบนอกของดาวฤกษจะยิ่งอยูหางจากแหลง



ความรอนภายใน ชวงนี้อุณหภูมิภายในจะลดต่ําลง ขณะที่สวนนอกจะโปงออก ใจกลางที่
เปนแกนฮีเลียมก็จะเพิ่มมากขึ้น คือ มีประมาณราวรอยละสิบของมวลทั้งหมด ดังนั้น
ภายในใจกลางจะมีพลังงานนอยลงจนไมพอที่จะตานทานแรงโนมถวงของตัว เองได ทํา
ใหดาวฤกษหดตัวและมีอุณหภูมิสูงขี้นอีก ซึ่งมากพอที่จะทําใหกาซฮีเลียมเปลี่ยนไปเปน
ธาตุคารบอน ดังนั้นชวง นี้ดาวฤกษจะมีแหลงพลังงานสองแหลงคือ บริเวณรอบนอกที่
ธาตุไฮโดรเจนเปลี่ยนไปเปนธาตุฮีเลียม และบริเวณแกนกลางที่ธาตุฮีเลียมเปลี่ยนไป
เปนธาตุคารบอน และชวงตอไปเชื่อวาดาวฤกษจะหดตัวและวิวัฒนาการไปสูจุดจบ โดย
จะเปลี่ยนไปเปน ดาวฤกษแคระสีขาว หรือ ดาวนิวตรอน (Neutron Star) ซึ่งมีความ
หนาแนนมาก และในการสลายตัวของดาวฤกษอาจจะไมดับไปงาย ๆ แตอาจจะระเบิด
ออกเปน โนวา (Nova) หรือ ซุปเปอรโนวา (Supernova) ซึ่งมีผลทําใหธาตุหนักที่เกิด
ในดาวฤกษสลายตัวสู อวกาศอีกครั้งหนึ่ง เปนการสิ้นสุดอายุของดาวฤกษ ซุปเปอรโนวา
ที่มีชื่อเสียงและรูจักกันดีคือ เนบิวลาปู หรือ กลุมหมอกเพลิงปู (Crab Nebula) ที่ระเบิด
ในป ค.ศ.1054 และคนพบโดยนักดาราศาสตรชาวจีน  

 

 



แกแลคซี ่หมายถึงสวนของเอกภพทีป่ระกอบดวยกลุมดาวฤกษ กระจุกดาว 
เนบิวลา ฝุนธุลี คอสมิค และที่วาง ซึ่งประกอบดวยสารตางๆ พลังงานและการ
แผรังสีทีป่รากฏอยูในอวกาศจักรวาลเปนสิ่งที่วัดไมได และยังไมมีใครรู
ขอบเขตที่แนนอน ระบบสุรยิะซึ่งรวมโลกเราอยูดวยนี้เปนเพียงธุลีหนึ่งใน
จักรวาล ดวงอาทิตยของระบบสุริยะเปนเพียงดาวฤกษดวงหนึ่งในจํานวนกวา
แสนลานดวงที่ ประกอบกันเปนกาแลกซี่ใหญ ที่เรยีกวา "ทางชางเผือก" ซึ่งมี
เสนผาศูนยกลาง 100,000 ปแสง (หนึ่งปแสงคือระยะทางที่แสงเดินทางใน
หนึ่งป คือ ประมาณ 9,460,530 ลานกิโลเมตร) จักรวาลประกอบดวยกาแลก
ซี่ เชน กาแลกซีท่างชางเผือกจํานวนมากมายมหาศาล  
   

 

 
แกแลคซี่มีรูปรางแตกตางกัน ซึ่งจากการศึกษาของฮับเบิล
พบวาสามารถจัดออกเปนกลุมไดดังนี้ 

1) แกแลคซี่รูปไขหรือทรงรี (Elliptical Galaxy), 
2) แกแลคซี่รูปกังหัน (Spiral Galaxy) ซึ่งยังแบงออกเปน 
       2.1) แกแลคซี่รูปกังหันปกติ (Normal spiral galaxy) 
       2.2) แกแลคซี่รูปกังหันมแีขน (Barred spiral galaxy) 
3) แกแลคซี่ที่มรีูปรางไมแนนอน (Irregular Galaxy) 
   



 

การที่แกแลคซี่มีรูปรางตางๆ กัน เนื่องจากแรงเหวี่ยงจากการหมุนรอบตัวเอง ทําใหมี
รูปทรงไมเปนทรงกลมทีเดียวจะมีลักษณะแบนที่ขั้วทั้งสองเล็กนอย  
 
โดยท่ัวไปนักดาราศาสตรเรียกแกแลคซี่ทีเ่ราอาศัยอยูน้ีวา "แกแลคซี่ทาง
ชางเผือก (Milky Way Galaxy) หรอื แกแลคซี่ของเรา (Our Galaxy) สวน
แกแลคซีอ่ื่นๆ มักเรียกรวมกนัวา "แกแลคซีภ่ายนอก (Exterior Galaxy) หรือ 
เนบิวลานอกแกแลคซี่ (Extragalactic Nebula)  
 
ปจจุบันทราบวา แกแลคซี่ทางชางเผือกเปนระบบที่แบนมาก คือมีความหนานอยกวา
ความกวาง แกแลคซี่ของเรานี้ประกอบดวยดาวฤกษประมาณแสนลานดวง กาซและฝุน
คอสมิคมีมากพอที่จะทําใหเกิดดาวฤกษไดอีกหลายพันลานดวงจากการ ศึกษาพบวา 
แกแลคซี่ทางชางเผือกกําลังหมุนรอบศูนยกลางของตัวเอง ดังนั้นมวลสารตางๆ ใน
แกแลคซี่จึงเคลื่อนที่วนตามไปดวย ถาเราดูการหมุนจากดานบนจะพบวาแกแลคซี่ของ
เราหมุนตามเข็มนาฬิกา โดยบริเวณใกลศูนยกลางจะมีลักษณะเกือบเปนทรงกลม อาจมี
อัตราการหมุนอยางสม่ําเสมอ บรรดาดาวฤกษที่อยูในสวนที่แบนจะมีการเคลื่อนที่
เนื่องจากการหมุนตามระยะ ที่อยูหางจากศูนยกลาง ในจักรวาลประกอบดวยกาแลกซี่
อื่นๆ มากมาย มีทั้งขนาดใหญและเล็ก เนบิวลาแอนโครมีดา เปนกาแลกซี่ที่อยูใกลโลก
มากที่สุดคือประมาณ 1,900,000 ปแสง  
   



 

 
แกแลคซี่อื่นๆ มีจํานวนมากมายอาจจะมีมากถึงลานลานแกแลคซี่
หรือมากกวานี้ ถึงแมวาเอกภพจะมีแกแลคซี่เปนจํานวนอนันต แตเรา
สามารถจัดเปนกลุมได 3 กลุมใหญตามการศึกษาของฮับเบิล คือ 
แกแลคซี่รูปไข แกแลคซี่รูปกังหัน และ แกแลคซี่รูปไมแนนอน  
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