


ດາວຫາງ (Comet)

ບໍລິວານຂະໜາດນ້ອຍປະເພດໜຶ່ງຂອງດວງອາທິດທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍທາດອົງປະກອບລະເຫິຍງ່າຍໃນສະ
ພາບແຊ່ແຂງແລະເປັນຂີ່ຝຸ່ນເຮັດໃຫ້ພວກມັນຖືກເອີ້ນວ່າ:"ກ້ອນນ້ຳແຂງທີ່ສົກກະປົກ(Dirty snowball)"
ເປັນສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍນໍ້າກ້ອນທີ່ຫຼົງເຫຼືອຈາກການກຳເນີດຂອງດາວເຄາະເມື່ອປະມານ4,5ພັນລ້ານປີ
ກ່ອນເປັນວັດຖຸທີ່ມາຈາກຕຳແໜ່ງທີ່ກາຍວົງໂຄຈອນຂອງດາວພຼູໂຕອອກໄປແລະໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີໃນການໂຄຈອນ
ຮອບດວງອາທິດເມ່ືອມັນເຂ້ົາມາໃນລະບົບສຸລິຍະຊ້ັນໃນຈະປະກົດເປັນດາວທ່ີມີແສງສະຫວ່າງຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າໃນຍາມ
ຄ່ຳຄືນເຊິ່ງເຮົາເອີ້ນວັດຖຸທ້ອງຟ້ານີ້ວ່າ:"ດາວຫາງ(Comet)".

1. ລັກສະນະທາງກາຍະພາບ

ດາວຫາງທີ່ປາກົດເທິງທ້ອງຟ້າມີອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຄືດັ່ງນີ້ :

1.1 ນິວຄຼຽສ (Nucleus) ແມ່ນໃຈກາງຂອງດາວຫາງເປັນຂອງແຂງທ່ີມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງຫຼາຍກິໂລແມັດເຊິ່ງບໍ່ສາ
ມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ ແມ່ນແຕ່ຈະສັງເກດຜ່ານກ້ອງໂທລະທັດທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດກໍ່ຕາມ ເນື່ອງຈາກດາວຫາງ
ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໄກຈາກດວງອາທິດແລະໜ່ວຍໂລກ.

1.2 ໂຄມ້າ (Coma) ແມ່ນຊ້ັນທ່ີຫຸ້ມຫ່ໍນິວຄຼຽສປາກົດຂ້ືນຕອນທ່ີດາວຫາງເຄ່ືອນທ່ີເຂ້ົາມາໃນລະບົບສຸລິຍະຊ້ັນໃນໂຄ
ມ້າປະກອບໄປດ້ວຍຝຸ່ນແລະກ໊າສມັນຈະປະກົດອອກມາເມ່ືອໄດ້ຮັບລັງສີຈາກດວງອາທິດ.

ອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງຊັ້ນໂຄມ້າສ່ວນໃຫຍ່ເປັນອາຍນໍ້າແລະກ໊າສຄາບອນໄດອອກໄຊແຕ່ກໍ່ມີຄາບອນ,
ໄຮໂດຣເຈນແລະໄນໂຕຣເຈນຢູ່ບາງສ່ວນເຊິ່ງຊັ້ນໂຄມ້າຂອງດາວຫາງບາງດວງເມື່ອໄດ້ຮັບແສງຈາກດວງອາທິດ
ຈະປະກົດເກີດມີແສງສີຂຽວຂອງໄຊຍາໂນເຈນ(CN)ແລະໂມເລກຸນຂອງກ໊າສຄາບອນ (C2)  ປະກົດການດ່ັງກ່າວ
ເອ້ີນວ່າ:"Resonant Fluorescence"ແມ່ນຂະບວນການເຮືອງແສງຈາກອາຕອມຫືຼໂມເລກຸນໂດຍແສງທ່ີປ່ອຍ
ອອກມາຈະມີຄວາມຍາວຄ້ືນດຽວກັນກັບແສງທີ່ອາຕອມຫຼືໂມເລກຸນດູດກືນເອົາ.

ຮູບທີ 1ດາວຫາງ Holme ທີ່ໂຄຈອນເຂົ້າມາໃນລະບົບສຸລິຍະຊັ້ນໃນເມື່ອປີຄ.ສ2007ຊັ້ນໂຄມ້າທີ່ຂະຫຍາຍອອກຈົນມີຂະ
ໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດເຮັດໃຫ້ດາວຫາງດວງນີ້ສາມາດແນມເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າ(ຮູບໂດຍດຣ.ສະຣັນໂປຊຍະຈີນດາ)



2. ແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງດາວຫາງ ແລະ ວົງໂຄຈອນ

ແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງດາວຫາງມັນມີການພົວພັນກັບຮອບວຽນການໂຄຈອນມັນເອງດາວຫາງແບ່ງອອກເປັນສອງ
ປະເພດຄື:ດາວຫາງຮອບວຽນສັ້ນ(Short-Period Comet) ເຊິ່ງມີຮອບວຽນການໂຄຈອນໜ້ອຍກ່ວາ200 ປີ
ແລະດາວຫາງຮອບວຽນຍາວ(Long-Period Comet)ມີຮອບວຽນການໂຄຈອນເກີນ200 ປີທັງສອງປະເພດ
ມີການພົວພັນກັບແຫຼ່ງກຳເນີດແລະລັກສະນະສະເພາະຂອງດາວຫາງມີຄືດັ່ງນີ້:

2.1ດາວຫາງຮອບວຽນສັ້ນມີແຫຼ່ງທີມາຈາກແຖບໄຄເປ1ີ(Kuiper Belt)ມີລັກສະນະສະເພາະດັ່ງນີ້:
●ຢູ່ຫ່າງຈາກດວງອາທິດປະມານ35 - 1.000ຫົວໜ່ວຍດາລາສາດ(ກາຍວົງໂຄຈອນດາວເນັບຈູນອອກໄປ).
●ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ມີການຄາດຄະເນວ່າແຖບໄຄເປີມີນິວຄຼຽສຂອງດາວຫາງຂະໜາດໃຫຍ່(ຂະໜາດນິວ
ຄຼຽສຂອງດາວຫາງເກີນ100 ກິໂລແມັດ)ປະມານ100.000 ດວງ.

●ວັດຖຸຂະໜາດໃຫຍ່ແລະດາວຫາງໃນແຖບໄຄເປີທິດທາງການໂຄຈອນແລະໜ້າພຽງຂອງວົງໂຄຈອນຄ້າຍ
ຄືກັບໜ້າພຽງວົງໂຄຈອນຂອງດາວເຄາະໃນລະດັບໜ່ຶງ.

●ວັດຖຸຂະໜາດໃຫຍ່ແລະດາວຫາງໃນແຖບໄຄເປີໄດ້ກ່ໍຕົວກຳເນີດຂ້ຶນມາໃນບໍລິເວນນ້ີ.
●ພ້ືນຜິວຂອງດາວຫາງໃນບໍລິເວນທີ່ປົກຄຸ້ມໄປດ້ວຍສານທາດປະກອບຄາບອນທີ່ມີສີດຳກ່ຳ.
●ວັດຖຸຂະໜາດໃຫຍ່ແລະດາວຫາງໃນແຖບໄຄເປີຫຼາຍດວງມີການໂຄຈອນທີ່ມີການພົວພັນແບບຊ້ອນທັບ
ຕໍ່ເນື່ອງ (Orbital Resonance)ກັບດາວເນັບຈູນ.

●ດາວພຼູໂຕແລະອີຣິສອາດຈະເປັນວັດຖຸທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ອັນດັບຕົ້ນໆໃນກຸ່ມວັດຖຸແຖບໄຄເປີ.

2.2ດາວຫາງຮອບວຽນຍາວມີແຫຼ່ງທີ່ມາຈາກເມກອ໋ອດ2(Oort Cloud)
●ເມກອ໋ອດ(Oort Cloud)ຢູ່ຫ່າງຈາກດວງອາທິດອອກໄປຈາກແຖບໄຄເປີເຖິງໄລຍະປະມານ50,000ຫົວ
ໜ່ວຍດາລາສາດ.

●ນັກດາລາສາດຄາດການວ່າເມກອ໋ອດມີດາວຫາງເປັນຈໍານວນຫຼາຍດວງເຖິງພັນລ້ານດວງ.
●ດາວຫາງໃນເມກອ໋ອດນີ້ແຕ່ດັ້ງເດີມກໍ່ໂຕຢູ່ບໍລິເວນວົງໂຄຈອນຂອງດາວເຄາະກ໊າສ(Jovian Planets ດາວ
ພະຫັດ,ດາວເສົາ,ດາວຢູເຣນັດແລະດາວເນັບຈູນ)ກ່ອນຖືກຄວາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງຈາກດາວເຄາະເຫຼົ່ານີ້
ແກວ່ງໄປຢູ່ບໍລິເວນເມກອ໋ອດໃນປັດຈຸບັນ (ດາວຫາງຮອບວຽນຍາວກໍ່ຖືກຄວາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງຈາກດາວ
ເຄາະກ໊າສລົບກວນໃຫ້ເຄ່ືອນທ່ີຈາກເຂດເມກອ໋ອດໂຄຈອນເຂ້ົາມາໃນລະບົບສຸລິຍະຊ້ັນໃນໄດ້ເຊ່ັນກັນ) ດາວ
ຫາງໃນເມກອ໋ອດຈະໂຄຈອນອ້ອມດວງອາທິດແບບບໍ່ມີລະບຽບຫຼາຍກວ່າດາວຫາງໃນແຖບໄຄເປີ.

1ແຖບໄຄເປີ(Kuiper Belt)ບໍລິເວນດ້ານນອກຂອງລະບົບສຸລິຍະໂດຍຢູ່ຫ່າງຈາກດວງອາທິດປະມານ35 - 1.000ຫົວໜ່ວຍດາລາສາດ
2ເມກອ໋ອດໜ່ວຍກົມທີ່ງວມຮອບເອົາລະບົບສຸລິຍະທັງໝົດເອົາໄວ້ມີຂະໜາດປະມານ1ປີແສງ



ຮູບທີ 2 ແຜນທ່ີຮູບພາບສະແດງເຖີງແຫ່ງທ່ີມາຂອງດາວຫາງທັງ2 ແຫ່ງໄດ້ແກ່ແຖບໄຄເປີແລະເມກອ໋ອດ
(ຮູບໂດຍ www.cfa.harvard.edu)

3. ປະເພດຂອງດາວຫາງ

ພິຈາລະນາອົງປະກອບຂອງສິ່ງທີ່ເປັນຫາງຂອງດາວຫາງສາມາດຈໍາແນກຫາງຂອງມັນອອກໄດ້ເປັນ2ປະ
ເພດຄື:

3.1 ຫາງຝຸ່ນ (Dust Tail) ເປັນຫາງທີ່ເຫັນສະຫວ່າງໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດ ເກີດຈາກອະນຸພາກຝຸ່ນຂະໜາດນ້ອຍ
ທີ່ຟົ້ງອອກມາຈາກນິວຄລຽສລະເຫີຍອອກ ແລ້ວຖືກຍູ້ອອກໄປໂດຍຄວາມດັນຂອງການແຜ່ລັງສີ (Radiation 
Pressure - ແຮງດັນທີ່ເກີດຈາກການປະທະກັບໂຟຕອນຂອງແສງ) ຈາກດວງອາທິດ.ຝຸ່ນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະທ້ອນ
ແສງຂອງດວງອາທິດໄດ້ດີ ຈຶ່ງປາກົດເປັນທາງໂຄ້ງສະຫວ່າງໃຫ້ເຫັນຕາມແນວທິດທາງຂອງວົງໂຄຈອນແລະເນື່ອງ
ຈາກການທ່ີອະນຸພາກຝຸ່ນຖືກຍູ້ໄປໄດ້ຍາກກວ່າອະນຸພາກໄອອອນ,ອະຕອມຫືຼໂມເລກຸນເຮັດໃຫ້ຫາງຝຸ່ນປາກົດວ່າ
ໂຄ້ງເຂ້ົາຫາເສ້ັນທາງການເຄ່ືອນທ່ີຂອງດາວຫາງຖ້າຫາກໂລກເຄ່ືອນຜ່ານເຂ້ົາໄປໃນຫາງຝຸ່ນນ້ີອະນຸພາກຝຸ່ນໃນຫາງ
ກໍ່ຈະເຂົ້າສູ່ບັນຍາກາດຊັ້ນເທິງຂອງໂລກເກີດການເຜົາໄໝ້ກາຍເປັນດາວຕົກ.

3.2 ຫາງໄອອອນ (Ion Tail) ມັກມີຄວາມຍາວກວ່າຫາງຝຸ່ນຫຼາຍສົມຄວນອາດມີຄວາມຍາວຫຼາຍຮ້ອຍກິໂລ
ແມັດແຕ່ມັກຈະສະຫວ່າງນ້ອຍກວ່າຫາງຝຸ່ນເຊ່ິງຫາງໄອອອນເກີດຂ້ຶນຈາກກ໊າສບໍລິເວນຫາງຂອງດາວຫາງທ່ີເຮືອງ
ແສງຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບພະລັງງານລົມສຸລິຍະ ຫາງໄອອອນຈຶ່ງມີທິດທາງຊີ້ອອກຈາກດວງອາທິດຢ່າງຊັດເຈນ.
ຫາງໄອອອນບາງຄັ້ງກໍ່ເອີ້ນວ່າ"ຫາງກ໊າສຫຼືຫາງພຼາສມາ"ໄອອອນໃນຫາງຊະນິດນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນໄອອອນບັນຈຸ
ບວກຂອງຄາບອນມອນອອກໄຊ (CO+) ທີ່ມີຄຸນລັກສະນະກະຈາຍແສງສີຟ້າໄດ້ດີກວ່າແສງສີແດງເຮັດໃຫ້ເມື່ອ
ຖ່າຍພາບດາວຫາງປາກົດວ່າຫາງໄອອອນມີສີຟ້າ(ເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າໄດ້ຍາກເນື່ອງຈາກຄວາມສະຫວ່າງນ້ອຍ)
ນອກຈາກນ້ີກະແສຂອງລົມສຸລິຍະທ່ີບ່ໍສະໝ່ໍາສະເໝີ ຍັງເຮັດໃຫ້ຫາງໄອອອນມີການແກວ່ງເກີດຂອດປົມຂອງຫາງ
ຫືຼ ເຮັດໃຫ້ຫາງເກີດການແຍກຂາດອອກຈາກກັນຊ່ົວຄາວປາກົດການເຊ່ັນນ້ີພົບໄດ້ໃນຫາງໄອອອນເທ່ົານ້ັນ ເຊ່ິງຈະ
ມີລັກສະນະປາກົດມີຮູບຮ່າງແຄບ,ຈາງແລະຢຽດຊື່ກົງ.



ຮູບທີ 3 ປຽບທຽບລັກສະນະພາຍນອກເຊ່ິງສະແດງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຫາງຝຸ່ນແລະກ໊າສ
(ຮູບຈາກ www.jpl.nasa.gov)

4. ລັກສະນະຂອງດາວຫາງ

ຫາງຂອງດາວຫາງຈາກລັກສະນະທີ່ປາກົດເທິງທ້ອງຟ້າມີຫຼາຍຮູບແບບທັງນີ້ຂື້ນຢູ່ກັບປັດໃຈຫຼາຍຢ່າງບໍ່ວ່າ
ຈະເປັນວົງໂຄຈອນ,ຄວາມໄວ,ອົງປະກອບທາງເຄມີ,ສະພາບທາງທໍລະນີ,ລົມສຸລິຍະແລະອື່ນໆເຊິ່ງເປັນຄຸນ
ລັກສະນະສະເພາະຂອງດາວຫາງແຕ່ລະດວງ ບ່ໍມີຫັຼການທ່ີແນ່ນອນ ຮູບຮ່າງທັງໝົດເປັນຜົນມາຈາກມຸມມອງຂອງ
ຜູ້ສັງເກດການເທິງໂລກໃນຊ່ວງເວລາຕ່າງກັນດາວຫາງດວງໜຶ່ງອາດຈະມີຫຼາກຫຼາຍຮູບຮ່າງໃຫ້ສັງເກດຄືດັ່ງນີ້



4.1 Coma tail ເປັນລັກສະນະຂອງດາວຫາງທ່ີມີກ໊າສຟ້ົງກະຈາຍອອກມາຢູ່ອ້ອມຮອບຫົວຂອງດາວຫາງເນ່ືອງ
ຈາກດາວຫາງຢູ່ໃກ້ຫຼາຍ(5ຫົວໜ່ວຍດາລາສາດ)ແລະກຳລັງຂອງລົມສຸລິຍະສົ່ງຜົນໜ້ອຍຫຼາຍຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫາງກ໊າສ
ຫົດສັ້ນລົງ.

