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2 ดาวหาง   COMET

 บริวารขนาดเลก็ประเภทหนึง่ของดวงอาทิตย์ ท่ีประกอบไปด้วยสารประกอบระเหิดงา่ย ในสภาพ
เยือกแข็งและฝุ่ น ทําให้พวกมนัมกัถกูเรียกวา่ “ก้อนนํา้แข็งสกปรก” (Dirty snowball) เป็นเศษซากท่ีอดุม
ไปด้วยนํา้แข็งท่ีหลงเหลอืจากการกําเนิดของดาวเคราะห์ เม่ือประมาณ 4.5 พนัล้านปีท่ีแล้ว เป็นวตัถท่ีุมา
จากตําแหนง่ท่ีเลยวงโคจรของดาวพลโูตออกไป และใช้เวลาหลายปีในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ เม่ือมนั
เข้ามาในระบบสริุยะชัน้ใน จะปรากฏเป็นดาวสวา่งท่ีมีหางพาดผ่านท้องฟ้าในยามค่ําคืน เราเรียกวตัถุ
ท้องฟ้านีว้า่ “ดาวหาง” (Comet)

 ดาวหางที่ปรากฏบนท้องฟ้ามีองค์ประกอบที่สาํคัญคือ
 2.1 นิวเคลียส (Nucleus) คือ ใจกลางของดาวหาง เป็นของแข็งขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางหลาย 
กิโลเมตร ซึง่ไมส่ามารถสงัเกตเหน็ได้ แม้จะสงัเกตผา่นกล้องโทรทรรศน์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุก็ตามเน่ืองจาก 
ดาวหางสว่นใหญ่อยูไ่กลจากดวงอาทิตย์และโลกมาก
 2.2 โคมา (Coma) คือ ชัน้ท่ีห่อหุ่มนิวเคลียส ปรากฏขึน้ตอนท่ีดาวหางเคล่ือนท่ีเข้ามาในระบบ
สริุยะชัน้ใน โคมาซึง่ประกอบด้วยฝุ่ นและก๊าซ และพุง่ออกมาเม่ือได้รับรังสจีากดวงอาทิตย์
 องค์ประกอบทางเคมีของชัน้โคมา สว่นใหญ่เป็น ไอนํา้และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แตก็่มีคาร์บอน,
ไฮโดรเจน และไนโตรเจนอยูบ้่าง ซึง่ชัน้โคมาของดาวหางบางดวงเม่ือได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ จะปรากฏ
แสงเรืองสเีขียวของไซยาโนเจน (CN) และโมเลกลุของก๊าซคาร์บอน (C2) ปรากฏการณ์ดงักลา่ว เรียกวา่ 
“Resonant Fluorescence” (กระบวนการเรืองแสงจากอะตอมหรือโมเลกลุ โดยแสงท่ีปลอ่ยออกมาจะมี
ความยาวคล่ืนเดียวกนักบัแสงท่ีอะตอมหรือโมเลกลุดงักลา่วดดูกลนื)

ดาวหาง

1. ลักษณะทางกายภาพ

รูปที่ 1 ดาวหาง Holme ที่โคจรเขามาในระบบสุริยะชั้นใน เม่ือป ค.ศ. 2007 ช้ันโคมาที่ขยายออกจนมีขนาดใหญมาก
ทําใหดาวหางดวงนี้สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา (ภาพโดย ดร.ศรัณย โปษยะจินดา)
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 แหล่งกําเนิดของดาวหางนัน้มีความสมัพนัธ์กบัคาบการโคจรมนัเอง ดาวหางถกูแบ่งออกเป็นสอง
ประเภทคือ “ดาวหางคาบสัน้” (Short-Period Comet) ซึง่มีคาบการโคจร น้อยกวา่ 200 ปีและ “ดาวหาง
คาบยาว” (Long-Period Comet) มีคาบการโคจรเกิน 200 ปี ทัง้สองประเภทสมัพนัธ์กบัแหลง่กําเนิด
และลกัษณะเฉพาะทางกายภาพของดาวหางดงันี ้
  2.1 ดาวหางคาบสัน้ มีแหลง่ท่ีมาจากแถบไคเปอร์1 (Kuiper Belt) มีลกัษณะเฉพาะดงันี ้
   อยูห่า่งจากดวงอาทิตย์ประมาณ 35–1,000 หนว่ยดาราศาสตร์ (เลยวงโคจรดาวเนปจนูออกไป)
   นกัวิทยาศาสตร์คาดการณ์วา่แถบไคเปอร์นีมี้นิวเคลยีสของดาวหางขนาดใหญ่
   (ขนาดนิวเคลยีสของดาวหางเกิน 100 กิโลเมตร) ประมาณ 100,000 ดวง
   วตัถขุนาดใหญ่และดาวหางในแถบไคเปอร์มีทิศทางการโคจรและระนาบของวงโคจร ใกล้เคียง
   กบัระนาบวงโคจรของดาวเคราะห์ในระดบัหนึง่
   วตัถขุนาดใหญ่และดาวหางในแถบไคเปอร์ ก่อตวักําเนิดขึน้มาในบริเวณนี ้
   พืน้ผิวของดาวหางในบริเวณนีป้กคลมุไปด้วยสารประกอบคาร์บอนท่ีมีสคีลํา้
   วตัถขุนาดใหญ่และดาวหางในแถบไคเปอร์หลายดวง มีการโคจรท่ีเกิดกําธร (Orbital Resonance)
   กบัดาวเนปจนู
   ดาวพลโูตและอีริสอาจจะเป็นวตัถท่ีุมีขนาดใหญ่อนัดบัต้นๆ ในกลุม่วตัถแุถบเข็มขดัไคเปอร์นี ้
 2.2 ดาวหางคาบยาว มีแหลง่ท่ีมาจากเมฆออร์ต2 (Oort Cloud)
   เมฆออร์ต อยูห่า่งจากดวงอาทิตย์ออกไปจากแถบไคเปอร์ถงึระยะประมาณ 50,000 หนว่ย
   ดาราศาสตร์
   นกัดาราศาสตร์คาดการณ์วา่เมฆออร์ตมีดาวหางเป็นจํานวนมากถงึนบัพนัล้านดวง
   ดาวหางในเมฆออร์ตนี ้แต่เดิมก่อตวับริเวณวงโคจรของดาวเคราะห์ก๊าซ (Jovian planets-
   ดาวพฤหสับดี, ดาวเสาร์, ดาวยเูรนสั และดาวเนปจนู) ก่อนถกูแรงโน้มถ่วงจากดาวเคราะห์
   เหลา่นีเ้หว่ียงไปอยูบ่ริเวณเมฆออร์ตในปัจจบุนั (ดาวหางคาบยาวก็โดนแรงโน้มถ่วงจากดาว
   เคราะห์ก๊าซรบกวนให้พลดัจากเมฆออร์ตโคจรเข้ามาในระบบสริุยะชัน้ในได้เชน่กนั) ดาวหาง
   ในเมฆออร์ตจะโคจรรอบดวงอาทิตย์แบบไร้ระเบียบมากกวา่ดาวหางในแถบไคเปอร์
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2. แหลงกําเนิดของดาวหางและวงโคจร