ຮູບທີ 4 ດາວຫາງ Hartley 2 ແລະກະຈຸກດາວຄູ່ໃນຊ່ວງເດືອນຕຸລາປີຄ.ສ2010
(ຮູບໂດຍສະຣັນໂປຊຍະຈິນດາ,ສຸພະເຣິກຄະຣຶຫານົນ,ສິດທິພອນເດືອນຕະຄຸ,ສຸວະນິດວຸດທິສັງ)

4.2 Fan-shaped tail ເປັນຮູບຮ່າງທີ່ມີລັກສະນະກະຈາຍໂຕຂອງທັງສອງຫາງຕໍ່ເນື່ອງຈົນເປັນຮູບໂຕວີໂດຍ
ມີທິດທາງຄວາມໄວແລະທິດທາງຂອງລົມສຸລິຍະມາປະທັບເຂົ້າກັນຈົນບໍ່ສາມາດແຍກເປັນສອງຫາງໄດ້

ຮູບທີ 5 (ຊ້າຍ)ດາວຫາງ Panstarrs (C/2011 L4) ວັນທີ15/02/2013(ຊ່າງພາບ Ignacio Diaz Bobillo)
(ຂວາ)ດາວຫາງ Lemmon (C/2012 F6) ວັນທີ6/11/2013 (ຮູບໂດຍ APOD)



4.3 Broad tail ເປັນລັກສະນະຂອງການກະຈາຍຫາງຝຸ່ນອອກມາຄ້າຍຄືຮູບໂຕວີແຕ່ເປັນມຸມທີ່ກວ້າງຂື້ນ
ຫຼາຍ

ຮູບທີ 6 ດາວຫາງ Panstarrs (C/2011 L4) ວັນທີ 04/04/2013
(ຊ່າງພາບ Gran Strand)

4.4 Straight tail ຮູບຮ່າງແບບນ້ີພົບເຫັນຫຼາຍທ່ີສຸດເປັນຜົນຈາກທັງລົມສຸລິຍະແລະຝຸ່ນໃນຫົວດາວຫາງ
ຢູ່ໃນທິດທາງດຽວກັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫາງທັງສອງຍາວເປັນເສັ້ນຊື່

ຮູບທີ 7 ດາວຫາງເຮລ-ບອພ (Comet C/1995 O1 (Hale-Bopp)
ຢູ່ບໍລິເວນຍອນພູອີນທະນົນໃນວັນທີ5/04/1997 



4.5 Antitail ເປັນການສັງເກດຈາກຜູ້ທີ່ສັງເກດເຫັນວ່າຫາງຝຸ່ນກັບຫາງກ໊າສຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັນໂດຍ Antitail 
ນ້ີເກີດຈາກຫາງຝຸ່ນຕາມວົງໂຄຈອນດາວຫາງແລະຫາງກ໊າສອອກຈາກຫົວດາວຫາງໃນທິດກົງກັນຂ້າມກັບດວງອາທິດ

ຮູບທີ 8(ຊ້າຍ)ດາວຫາງ Garradd (C/2009 P1) ວັນທີ18/02/2012
(ຂວາ)ສະແດງມຸມມອງຈາກຜູ້ສັງເກດເຫັນຈາກໂລກເມ່ືອດາວຫາງໂຄຈອນຢູ່ລະຫວ່າງໂລກກັບດວງອາທິດ

5. ການຕ້ັງຊ່ືຂອງດາວຫາງ

ນັບແຕ່ປີຄ.ສ1994 ລະບົບການຕັ້ງຊື່ຂອງດາວຫາງແບບເກົ່ານັ້ນຈະມີການຕັ້ງຊື່ຊົ່ວຄາວເມື່ອດາວຫາງຖືກຄົ້ນ
ພົບໂດຍມີໂຕເລກປີ ຄ.ສ ນຳໜ້າ ແລະ ພະຍັນຊະນະພາສາອັງກິດໂຕນ້ອຍເພື່ອບົ່ງບອກວ່າດາວຫາງດວງນັ້ນຖືກ
ຄ້ົນພົບເຫັນເປັນລຳດັບທ່ີເທ່ົາໃດໃນປີນ້ັນເຊ່ັນດາວຫາງ Bennett ມີຊ່ືຊ່ົວຄາວວ່າ1969i ເພາະວ່າເປັນດາວຫາງທ່ີຖືກ
ຄົ້ນພົບເຫັນເປັນລຳດັບທີ9ໃນປີຄ.ສ1969.

ນອກຈາກນ້ີໃນຊ່ວງເວລາດຽວກັນນ້ັນ ຍັງມີການຕ້ັງຊ່ືທາງການຂອງດາວຫາງໂດຍອາໄສເວລາທ່ີດາວຫາງດວງນ້ັນ
ເຄື່ອນຜ່ານຕຳແໜ່ງທີ່ເຂົ້າໃກ້ດວງອາທິດ ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນວົງໂຄຈອນ (Perihelion) ວ່າເປັນດາວຫາງລຳດັບທີ່ເທົ່າໃດ
ຂອງປີທ່ີຜ່ານຈຸດນ້ີໂດຍຕົວເລກລຳດັບຫັຼງປີຈະເປັນຕົວເລກໂລແມັງເຊ່ັນດາວຫາງ Bennett ທ່ີມີຊ່ືຊ່ົວຄາວເປັນ1969I 
ໄດ້ມີຊື່ທາງການວ່າ1970II ເພາະເປັນດາວຫາງທີ່ຜ່ານຈຸດ Perihelion ເປັນດວງທ ີ2ຂອງປີຄ.ສ1970.

ໃນເດືອນມີນາປີຄ.ສ2003ລະບົບການຕັ້ງຊື່ຂອງດາວຫາງໄດ້ຖືກປັບປຸງໃຫ້ເປັນລະບຽບຫຼາຍຂື້ນຈາກສະຫະ
ພັນດາລາສາດສາກົນ (International Astronomical Union - IAU) ເຊ່ິງລະບົບການຕ້ັງຊ່ືດ່ັງກ່າວຖືກນຳມາປະຍຸກ
ໃຊ້ກັບດາວເຄາະ ໂດຍໃນຊ່ວງທ່ີດາວຫາງຖືກຄ້ົນພົບທັນໃດນ້ັນຈະໄດ້ຮັບຊ່ືທາງການໂດຍມີອັກສອນນຳໜ້າຕາມກໍລະ
ນີຂອງດາວຫາງປີຄ.ສທີ່ຄົ້ນພົບພ້ອມດ້ວຍພະຍັນຊະນະພາສາອັງກິດໂຕໃຫຍ່ແລະຕົວເລກ.



ສຳລັບອັກສອນໂຕທາງໜ້າຂອງຊື່ທາງການຂອງດາວຫາງຈະແບ່ງຕາມກໍລະນີຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

P/: ໃຊ້ໃນກໍລະນີຂອງດາວຫາງມີຮອບວຽນ (Periodic comet) ເຊິ່ງເປັນດາວຫາງທີ່ໃຊ້ເວລາໂຄຈອນອ້ອມ
ຮອບດວງອາທິດຄົບຮອບໜຶ່ງປະມານ200ປີຫຼືອາດຈະຫຼາຍກວ່າ 200ປີກໍ່ເປັນໄດ້ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ
ເຖິງຫຼັກຖານການສັງເກດການດາວຫາງດວງນັ້ນໃນຊ່ວງທີ່ເຂົ້າໃກ້ດວງອາທິດຫຼາຍກວ່າ1ຮອບ

ຕົວຢ່າງດາວຫາງທີມ ີP/ ນໍາໜ້າຊື່:

●ດາວຫາງຮັລເລ້(1P/Halley)ເຊິ່ງເປັນດາວຫາງດວງທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າເປັນດາວຫາງມີຮອບວຽນ.

●ດາວຫາງ160ພີ/ລີເນຍ(160P/LINEAR)

C/: ໃຊ້ສຳລັບດາວຫາງຮອບວຽນຍາວນານຫຼາຍ(Non-periodic comet)ເຊິ່ງເປັນດາວຫາງໃຊ້ເວລາໂຄຈອນ
ອ້ອມຮອບດວງອາທິດຄົບຮອບໜຶ່ງຕັ້ງແຕ່200ປີຂື້ນໄປແຕ່ບໍ່ມີຫຼັກຖານຢືນຢັນການສັງເກດການດາວຫາງດວງນັ້ນ
ໃນຊ່ວງທີ່ເຂົ້າໃກ້ດວງອາທິດຫຼາຍກວ່າ1 ຮອບຫຼື ເປັນດາວຫາງທີ່ໂຄຈອນເຂົ້າມາໃນລະບົບສຸລິຍະຊັ້ນໃນພຽງເທື່ອ
ດຽວກ່ອນໜ້ານັ້ນແລ້ວອອກໄປນອກລະບົບສຸລິຍະໄປເລີຍ

ຕົວຢ່າງຂອງດາວຫາງທີ່ມ ີC/ ນຳໜ້າຊື່:

●ດາວຫາງ C/1996 B2 (Hyakutake)

●ດາວຫາງ C/2006 P1 (McNaught)

X/: ໃຊ້ສຳລັບດາວຫາງທີ່ມີປະກົດໃນບັນທຶກທາງປະຫວັດສາດທີ່ບໍ່ສາມາດຄຳນວນວົງໂຄຈອນຂອງມັນໄດ້

ຕົວຢ່າງຂອງດາວຫາງທີ່ມ ີX/ ນຳໜ້າຊື່:

●ດາວຫາງ X/1106 C1

●ດາວຫາງX/1872 X1

D/: ໃຊ້ສຳລັບດາວຫາງມີຮອບວຽນທີ່ຫາຍຕົວໄປແລ້ວຫຼືດາວຫາງມີຄາບທີ່ຄາດຄະເນວ່າສູນເສຍໄປແລ້ວ

ຕົວຢ່າງຂອງດາວຫາງທີ່ມ ີD/ ນຳໜ້າຊື່:

●3D/Biela ນິວຄຼຽສຂອງດາວຫາງດວງນ້ີແຕກຕົວອອກເປັນອັນນ້ອຍໆໃນປີຄ.ສ1852ຫັຼງຈາກນ້ັນກ່ໍບ່ໍປະກົດ

ເຫັນອີກເລີຍ

●ຊື່ເຕັມຂອງດາວຫາງ( Shoemaker-Levy 9: D/1993 F2 (Shoemaker-Levy)

A/: ໃຊ້ສຳລັບວັດຖຸທ່ີເຄີຍຖືກນັບເປັນດາວຫາງແຕ່ພາຍຫຼັງຖືກຈັດສະຖານະພາບໃໝ່ກາຍເປັນດາວເຄາະນ້ອຍ
ແທນພະຍັນຊະນະໂຕໃຫຍ່ທີ່ຕາມຫຼັງເລກປີ ທີ່ຄົ້ນພົບ ( ລຽງຕາມລຳດັບພະຍັນຊະນະໃນພາສາອັງກິດແຕ່ບໍ່ລວມ
ໂຕ I ແລະ Z ) ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ດາວຫາງດວງນັ້ນຖືກຄົ້ນພົບໃນຊ່ວງ 15 ວັນໃນຊ່ວງເຄິ່ງເດືອນໃດຂອງປີ
ສ່ວນໂຕເລກທີ່ນໍາຫຼັງພະຍັນຊະນະສະແດງວ່າດາວຫາງຖືກຄັ້ນພົບເປັນລຳດັບທີເທົ່າໃດຂອງຊ່ວງເຄິ່ງເດືອນນັ້ນ

● A/2010 AJ (Stewart)

ລັກສະນະຂອງຊ່ືດາວຫາງ
ຊື່ທາງການຕົວຢ່າງເຊັ່ນ C/1995 O1ໂດຍ C/ ສະແດງວ່າເປັນດາວຫາງບໍ່ມີຮອບວຽນ1995 O1ສະແດງວ່າ

ເປັນດາວຫາງທ່ີຖືກຄ້ົນພົບໃນລຳດັບທີ1ໃນຊ່ວງຫັຼງຂອງເດືອນກໍລະກົດປີຄ.ສ1995ຊ່ືສາມັນຕົວຢ່າງເຊ່ັນ Hale
Bopp ຊື່ຂອງດາວຫາງທີ່ກົງກັບຜູ້ຄົ້ນພົບທັງສອງຄົນເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັກໃຊ້ແຕ່ຊື່ສາມັນ(ເຊັ່ນອອກຕາມຂ່າວ
ດາລາສາດໃນຂ່າວສື່ສັງຄົມ)



ຕັ້ງແຕ່ເຂົ້າສູ່ຍຸກອາວະກາດແລະເລີ່ມມີໂຄງການສຳຫຼວດທ້ອງຟ້າໂດຍສະເພາະຈຳນວນຂອງດາວຫາງທີ່ຖືກ
ຄ້ົນພົບໂດຍຍານອາວະກາດຫືຼກ້ອງໂທລະທັດທ່ີຢູ່ພ້ືນດີນທ່ີມີຂະໜາດໃຫຍ່ກ່ໍເພ່ີມຂ້ຶນເຮັດໃຫ້ດາວຫາງທ່ີມີຊ່ືຕາມ
ຍານອາວະກາດຫຼືກ້ອງໂທລະທັດເຫຼົ່ານີ້ມີເປັນຈຳນວນຫຼາຍຂື້ນເຊັ່ນກໍລະນີດາວຫາງທີ່ຄົ້ນພົບຈາກຍານອາວະກາດ
ໂຊໂຮ(SOHO)ຫຼືກ້ອງໂທລະທັດໃນໂຄງການLINEAR (ໂຄງການຫ້ອງປະຕິບັດການວິໄຈດາວເຄາະນ້ອຍໃກ້
ໂລກລິນຄອນ)ເຊ່ິງໃນບາງເທ່ືອກ່ໍມີການໃສ່ຕົວເລກເພ່ືອສະແດງລຳດັບຂອງດາວຫາງທ່ີຍານອາວະກາດ ຫືຼ ກ້ອງໂທ
ລະທັດຄົ້ນພົບເຫັນຕາມຫຼັງຊື່ສາມັນຂອງດາວຫາງເຊັ່ນ LINEAR 43 (ຊື່ຢ່າງເປັນທາງການຄື160P/LINEAR).

6. ຄວາມແຈ້ງສະຫວ່າງຂອງດາວຫາງ

ສຳລັບຄວາມສະຫວ່າງປະກົດຫຼືແມັກນິຈູດ(Magnitude) ຂອງດາວຫາງຈະອາໄສລຳດັບຄວາມສະຫວ່າງ
ຂອງດາວເຣິກເປັນສິ່ງປຽບທຽບໂດຍໃຊ້ກ້ອງໂທລະທັດສ່ອງດາວເຣິກທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງປະກົດແລ້ວປັບເລນໃກ້
ຕາ(Eyepiece)ຂອງກ້ອງເພື່ອໃຫ້ເຫັນຮູບດາວໃນກ້ອງບໍ່ເປັນຈຸດແຕ່ເປັນດວງຄ້າຍຄືດາວຫາງຄວາມສະຫວ່າງ
ປະກົດເປັນຕົວເລກທ່ີບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເຮົາສາມາດເບ່ິງເຫັນດາວດ້ວຍຕາເປ່ົາໄດ້ຫືຼບໍ,ໂດຍມີຫັຼກການວ່າດາວທ່ີມີຄວາມ
ສະຫວ່າງປະກົດເປັນຕົວເລກນ້ອຍໆແຈ້ງກວ່າດາວທີ່ີມີຄວາມສະຫວ່າງປະກົດທີ່ເປັນໂຕເລກຫຼາຍໆແລະດາວທີ່
ມີແສງນ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ພໍຈະເບີ່ງເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າ. ໃນສະພາບທ້ອງຟ້າໃນຍາມກາງຄືນທີ່ປອດໂປ່ງບໍ່ມີເມກປາສະ
ຈາກແສງໄຟແລະແສງເດືອນທ່ີມາລົບກວນຈະມີຄວາມສະຫວ່າງປະກົດຢູ່ທ່ີ 6 ດາວທ່ີເຮົາເຫັນແສງສະຫວ່າງຫຼາຍໆ
ຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າເຊ່ັນດາວສຸກ,ເມ່ືອມີແສງສະຫວ່າງທ່ີສຸດຈະມີແສງສະຫວ່າງປະກົດ-4,5,ດວງເດືອນໃນຄືນເດືອນ
ເພັງມີຄວາມສະຫວ່າງປະກົດ-12,6 ແລະດວງອາທິດມີຄວາມສະຫວ່າງປະກົດ-26,8, ດ່ັງນ້ັນດາວຫາງທ່ີຈະເຫັນ
ໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າຈິ່ງຕ້ອງມີຄວາມສະຫວ່າງປະກົດເປັນຕົວເລກນ້ອຍໆຫຼືເປັນຄ່າລົບ.

ການປະມານອັນດັບຄວາມສະຫວ່າງປະກົດຂອງດາວຫາງນ້ັນຈະປຽບທຽບແສງຂອງສ່ວນກາງຂອງຫົວດາວຫາງ
ແລະປຽບທຽບກັບດາວທີ່ມີຄ່າຄວາມສະຫວ່າງປະກົດທີ່ແນ່ນອນໂດຍມີວິທີການດັ່ງນີ້:

1. VSS (Vsekhsvyatskij-Steavenson-Sidgwick) ເປັນວິທີທ່ີໃຊ້ສຳລັບຫົວດາວຫາງທ່ີບ່ໍແຈ້ງສະຫວ່າງ
ປຽບທຽບການໂຟກັດຮູບພາບດາວຫາງໃຫ້ຊັດເຈນ ແລ້ວເບີ(ເຮັດໃຫ້ມົວ)ຮູບພາບດາວເຣິກໃຫ້ມີຂະໜາດເທົ່າກັບ
ຫົວດາວຫາງໂດຍໃຫ້ມີຄວາມສະຫວ່າງເທົ່າກັນ.



ຮູບທ ີ9 ດາວຫາງໄອຊອນ(ison C/2012 S1)ໃຊ້ວິທີປຽບທຽບຄວາມແຈ້ງກັບດາວໃກ້ຄຽງໂດຍຮູບພາບຂະຫຍາຍຄືຮູບພາບດາວ
ຫາງປົກກະຕິສ່ວນຮູບພາບເບື້ອງຂວາຄືການປັບໂຟກັດໃຫ້ດາວໃກ້ຄຽງມີຂະໜາດໃກ້ຄຽງກັບດາວຫາງແລ້ວວັດແທກຄວາມ

ແຈ້ງຂອງດາວແລ້ວມາປຽບທຽບກັບດາວຫາງ(ຮູບໂດຍhttp://ssonblog.sierrastars.com/?cat=1)

2. VBM (Van Biesbroeck-Bobrovnikoff-Meisel) ເປັນວິທີມາດຕະຖານງ່າຍດາຍສຳລັບຫົວດາວຫາງ
ຂະໜາດນ້ອຍຜູ້ສັງເກດຕ້ອງເບີຮູບພາບ(ເຮັດຮູບໃຫ້ມົວ)ທັງດາວຫາງແລະດາວເຣິກຈົນມີຂະໜາດເທົ່າກັນແຕ່
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງຄວາມແຈ້ງສະຫວ່ງຈະນ້ອຍຫຼາຍບໍ່ຄວນໃຊ້ກັບດາວຫາງທົ່ວໄປ.

ຮູບທີ 10 ດາວຫາງໄອຊອນມີຂະໜາດຢູ່ໄກຈາກລະບົບສຸລິຍະຊ້ັນໃນມີຄວາມແຈ້ງສະຫວ່າງໜ້ອຍ
ທ່ີສຸດເຊ່ິງສາມາດໃຊ້ວິທີການປະມານ VBM ໄດ້

(ຮູບໂດຍ NASA/JPL-Caltech/UMD (Tony Farnham))



3. Modified Out ເປັນການປະຍຸກນຳໃຊ້ທັງສອງວິທີດ້ວຍກັນການເບີຮູບພາບ(ເຮັດໃຫ້ຮູບມົວ)ຈະບົ່ງບອກ
ເຖິງຄວາມແຈ້ງສະຫວ່າງທີ່ພື້ນຜິວຂອງດາວຫາງ ໂດຍໃຊ້ດາວຫາງກັບດາວເຣິກຫຼາຍໆດວງ ເພື່ອໃຫ້ຄ່າຄວາມສະ
ຫວ່າງປະກົດທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສດຸ

ຮູບທີ 11 ການຄາດຄະເນຄວາມແຈ້ງສະຫວ່າງຂອງດາວຫາງ ikeya-zhang C/2002 C1
(ຮູບໂດຍ http://spaceguard.rm.iasf.cnr.it)

7. ເປ້ົາໝາຍຂອງການສຶກສາດາວຫາງ
ການຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບບໍລິວານຂະໜາດນ້ອຍຂອງລະບົບສຸລິຍະໃນປັດຈຸບັນເນ້ັນໄປເຖິງເປ້ົາໝາຍການສຳ

ຫຼວດຈາກການຄຳນວນວົງໂຄຈອນລ່ວງໜ້າແລະອົງປະກອບຂອງວັດຖຸໃນກຸ່ມນີ້, ເນື່ອງຈາກເປັນທີ່ຮັບຮູ້ກັນດີວ່າ
ຈະມີໂອກາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ຈະເຂົ້າມາຕຳໜ່ວຍໂລກ.ເຮົາຄວນມີການສຶກສາພວກມັນໃຫ້ດີທີ່ສຸດໂດຍມີ
ໄລຍະທີ່ຈະຕ້ອງກຽມຮັບມືການມາເຖິງຂອງພວກມັນໃນອານາຄົດ ແລະ ການທີ່ເຮົາຮູ້ອາຍຸແລະແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງ
ພວກມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ກຳເນິດຂຶ້ນມາໃນຊ່ວງຕົ້ນຂອງການກໍ່ໂຕຂອງລະບົບສຸລິຍະ ພວກມັນເປັນສັກ
ຂີພະຍານໃນຊ່ວງເວລາທີ່ລະບົບສຸລິຍະເລີ່ມຕົ້ນ.ການຕອບຄຳຖາມເລື່ອງຄວາມເປັນໄປຂອງລະບົບສຸລິຍະໃນປັດຈຸ
ບັນອາດຕ້ອງອາໄສຫຼັກຖານຈາກພວກມັນກໍ່ເປັນໄປໄດ້.



ນອກຈາກການກຳເນີດຂອງລະບົບສຸລິຍະແລ້ວດາວຫາງຍັງມີແນວໂນ້ມ
ວ່າຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການກຳເນີດສິ່ງມີຊິວິດເທິງໂລກດ້ວຍ, ໂດຍມີປັດໄຈສຳ
ຄັນຄືໂລກຂອງເຮົາທ່ີມີນ້ໍາຢູ່ຫຼວງຫຼາຍແລະມີຄຳຖາມສຳຄັນຄືພວກມັນມາຈາກ
ໃສ?ເພາະວ່າຈາກການວັດແທກສະເປັກຕຣຳຂອງເນບິວລາ (Nebula) ທີ່ຢູ່
ໄກໆແລະເຫັນວ່າອາດມີໂມເລກຸນນໍ້າແຈກຢາຍຢູ່ທົ່ວໆໄປໃນເອກະພົບຈຶ່ງ
ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈຢ່າງຍິ່ງວ່າ ນໍ້າຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃນໂລກມັນມີທີ່ມາແນວ
ໃດ?ມີຫຼາຍໆທິດສະດີທີ່ກ່າວເຖີງການກຳເນີດເກີດຂຶ້ນຂອງນໍ້າໃນມະຫາສະ
ໝຸດເທິງໂລກແຕ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍໃນຊ່ວງໄລຍະຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາຄືທິດສະ
ດີທີ່ກ່າວເຖິງນໍ້າມາຈາກອາວະກາດທີ່ຖືກດາວຫາງພາເຂົ້າມາສູ່ໂລກ.

ຮູບທີ 12 ດາວຫາງບໍ່ແມ່ນກ້ອນຫີນທີ່ມີສິ່ງເປິເປື້ອນທຳມະດາທີ່ມີກ໊າສຟົ້ງລອຍອອກມາຈາກດາວຫາງຫຼືບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່
ໄຮໂດຣຄາບອນຢ່າງທີ່ຄິດແຕ່ພວກມັນຍັງໂມເລກຸນຂອງນໍ້າ(ຮູບໂດຍ NASA/JPL-Caltech)

ຄຳຕອບຂອງທິດສະດີນີ້ຫາໄດ້ຈາກການປຽບທຽບໂມເລກຸນຂອງນໍ້າທີ່ພົບເຫັນຢູ່ດາວຫາງ ແລະ ນໍ້າໃນມະຫາ
ສະໝຸດໂດຍປຽບທຽບອັດຕາສ່ວນຂອງນ້ໍາທ່ີເກີດຈາກອາຕອມຂອງດິວເທີຣຽມ (Deuterium) (ເປັນໄອໂຊໂທບຂອງ
ໄຮໂດຣເຈນ)ຈຶ່ງເອີ້ນໄດ້ວ່ານໍ້າແບບໜັກ (Heavy water) ກັບນໍ້າປົກກະຕິຊຶ່ງເກີດຈາກໄຮໂດຣເຈນຈາກຂໍ້ມູນທີ່
ໄດ້ຈາກການວັດແທກອັດຕາສ່ວນດຽວກັນກັບນ້ໍາໃນດາວຫາງຮາຕີຼ-2 (Comet Hartley 2) ແລະເຫັນວ່າມັນມີອັດ
ຕາສ່ວນໃກ້ຄຽງກັນຄືດີວເທີຣຽມປະມານ 1.610 ອະຕອມໃນ 10 ລ້ານສ່ວນ, ເຊິ່ງຖືວ່າມີຄວາມໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ
ເພາະນໍ້າໃນໂລກຈະມີອັດຕາສ່ວນດິວເທີຣຽມອະຕອມປະມານ1.558 ໃນໄຮໂດຣເຈນ10ລ້ານສ່ວນ.



ຮູບທີ 13ຮູບຈາກການເກີດ EPOXI ສະແດງເຖິງນິວຄຼຽສຂອງດາວຫາງຮາຕຼີ-2 ສະແດງເຖີງສະເປັກຕຣຳຂອງນໍ້າປົກກະຕິ
ແລະນໍ້າແບບໜັກເຊິ່ງຖືກວັດແທກດ້ວຍເຄື່ອງມືHeterodyne Instrument ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງກ້ອງອາວະກາດເຮີເຊວ(Herschel 

Space Observatory)

ປັດຈຸບັນທິດສະດີທີ່ວ່າດ້ວຍການກຳເນີດຂອງນໍ້າຢູ່ໃນໂລກທີ່ມາຈາກດາວຫາງເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈແຕ່ກໍ່
ຍັງຕ້ອງມີຫຼັກຖານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈເພີ່ມເຕີມເພື່ອເພີ່ມນໍ້າໜັກໃຫ້ກັບໂຕທິດສະດີເອງ.

8. ການຕິດຕາມແລະສຶກສາຂອງດາວຫາງ
ດາວຫາງຈັດຢູ່ໃນກຸ່ມບໍລິວານຂະໜາດນ້ອຍຂອງດວງອາທິດ ວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ເຄື່ອນທີ່ປະກົດເທິງທ້ອງຟ້າ

ແຕກຕ່າງກັບດາວເຣິກ,ກາແລັກຊີຫືຼເນບິວລາ.ວັດຖຸໃນຫ່ວງເລີກຂອງອາວະກາດເກືອບບ່ໍປະກົດການເຄ່ືອນ
ທ່ີຫືຼອາດຈະເວ້ົາໄດ້ວ່າຕຳແໜ່ງເທິງໜ່ວຍກົມທ້ອງຟ້າມັນເກືອບບ່ໍມີການປ່ຽນແປງເລີຍເຮົາຈ່ິງໃຊ້ພວກມັນ
ເປັນສາກເບື້ອງຫຼັງ(Sky background) ດາວຫາງເຊິ່ງເປັນວັດຖຸໃນລະບົບສຸລິຍະຈຶ່ງມີຄວາມໄວໃນການ
ເຄື່ອນທີ່ເທິງໜ່ວຍກົມທ້ອງຟ້າໄວກວ່າ, ການເບິ່ງເຫັນພວກມັນຈຶ່ງອາໄສການປ່ຽນຕໍາແໜ່ງຂອງພວກມັນ
ເມື່ອທຽບກັບດາວເຣິກທີ່ເປັນສາກເບື້ອງຫຼັງ ເຊິ່ງວິທີການນີ້ເປັນວິທີການເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຄົ້ນຫາດາວ
ເຄາະນ້ອຍແລະບໍລິວານຂະໜາດນ້ອຍຂອງດວງອາທິດປະເພດອື່ນໆ.



ຮູບທີ 14 ດາວຫາງລູ່ຫິຼນເຄ່ືອນທ່ີຕັດຜ່ານທ້ອງຟ້າດາວຫາງມີຄວາມໄວໃນການເຄ່ືອນທ່ີເທິງທ້ອງຟ້າຫຼາຍກວ່າດາວເຣີິກທ່ີເປັນສາກຫັຼງດ້ວຍ
ຮູບຖ່າຍທີ່ໃຊ້ເວລາການເປີດຮັບແສງທີ່ເທົ່າກັນ ເທິງທ້ອງຟ້າບໍລິເວນດຽວກັນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຕ່າງກັນ, ເມື່ອນຳຮູບພາບທີໜຶ່ງກັບຮູບພາບສຸດ
ທ້າຍ ເຊິ່ງຕຳແໜ່ງດາວເຣິກໃນຮູບພາບທັງສອງຈະຄືກັນມາປຽບທຽບເພື່ອຫາຈຸດແສງນ້ອຍໆທີ່ຕຳແໜ່ງປ່ຽນໄປກໍ່ສາມາດສັນນິຖານໄດ້ວ່າ
ວັດຖຸເຫຼົ່ານັ້ນອາດເປັນດາວຫາງຫຼືດາວເຄາະນ້ອຍກໍ່ເປັນໄປໄດ້

ຮູບທີ 15 ດາວຫາງເອລີນີນ(C/2010 X1 Elenin) ເຄື່ອນທີ່ປ່ຽນຕຳແໜ່ງເມື່ອທຽບກັບດາວເຣິກພື້ນຫຼັງ



ປັດຈຸບັນການຄົ້ນຄວ້າຫາງດາວຫາງໜ້າທີ່ຫັຼກແມ່ນກຸ່ມນັກດາລາສາດທີ່ມີເຄື່ອງມືການສຳຫຼວດທ້ອງຟ້າທີ່ທັນສະ
ໄໝດ້ວຍກ້ອງໂທລະທັດທ່ີມີຂະໜາດໃຫຍ່ແລະມີປະສິດທິພາບສູງ,ເຊ່ິງສາມາດສຳຫຼວດທ້ອງຟ້າທັງໝົດໄດ້ໃນໄລຍະເວ
ລາທີ່ສັ້ນແລະຊັອບແວໃນການປະເມີນຜົນຮູບພາບທີ່ຖ່າຍແລະເຝົ້າກວດຈັບຈຸດນ້ອຍໆທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນຮູບ
ຖ່າຍໄດ້ຈຳນວນມະຫາສານການລາຍງານການຄົ້ນຫາຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດການຢືນຢັນການຄົ້ນພົບແລະການຄຳ
ນວນການໂຄຈອນໂດຍອາໄສລະບົບເຄ່ືອຂ່າຍກ້ອງໂທລະທັດຂະໜາດໃຫຍ່ຈາກທ່ົວໂລກເຮັດໃຫ້ຈຳນວນດາວຫາງທ່ີ
ມີໃນປັດຈຸບັນຈ່ຶງເພ່ີມຂ້ືນເລ້ືອຍໆນຳໜ້າໂດຍໂຄງການຄ້ົນຫາວັດຖຸທ້ອງຟ້າເຊ່ັນລີເນຍ (LINEAR),ເນຍທ(NEAT),
ຫໍເບ່ິງດາວກາຕາຣີນ້າ(Catalina),ໄຊດິງສະປຣິງ(Siding spring) ແລະພູເຂົາເລມມອນ (Lemmon) ແລະລ່າສຸດ
ກ້ອງໂທລະທັດແພນສະຕາ(PANSTARRS) ເຊ່ິງເປັນກ້ອງທ່ີຄ້ົນພົບດາວຫາງແພນສະຕາລວມໄປເຖີງກ້ອງໂທລະທັດ
ອາວະກາດຢ່າງໂຊໂຮທີ່ສາມາດຄົ້ນຫາດາວຫາງທີ່ເຂົ້າໃກ້ດວງອາທິດໄດ້.