1แถบไคเปอร์ (Kuiper Belt) บริเวณด้านนอกของระบบสริุยะ โดยอยูห่า่งจากดวงอาทิตย์ 35-1,000 หนว่ยดาราศาสตร์
2เมฆออร์ต ทรงกลมท่ีล้อมรอบระบบสริุยะทัง้หมดไว้ มีขนาดรัศมี ประมาณ 1 ปีแสง
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 พิจารณาองค์ประกอบของสิ่งท่ีเป็นหางของดาวหาง สามารถจําแนกหางของมันออกได้เป็น 2 
ประเภท คือ
 3.1 หางฝุ่น (Dust Tail) เป็นหางท่ีเหน็สวา่งโดดเดน่ท่ีสดุ เกิดจากอนภุาคฝุ่ นขนาดเลก็ท่ีพุง่ออกมา
จากนิวเคลยีสระเหิดออก แล้วถกูผลกัออกไปโดย “ความดนัของการแผรั่งส”ี (Radiation Pressure – แรงดนั 
ท่ีเกิดจากการปะทะกบัโฟตอนของแสง) จากดวงอาทิตย์ ฝุ่ นเหลา่นีส้ามารถสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์
ได้ดี จงึปรากฏเป็นทางโค้งสวา่งให้เหน็ตามแนวทิศทางของวงโคจร และเน่ืองจากการท่ีอนภุาคฝุ่ นถกูผลกั 
ไปได้ยากกวา่อนภุาคไอออน อะตอมหรือโมเลกลุ ทําให้หางฝุ่ นปรากฏโค้งเบนเข้าหาเส้นทางการเคล่ือนท่ี
ของดาวหาง หากโลกเคล่ือนผา่นเข้าไปในหางฝุ่ นนี ้อนภุาคฝุ่ นในหางก็จะเข้าสูบ่รรยากาศชัน้บนของโลก 
เกิดการเผาไหม้กลายเป็นดาวตก
 3.2 หางไอออน (Ion Tail) มกัมีความยาวมากกวา่หางฝุ่ นมาก อาจมีความยาวหลายร้อยกิโลเมตร 
แต่มักจะสว่างน้อยกว่าหางฝุ่ น ซึ่งหางไอออนเกิดขึน้จากก๊าชบริเวณหางของดาวหางท่ีเรืองแสงขึน้ 
เน่ืองจากได้รับพลงังานลมสริุยะ หางไอออนจงึมีทิศทางชีอ้อกจากดวงอาทิตย์อย่างชดัเจน หางไอออน 
บางทีก็เรียกวา่ “หางก๊าซ” หรือ “หางพลาสมา” ไอออนในหางชนิดนีส้ว่นใหญ่เป็นไอออนประจบุวกของ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO+) ท่ีมีคณุสมบตักิระเจิงแสงสฟ้ีาได้ดีกวา่แสงสแีดง ทําให้เม่ือถ่ายภาพดาวหาง
ปรากฏหางไอออนท่ีมีสฟ้ีา (มองเหน็ด้วยตาเปลา่ได้ยากเน่ืองจากความสวา่งน้อย) นอกจากนี ้กระแสของ
ลมสริุยะท่ีไมส่ม่ําเสมอยงัทําให้หางไอออนมีการแกวง่ เกิด “ปม” ของหาง หรือทําให้หางเกิดการแยกขาด
ออกจากกนัชัว่คราว ปรากฏการณ์เชน่นีพ้บได้ในหางไอออนเทา่นัน้ ซึง่จะมีลกัษณะปรากฏท่ีมีรูปร่างแคบ 
จางและเหยียดตรง

3. ประเภทหางของดาวหาง

รูปที่ 2 แผนภาพแสดงแหลงที่มาของดาวหางทั้ง 2 แหลง ไดแก แถบไคเปอรและเมฆออรต 
(ภาพโดย www.cfa.harvard.edu)
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 หางของดาวหางจากลกัษณะท่ีปรากฏบนท้องฟ้ามีหลากหลายรูปแบบด้วยกนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัปัจจยั
หลายประการ ไมว่า่จะเป็น วงโคจร ความเร็ว องค์ประกอบทางเคมี สภาพทางธรณีวิทยา ลมสริุยะ ฯลฯ 
ซึง่เป็นคณุสมบตัเิฉพาะของดาวหางแตล่ะดวง ไมมี่หลกัการท่ีแนน่อน รูปร่างตา่งๆ ทัง้หมด เป็นผลมาจาก
มมุมองของผู้สงัเกตบนโลก ในชว่งเวลาท่ีตา่งกนั ดาวหางดวงหนึง่อาจจะมีหลากหลายรูปร่างให้สงัเกต คือ

4. ลักษณะของดาวหาง

รูปที่ 3 เปรียบเทียบลักษณะภายนอกซึ่งแสดงความแตกตางระหวางหางฝุน และหางกาซ
(ภาพจาก www.jpl.nasa.gov)

หางฝุน (Dust Tail)

หางไอออน (Ion Tail)
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 4.2 Fan-shaped tail เป็นรูปร่างท่ีมีการกระจายตวัของทัง้สองหางตอ่เน่ืองจนเป็นรูปพดัโดยทิศทาง
ความเร็วและทิศทางของลมสริุยะมาบรรจบกนัจนไมส่ามารถแยกเป็นสองหางได้

รปูที ่5 (ซาย) ดาวหาง Panstarrs (C/2011 L4) วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ ค.ศ. 2013 (ภาพโดย Ignacio Diaz Bobillo)
(ขวา) ดาวหาง Lemmon (C/2012 F6) วันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 (ภาพโดย APOD)

รูปที่ 4 ดาวหาง Hartley 2 และกระจุกดาวคู ในชวงเดือนตุลาคม ค.ศ. 2010
(ภาพโดย ศรัณย โปษยะจินดา, ศุภฤกษ คฤหานนท, สิทธิพร เดือนตะคุ, สุวนิตย วุฒิสังข)

6 ดาวหาง   COMET

 4.1 Coma tail เป็นลกัษณะของดาวหางท่ีมีก๊าซฟุ้ งกระจายอยูร่อบๆ หวัดาวหาง เน่ืองจากดาวหาง
อยูไ่กลมาก (5 หนว่ยดาราศาสตร์) และกําลงัของลมสริุยะสง่ผลน้อยมาก จงึทําให้หางก๊าซหดสัน้ลง
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รูปที่ 7 ดาวหางเฮล-บอพพ (Comet C/1995 O1 (Hale-Bopp)) ณ บริเวณยอด
ดอยอินทนนท ในวันที่ 5 เมษายน ค.ศ. 1997 (ภาพโดย ศรัณย โปษยะจินดา)

รูปที่ 6 ดาวหาง Panstarrs (C/2011 L4) วันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2013
(ภาพโดย Gran Strand)

 4.3 Broad tail เป็นลกัษณะของการกระจายหางฝุ่ นออกมาคล้ายรูปพดัแตเ่ป็นมมุท่ีกว้างขึน้มาก

 4.4 Straight tail รูปร่างแบบนีพ้บบอ่ยท่ีสดุ เป็นผลจากทัง้ลมสริุยะและฝุ่ นในหวัดาวหาง อยูใ่นทิศ
ทางเดียวกนั จงึทําให้หางทัง้สองยาวเป็นเส้นตรง

7COMET   ดาวหาง
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 4.5 Antitail เป็นมมุมองจากผู้สงัเกตท่ีเหน็วา่หางฝุ่ นกบัหางก๊าซอยูต่รงกนัข้าม โดย Antitail นีเ้กิด
จากหางฝุ่ นตามวงโคจรดาวหางและหางก๊าซออกจากหวัดาวหางในทิศตรงข้ามกบัดวงอาทิตย์

รูปที่ 8 (ซาย) ดาวหาง Garradd (C/2009 P1) วันที่ 18 กุมภาพันธ ค.ศ. 2012
(ขวา) แสดงมุมมองที่ผูสังเกตเห็นจากโลก เม่ือดาวหางโคจรอยูระหวางโลกกับดวงอาทิตย

 นบัตัง้แตปี่ ค.ศ. 1994 ระบบการตัง้ช่ือดาวหางแบบเดิมนัน้ จะมีการตัง้ช่ือชัว่คราวเม่ือดาวหางถกู
ค้นพบ โดยมีตวัเลขปี ค.ศ. นําหน้า ตามด้วยพยญัชนะภาษาองักฤษตวัเลก็ เพ่ือบง่ชีว้า่ดาวหางดวงนัน้ถกู
ค้นพบเป็นลาํดบัท่ีเทา่ไหร่ในปีนัน้ เชน่ ดาวหาง Bennett มีช่ือชัว่คราววา่ 1969i เพราะเป็นดาวหางท่ีถกู
ค้นพบเป็นลาํดบั 9 ในปี ค.ศ. 1969

 นอกจากนี ้ในชว่งเวลาเดียวกนั ยงัมีการตัง้ช่ือทางการของดาวหางโดยอาศยัเวลาท่ีดาวหางดวงนัน้
เคลื่อนผ่านตําแหน่งท่ีเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากท่ีสุดในวงโคจร (Perihelion) ว่าเป็นดาวหางลําดบัท่ี
เทา่ไหร่ของปีท่ีผา่นจดุนี ้โดยตวัเลขลาํดบัหลงัปีจะเป็นตวัเลขโรมนั (เชน่ ดาวหาง Bennett ท่ีมีช่ือชัว่คราว
เป็น 1969i ได้ช่ือทางการวา่ 1970II เพราะเป็นดาวหางท่ีผา่นจดุ Perihelion เป็นดวงท่ี 2 ของปี ค.ศ. 1970)

 ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2003 ระบบการตัง้ช่ือของดาวหางได้ถกูปรับปรุงให้เป็นระเบียบมากขึน้จาก
ทางสหพนัธ์ดาราศาสตร์สากล (International Astronomical Union - IAU) ซึง่ระบบการตัง้ช่ือดงักลา่ว
ถกูนํามาประยกุต์ใช้กบัดาวเคราะห์น้อยด้วย โดยในชว่งท่ีดาวหางถกูค้นพบทนัใดนัน้ จะได้รับช่ือทางการ
โดยมีอกัษรนําหน้าตามกรณีของดาวหาง ปี ค.ศ. ท่ีค้นพบ ตามด้วยพยญัชนะภาษาองักฤษตวัใหญ่และ
ตวัเลข

5. การตั้งชื่อดาวหาง
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 สาํหรับอักษรตวัหน้าของช่ือทางการของดาวหาง จะแบ่งตามกรณีต่างๆ ดงันี ้
 P/ : ใช้ในกรณีของดาวหางมีคาบ (Periodic comet) ซึง่เป็นดาวหางท่ีใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์
ครบรอบไมถ่งึ 200 ปี หรืออาจจะมากกวา่ 200 ปีก็ได้ แตต้่องได้รับการยืนยนัถงึหลกัฐานการสงัเกตการณ์
ดาวหางดวงนัน้ ในชว่งท่ีเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากกวา่ 1 รอบ
ตวัอยา่งของดาวหางท่ีมี P/ นําหน้าช่ือ
  ดาวหางฮลัเลย์ (1P/Halley) ซึง่เป็นดาวหางดวงแรกท่ีได้รับการยืนยนัวา่เป็นดาวหางมีคาบ
  ดาวหาง 160พี/ลเินีย (160P/LINEAR)