ຂັ້ນຕອນການຫາອົງປະກອບວົງໂຄຈອນດາວຫາງ
ເມື່ອມີການລາຍງານການຄົ້ນພົບດາວຫາງແລ້ວ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຕໍ່ໄປຄືການຊອກຫາທິດທາງໂຄຈອນຂອງມັນເຊິ່ງ

ມີຫຼັກການພື້ນຖານດັ່ງນີ້:
1. ການຖ່າຍຮູບດາວຫາງທຸກໆມື້ຫຼືທຸກໆຊົ່ວໂມງຈົນເຫັນຄວາມປ່ຽນແປງຂອງຕຳແໜ່ງດາວຫາງ.
2. ການຄົ້ນຫາພິກັດຂອງດາວຫາງໃນແຕ່ລະມື້ໂດຍປຽບທຽບກັບຕຳແໜ່ງດາວເຣິກຢູ່ພື້ນຫຼັງ.
3. ນຳພິກັດທ່ີປ່ຽນໄປແຕ່ລະວັນມາຫາໄລຍະທາງແບບມູມ(ອົງສາ)ໂດຍໃຊ້ໄຕມູມມິຕິໜ່ວຍກົມແລະຫາຄ່າຄວາມ
ໄວມູມ(ອົງສາຕໍ່ມື້)ຄືຜົນຕ່າງໄລຍະແບບມູມ(ອົງສາ)/ເວລາ(ມື້).

4. ການຫາໄລຍະຫ່າງດາວຫາງກັບດວງອາທິດໂດຍວິທີພາຣັລແລກ (Parallax) ຄວນໃຊ້ການສັງເກດການສອງຕຳ
ແໜ່ງເທິງໂລກໃນເວລາດຽວກັນປຽບທຽບໄລຍະຫ່າງແບບມູມຂອງດາວຫາງທີ່ປ່ຽນໄປ.

ຮູບທີ 16 (ເທິງ)ການວັດແທກໄລຍະຫ່າງຂອງດາວຫາງໂດຍ
ວິທPີarallax(ຮູບໂດຍ www.astro.virginia.edu) .
(ລຸ່ມ)ຮູບພາບດາວຫາງ C/2004 Q2 Macholz ທ່ີປະທດອັງ
ກິດ ໂດຍ Pete Lawrence ແລະ ປະເທດອູຣູກວາຍ ໂດຍ
Gerardo Addiego ໄລຍະທາງປະມານ10.967ກິໂລແມັດ

(www.digitalsky.org.uk/comets)



5. ການຊອກຫາຄວາມຮີຂອງວົງໂຄຈອນໂດຍໃຊ້ຄວາມໄວລວມ (V) ທີ່ຕັ້ງສາກກັບໄລຍະທາງຈາກດວງອາ
ທິດ (r) ຮ່ວມກັບກົດເກນຄວາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງນິວຕັນແລະການຮັກສາພະລັງງານ(E)

ຮູບທີ 17 ສະແດງທິດທາງຄວາມໄວຂອງດາວຫາງໃນແນວຕັ້ງສາກ
(ຮູບໂດຍ www.vikdhillon.staff.shef.ac.uk/teaching)

6. ຊອກຫາໄລຍະທີ່ດາວຫາງເຂົ້າໃກ້ດວງອາທິດຫຼາຍທີ່ສຸດ (Rp) ຈາກຄວາມໄວລວມ(V) ແລະຄວາມຮີ
ຂອງວົງໂຄຈອນດາວຫາງ(e)ດ້ວຍການບວກກັບວົງໂຄຈອນມາດຕະຖານຕາມກົດເກນຂໍ້ທີ2ຂອງເຄັບເລີ 
(Kepler)

ຮູບທີ 18 ໂຄຈອນແບບວົງຮີ(ຮູບໂດຍ www.hyperphysics.phy-astr.gsu.edu)



7. ນຳໄລຍະທີ່ດາວຫາງເຂົ້າໃກ້ດວງອາທິດຫຼາຍທີ່ສຸດ (Rp) ແລະຄວາມຮີຂອງວົງໂຄຈອນ (e)ມາຫາໄລຍະ
ເຄິ່ງແກນຕົ້ນຂອງວົງໂຄຈອນດາວຫາງ (a) ຕາມກົດເກນຂອງວົງຮີ.

8. ນຳໄລຍະເຄິ່ງແກນຕົ້ນຂອງວົງໂຄຈອນ(AU)ມາໃຊ້ຫາຮອບວຽນການໂຄຈອນ(T) ໂດຍໃຊ້ກົດເກນຂອງ
ເຄັບເລີຂ້ໍທີ3 ຄືກຳລັງສອງຂອງຮອບວຽນວົງໂຄຈອນອ້ອມຮອບດວງອາທິດມີອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງກັບກຳລັງສາມ
ຂອງໄລຍະຫ່າງຈາກດວງອາທິດ.

ຮູບພາບ 19 ຕຳແໜ່ງຂອງດາວຫາງໄອຊອນ(ISON) ເຂ້ົາໃກ້ກັບດາວພຸດແລະດວງເດືອນ
(ຮູບໂດຍ Skyandtelescope.com)

ດ້ວຍຂອບເຂດຂອງເຕັກໂນໂລຊີແລະຂະບວນການສຶກສາດາວຫາງໃນແຕ່ລະຍຸກສະໄໝທ່ີແຕກຕ່າງກັນຍົກ
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ໃນຍຸກທຳອິດທີ່ເຄື່ອງມືຂອງມະນຸດມີພຽງແຕ່ແຜນທີ່ດາວແລະ ເຄື່ອງມືວັດແທກໄລຍະເປັນມູມທີ່ບໍ່
ມີຄວາມສະຫຼັບສັບຊ້ອນເຮົາກໍ່ຈະມີຂໍ້ມູນສະເພາະຕຳແໜ່ງເທິງທ້ອງຟ້າຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ,ແຕ່ພໍເຮົາມີເຄື່ອງມືທີ່ທັນ
ສະໄໝຫຼາຍຂ້ຶນປະກອບກັບຄວາມຮູ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບຫັຼກການເຄ່ືອນທ່ີແລະຫັຼກການຄວາມແຮງດຶງດູດຂອງ
ນິວຕັນເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກດາວຫາງຫຼາຍຂ້ຶນວ່າ ພວກມັນເປັນບໍລິວານຂອງດວງອາທິດທ່ີມີຮອບວຽນຂອງວົງໂຄຈອນ
ແລະກ້ອງໂທລະທັດເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດເບິ່ງເຫັນພວກມັນຊັດເຈນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ,ຄວາມແຈ້ງສະຫວ່າງຂອງພວກ
ມັນ ເຊິ່ງພົວພັນກັບໄລຍະຫ່າງຈາກຕົວມັນເອງກັບດວງອາທິດທີ່ຖືກວັດແທກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຊັດເຈນແລະດ້ວຍ



ເຕັກໂນໂລຊີການຖ່າຍຮູບຍັງເຮັດໃຫ້ການຄຳນວນວົງໂຄຈອນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນ,ການພະຍາກອນໃນຊ່ວງເວ
ລາທ່ີດາວຫາງຈະເຂ້ົາມາສູ່ລະບົບສຸລິຍະໃນເທ່ືອຕ່ໍໄປໄດ້ແລະໃນຂະນະດຽວກັນການສຶກສາສະເປັກຕຣຳຂອງດາວຫາງ
ອົງປະກອບຂອງດາວຫາງເລີ່ມທີ່ຈະປະກົດໃຫ້ເຫັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າເວລາຈະຜ່ານໄປການຖ່າຍຮູບກໍ່ຍັງເປັນແນວທາງ
ຫຼັກໃນການຄົ້ນຫາແລະສຶກສາດາວຫາງແຕ່ຖືກແທນທີ່ດ້ວຍລະບົບບັກທຶກຮູບພາບອີເລັກໂທນິກທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ 
CCD (Charge Couple Device) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເກັບຂ້ໍມູນມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍຂ້ຶນເມ່ືອໃຊ້ກັບກ້ອງໂທລະທັດ
ໄດ້ເພ່ີມຂອບເຂດຂອງຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບດາວຫາງທ່ີມີຄຸນນະພາບແລະປະລິມານການຄ້ົນພົບເຫັນແຫ່ຼງກຳເນີດຂອງດາວ
ຫາງແລະຈຳແນກປະເພດຂອງພວກມັນອອກເປັນກຸ່ມຄື:ດາວຫາງຮອບວຽນສ້ັນແລະດາວຫາງຮອບວຽນຍາວ.ໃນ
ອີກແນວທາງໜຶ່ງແສງຈາກກ້ອງໂທລະທັດໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຫາເຄື່ອງສະເປກໂຕກຣາຟເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ສຶກສາສະ
ເປັກຕຣຳແສງສີທີ່ໄດ້ຈາກເຄື່ອງສະເປັກໂຕກຣາຟ(ກ້ອງໂທລະທັດຂະໜາດເສັ້ນຜ່ານສູນກາງ2,4ແມັດຂອງປະ
ເທດໄທທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງພູອິນທະນົນກໍ່ມີປະສິດຕິພາບທີ່ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງສະເປັກໂຕກຣາຟເພື່ອສຶກສາດາວຫາງໄດ້ເຊັ່ນດຽວ
ກັນ)ຈະສາມາດບອກເຖິງອົງປະກອບທີ່ຢູ່ເທິງດາວຫາງ,ອົງປະກອບທາງເຄມີທາດມູນຕ່າງໆທີ່ຢູ່ເທິງດາວຫາງຖືກ
ຄົ້ນພົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.ສົມມຸດຖານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຖືກສ້າງຂຶ້ນແມ່ນແຕ່ແນວຄິດກ່ຽວກັບທີ່ມາຂອງນໍ້າຢູ່ເທິງໂລກເຮົາ
ອ່ີຮນີ່ີກດ້ວຍ,ເພາະມີການຄ້ົນພົບວ່າອົງປະກອບຂອງດາວຫາງຄືນ້ໍາແລະມີແນວໂນ້ມວ່ານ້ໍາຢູ່ໃນໂລກແລະດາວຫາງ
ຈະແມ່ນອັນດຽວກັນການສຶກສາດາວຫາງຍັງສືບຕ່ໍດຳເນີນຕ່ໍໄປ,ເຖິງແມ່ນວ່າແນວທາງກ່ໍຍັງຄົງເປັນຄືເກ່ົາຢູ່ນ້ັນຄືການ
ວັດແທກຕຳແໜ່ງແລະວັດແທກສະເປັກຕຣຳແຕ່ກໍ່ໄດ້ແບ່ງແຍກເປັນສາຂາຫຼາຍຂຶ້ນຮູບຖ່າຍຫຼາຍຊ່ວງຄື້ນລວມ
ທັງຄ້ືນວິທະຍຸກ່ໍຖືກນຳມາວິເຄາະ ແລະ ປັດຈຸບັນການສຶກສາດາວຫາງໄດ້ສ່ົງຍານອາວະກາດໄປເກັບຕົວຢ່າງຂອງດາວ
ຫາງໃນວົງໂຄຈອນຂອງພວກມັນໄດ້ຖືກຖ່າຍຮູບໃນໄລຍະໃກ້ແລະເກັບເສດຕົວຢ່າງແລ້ວຖືກສ່ົງລົງມາສູ່ໂລກ.ເຖິງ
ແມ່ນວ່າປັດຈຸບັນແນວໂນ້ມໃນການສຶກສາຂອງດາວຫາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະຊາກອນແລະຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນອັນ
ຕະລາຍຕໍ່ໂລກຈະຍັງເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈຢູ່ແຕ່ຂໍ້ມູນໃໝ່ໆທີ່ອາໄສເຄື່ອງມືປັດຈຸບັນຍັງສາມາດເອົາໄປໃຊ້ໃນການສຶກ
ສາແນວທາງອື່ນໄດ້ອີກເຊັ່ນກັນ.

9. ໂຄງການສຶກສາດາວຫາງ

ໂຄງການອາວະກາດສະຕາດັສ (STARDUST NASA's COMET SAMPLE RETURN MISSION)
ແມ່ນໂຄງການທີ່ສົ່ງຍານອາວະກາດໄປເກັບຕົວຢ່າງຝຸ່ນລະຫວ່າງດວງດາວ (Interstellar Dust) ແລະ ຝຸ່ນຂອງ
ດາວຫາງວິລ-2(Comet Wild 2) ເອົາກັບມາໂລກເພື່ອສຶກສາອົງປະກອບຕ່າງໆເນື່ອງຈາກດາວຫາງຖືວ່າເປັນວັດ
ຖຸທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນລະບົບສຸລິຍະ, ເຊິ່ງຍັງຮັກສາສະພາບດັ້ງເດີມຂອງທາດມູນຕົ້ນກຳເນີດໄວ້ ແລະຝຸ່ນລະຫວ່າງ
ດວງດາວກໍ່ແມ່ນທາດມູນເສດສ່ວນເລັກສ່ວນນ້ອຍທີ່ຫຼົງເຫຼືອຈາກການສ້າງລະບົບສຸລິຍະ. ຍານອາວະກາດລຳນີ້ໄດ້
ຖືກສ່ົງອອກໄປນອກໂລກໃນວັນທີ7ກຸມພາຄ.ສ1999ໂດຍອາໄສເຕັກນິກການສ່ົງທ່ີເອ້ີນວ່າ"Gravity Assist" 
ຫຼືການອາໄສແຮງແກວ່ງຂອງໂລກແກວ່ງຍານໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນທີ່ມີຄວາມກວ້າງຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆຈົນສາມາດ
ໝູນວົນອ້ອມຮອບດວງອາທິດໄດ້ໃນທີ່ສຸດ.ຍານສະຕາດັສຈະໂຄຈອນເຂົ້າໃກ້ດາວຫາງວິລ-2ຢູ່ສອງຄັ້ງດ້ວຍກັນ
ໂດຍຄ້ັງທີໜ່ຶງຈະຜ່ານເຂ້ົາໄປບັນທຶກຮູບດາວຫາງດວງນ້ີໄວ້ ສ່ວນຄ້ັງທີສອງຈະເປັນການເກັບຝຸ່ນຂອງດາວຫາງທ່ີຫຼຸດ
ອອກມາຈາກສ່ວນຫົວຫືຼໂຄມ້າ,ຖືວ່າເປັນເສດສ່ວນຝຸ່ນບໍລິສຸດທ່ີຍັງບ່ໍທັນໄດ້ປ່ຽນສະພາບໄປຈ່ຶງເປັນສ່ວນທ່ີໃກ້ຄຽງ
ກັບສິ່ງທີ່ເປັນສ່ວນປະກອບເລີ່ມຕົ້ນຂອງລະບົບສຸລິຍະຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະຫາມາໄດ້.