 C/ : ใช้สําหรับดาวหางคาบยาวมาก (Non-periodic comet) ซึ่งเป็นดาวหางใช้เวลาโคจรรอบ
ดวงอาทิตย์ครบรอบตัง้แต ่200 ปีขึน้ไป แตไ่มมี่หลกัฐานยืนยนัการสงัเกตการณ์ดาวหางดวงนัน้ ในชว่งท่ี
เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากกวา่ 1 รอบ หรือเป็นดาวหางท่ีโคจรเข้ามาในระบบสริุยะชัน้ในเพียงครัง้เดียวก่อน
มุง่หน้าออกนอกระบบสริุยะไปเลย
ตวัอยา่งของดาวหางท่ีมี C/ นําหน้าช่ือ
  ดาวหาง C/1996 B2 (Hyakutake)
  ดาวหาง C/2006 P1 (McNaught)

 X/ : ใช้สาํหรับดาวหางท่ีปรากฏในบนัทกึทางประวตัศิาสตร์ ท่ีไมส่ามารถคํานวณวงโคจรของมนัได้
ตวัอยา่งของดาวหางท่ีมี X/ นําหน้าช่ือ
  ดาวหาง X/1106 C1
  ดาวหาง X/1872 X1

 D/ : ใช้สําหรับดาวหางมีคาบท่ีสลายตวัไปแล้ว หรือดาวหางมีคาบท่ีคาดการณ์ว่าสญูหายไปแล้ว
ตวัอยา่งของดาวหางท่ีมี D/ นําหน้าช่ือ
  3D/Biela นิวเคลยีสของดาวหางดวงนีแ้ตกตวัออกเป็นชิน้เลก็ชิน้น้อยใน ปี ค.ศ. 1852 หลงัจากนัน้
  ก็ไมป่รากฏอีกเลย
  ช่ือเตม็ของดาวหาง Shoemaker-Levy 9: D/1993 F2 (Shoemaker-Levy)

 A/ : ใช้สาํหรับวตัถท่ีุเคยถกูนบัเป็นดาวหาง แตภ่ายหลงัถกูจดัสถานะใหมก่ลายเป็นดาวเคราะห์น้อย
แทนพยญัชนะตวัใหญ่ท่ีตามหลงัเลขปีท่ีค้นพบ (เรียงตามลําดบัพยญัชนะในภาษาองักฤษ แต่ไม่รวม
ตวั I และ Z) จะบง่ชีว้า่ดาวหางดวงนัน้ถกูค้นพบในชว่ง 15 วนั ในชว่งคร่ึงเดือนใดของปี สว่นตวัเลขท่ีตาม
หลงัพยญัชนะแสดงวา่ดาวหางถกูค้นพบเป็นลาํดบัท่ีเทา่ไหร่ของชว่งคร่ึงเดือนนัน้
  A/2010 AJ (Stewart)

ลักษณะของช่ือดาวหาง

 ช่ือทางการ ตวัอยา่งเชน่ C/1995 O1 โดย C/ แสดงวา่เป็นดาวหางไมมี่คาบ 1995 O1 แสดงวา่เป็น
ดาวหางท่ีถกูค้นพบเป็นในลาํดบัท่ี 1 ในชว่งคร่ึงเดือนหลงัของเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1995

 ช่ือสามญั ตวัอยา่งเชน่ Hale-Bopp ช่ือของดาวหางท่ีตัง้ตามผู้ ค้นพบทัง้สองคน ซึง่โดยทัว่ไปแล้ว 
มกัใช้แตช่ื่อสามญั (เชน่ ตามขา่วดาราศาสตร์ในสือ่)
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 สาํหรับความสวา่งปรากฏหรือแมกนิจดู (Magnitude) ของดาวหาง จะอาศยัอนัดบัความสวา่งของ
ดาวฤกษ์เป็นสิ่งเปรียบเทียบ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดาวฤกษ์ท่ีทราบความสว่างปรากฏ แล้วปรับ
เลนส์ใกล้ตา (Eyepiece) ของกล้อง เพ่ือให้ภาพดาวฤกษ์ในกล้องไม่เป็นจุด แต่เป็นดวงพร่าๆ คล้าย
ดาวหาง ความสวา่งปรากฏเป็นตวัเลขท่ีบอกให้ทราบวา่ เราจะสามารถมองเหน็ดาวด้วยตาเปลา่ได้หรือ
ไม ่ โดยมีหลกัวา่ ดาวท่ีความสวา่งปรากฏเป็นตวัเลขน้อยๆ สวา่งกวา่ดาวท่ีมีความสวา่งปรากฏท่ีเป็นตวั
เลขมากๆ และดาวริบหร่ีท่ีสดุ ท่ีพอมองเหน็ได้ด้วยตาเปลา่ในสภาพท้องฟ้ากลางคืน ท่ีปลอดโปร่ง แจม่ใส 
ไร้เมฆ ปราศจากแสงไฟและแสงจนัทร์รบกวน จะมีความสวา่งปรากฏ 6 ดาวท่ีเราเหน็สวา่งมากๆ บนฟ้า 
เชน่ ดาวศกุร์เม่ือสวา่งท่ีสดุ จะมีความสวา่งปรากฏ -4.5 ดวงจนัทร์ในวนัเพญ็มีความสวา่งปรากฏ -12.6 
และดวงอาทิตย์มีความสวา่งปรากฏ -26.8 ดงันัน้ ดาวหางท่ีจะเห็นได้ด้วยตาเปลา่จงึต้องมีความสวา่ง
ปรากฏเป็นตวัเลขน้อยๆ หรือเป็นลบ
 การประมาณอนัดบัความสว่างปรากฏของดาวหางนัน้ จะวดัแสงท่ีส่วนกลางของหวัดาวหาง และ
เปรียบเทียบกบัดาวฤกษ์ท่ีมีคา่ความสวา่งปรากฏท่ีแนน่อน โดยมีวิธีการดงันี ้
 1. VSS (Vsekhsvyatskij-Steavenson-Sidgwick) เป็นวิธีท่ีใช้สาํหรับหวัดาวหางท่ีไมส่วา่ง เปรียบ
เทียบการโฟกสัภาพดาวหางให้ชดั แล้วเบลอภาพดาวฤกษ์ให้มีขนาดเท่ากบัหวัดาวหาง โดยให้มีความ
สวา่งท่ีเทา่กนั

6. ความสวางของดาวหาง

 ตัง้แตเ่ข้าสูย่คุอวกาศและเร่ิมมีโครงการเฝ้าสาํรวจท้องฟ้าโดยเฉพาะ จํานวนของดาวหางท่ีถกูค้นพบ
โดยยานอวกาศ หรือกล้องโทรทรรศน์ภาคพืน้ดนิขนาดใหญ่ก็เพ่ิมขึน้ ทําให้ดาวหางท่ีมีช่ือตามยานอวกาศ
หรือกล้องโทรทรรศน์เหลา่นีมี้เป็นจํานวนมาก เชน่ กรณีดาวหางท่ีค้นพบจากยานอวกาศ โซโฮ (SOHO) 
หรือกล้องโทรทรรศน์ในโครงการ LINEAR (โครงการห้องปฏิบตักิารวิจยัดาวเคราะห์น้อยใกล้โลกลนิคอล์น)
ซึง่ในบางครัง้ ก็มีการใสต่วัเลขเพ่ือแสดงลําดบัของดาวหางท่ียานอวกาศหรือกล้องโทรทรรศน์นัน้ค้นพบ 
ตามหลงัช่ือสามญัของดาวหาง เชน่ LINEAR 43 (ช่ืออยา่งเป็นทางการ คือ 160P/LINEAR)

National Astronomical Research Institute of Thailand
(Public Organization) NARIT



11COMET   ดาวหาง

 2. VBM (Van Biesbroeck-Bobrovnikoff-Meisel) เป็นวิธีมาตรฐานอยา่งงา่ย สาํหรับหวัดาวหาง
ขนาดเลก็ ผู้สงัเกตต้องเบลอภาพทัง้ดาวหางและดาวฤกษ์จนมีขนาดเทา่กนั แตผ่ลท่ีได้ความสวา่งจะน้อย
มาก ไมค่วรใช้กบัดาวหางทัว่ไป

รูปที่ 10 ดาวหางไอซอน ขณะอยูไกลจากระบบสุริยะชั้นใน มีความสวางนอยมาก ซึ่ง
สามารถใชวิธีการประมาณ VBM ได
(ภาพโดย NASA/JPL-Caltech/UMD (Tony Farnham))

รูปที่ 9 ดาวหางไอซอน (ison C/2012 S1) ใชวิธีเปรียบเทียบความสวางกับดาวใกลเคียงโดยภาพดานซาย คือ ภาพดาวหางปกติ 
สวนภาพขวา คือ ทําการปรับโฟกัสใหดาวใกลเคียงมีขนาดใกลเคียงกับดาวหางแลวทําการวัดความสวางกอนนํามาเปรียบเทียบกับ
ดาวหาง (ภาพโดย http://ssonblog.sierrastars.com/?cat=1)



12 ดาวหาง   COMET

 3. Modified Out เป็นการประยกุต์ทัง้สองวิธีด้วยกนั การทําเบลอภาพจะบง่บอกถึงความสวา่งท่ี
พืน้ผิวของดาวหาง โดยใช้ดาวหางกบัดาวฤกษ์หลายๆ ดวง เพ่ือให้คา่ความสวา่งปรากฏถกูต้องท่ีสดุ

รูปที่ 11 การประมาณการความสวางของดาวหาง ikeya-zhang C/2002 C1
(ภาพโดย http://spaceguard.rm.iasf.cnr.it)

7. เปาหมายของการศึกษาดาวหาง

Nat i ona l  As t ronom ica l  Resea rch  I ns t i t u t e  o f  Tha i l and  (Pub l i c  O rgan i za t i on )

 การค้นคว้าเก่ียวกบับริวารขนาดเล็กของระบบสริุยะปัจจุบนัมุ่งไปยงัเป้าหมาย สํารวจประชากร 
การคํานวณวงโคจรลว่งหน้าและองค์ประกอบของวตัถใุนกลุม่นี ้ เน่ืองจากมีความตระหนกัดีถึงโอกาสท่ี
เป็นไปได้ท่ีวตัถเุหลา่นีจ้ะพุง่เข้าชนโลก การรู้จกัพวกมนัให้มากท่ีสดุ โดยมีนยัท่ีจะเตรียมตวัรับมือการมา
เยือนของพวกมนัในอนาคต และการท่ีทราบอายแุละแหลง่กําเนิดของพวกมนัทําให้เราทราบวา่ วตัถเุหลา่นี ้
กําเนิดขึน้มาในชว่งต้นของการก่อตวัของระบบสริุยะ พวกมนัเป็นสกัขีพยานในชว่งเวลาท่ีระบบสริุยะเร่ิมต้น
การตอบคําถามเร่ืองความเป็นไปของระบบสริุยะในปัจจบุนั อาจต้องพึง่หลกัฐานจากพวกมนัก็เป็นได้
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รูปที่ 12 ดาวหางไมใชแคกอนหินหิมะสกปรกธรรมดา ท่ีมีกาซท่ีพวยพุงจากดาวหาง หรือไมเพียงแตไฮโดรคารบอนที่เกินคาด
แตพวกมันยังมีโมเลกุลของนํ้าดวย (ภาพโดย NASA/JPL-Caltech)

 คําตอบของทฤษฏีนีห้าได้จากการเปรียบเทียบโมเลกลุของนํา้ท่ีพบบนดาวหางและนํา้ในมหาสมทุร 
โดยเปรียบเทียบอตัราสว่นของนํา้ท่ีเกิดจากอะตอมของดวิเทอเรียม (เป็นไอโซโทป ของไฮโดรเจน) ซึง่เรียก
วา่ “นํา้แบบหนกั” (Heavy water) กบันํา้ปกตซิึง่เกิดจากไฮโดรเจน จากข้อมลูท่ีได้ทําการวดัคา่อตัราสว่น
เดียวกนันีบ้นนํา้ในดาวหาง ฮาร์ตลย์ี-2 (Comet Hartley 2) และพบวา่มนัมีอตัราสว่นใกล้เคียงกนัมาก คือ 
ดวิเทอเรียมประมาณ 1,610 อะตอมใน 10 ล้านสว่น ซึง่ถือวา่มีความใกล้เคียงกนัมาก เพราะนํา้บนโลกจะ
มีอตัราสว่นดวิทีเรียมอะตอมประมาณ 1,558 ในไฮโดรเจน 10 ล้านสว่น