ຮູບທີ 20 ຍານສະຕາດັສເຂົ້າໃກ້ດາວຫາງເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນຂອງດາວຫາງແລ້ວສົ່ງມາໂລກ

ໂຄງການອາວະກາດດີບອິມແພັກ (Deep Impact Space Mission)  ເປັນໂຄງການເພື່ອສຶກສາໂຄງ
ສ້າງແລະການກຳເນີດຂອງດາວຫາງໂດຍມີເປ້ົາໝາຍຄືການຕຳກັບດາວຫາງເທມເພລ 1 (Comet Tempel 1),ເຊ່ິງ
ຍານອາວະກາດປະກອບດ້ວຍສອງສ່ວນຄື:ຍານສຳລັບໂຄຈອນຢູ່ໃກ້ໆດາວຫາງ (FlybySpacecraft) ແລະຍານສຳ
ລັບຕຳດາວຫາງ (Impactor). ຫຼັກການຄືພະຍາຍາມໃຫ້ຍານອາວະກາດທີ່ສົ່ງອອກໄປໂຄຈອນເຂົ້າໃກ້ດາວຫາງໃຫ້
ຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກນັ້ນປ່ອຍຍານລູກອອກໄປຕໍາບໍລິເວນສູນກາງຂອງດາວຫາງດ້ວຍຄວາມໄວ37.000ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວ
ໂມງແລ້ວໃຫ້ຍານແມ່ທ່ີໂຄຈອນຢູ່ໃກ້ໆບັກທຶກຮູບພາບແລະຂ້ໍມູນຕ່າງໆຂອງການຕຳເອົາໄວ້,ເຖິງຈະບ່ໍສາມາດສັງ
ເກດເຫັນຂຸມທ່ີເກີດຈາກການຕຳຢູ່ດາວຫາງໄດ້ເນ່ືອງຈາກມີຝຸ່ນທ່ີເກີດຈາກການຕຳໄດ້ຟ້ົງກະຈາຍອອກມາປົກຄຸມທ່ົວ

ບໍລິເວນດ່ັງກ່າວເອົາໄວ້;ແຕ່ຄາດຄະເນວ່າຂະໜາດຂອງຂຸມໜ້າຈະ
ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ100 - 250 ແມັດແລະມີຄວາມເລິກ
ປະມານ 30 ແມັດ.ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີການໃຊ້ສະເປັກໂຕຣມິເຕີ
ໃນການສຶກສາອະນຸພາກຕ່າງໆທ່ີຫຼຸດອອກມາຈາກການຕໍາຄ້ັງນ້ີດ້ວຍ
ການສຶກສາເຫັນວ່າອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້ມີສ່ວນປະກອບຂອງຊີລິເກດ
(SiO4),ຄາບອນເນດ (CO3), Smectite,ໂລຫະຊັລໄຟ(Meal-S)
ຂີ້ເຖົ່າຄາບອນແລະທາດກຸ່ມ PAHs ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນມີການ
ກວດພົບນ້ຳແຂງຢູ່ບໍລິເວນເໜືອພື້ນຜິວປະມານ1 ແມັດອີກດ້ວຍ.

ຮູບທີ 21 (ຊ້າຍ)ຮູບພາບຈຳລອງພາລະກິດດີບອິມແພັກ
(ຂວາ)ຮູບພາບລໍາດັບເຫດການຫຼັງຈາກຍານເຂົ້າຕຳກັບພື້ນຜິວຂອງດາວຫາງ(ຮູບໂດຍ www.discovery.nasa.gov/SmallWorlds)



ໂຄງການອາວະກາດເວກ້າ (VEGA Space Mission)ເປັນໂຄງການຂອງອະດີດສະຫະພາບໂຊວຽດ
ທີ່ມີການຮ່ວມມືໃນລະດັບນາໆຊາດໃນການສຶກສາດາວຫາງຮັລເລ ໂດຍມີຍານອາວະກາດຈິອ໋ອດໂຕ້ (Giotto) 
ຂອງອົງການອາວະກາດເອີຣົບ,ຍານອາວະກາດຊູອິເຊອິ(Suisei)ແລະຍານອາວະກາດຊາກິກາເກະ(Sagigake)
ຂອງສະຖາບັນອາວະກາດແລະວິທະຍາສາດນອກໂລກຂອງປະເທດຍ່ີປຸ່ນ.ໂດຍຍານອະວະກາດເວກ້າ1 ໂຄຈອນ
ຜ່ານເຂົ້າໄປໃກ້ດາວຫາງຮັລເລພຽງ8.889ກິໂລແມັດແລະຖ່າຍຮູບໄດ້ປະມານ500ຮູບໃນຫຼາຍໆຊ່ວງຄື້ນ.
ຈາກນັ້ນຍານອາວະກາດເວກ້າ2ໂຄຈອນຜ່ານເຂົ້າໄປໃກ້ດາວຫາງຮັລເລພຽງ8.030ກິໂລແມັດເຊິ່ງຍານອາວະ
ກາດລຳນ້ີມີໜ້າທ່ີວິເຄາະຂະໜາດ,ຮູບຮ່າງ,ອຸນຫະພູມແລະຄຸນລັກສະນະພ້ືນຜິວຂອງດາວຫາງຮັລເລແລະໄດ້
ຖ່າຍຮູບກັບມາຫຼາຍກວ່າ 700ຮູບ,ໂດຍຮູບທີ່ໄດ້ມາມີຄຸນນະພາບສູງກວ່າຍານອະວາກາດເວກ້າ1ອີກດວ້ຍ
ເຊິ່ງຜົນຈາກການວິເຄາະຮູບຖ່າຍເຫັນວ່າຂະໜາດນິວຄຼຽສມີຄວາມຍາວປະມານ14 ກິໂລແມັດແລະໃຊ້ເວລາ
ໝູນປິ່ນອ້ອບຕົວເອງປະມານ53ຊົ່ວໂມງສ່ວນການສຶກສາສະເປັກໂຕມິເຕີເຫັນວ່າຝຸ່ນຂອງດາວຫາງຮັລເລມີອົງ
ປະກອບຂອງອຸກາບາດປະເພດ C-type (Carbonaceous chondrite) ແລະຄົ້ນພົບນໍ້າກ້ອນໂມເລກຸນບໍ່ມີຂົ້ວ
ໄຟຟ້າອີກດ້ວຍ(Clathrate Ice).

ຮູບທ ີ22 ຍານອະວາກາດຂອງໂຊວຽດກ່ອນທີ່ຈະຖືກບັນຈຸໄວ້ໃນຍານຂົນສົ່ງເພື່ອຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ(ຮູບໂດຍ www.historicspacecraft.com)



ໂຄງການອາວະກາດຈິອ໋ອດໂຕ້ (Giotto Space Mission) ເປັນໂຄງການທຳອິດຂອງເອີຣົບທ່ີສ່ົງຍານ
ອາວະກາດໄປສຳຫຼວດດາວຫາງໂດຍມີເປົ້າໝາຍຄືດາວຫາງຮັລເລເຊິ່ງມີພາລະກິດຫຼັກດັ່ງນີ້:1)ຖ່າຍຮູບສີຂອງ
ນິວຄຼຽສດາວຫາງ.2)ຊອກຫາອົງປະກອບແລະໄອໂຊໂທບຂອງສານລະເຫີຍໃນໂຄມ້າຂອງດາວຫາງໂດຍສະ
ເພາະຂອງໂມເລກຸນຕົ້ນແບບ.3)ຊອກຫາລັກສະນະທາງກາຍະພາບແລະຂະບວນການທາງເຄມີທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບໍ
ລິເວນຊ້ັນບັນຍາກາດຂອງດາວຫາງລວມໄປເຖິງຊ້ັນໄອໂອໂນສະເຟຍ.4) ຊອກຫາອົງປະກອບແລະໄອໂຊໂທບຂອງ
ຝຸ່ນດາວຫາງ.5) ວັດແທກຄ່າອັດຕາການຜະລິດກ໊າສ,ຂະໜາດ,ມວນສານແລະການໄຫຼຂອງຝຸ່ນລວມໄປເຖິງ
ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງຝຸ່ນກັບກ໊າສ. 6) ກວດສອບລະບົບມະຫາພາກຂອງການໄຫຼວຽນພຼາສມາທ່ີເກີດຈາກການປະ
ຕິກິລິຍາຮ່ວມກັບລົມສຸລິຍະ.

ຮູບທີ 23 (ເທິງ)ຮູບຈໍາລອງພາລະກິດຂອງຍານຈິອ໋ອດໂຕ້ກຳລັງເຂົ້າ
ໃກ້ດາວຫາງຮັລເລ

(ລຸ່ມ)ຮູບຖ່າຍດາວຫາງຮັລເລໄລຍະໃກ້ເຊິ່ງໄດ້ຈາກຍານຈິອ໋ອດໂຕ້
(ຮູບໂດຍ www.est.int)

ເຖິງແມ່ນວ່າລະຫວ່າງທີ່ຍານອະວະກາດໂຄ
ຈອນເຂົ້າໄປໃກ້ດາວຫາງເພື່ອຖ່າຍຮູບກ້ອງຖ່າຍ
ຮູບແລະອຸປະກອນອື່ນໆຈະຖືກຝຸ່ນແລະຫິນຫຼຸດ
ອອກມາຈາກດາວຫາງຕຳຢ່າງຮຸນແຮງຈົນເປ່ເພ
ເນ່ືອງຈາກວ່າເທິງດາວຫາງຮັລເລມີປະຕິກິລິຍາທາງ
ເຄມີທ່ີຮຸນແຮງແຕ່ຍານອາວະກາດຈິອ໋ອດໂຕ້ກ່ໍປະ
ຕິບັດພາລະກິດໄດ້ຕາມທີ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈໄວ້.ຜົນຈາກ
ການສຶກສາຂ້ໍມູນທ່ີຍານລຳນ້ີເກັບມາເຫັນໄດ້ວ່າດາວ
ຫາງຮັລເລມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືກັບໝາກຖົ່ວຍາວປະ
ມານ15 ກິໂລແມັດແລະກວ້າງປະມານ7-10 ກິ
ໂລແມັດ,ພື້ນຜິວສ່ວນໃຫຍ່ມືດດຳສະໜິດມີພຽງ
ພື້ນຜິວ10%ເທ່ົານ້ັນທ່ີສະຫວ່າງແລະຈາກການວິ
ເຄາະອົງປະກອບຂອງເສດຝຸ່ນທ່ີຫຼຸດອອກມາຈາກ
ດາວຫາງຮັລເລໂດຍມີນໍ້າ80%,ກ໊າສຄາບອນ
ມອນອົກໄຊ10%,ມີເທນແລະແອັມໂມເນຍ
2,5%ແລະອ່ືນໆອີກເຊ່ັນໄຮໂດຣຄາບອນ,ທາດ
ເຫັຼກແລະໂຊດຽມອີກໜ້ອຍໜ່ຶງ.ຍານອາວະກາດ
ຈິອ໋ອດໂຕ້ຍັງບອກໄດ້ອີກວ່າຜິວຂອງດາວຫາງຮັລ
ເລມີສີດຳຍິ່ງກວ່າຖ່ານຫີນ ມີລັກສະນະເປັນຂຸມ
ເປັນບ່ໍ,ຜິວບ່ໍຮາບກ້ຽງດີມີຄວາມໜ້າແໜ້ນຕ່ໍາກວ່າ
0,3 g/cm3 (ຂ້ໍມູນຈາກອົງການອະວະກາດເອີຣົບ)
ແຕ່ມີອີກທ່ີຄຳນວນໄດ້ປະມານ0,6 g/cm3  ເຊ່ິງຂ້ໍ
ມູນທັງສອງຜິດດ່ຽງກັນຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍເຮັດໃຫ້ບໍ່
ເປັນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືແລະຖ້າຫາກລອງຄຳນວນຈາກ
ການປົດປ່ອຍມວນສານອອກມາຈາກຜິວ7 ຄັ້ງ,ເຫັນວ່າໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວມີອັດຕາການປົດປ່ອຍມວນສານຢູ່ທີ່3
ໂຕນຕໍ່ວິນາທີ, ເຊິ່ງຝຸ່ນທີ່ປ່ອຍອອກມາເຫັນວ່າມີຂະໜາດນ້ອຍທຽບເທົ່າກັບອະນຸພາກໃນຄວັນຢາສູບ(ຢ່າງໃດກໍ່
ຕາມຝຸ່ນທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍທຽບເທົ່າກັບອະນຸພາກໃນຄວັນຢາສູບແຕ່ມັນມີການເຄື່ອນທີ່ໄວທີ່ສຸດສາມາດສ້າງ
ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບຍານຈິອ໋ອດໂຕ້ໄດ້) ເຊ່ິງຝຸ່ນເຫ່ົຼານ້ີສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງແບບດ້ວຍຄື: ຝຸ່ນທ່ີປະກອບ
ດ້ວຍຄາບອນ,ໄຮໂດຣເຈນ,ໄນໂຕຣເຈນແລະອອກຊີເຈນແລະອີກຊະນິດໜຶ່ງຄືຝຸ່ນທີ່ປະກອບດ້ວຍແຄລ
ຊຽມ,ທາດເຫຼັກ,ຊິລິຄອນແລະໂຊດຽມເຊິ່ງອັດຕາສ່ວນຂອງອົງປະກອບທາງແສງຂອງດາວຫາງ(ບໍ່ລວມໄນ
ໂຕຣເຈນ)ມີຄວາມຄ້າຍດວງອາທິດຫຼາຍສະຫຼຸບໄດ້ວ່າດາວຫາງຮັລເລມີອົງປະກອບດັ່ງເດີມຂອງລະບົບສຸລິຍະ
ແລະຈາກການສຶກສາພຼາສມາແລະໄອອອນຂອງດາວຫາງຮັລເລໂດຍໃຊ້ສະເປັກໂຕຣມິເຕີເຫັນວ່າບໍລິເວນພື້ນ
ຜິວມີຄາບອນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.



ຍານອາວະກາດຊາກິກາເກະ (Sagigake) ແລະ ຊູຊິເຊອິ (Suisei) ຍານອາວະກາດຂອງຍີ່ປຸ່ນສອງ
ລຳທ່ີຖືກອອກແບບມາເພ່ືອສຳຫຼວດດາວຫາງຮັລເລແລະຜົນກະທົບຂອງສະພາບແວດລ້ອມໃນອາວະກາດທ່ີເກີດ
ຈາກດາວຫາງຮັລເລ,ໂດຍຍານອາວະກາດລຳທີໜຶ່ງຊື່ຊາກິກາເກະຖືກສົ່ງຂື້ນໄປຍັງອາວະກາດໃນວັນທີ07 ມັງ
ກອນຄ.ສ1985 ແລະຍານອາວະກາດລຳທີສອງຊື່ຍານຊູອິເຊອິຖືກສົ່ງຂື້ນໄປໃນວັນທີ18 ສິງຫາຄ.ສ1985
ຍານອາວະກາດທັງສອງໄດ້ເຂົ້າສູ່ວົງໂຄຈອນເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນຂອງດາວຫາງຮັລເລ ໂດຍສົ່ງຮູບຖ່າຍໃນຊ່ວງຄື້ນອູນ
ຕຣາໄວໂອເລດກັບມາ ອີກທັງຍັງວັດແທກປະລິມານການເກີດປະຕິກິລິຍາຮ່ວມລະຫວ່າງດາວຫາງກັບລົມສຸລິຍະ
ໂດຍຍານອາວະກາດຊາກິກາເກະໂຄຈອນຢູ່ຫ່າງຈາກດາວຫາງຮັລເລປະມານ 7 ລ້ານກິໂລແມັດ,ຂະນະທີ່ຍານອາ
ວະກາດຊູອິເຊອິໂຄຈອນຫ່າງຈາກດາວຫາງຢູ່ປະມານ 1,5ແສນກິໂລແມັດຫຼັງຈາກນັ້ນຍານອາວະກາດທັງສອງ
ລໍາຖືກໂຈມຕີດ້ວຍເສດຝຸ່ນທ່ີຫຼຸດອອກມາຈາກຫາງຂອງດາວຫາງ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງປ່ຽນແປງວົງໂຄຈອນໄປຍັງດາວຫາງ

ຮູບທີ 24 ຮູບຈຳລອງຂອງຍານຊາກິກາເກະ(ຮູບໂດຍ www.orbiterspaceport.blogspot.com)

ດວງໃໝ່ແທນຄືດາວຫາງ21P/Giacobini-Zinner ຄາດໝາຍຈະເຖິງປີຄ.ສ1998ແຕ່ໃນປີຄ.ສ1991 
ເຊື້ອເພີງຂອງຍານອາວະກາດຊູອິເຊອິກໍ່ໄດ້ໝົດແລະຂາດການຕິດຕໍ່ໄປໃນທີ່ສຸດແລະປີຄ.ສ1995 ເຊື້ອເພີງ
ຂອງຍານອາວະກາດຊາກິກາເກະກ່ໍໄດ້ໝົດລົງເຊ່ັນດຽວກັນເຮັດໃຫ້ຍານອາວະກາດທັງສອງລຳບ່ໍສາມາດເຮັດພາລະ
ກິດສຳເລັດໄດ້.



10. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງດາວຫາງ ແລະ ດາວເຄາະນ້ອຍ
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງດາວຫາງແລະວັດຖຸໃນກຸ່ມດຽວກັບດາວເຄາະນ້ອຍໂດຍທົ່ວໄປມັກເວົ້າເຖິງຫາງ

ຂອງມັນເນື່ອງຈາກໃນຂະນະເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າມາໃນລະບົບສຸລິຍະຊັ້ນໃນດາວຫາງມັນຈະປາກົດຫາງຂອງມັນອອກມາ
ສ່ວນດາວເຄາະນ້ອຍມັນບໍ່ມີຫາງເຊິ່ງເກີດຈາກການສັງເກດໂດຍກົງແຕ່ຈາກການສຶກສາຄຸນລັກສະນະເລິກລົງໄປ
ອີກຍັງເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງວັດຖຸສອງຊະນິດເພີ່ມຂຶ້ນສາມປະເດັນດັ່ງສະແດງໃນຕາຕະລາງທີ1.

ຕາຕະລາງທີ 1 ສະແດງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງດາວຫາງແລະດາວເຄາະນ້ອຍ

ຮູບທ ີ25 ປຽບທຽບວົງໂຄຈອນຂອງດາວເຄາະກັບຕຳແໜ່ງຂອງແຖບໄຄເປີແລະກຸ່ມເມກອ໋ອດເຊິ່ງມີຂະໜາດແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ
(www.abyss.uoregon.edu)

ວັດຖຸຫ້ອງຟ້າ ອົງປະກອບ ວົງໂຄຈອນ ຄວາມໜ້າແໜ້ນ

ດາວຫາງ

ດາວເຄາະ
ນ້ອຍ

ນໍ້າກ້ອນຝຸ່ນແລະກ໊າສຫຼາຍຊະ
ນິດເຊິ່ງລວມໄປເຖິງທາດໄຮ
ໂດຣຄາບອນແລະນໍ້າ

ຂອງແຂງໃນລັກສະນະຫີນ
ແລະເຫຼັກ

ແຖບໄຄເປີແລະກຸ່ມເມກອ໋ອດເຊິ່ງຖື
ວ່າໄກຫຼາຍແລະດາວຫາງຍັງມີວົງໂຄ
ຈອນທີ່ຮີຫຼາຍເປັນຮູບປາຣາໂບລາຫຼື
ໄຮເປີໂບລາແລະເຂົ້າໃກ້ດວງອາທິດ

ຫຼາຍກວ່າດາວເຄາະນ້ອຍ

ວົງໂຄຈອນຂອງດາວເຄາະນ້ອຍຢູ່ລະ
ຫວ່າງດາວພະຫັດແລະດາວອັງຄານ
ໂດຍວົງໂຄຈອນຈະຮີນ້ອຍກວ່າ
ດາວຫາງຫຼືຂ້ອນຂ້າງມີລັກສະ

ນະເປັນວົງມົນ

ນິວຄຼຽສທີ່ເປັນຂອງແຂງເປັນ
ແກນກາງທີ່ມີຂະໜາດຫຼາຍ
ກວ່າກິໂລແມັດແຕ່ອົງປະ
ກອບເປັນໂມເລກຸນຂອງ
ກ໊າສລວມກັນຢ່າງກະ

ຈັດກະຈາຍ

ຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງຕັ້ງແຕ່
ບໍ່ຮອດແມັດຈົນເຖິງຫຼາຍສິບ
ກິໂລແມັດຄວາມໜ້າແໜ້ນ
ສູງເພາະເປັນການລວມ
ຕົວຂອງທາດໂລຫະ
ທີ່ໜ້າແໜ້ນ



ຮູບທີ 26 ດາວຫາງນັ້ນທີ່ມີວົງໂຄຈອນທີ່ຮີຫຼາຍຈົນເປັນວົງຮີຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນກວ່າວັດຖຸອື່ນໃນລະບົບສຸລິຍະລວມໄປ
ເຖິງດາວເຄາະນ້ອຍເຊິ່ງເປັນວັດຖຸໃນກຸ່ມດຽວກັນ (ຮູບໂດຍ www.deepimpact.umd.edu)

11. ອັນຕະລາຍຈາກດາວຫາງ

ຄຸນລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງດາວຫາງທີ່ມັກຈະໄດ້ຮັບຮູ້ກັນມາ ແລະ ຈະມັກເອີ້ນຊື່ຫຼີ້ນຂອງດາວຫາງວ່າ "ນໍ້າ
ກ້ອນທີ່ເປີະເປື້ອນ"ທີ່ເປັນບໍລິວານຂອງດວງອາທິດເມື່ອທຽບກັບດາວເຄາະນ້ອຍເຊິ່ງມີອົງປະກອບເປັນຫີນ,ເຫຼັກ
ແລະເປັນວັດຖຸທ່ີຖືກຈັບຕາເບ່ິງຄືກັນ.ຄວາມອັນຕະລາຍທ່ີຈະເກີດຈາກດາວຫາງອາດທຽບບ່ໍໄດ້ແຕ່ຂໍໃຫ້ລືມພາບ
ເດັກນ້ອຍປັ້ນຫິມະແລ້ວດຶກແກວ່ງໃສ່ກັນໃນລະດູໜາວໄປກ່ອນ, ດາວຫາງທີ່ເຮົາເຫັນນັ້ນ ມັນມີຖິ່ນກຳເນີດຢູ່ໄກ
ອອກໄປຈາກວົງໂຄຈອນຂອງດາວພະຫັດ, ຫຼາຍໆປີພວກມັນຈະເຂົ້າມາແວ່ຢ້ຽມຢາມລະບົບສຸລິຍະຊັ້ນໃນ ດ້ວຍ
ຄວາມໄວທ່ີເຫືຼອເຊ່ືອແລະດ້ວຍຄວາມໄວມະຫາສານນ້ີເອງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນວັດຖຸທ່ີມີອັນຕະລາຍບ່ໍໜ້ອຍໄປກວ່າ
ດາວເຄາະນ້ອຍ. ໃນໜ້າປະຫວັດສາດຂອງມະນຸດໄດ້ມີການບັນທຶກເຖິງການທຳລາຍລ້າງແບບຈິງຈັງພຽງບໍ່ເທົ່າໃດ
ເທ່ືອແຕ່ທ່ີເຫັນໄດ້ຊັດເຈນທ່ີສຸດຄືວັດຖຸຈາກນອກໂລກລະເບີດຢູ່ເທິງນ່ານຟ້າແລະເທິງແມ່ນ້ໍາທັງກາສກ້າໃນຕອນ
ເຊົ້າວັນທີ30ມີຖຸນາຄ.ສ1908ເຊິ່ງປາກົດຜົນທໍາລາຍລ້າງໄວ້ເທິງຜິວໜ້າໂລກຕົ້ນໄມ້ຖືກໄຟໃໝ້ເປັນວົງກວ້າງ,
ສັດປ່າຖືກໄຟໃໝ້ເປັນຫຼາຍໆພັນໂຕນັ້ນເປັນພຽງຜົນຈາກການລະເບີດທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກພື້ນດິນ5-6 ກິໂລແມັດຖືວ່າ
ຍັງໄກຈາກພື້ນດິນ,ຖ້າຫາກວ່າມັນເກີດລະເບີດໃກ້ກັບພື້ນດິນຫຼາຍກວ່ານີ້ຄວາມເສຍຫາຍຈະເພີ່ມຂຶ້ນແລະຍິ່ງຈະ
ຫຼາຍເພ່ີມຂ້ຶນຖ້າວ່າໃກ້ກັບບໍລິເວນຊຸມຊົນທ່ີມີຄົນ ແລະ ສ່ິງປຸກສ້າງໜ້າແໜ້ນຄວາມເສຍຫາຍຈະເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍກວ່າ
ນ້ີເຊ່ິງວັດຖຸທ່ີເຮັດໃຫ້ເກີດເຫດການນ້ີຂ້ຶນອາດເປັນເສດສ່ວນຂອງດາວຫາງທ່ີມີຂະໜາດເສ້ັນຜ່າສູນກາງບ່ໍເຖິງ100 m.



ຮູບທ ີ27 ການລະເບີດທີ່ລຶກລັບທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເທິງແມ່ນໍ້າທັງກາສກ້າເມື່ອຮ້ອຍກວ່າປີກ່ອນເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ນີ້ມີສະພາບຄືຖືກທຳລາຍ
ດ້ວຍລະເບີດນິວເຄຼຍເຊິ່ງໃນຍຸກນັ້ນຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຂອງວັດຖຸຈາກນອກໂລກຍັງບໍ່ຫຼາຍພໍທີ່ຈະອະທິບາຍໄດ້ກັບສິ່ງ

ທີ່ເກີດຂຶ້ນ(ຮູບພາບໂດຍ http://hyperboreanvibrations.blogspot.com/2011/04/tanguska-event.html)

ເຫດການທີ່ທັງກາສກ້າກາຍເປັນພຽງສຽງບັ້ງກະໂພກນ້ອຍໆໃນບຸນບັ້ງໄຟທັນທີ ເມື່ອທຽບກັບເຫດການທີ່ເກີດ
ຂຶ້ນເທິງດາວພະຫັດຕອນທີ່ດາວຫາງຊູເມັກເກີ-ເລວ ີ9 (Shoemaker-Levy 9) ເຂົ້າຕຳໂດຍດາວຫາງໄດ້ແຕກອອກ
ເປັນຫຼາຍກ້ອນກ່ອນການເຂົ້າໄປຕໍາໂດຍແຕ່ລະກ້ອນມີຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງສະເລ່ຍ2ກິໂລແມັດແລະໄດ້ເຂົ້າ
ຕຳດ້ວຍຄວາມໄວສະເລ່ຍ60ກິໂລແມັດຕ່ໍວິນາທີໂດຍເຂ້ົາຕຳທາງທິດໃຕ້ຂອງດາວພະຫັດ,ເຊ່ິງຂ້ໍມູນທ່ີໄດ້ຈາກຍານ
ອາວະກາດກາລິເລໂອຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າມັນເຮັດໃຫ້ເກີດລູກໄຟທ່ີມີອຸນຫະພຸມສູງເຖິງ24.000ເຄລວິນເຊ່ິງຖືວ່າສູງຫຼາຍ
ເມື່ອທຽບໃສ່ຜິວຂອງດາວພະຫັດທີ່ເປັນເມກຊັ້ນເທິງທີ່ປົກກະຕິມີອຸນຫະພູມແຕ່130 ເຄລວິນ, ເຖິງວ່າລູກໄຟຈະ
ກະຈາຍຕົວອອກຢ່າງໄວວາແລະອຸນຫະພຸມອ້ອມຮອບຈະຫຼຸດລົງແລະຍັງຄົງເຫຼືອຢູ່ທີ່1.500ເຄລວິນເຊິ່ງເກີດ
ຂ້ຶນໃນຊ່ວງເວລາພຽງແຕ່40ວິນາທີ,ອາຍກ໊າສທ່ີຟ້ົງອອກມາສູງເຖິງ3.000 ກິໂລແມັດແລະກ້ອງໂທລະທັດຢູ່ເທິງ
ໂລກໄດ້ຖ່າຍຮູບລູກໄຟບາງລູກໄດ້ ກ່ອນທ່ີມັນຈະຫາຍໄປຈາກຂອບຂອງດາວພະຫັດ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບ່ໍສາມາດຖ່າຍ
ຮູບເຫດການຕອນທີ່ເຂົ້າຕຳໄວ້ໄດ້ແຕ່ຈາກຮ່ອງຮອຍຂອງການເຂົ້າຕຳເຊິ່ງປາກົດເປັນຮອຍສີດຳຂະໜາດໃຫຍ່ຈົນສາ
ມາດເບິ່ງເຫັນດ້ວຍກ້ອງໂທລະທັດຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ໃນໂລກໄດ້,ຮ່ອງຮອຍທີ່ເກີດຂຶ້ນມີຂະໜາດປະມານ6.000 ກິ
ໂລແມັດ.ໂດຍສະເພາະຊ້ິນສ່ວນ G ເຊ່ິງມີຂະໜາດໃຫຍ່ທ່ີສຸດທ່ີມີເສ້ັນຜ່າສູນກາງ12.000 ກິໂລແມັດເຊ່ິງມັນໃຫຍ່
ເກືອບເທົ່າໜ່ວຍໂລກແລະສ້າງແຮງລະເບີດໄດ້ເຖິງ6.000.000ເມັກກະໂຕນ(MT)ຂອງລະເບີດ TNTຫຼືປະມານ
600 ເທົ່າຂອງລະເບີດນິວເຄຼຍທີ່ຖືກຖິ້ມໃສ່ຮິໂຣຊິມາ,ຖ້າເບິ່ງໃນທາງທີ່ບໍ່ດີວ່າມັນເກີດຂຶ້ນກັບໂລກຂອງພວກເຮົາ
ມັນຈະບ່ໍແມ່ນແຕ່ເຮັດໃຫ້ເປັນຮອຍດຳຢູ່ຜິວໂລກແຕ່ມັນຈະເປັນການເຮັດໃຫ້ໂລກໝຸ່ນກະຈາຍເປັນເສດຫິນໄດ້.ພະ
ລັງທຳລາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ມີການຄາດຄິດມາກ່ອນ,ເນື່ອງຈາກປຽບທຽບກັບຂະໜາດຂອງດາວພະຫັດກັບຊິ້ນສ່ວນ
ຂອງດາວຫາງແລ້ວບ່ໍຕ່າງຈາກລູກເທັນນິດກັບຕຶກ10 ຊ້ັນແຕ່ຜົນທ່ີເກີດຂ້ຶນມັນເກີດຈາກການທ່ີປ່ຽນແປງພະລັງງານ
ເດີນເຄ່ືອນອັນມະຫາສານເຊ່ິງຢູ່ໃນໂຕດາວຫາງໃນຂະນະທ່ີມັນໂຄຈອນດ້ວຍຄວາມໄວສຸງສຸດປ່ຽນໄປເປັນພະລັງງານ
ຄວາມຮ້ອນຈຶ່ງສົ່ງຜົນດັ່ງກ່າວແກ່ສາຍຕາຂອງມະນຸດໄດ້ພົບເຫັນ.