 นอกจากการกําเนิดของระบบสริุยะแล้ว ดาวหางยงัมีแนวโน้ววา่
จะเก่ียวกบัการกําเนิดสิง่มีชีวิตบนโลกด้วย โดยมีปัจจยัสาํคญัคือ “นํา้”
โลกของเราท่ีมีนํา้อยู่มากมายกลบัมีคําถามสําคญัคือพวกมนัมาจาก
ไหน แม้วา่จากการวดัสเปกตรัมของเนบวิลาท่ีอยูไ่กลมากและพบวา่
อาจมีโมเลกลุของนํา้อยู ่ แตก็่ใชว่า่จะพบโมเลกลุนํา้กระจายอยูท่ัว่ไป
ในเอกภพจึงเป็นท่ีน่าสนใจอย่างมากว่านํา้จํานวนมากมายบนโลก
นัน้มีท่ีมาอย่างไร มีหลายๆ ทฤษฏีท่ีกลา่วถึงการกําเนิดขึน้ของนํา้ใน
มหาสมทุรบนโลก แตท่ี่นา่สนใจมากในชว่งหลายปีท่ีผา่นมาคือ ทฤษฏี
ท่ีกลา่วถงึนํา้จากอวกาศท่ีถกูดาวหางพามาสูโ่ลก
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รูปที่ 13 ภาพจากภารกิจ EPOXI แสดงถึงนิวเคลียสของดาวหาง ฮารตลีย-2 แสดงถึงสเปกตรัมของนํ้าปกติ และนํ้า
แบบหนัก ซ่ึงถูกวัดดวยเครื่องมือ Heterodyne Instrument ท่ีติดต้ังอยูบนกลองอวกาศ เฮอรเชล (Herschel Space 
Observatory)

 ปัจจบุนัทฤษฏีท่ีวา่ด้วยการกําเนิดนํา้บนโลกท่ีมาจากดาวหางจะเป็นท่ีจบัตามอง แตก็่ยงัคง
ต้องมีหลกัฐานการค้นคว้าวิจยัเพ่ิมเตมิเพ่ือเพ่ิมนํา้หนกัให้กบัตวัทฤษฏีเอง

 ดาวหางจดัอยูใ่นกลุม่บริวารขนาดเลก็ของดวงอาทิตย์ วตัถเุหลา่นีเ้คลือ่นท่ีปรากฏบนท้องฟ้า
แตกตา่งกบัดาวฤกษ์ กาแลก็ซี หรือเนบวิลา วตัถใุนห้วงลกึของอวกาศแทบไมป่รากฏการเคล่ือนท่ี
หรืออาจจะพดูได้ว่าตําแหน่งบนทรงกลมท้องฟ้ามนัแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลย เราจึงใช้พวกมนัเป็น
ฉากหลงั (Sky background) ดาวหางซึง่เป็นวตัถใุนระบบสริุยะจึงมีความเร็วในการเคลื่อนท่ีบน
ทรงกลมท้องฟ้าท่ีเร็วกว่า การมองหาพวกมนัจึงอาศยัการเปลี่ยนตําแหน่งของพวกมนัเทียบกับ
ดาวฤกษ์ท่ีเป็นฉากหลงั ซึง่วิธีการนีเ้ป็นวิธีการเช่นเดียวกบัการค้นหาดาวเคราะห์น้อยและบริวาร
ขนาดเลก็ของดวงอาทิตย์ประเภทอ่ืนๆ

8. การติดตามและศึกษาดาวหาง



15COMET   ดาวหาง

รูปที่ 14 ดาวหางลูหลิน เคลื่อนที่ตัดผานทองฟา ดาวหางมีความเร็วในการเคลื่อนที่บนทองฟามากกวาดาวฤกษที่เปนฉากหลัง 
ดวยภาพถายที่ใชเวลาการเปดรับแสงที่เทากัน บนทองฟาบริเวณเดียวกัน ในชวงเวลาที่ตางกันเมื่อนําภาพแรกกับภาพสุดทายซึ่ง
ตําแหนงดาวฤกษในภาพทั้งสองจะเหมือนกัน มาเปรียบเทียบเพื่อหาจุดแสงเล็กๆ ที่ตําแหนงเปลี่ยนไป ก็จะสามารถสันนิฐานไดวา
วัตถุนั้นอาจเปนดาวหางหรือดาวเคราะหนอยได

รูปที่ 15 ดาวหางเอลินิน (C/2010 X1 Elenin) เคล่ือนที่เปลี่ยนตําแหนงเมื่อเทียบกับดาวฤกษพื้นหลัง
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 ปัจจบุนัภารกิจการค้นหาดาวหาง ตกเป็นของกลุม่นกัดาราศาสตร์ซึง่มีเคร่ืองมือในการสาํรวจท้องฟ้า
ท่ีทนัสมยั ด้วยกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ประสทิธิภาพสงู ซึง่สามารถสาํรวจท้องฟ้าทัง้หมดได้ในระยะ
เวลาอนัสัน้ และซอฟต์แวร์ในการประมวลผลภาพถ่ายและคอยตรวจจบัจดุเล็กๆ ท่ีมีการเคลื่อนไหว ใน
ภาพถ่ายจํานวนมหาศาล การรายงานการค้นหาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การยืนยนัการค้นพบ และการ
คํานวณการโคจรโดยอาศยัระบบเครือขา่ยกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่จากทัว่โลก ทําให้จํานวนดาวหางท่ีรู้จกั
เพ่ิมขึน้เร่ือยๆ นําโดยโครงการค้นหาวตัถทุ้องฟ้าอยา่ง ลเีนีย (LINEAR), เนียท์ (NEAT), หอดดูาวคาตารินา
(Catalina), ไซด์ดิง สปริง (Siding spring) และภูเขาเลมมอน (lemmon) และล่าสุดกล้องโทรทรรศน์
แพนสตาร์ (PANTARRS) ซึง่เป็นกล้องท่ีค้นพบดาวหางแพนสตาร์ รวมไปถงึกล้องโทรทรรศน์อวกาศอยา่ง
โซโฮ ท่ีสามารถค้นหาดาวหางท่ีเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ได้

ขัน้ตอนการหาองค์ประกอบวงโคจรดาวหาง
 เม่ือมีการรายงานการค้นพบดาวหางแล้ว สิง่ท่ีต้องทําตอ่ไป คือ การหาวิถีโคจรของมนั ซึง่มีหลกัการ
พืน้ฐานดงันี ้
 1. การถ่ายภาพดาวหางทกุวนัหรือทกุชัว่โมง จนเหน็ความเปลีย่นแปลงของตําแหนง่ดาวหาง
 2. การค้นหาพิกดัของดาวหางในแตล่ะวนั โดยเปรียบเทียบกบัตําแหนง่ดาวฤกษ์พืน้หลงั
 3. นําพิกดัท่ีเปลีย่นไปในแตล่ะวนัมาหาระยะทางเชิงมมุ (องศา) โดยใช้ตรีโกณมิตทิรงกลมและหา
  คา่ความเร็วเชิงมมุ (องศาตอ่วนั) คือ ผลตา่งระยะเชิงมมุ (องศา) / เวลา (วนั)
 4. การหาระยะหา่งดาวหางกบัดวงอาทิตย์โดยวิธีพารัลแลกซ์ ควรใช้การสงัเกตการณ์สองตําแหนง่
  บนโลก ณ เวลาเดียวกนัเปรียบเทียบระยะทางเชิงมมุของดาวหางท่ีเปลีย่นไป

รูปที่ 16 (บน) การวัดระยะทางของดาวหาง โดยวิธีพา-
รัลแลกซ (ภาพโดยwww.astro.virginia.edu)

(ลาง) ภาพดาวหาง C/2004 Q2 Machholz ที่ประเทศ
อังกฤษ โดย Pete Lawrence และประเทศอุรุกวัย 
โดย Gerardo Addiego ระยะทางประมาณ 10,967 
กิโลเมตร (ภาพโดย www.digitalsky.org.uk/comets)

National Astronomical Research
Institute of Thailand
(Public Organization)
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 5. การหาความรีของวงโคจรโดยใช้ ความเร็วเชิงเส้น (V) ท่ีตัง้ฉากกบัระยะทางจากดวงอาทิตย์ (r)
ร่วมกบักฎแรงโน้มถ่วงของนิวตนัและการอนรัุกษ์พลงังาน (E)

 6. หาระยะท่ีดาวหางเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากท่ีสดุ (Rp) จากความเร็วเชิงเส้น (V) และความรีของ
วงโคจรดาวหาง (e) ด้วยสมการวงโคจรมาตรฐานตามกฏข้อท่ี 2 ของเคปเลอร์

รูปที่ 17 แสดงทิศทางความเร็วของดาวหางในแนวตั้งฉาก
(ภาพโดย www.vikdhillon.staff.shef.ac.uk/teaching)

รูปที่ 18 วงโคจรแบบวงรี (ภาพโดย www.hyperphysics.phy-astr.gsu.edu)

17COMET   ดาวหาง
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 7. นําระยะท่ีดาวหางเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากท่ีสดุ (Rp) และความรีของวงโคจร (e) มาหาระยะคร่ึง
แกนเอกของวงโคจรดาวหาง (a) ตามกฏของวงรี
 8. นําระยะคร่ึงแกนเอกของวงโคจร (AU) มาใช้หาคาบการโคจร (T) โดยใช้กฏของเคปเลอร์ ข้อท่ี 3
คือกําลงัสองของคาบวงโคจรรอบดวงอาทิตย์แปรผนัตามกําลงัสามของระยะหา่งจากดวงอาทิตย์

 ด้วยขอบเขตของเทคโนโลยีและกระบวนการศกึษาดาวหางในแตล่ะยคุสมยัท่ีตา่งกนั ยกตวัอย่าง 
เช่นในยคุแรกท่ีเคร่ืองมือของมนษุย์มีเพียงแค่แผนท่ีดาว และเคร่ืองมือวดัระยะเชิงมมุท่ีไม่ค่อยซบัซ้อน 
เราก็จะมีข้อมลูเฉพาะตําแหนง่บนท้องฟ้าของมนัเทา่นัน้ แตพ่อเรามีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัมากขึน้ ประกอบ
กบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักฎการเคล่ือนท่ีและกฎแรงดงึดดูของนิวตนั ทําให้เรารู้จกัดาวหางมากขึน้ เรา
ทราบวา่พวกมนัเป็นบริวารของดวงอาทิตย์ มีคาบของวงโคจร และกล้องโทรทรรศน์ทําให้นกัดาราศาสตร์