ຮູບທີ 28 ຮ່ອງຮອຍທີ່ເກີດຈາກການເຂົ້າຕຳຂອງດາວຫາງ Shoemaker
Levy 9 ປະກົດເປັນຮອຍສີດຳເທິງຜິວດາວພະຫັດເຊິ່ງຮອຍດັ່ງກ່າວມີ
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງໃກ້ຄຽງກັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງໂລກ
(ຮູບໂດຍhttp://commons.wikimedia.org/)

ນັບຕ້ັງແຕ່ດາວຫາງຊູເມັກເກີ-ເລວີ9 ເຂ້ົາຕຳດາວພະຫັດ ໄດ້ເກີດການຕ່ືນໂຕທ່ົວໂລກກ່ຽວກັບໄພຈາກອາວະກາດ
ແລະໄດ້ມີການໃຊ້ງົບປະມານໃນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈແລະເຝົ້າຕິດຕາມບໍລິວານຂະໜາດນ້ອຍຂອງດວງອາທິດຫຼາຍຂຶ້ນ
ຜົນທ່ີໄດ້ຮັບຄືຄວາມກ້າວໜ້າໃນລະດັບທ່ີເອ້ີນວ່າກ້າວກະໂດດ, ຈຳນວນປະຊາກອນທ່ີມີຂະໜາດນ້ອຍຖືກຄ້ົນພົບແລະ
ສຶກສາຢ່າງຈິງຈັງພວກມັນຈຳນວນມະຫາສານຖືກຈັດລະບຽບໄວ້ໃນບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ເປັນລະບຽບໂດຍສະເພາະວັດຖຸທີ່
ມີວົງໂຄຈອນຕັດກັບວົງໂຄຈອນຂອງໂລກທີ່ມີແນວໂນ້ມຈະເຂົ້າໃກ້ໂລກຈະຖືກຈັບຕາເບິ່ງເປັນພິເສດເອີ້ນວ່າວັດຖຸທີ່
ມີວົງໂຄຈອນເຂົ້າໃກ້ໂລກ (NEOs :Near-Earth Objects), ເຊິ່ງດາວຫາງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈະເຂົ້າໃກ້ໂລກ (NECs:
Near-Earth Comets) ຈະຖືກຈັດຢູ່ໃນກຸ່ມນີ້ດ້ວຍ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າດາວຫາງທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມນີ້ຈະມີໄລຍະໃກ້ດວງອາ
ທິດທ່ີສຸດໜ້ອຍກວ່າ1,3 ຫົວໜ່ວຍດາລາສາດແລະເປັນດາວຫາງທ່ີມີຮອບວຽນການໂຄຈອນໜ້ອຍກວ່າ200ປີ.ເມ່ືອ
ມີການກວດສອບວ່າມັນມີຂະໜາດໃຫຍ່ແລະມີຄວາມສ່ຽງທ່ີເຂ້ົາຕຳໂລກມັນຈະຖືກເຝ້ົາລະວັງເປັນພິເສດ,ຖືກຈັດລະ
ດັບຄວາມອັນຕະລາຍໃນລະດັບໂຕຣິໂນສະເກລ (Torino scale) ໂດຍໃນປັດຈຸບັນຈຳນວນດາວຫາງທ່ີຄ້ົນພົບຍັງຖືວ່າ
ໜ້ອຍກວ່າດາວເຄາະນ້ອຍຢູ່ຫຼາຍ,ເນື່ອງຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງດາວຫາງຢູ່ໄກກວ່າຫຼາຍໂດຍຈຳນວນດາວຫາງທີ່ເຂົ້າໃກ້



ໂລກຕາມເງື່ອນໄຂມີປະມານ94 ດວງ(ຂໍ້ມູນປີຄ.ສ2013 )ສ່ວນດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງມີຈຳນວນ
ຫຼາຍກວ່າເລັກໜ້ອຍ. ການປະເມີນຈຳນວນດາວຫາງທີ່ຢູ່ບໍລິເວນເມກອ໋ອດນັ້ນຄືພັນລ້ານດວງທຽບກັບຈຳນວນ
ດາວຫາງທີ່ຄົ້ນພົບໃນປະຈຸບັນຖືວ່າໜ້ອຍກວ່າຈົນທຽບບໍ່ໄດ້ ແລະ ເມື່ອປຽບທຽບຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖຶກຕຳຈາກ
ດາວຫາງນັ້ນໜ້ອຍກວ່າຖືກຕຳຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ. ທັງນີ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບເຕັກໂນໂລຊີໃນການສຳຫຼວດ, ສະເພາະການ
ກວດຈັບດາວຫາງນ້ັນເຮັດໄດ້ຍາກວ່າດາວເຄາະນ້ອຍຈ່ິງຕ້ອງມີການສຳຫຼວດຫຼາຍຂ້ຶນເພ່ືອທ່ີຈະຮູ້ຂ້ໍມູນທ່ີລະອຽດ
ເພື່ອວາງແຜນໃນການຈັດການຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຫຼືວາງແຜນຮັບມືໃນການທີ່ດາວຫາງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເປັນໄພອັນ
ຕະລາຍຕໍ່ໂລກເຊິ່ງອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນອະນາຄົດ.

ໃນປະຫວັດສາດຊົນຊາດທ່ີອາໄສຢູ່ເຂດສຸວັນນະພູມໄດ້ມີຄວາມເຊ່ືອກ່ຽວກັບຜີຟ້າຜີແຖນມາແຕ່ບູຮານ ເຊ່ິງ
ດາວຫາງກ່ໍແມ່ນໜ່ຶງໃນນ້ັນ. ໂດຍສະເພາະແຖວລຸ່ມແມ່ນ້ໍາເຈ້ົາພະຍາໄດ້ມີການບັນທຶກວ່າ ໃນສະໄໝພຣະນາລາຍ
ມະຫາລາດໄດ້ມີດາວຫາງໃຫຍ່ປະກົດຂຶ້ນໃຫ້ເຫັນໃນປີຄ.ສ1686ເຊິ່ງຜູ້ຄົ້ນພົບອາດຈະເປັນພະສອນສາສະໜາ
ຄີສ(ຄິດສະຕຽນ)ທ່ີເຄີຍຖວາຍກ້ອງສ່ອງດາວໃຫ້ແກ່ພຣະນາລາຍມະຫາລາດທ່ີພະຣາຊະວັງລົບບູລີແຕ່ຫັຼກຖານ
ກ່ຽວກັບດາວຫາງທີ່ປາກົດໃນປະເທດໄທກໍ່ໄດ້ຈາງຫາຍໄປ,ຈົນຮອດສະໄໝລັດຕະນະໂກສິນໃນລັດສະໄໝຂອງ
ພຣະບາດສົມເດັດພຣະຈອມເກ້ົາເຈ້ົາຢູ່ຫົວ ເຊ່ິງໄດ້ຮັບການເທີດພຣະກຽດ(ໄດ້ຮັບສາຍາ)ເປັນ"ພຣະບິດາແຫ່ງວິທະ
ຍາສາດຂອງໄທ"ໄດ້ມີບັນທຶກທີ່ກ່າວເຖິງການປາກົດຂອງດາວຫາງເຖິງສອງດວງ,ດວງທຳອິດຄືດາວຫາງໂດນາຕິ
(Donati) ເຊ່ິງເປັນດາວຫາງທ່ີຄົນອິຕາລີຊ່ືໂດນາຕິເປັນຜູ້ພົບຄ້ັງທຳອິດທ່ີເມືອງຟຣໍເຣັນໃນວັນທີ02ມິຖຸນາຄ.ສ
1858ຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າລະຫວ່າງກຸ່ມດາວສິງໂຕແລະກຸ່ມດາວປູ,ເຂ້ົາໃກ້ດວງອາທິດຫຼາຍທ່ີສຸດໃນວັນທີ30ກັນຍາ
ຄ.ສ1858 ໂດຍມີຮອບວຽນການໂຄຈອນອ້ອມດວງອາທິດ1.950ປີແລະເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປ່ົາທ່ົວໂລກເປັນເວ
ລາຫຼາຍເດືອນ.ສ່ວນດາວຫາງອີກດວງຄືດາວຫາງເທບບຸດ(Tebbutt)ປີຄ.ສ1861ເມ່ືອພຣະບາດສົມເດັດພຣະ
ຈອມເກົ້າເຈົ້າຢູ່ຫົວໄດ້ຊົງທອດພຣະເນດ(ເບິ່ງ)ແລ້ວ ຈຶ່ງຊົງພຣະກະລຸນາໃຫ້ອອກແຈ້ງປະກາດຂ່າວບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຄົນ
ແຕກຕື່ນຕົກໃຈໄວ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ,ດາວຫາງເທບບຸດຖືກຄົ້ນພົບໂດຍຈອນເທບບຸດ(John Tebbutt)  ເຂົ້າໃກ້
ດວງອາທິດລະຫວ່າງວັນທີ29-30 ມິຖຸນາຄ.ສ1861. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາການບັນທຶກກ່ຽວກັບວັດຖຸທ້ອງຟ້າຄື
ດາວຫາງກໍ່ບໍ່ປະກົດໃຫ້ເຫັນຈົນຮອດປີຄ.ສ1986ເຊິ່ງເປັນການກັບມາຂອງດາວຫາງຮັນເລອີກຄັ້ງ ເຊິ່ງຄັ້ງນີ້ໄດ້
ມີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານລ່ວງໜ້າຢ່າງໄວທັນການ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ຖ້າເບິ່ງດາວຫາງໃນປະເທດໄທຈຳນວນຫຼາຍ.
ຫັຼງຈາກການມາຢາມຂອງດາວຫາງຮັນເລ, ຄວາມຮູ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບດາວຫາງຂອງຄົນໄທກ່ໍໄດ້ພັດທະນາຂ້ຶນ
ຫຼາຍເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການມາຂອງດາວຫາງທີ່ສະຫວ່າງດວງອື່ນໆຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ມີຜູ້ຖ້າຊົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍອີກເຊັ່ນກັນ
ແລ້ວຫັຼງຈາກນ້ັນດາວຫາງທ່ີສະຫວ່າງທ່ີເບ່ິງເຫັນໄດ້ເທິງທ້ອງຟ້າປະເທດໄທຫືຼໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຄົນໄທປະ
ກອບດ້ວຍ:

12. ດາວຫາງປາກົດ ເທິງ ນ່ານ ຟ້າ   ເຂດສຸ ວັນນະ ພູມ(ໂດຍ ສະ ເພາະ ປະ ເທດ ໄທ)



ຮູບທີ 29 ດາວຫາງຮາຍະກູຕະເກະ(Hyakutake) 
(ຮູບໂດຍ Michael Jager, Erich Kolmhofer, Herbert Raab)
ໃນປີຄ.ສ1996ເຊິ່ງເຂົ້າໃກ້ດວງອາທິດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນວັນທີ26 
ມີນາຄ.ສ1996ໂດຍຢູ່ຫ່າງຈາກດວງອາທິດພຽງແຕ່0,1ຫົວ

ໜ່ວຍດາລາສາດຫຼືປະມານ15ລ້ານກິໂລແມັດ

ຮູບທ ີ30 ດາວຫາງ McNaught (C/2006 P1 McNaught) 
ເດືອນມັງກອນປີຄ.ສ2007 (ຮູບໂດຍ Gordon Garradd)

ຮູບທີ 31 ດາວຫາງ(Hele-Bobb)
(ຮູບໂດຍສະຣັນໂປຊຍະຈິນດາ)
ເມື່ອວັນທີ5ເມສາປີຄ.ສ1997
ເຊິ່ງມີຂະໜາດໃຫຍ່ແລະແຈ້ງສະ
ຫວ່າງກວ່າດາວຫາງຮັລເລເຖິງ

10ເທົ່າເມື່ອຢູ່ທີ່ໄລຍະຫ່າງຈາກ
ໂລກເທົ່າກັນ



ຮູບທ ີ32 ດາວຫາງ Machholz  (96P/Machholz) 
ເມື່ອເດືອນທັນວາປີຄ.ສ2004 

(ຮູບໂດຍພອນໄຊອະມອນສີຈັນ) 

ຮູບທ ີ33 ດາວຫາງໂຮມ (17 P/Holmes) 
ເມື່ອເດືອນຕຸລາປີຄ.ສ2007 

(ຮູບໂດຍສະຣັນໂປຊຍະຈິນດາ,ສຸພະເຣິກຄະຣຶຫານົນ,
ສິດທິພອນເດືອນຕະຄຸ,ສຸວະນິດວຸດທິສັງ)

ຮູບທີ 34 ດາວຫາງລູຫຼີນ(C/2007 N3 Lulin)
ເມື່ອປີຄ.ສ2009

(ຮູບໂດຍສະຣັນໂປຊຍະຈິນດາ)

ຮູບທີ 35 ດາວຫາງຮາຕີຼ (103P/Hartley)
ເມ່ືອປີ ຄ.ສ 2010

(ຮູບ ໂດຍ ສະ ຣັນ ໂປຊຍະຈິນດາ, ສຸ ພະ ເຣິກ ຄະ ຣຶ ຫາ ນົນ,
ສິດ ທິ ພອນ ເດືອນ ຕະ ຄຸ, ສຸ ວະ ນິດ ວຸດ ທິສ ັງ)



13. ດາວຫາງແຈ້ງສະຫວ່າງໃນປີ  ຄ.ສ 2013

ໃນແຕ່ລະປີມີການຄ້ົນພົບດາວຫາງຫຼາຍສິບດວງແຕ່ສ່ວນຫຼາຍດາວຫາງທ່ີມີຄວາມແຈ້ງໜ້ອຍຫືຼເປັນດາວຫາງທ່ີ
ຢູ່ອອກໄປໄກແລະຄາດຄະເນວ່າຈະບ່ໍເຂ້ົາມາໃກ້ດວງອາທິດຈົນເກີດຫາງຍາວພາດຜ່ານທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ.ແຕ່ໃນ
ຊ່ວງທ້າຍປີຄ.ສ 2012ໄດ້ມີການປະກາດການຄ້ົນພົບດາວຫາງທ່ີໜ້າສົນໃຈຢູ່ສອງດວງ,ເຊ່ິງເມ່ືອມັນເຂ້ົາມາໃກ້ດວງອາ
ທິດໃນໄລຍະທ່ີເໝາະສົມທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດເບ່ິງເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປ່ົາເຊ່ິງເຮົາເອ້ີນດາວຫາງນ້ີວ່າດາວຫາງແຈ້ງສະຫວ່າງ
ໃຫຍ່(Great comet).ດວງທຳອິດທ່ີມີການປະກາດອອກມາແມ່ນດາວຫາງແພນສະຕ້າ(C/2011 L4, PANSTARRS) 
ຖືກຄົ້ນພົບແຕ່ປີຄ.ສ2011ໂດຍກ້ອງໂທລະທັດແພນສະຕ້າ(Panstarrs telescope) ຕັ້ງແຕ່ຕອນທີ່ດາວຫາງດວງນີ້
ຢູ່ຫ່າງຈາກດວງອາທິດ7,9 ຫົວໜ່ວຍດາລາສາດ(AU)ຫຼື12 ຕື້ກິໂລແມັດແລະມີຄວາມສະຫວ່າງປາກົດພຽງ19
ເຊິ່ງເປັນລະດັບຄວາມສະຫວ່າງທີ່ໜ້ອຍຫຼາຍ ຈຶ່ງເອີ້ນໄດ້ວ່າຕ້ອງເບິ່ງເຫັນດ້ວຍກ້ອງໂທລະທັດຂະໜາດໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ,
ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປຈົນຄວາມສະຫວ່າງຂອງດາວຫາງແພນສະຕ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈະມີຄວາມແຈ້ງສະຫວ່າງປະກົດ13,5 ເທົ່າ
ນັ້ນ ເຊິ່ງເປັນລະດັບທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດ້ວຍກ້ອງໂທລະທັດຂະໜາດນ້ອຍຂອງນັກດາລາສາດສະໝັກຫຼີ້ນ ເຮັດໃຫ້
ເລ່ີມເປັນທ່ີສົນໃຈກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນວົງການນັກດາລາສາດ, ເນ່ືອງຈາກການຄາດຄະເນວ່າ ເມ່ືອມັນເຂ້ົາມາຢູ່ທ່ີຈຸດໃກ້ໆ
ດວງອາທິດຫຼາຍທີ່ສຸດ (Perihelion) ຄວາມສະຫວ່າງຂອງມັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ- 4 ເຊິ່ງແຈ້ງສະຫວ່າງເທົ່າກັນກັບດາວ
ສຸກ.

ເມື່ອເຂົ້າສູ່ປີຄ.ສ2013ໃນເດືອນມັງກອນເປັນທີ່ໜ້າສັງເກດວ່າຄວາມແຈ້ງສະຫວ່າງຂອງດາວຫາງແພນສະຕ້າ
ເລີ່ມຫຼຸດລົງຈາກ 1 ກາຍເປັນ2ຈົນຮອດທີ່ໄລຍະ3,6ຫົວໜ່ວຍດາລາສາດແສງສະຫວ່າງປາກົດຫຼຸດລົງຢູ່ທີ່ປະມານ
5,6 ເຊ່ິງເກືອບເຖິງຂີດຈຳກັດທ່ີບ່ໍສາມາດເບ່ິງເຫັນດ້ວຍຕາເປ່ົາໄດ້ ຈົນໃນທ່ີສຸດຈ່ຶງໄດ້ຄາດຄະເນວ່າຢູ່ໄກຈາກດວງອາທິດ
ທີ່ສຸດແສງສະຫວ່າງປາກົດຂອງມັນອາດຈະຫຼາຍຢູ່ທີ ່3,5ເທົ່ານັ້ນ.

ຮູບທີ 36 ດາວຫາງແພນສະຕ້າໃນວັນທີ10ມີນາຄ.ສ2013 ເຊິ່ງເປັນຊ່ວງທີ່ດາວຫາງເຂົ້າໃກ້ດວງອາທິດຫຼາຍທີ່ສຸດ
(ຮູບໂດຍສຸພະເຣິກຄະຣຶຫານົນ)



ຈົນເຖິງວັນທີ10ມີນາຄ.ສ2013ເຊິ່ງເປັນວັນທີ່ດາວຫາງເຂົ້າໃກ້ດວງອາທິດຫຼາຍ
ທີ່ສຸດຄວາມສະຫວ່າງປາກົດຂອງມັນຍັງຢູ່ປະມານ1 ເຊິ່ງຖ້າທຽບກັບດາວເຣີກເປັນດາວ
ເຣິກທີ່ຫາໄດ້ບໍ່ຍາກໃນຕອນກາງຄືນ,ແຕ່ສຳລັບດາວຫາງແພນສະຕ້ານັ້ນບໍ່ພຽງພໍເຖິງແມ່ນ
ວ່າຈະສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ເກືອບທຸກຈຸດຢູ່ໃນໂລກແຕ່ຕຳແໜ່ງຂອງມັນຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າ
ຫ່າງຈາກດວງອາທິດບໍ່ຫຼາຍປານໃດ,ຄວາມສະຫວ່າງປະກົດເທົ່າ1 ຈະຖືກກືນຫາຍໄປກັບ
ແສງອາທິດແລະບາງເທື່ອອາດຖືກປິດບັງຈາກຟ້າຄື້ມບໍລິເວນຂອບຟ້າຈົນເບິ່ງບໍ່ເຫັນດາວ
ຫາງແພນສະຕ້າທ່ີມາຈາກໝູ່ເມກອ໋ອດທ່ີຫ່າງອອກໄປ50.000 - 100.000 ຫົວໜ່ວຍດາລາ
ສາດຮອບວຽນມາຫາດາວເຄາະຊ້ັນໃນແຕ່ລະເທ່ືອຂອງມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາປະມານ106.000
ປີ.

ແລ້ວໃນຊ່ວງທ້າຍປີຄ.ສ2013ເປັນເວລາທີ່ດາວຫາງໄອຊອນທີ່ຖືກຈັບຕາເບິ່ງກໍ່ມາ
ເຖິງແລະຄາດຄະເນວ່າແສງສະຫວ່າງຂອງມັນຈະຫຼາຍເຖິງລະດັບທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້
ແມ່ນແຕ່ຕອນກາງເວັນ,ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມັນຖືກຈັດຢູ່ໃນດາວຫາງທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຫຼາຍທີ່
ສຸດຂອງປີນ້ີດາວຫາງໄອຊອນຖືກຄ້ົນພົບຕ້ັງແຕ່ປີຄ.ສ2011 ໂດຍນັກດາສາດສະໝັກຫ້ີຼນ
ຊື່ວ່າ"Vitali Nevski" ແລະ"Artyom Novichonok" ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຄງການເຄື່ອ
ຂ່າຍການເຝົ້າເບິ່ງທ້ອງຟ້າດ້ວຍກ້ອງໂທລະທັດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີຊື່ວ່າໂຄງການໄອຊອນ
(ISON: International Scientific Optical Network).ເຊ່ິງຕອນທ່ີຄ້ົນພົບເທ່ືອທໍາອິດ
ນັ້ນດາວຫາງໄອຊອນຢູ່ໄກກວ່າຕຳແໜ່ງດາວພະຫັດອອກໄປແລະມີແສງສະຫວ່າງໜ້ອຍ
ທີ່ສຸດແຕ່ຈາກການເຝົ້າຕິດຕາມເບິ່ງແລະຄຳນວນວົງໂຄຈອນຂອງມັນເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າໃນ
ວັນທີ28ພະຈິກຄ.ສ2013ມັນຈະເຂົ້າໃກ້ດວງອາທິດໂດຍຫ່າງຈາກຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງ
ດວງອາທິດປະມານ680.000ກິໂລແມັດ(ຈາກໂຕເລກອາດເປັນໄລຍະທາງທ່ີໄກຫຼາຍແຕ່
ຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະລະດັບລະບົບສຸລິຍະແລ້ວຖືວ່າໃກ້ຫຼາຍ.ລອງຈິນຕະນາການເຖິງຈຸດໂທດ
ເຊິ່ງເປັນຈຸດທີ່ມີໄວ້ສຳລັບວາງໝາກບານເພື່ອເຕະຈຸດໂທດ ຖ້າໃຫ້ໄລຍະລະຫວ່າງຈຸດໂທດ
ນີ້ກັບເສັ້ນປະຕູ ເປັນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງວົງໂຄຈອນຂອງດາວພຸດກັບຜິວຂອງດວງອາທິດ,
ໄລຍະໃກ້ທີ່ສຸດຂອງດາວຫາງໄອຊອນເກືອບຈະວາງຢູ່ໃກ້ເສັ້ນປະຕູເລີຍ). ດາວຫາງດວງນີ້
ຈ່ິງເປັນດາວຫາງເຂ້ົາໃກ້ດວງອາທິດ(Sungrazers)ດວງໜ່ຶງແລະເປັນອຸປະສັກໃນການເຝ້ົາ
ເບິ່ງດາວຫາງດວງນີ້ເພາະຖ້າໂຊກດີດາວຫາງດວງນີ້ລອດມາຈາກການຖືກດວງອາທິດເຜົາ
ໄໝ້ຫຼືແຕກເປັນປ່ຽງເພາະຖືກຄວາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງດວງອາທິດຈີກອອກເປັນກ້ອນ
ນ້ອຍໆເຮົາຈະເຫັນດາວຫາງດວງນີ້ພ້ອມກັບຫາງຂອງມັນພາດຍາວໄປຕາມທ້ອງຟ້າ.

ຫາກດາວຫາງໄອຊອນຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກການທຳລາຍລ້າງຈາກດວງອາທິດໄດ້ ມີການ
ປະເມີນຄວາມແຈ້ງສະຫວ່າງຂອງມັນເພ່ີມຂ້ຶນຈົນມີຄວາມສະຫວ່າງປາກົດຫຼາຍກວ່າດາວສຸກ
ເຖິງສີບເທ່ົາຫືຼຫຼາຍກວ່າຫືຼອາດແຈ້ງສະຫວ່າງເທ່ົາໆກັບເດືອນເຕັມດວງໃນຕອນກາງເວັນ
ຈະເບິ່ງເຫັນແສງຕັດກັບສີຟ້າຂອງທ້ອງຟ້າ ເຊິ່ງຖືວ່າໂຊກດີຫຼາຍເນື່ອງຈາກເປັນເວລາຫຼາຍປີ
ແລ້ວນັບຈາກການກັບມາຂອງດາວຫາງ McNaught (C/2006 P1)ໃນປີຄ.ສ2007 ເຊ່ິງ
ເປັນຊ່ວງທ່ີແຈ້ງທ່ີສຸດຂອງມັນສາມາດເບ່ິງເຫັນໄດ້ຢູ່ທາງເບ້ືອງທິດໃຕ້ຂອງທ້ອງຟ້າ, ແຕ່ດາວ
ຫາງໄອຊອນໃນຊ່ວງທ່ີແຈ້ງສະຫວ່າງທ່ີສຸດສາມາດເບ່ິງເຫັນໄດ້ທາງທິດເໜືອແລະທິດໃຕ້
ໂດຍຈະເລ່ີມເບ່ິງເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປ່ົາທາງທິດຕາເວັນອອກກ່ອນດວງອາທິດຈະຂ້ຶນໃນເດືອນ
ພະຈິກຮອດຕົ້ນເດືອນທັນວາ.



ຮູບທີ 37 ຮູບຈຳລອງສ້າງຈາກຊອບແວຄອມພິວເຕີໃນຂະນະທີ່ດາວຫາງໄອຊອນປະກົດເທິງທ້ອງຟ້າ
(ຮູບໂດຍ www.earthsky.org)

ນອກຈາກນີ້ໃນປີຄ.ສ2013 ຍັງມີດາວຫາງອີກສອງດວງທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາລະບົບສຸລິຍະຊັ້ນໃນນັ້ນຄືດາວຫາງເລມ
ມອນ(C/2012 F6 Lemmon)ແລະດາວຫາງເອັງເຄີ(2P/Encke) ແຕ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈສະເພາະໃນແວດວົງດາ
ລາສາດເທົ່ານັ້ນເນື່ອງຈາກແສງສະຫວ່າງບໍ່ຫຼາຍເທົ່າດາວຫາງໄອຊອນ ໂດຍດາວຫາງເລມມອນນັ້ນຖືກຄົ້ນພົບຕັ້ງແຕ່ປີ
ຄ.ສ2012 ມັນໄດ້ເຂົ້າມາໃກ້ດວງອາທິດຫຼາຍທີ່ສຸດວັນທ ີ23 ມີນາຄ.ສ2013ດ້ວຍຄວາມສະຫວ່າງປະກົດເທົ່າ6
ໃກ້ຄຽງກັບຂີດຈຳກັດທີ່ສາຍຕາມະນຸດສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ ແຕ່ຍັງສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດ້ວຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກ, ແຕ່ໜ້າ
ເສຍດາຍຄືມັນສາມາດເບ່ິງເຫັນໄດ້ສະເພາະຟ້າທິດໃຕ້ຂອງທ້ອງຟ້າເທ່ົານ້ັນ ແມ່ນວ່າມັນຈະຂ້າມເສ້ັນສູນສູດທ້ອງຟ້າໃນ
ວັນທີ20 ເມສາກໍ່ກາຍເປັນວັດຖຸທ້ອງຟ້າໃນຟ້າທິດເໜືອ,ໂດຍສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດ້ວຍກ້ອງໂທລະທັດຫຼືກ້ອງສ່ອງ
ທາງໄກຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍປະກົດຢູ່ໃກ້ກັບດາວເຣິກແກມມາເປກາຊີ (Gamma Pegasi)ໃນກຸ່ມດາວມ້າບິນ(Pegasus)
ທາງທິດຕາເວັນອອກກ່ອນຕາເວັນຂ້ຶນ.ສ່ວນດາວຫາງເອັງເຄີເຊ່ິງເປັນດາວຫາງຮອບວຽນສ້ັນການມາຂອງມັນໃນເທ່ືອ
ນີ້ນັບເປັນຄັ້ງທີ 62 ແລ້ວນັບແຕ່ປີຄ.ສ1814ທີ່ສາມາດຄຳນວນວົງໂຄຈອນຂອງມັນໄດ້ໂດຍນັກດາລາສາດປະເທດ
ເຢຍລະມັນ,ໂຢຮັນແຟຣັງເອັງເຄີ(Johann Franz Encke) ດ້ວຍຮອບວຽນການໂຄຈອນທີ່ມີໄລຍະເວລາພຽງແຕ່
3,3 ປີເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ມັນປາກົດໂຕໄດ້ຕະຫຼອດໃນລະບົບສຸລິຍະ,ໂດຍແສງສະຫວ່າງປະກົດຂອງມັນຢູ່ທ່ີປະມານ8 ເຊ່ິງ
ເປັນລະດັບທ່ີສາມາດເບ່ິງດ້ວຍກ້ອງໂທລະທັດໂດຍເສ້ັນທາງການເຄ່ືອນທ່ີຈະຢູ່ບໍລິເວນກຸ່ມດາວໝີໃຫຍ່(Ursa major)
ໄປຮອດກຸ່ມດາວສີງໂຕ (Leo) ໃນເດືອນຕຸລາ.



ດາວຫາງທີ່ໜ້າສົນໃຈສີ່ດວງ ແລະ ໜື່ງໃນນັ້ນຖືກຄາດຫວັງໃຫ້ເປັນດາວຫາງທີ່ຈະປາກົດຫາງຍາວທີ່ມີແສງສະ
ຫວ່າງເທິງທ້ອງຟ້າທ່ີສຸດໃນຮອບສີບປີນ້ັນພຽງພໍທ່ີຈະເອ້ີນປີຄ.ສ2013ວ່າປີແຫ່ງດາວຫາງ(2013 Year of Comets)
ແຕ່ໃນການສຶກສາແລະຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບດາວຫາງນັ້ນມັນມັກມີເລື່ອງໃຫ້ປະຫຼາດໃຈໄດ້ສະເໝີເພາະ
ໃນແຕ່ລະປີມີການຄົ້ນພົບດາວຫາງໃໝ່ໆຫຼາຍສີບດວງໂດຍກ້ອງໂທລະທັດອັດຕະໂນມັດຈາກ
ທົ່ວໂລກທີ່ເຝົ້າເບິ່ງທ້ອງຟ້າໃນແຕ່ລະຄ່ຳຄືນແທນມະນຸດ,ແຕ່ດາວຫາງຈະມີຄວາມສະຫວ່າງ
ໜ້ອຍແລະ ເກືອບທັງໝົດຍັງບໍ່ອາດຄາດເດົາການໂຄຈອນໄດ້ແຕ່ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງນັກດາລາສາດກໍ່ມີການ
ຄົ້ນພົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຄຳຖາມທີ່ຍັງເຫຼືອກໍ່ຄືໃນແຕ່ລະຄ່ຳຄືນຈະມີພວກມັນຈັກດວງທີ່ລໍຖ້າການຄົ້ນພົບ.

ຂຽນແລະຮຽບ ຮຽງ ໂດຍ
ທ່ານ ສິ ທິ ພອນ ເດືອນ ຕະ ຄຸ NARIT
ທ່ານ ຊະ ນະ ການ ສັນ ຕິ ຄຸ ນາ ພອນ NARIT
ທ່ານ ວະ ທັນ ນະ ແພດ ວົງ NARIT
ທ່ານ ພິ ສິ ທອນ ນິ ທິ ຍາ ນັນ NARIT

ແປແລະຮຽບ ຮຽງຄືນ ໂດຍ
ທ່ານ ມີ ຊາ ພົມ ມີ  ຫ້ອງ ການສະ ພາ ວິ ທະ ຍາ ສາດ ແຫ່ງ ຊາດ ລາວ(ຫ ສວ ຊ)

ທ່ານ ແສງ ເພັດ ສຸ ວັນ ນະ ລາດ ຫ ສວ ຊ

ທ່ານ ພາ ນຸ ພົງ ສິ ດທິ ວົງ ຫ ສວ ຊ

ທ່ານ ລັດ ຖະ ກອນ ພິ ລາ ວົງ ຫ ສວ ຊ

ກວດ ແກ້ ຄຳ ສັບ ໂດຍ
ທ່ານ ຮ.ສ ໄພ ວັນ ປັດ ຖາ   ອາ ຈານ ພາກ ຟີ ຊິກ ສາດ, ຄະ ນະ ວິ ທະ ຍາ ສາດ ທຳ 

 ມະ ຊາດ, ມະ ຫ າ ວິ ທະ ຍາ ໄລ ແຫ່ງຊາດ ລາວ



ຄະ ນະ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ຝ່າຍ ລາວ
ທ່ານ ນາງ ແກ້ວ ໄພ ວັນ ດວງ ສະ ຫວັນ        ຫົວ ໜ້າຫ້ອງ ການສະ ພາ ວິ ທະ ຍາ ສາດ ແຫ່ງ ຊາດ ລາວ (ຫ ສວ ຊ)

ທ່ານ ສົມ ສັກ ອາ ລຸນ ສະ ຫວັດ      ຫົ ວ ໜ້າ ພະ ແນກ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວ ສານ ແລະ ຖ່າຍ ທອດ ການ ຄົ້ນ ຄວ້າ, ຫ ສວ ຊ

ຄະ ນະ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ຝ່າຍ ໄທ
ທ່ານ ດ ຣ ສະ ຣັນ ໂປຊຍະຈິນດາ            ຜູ້ ອຳ ນວຍ ການ ສະ ຖາ ບັນ ວິ ໄຈ ດາ ລາ ສາດ ແຫ່ງ ຊາດ ໄທ (NARIT)

ທ່ານ ວິ ຊານ ອິນ ສິ ຣິ              ຜູ້ ອຳ ນວຍ ການ ກຸ່ມ ງານ ວິ ເທດ ສຳ ພັນ (NARIT)