รูปที่ 19 ตําแหนงของดาวหางไอซอน (ISON) เขาใกลกับดาวพุธและดวงจันทร
(ภาพโดย Skyandtelescope.com)
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มองเห็นพวกมนัได้ชดัเจนมากขึน้ ความสว่างของพวกมนัซึง่สมัพนัธ์กบัระยะทางจากตวัมนัเองกบัดวง
อาทิตย์ถกูวดัได้อยา่งแมน่ยํา และด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพย่ิงทําให้การคํานวณวงโคจรได้แมน่ยํามากขึน้
การพยากรณ์ถงึชว่งเวลาท่ีดาวหางจะเข้ามาเยือนระบบสริุยะในครัง้ถดัไปได้ และในขณะเดียวกนัการศกึษา
สเปกตรัมของดาวหาง องค์ประกอบของดาวหางเร่ิมท่ีจะปรากฏให้เหน็ แม้เวลาจะผา่นไป การถ่ายภาพ
ยงัคงเป็นแนวทางหลกัในการค้นหาและศกึษาดาวหาง แตถ่กูแทนท่ีด้วยระบบบนัทกึภาพอิเลก็ทรอนิกส์ 
ท่ีเรียกกนัวา่ CCD (Charge Couple Device) ได้ทําให้การเก็บข้อมลูมีความก้าวหน้ามากขึน้ เม่ือใช้กบั
กล้องโทรทรรศน์ ได้เพ่ิมขอบเขตของข้อมลูเก่ียวกบัดาวหางทัง้ในแงข่องคณุภาพ และปริมาณการค้นพบ
แหล่งกําเนิดของดาวหาง และจําแนกประเภทของพวกมนัออกเป็นสองกลุ่ม คือ ดาวหางคาบสัน้และ
คาบยาว ในอีกแนวทางหนึง่ แสงจากกล้องโทรทรรศน์ได้ถกูสง่ไปยงัเคร่ืองสเปกโตกราฟ ซึง่เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ศกึษาสเปกตรัม แสงสท่ีีได้จากเคร่ืองสเปกโตรกราฟ (กล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 2.4 เมตร 
ของประเทศไทย ท่ีตัง้อยูบ่นดอยอินทนนท์ ก็มีศกัยภาพติดตัง้เคร่ืองสเปกโตรกราฟ เพ่ือศกึษาดาวหางได้
เชน่กนั) จะบง่บอกถงึองค์ประกอบท่ีอยูบ่นดาวหาง องค์ประกอบทางเคมี ธาตตุา่งๆ ท่ีอยูบ่นดาวหางถกู
ค้นพบอย่างต่อเน่ือง สมมติฐานมากมายถกูสร้างขึน้แม้กระทัง้แนวคิดเก่ียวกบัท่ีมาของนํา้บนโลกด้วย 
เพราะมีการค้นพบวา่องค์ประกอบของดาวหางคือนํา้ และมีแนวโน้มวา่ นํา้บนโลกและดาวหางจะเหมือนกนั
การศกึษาดาวหางยงัคงดําเนินตอ่ไปแม้แนวทางจะยงัคงเดมินัน้ คือการวดัตําแหนง่และวดัสเปกตรัม แต่
ก็ได้แบง่แยกสาขามากขึน้ ภาพถ่ายหลายชว่งคลืน่ รวมถงึคลืน่วิทย ุ ถกูนํามาวิเคราะห์ และปัจจบุนัการ
ศกึษาดาวหางก้าวข้ามพ้นบรรยากาศโลก ยานอวกาศได้ถกูสง่ไปเก็บตวัอยา่งของดาวหางถงึในวงโคจร
ของพวกมนั ภาพถ่ายระยะใกล้มากมายถกูสง่มายงัโลก และเศษตวัอยา่งของดาวหางได้ถกูสง่มายงัโลก 
แม้ปัจจบุนัแนวโน้มในการศกึษาดาวหางในเชิงประชากรและความเส่ียงท่ีจะเป็นอนัตรายตอ่โลก จะยงั
คงเป็นท่ีนา่สนใจอยา่งมาก แตข้่อมลูใหม่ๆ  ท่ีอาศยัเคร่ืองมือยคุปัจจบุนั ยงัสามารถเอาไปใช้ในการศกึษา
แนวทางอ่ืนได้อีกเชน่กนั

 โครงการอวกาศสตาร์ดสัต์ (STARDUST NASA’s COMET SAMPLE RETURN MISSION)
คือ โครงการท่ีสง่ยานอวกาศไปเก็บตวัอยา่งฝุ่ นระหวา่งดวงดาว (Interstellar Dust) และฝุ่ นของดาวหาง
วิลด์ 2 (Comet Wild 2) กลบัมายงัโลก เพ่ือศกึษาองค์ประกอบตา่งๆ เน่ืองจากดาวหางถือวา่เป็นวตัถเุก่า
แก่ท่ีสดุในระบบสริุยะ ซึง่ยงัคงรักษาสภาพดัง้เดิมของสารต้นกําเนิดไว้อยู่ และฝุ่ นระหว่างดวงดาวก็คือ
สารชิน้เลก็ชิน้น้อยท่ีหลงเหลอืจากการสร้างระบบสริุยะ ยานลาํนีถ้กูสง่ออกไปนอกโลกในวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์
ค.ศ. 1999 โดยอาศยัเทคนิคการส่งท่ีเรียกว่า (Gravity Assist) หรือการอาศยัแรงเหว่ียงของโลก เหว่ียง
ยานให้ขึน้สูว่งโคจรท่ีมีความกว้างมากขึน้เร่ือยๆ จนสามารถวนรอบดวงอาทิตย์ได้ในท่ีสดุ ยานสตาร์ดสัต์จะ
โคจรเข้าใกล้ดาวหางวิลด์ 2 อยู่สองครัง้ด้วยกนั โดยครัง้แรกจะผ่านเข้าไปบนัทึกภาพดาวหางดวงนีไ้ว้ 
สว่นครัง้หลงัจะเป็นการเก็บฝุ่ นดาวหางท่ีเพ่ิงหลดุออกมาจากสว่นหวัหรือโคมา ถือวา่เป็นชิน้สว่นฝุ่ นบริสทุธ์ิ
ท่ียงัไมไ่ด้ถกูแปรสภาพไป จงึถือเป็นสารท่ีใกล้เคียงกบัสิง่ท่ีเป็นสว่นประกอบแรกเร่ิมของระบบสริุยะมาก
ท่ีสดุเทา่ท่ีจะหามาได้

9. โครงการศึกษาดาวหาง

National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)
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 โครงการอวกาศดพีอมิแพค็ (Deep Impact Space Mission) เป็นโครงการเพ่ือศกึษาโครงสร้าง
และการกําเนิดของดาวหาง โดยมีเป้าหมายคือการพุ่งชนดาวหางเทมเพล 1 (CometTempel 1) ซึ่ง
ยานอวกาศประกอบด้วย 2 สว่น คือ ยานสาํหรับโคจรอยูใ่กล้ๆ ดาวหาง (Flyby Spacecraft) และยาน
สําหรับพุ่งชนดาวหาง (Impactor) หลกัการก็คือพยายามให้ยานอวกาศท่ีสง่ออกไปโคจรออกไปเข้าใกล้
ดาวหางให้มากท่ีสดุ จากนัน้ปลอ่ยยานลกูออกไปชนบริเวณศนูย์กลางของดาวหางด้วยความเร็ว 37,000 
กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง แล้วให้ยานแมท่ี่โคจรอยูใ่กล้ๆ คอยบนัทกึภาพและข้อมลูตา่งๆ ของการชนเอาไว้ แม้
จะไมส่ามารถสงัเกตเหน็หลมุท่ีเกิดจากการชนบนดาวหางได้ เน่ืองจากมีฝุ่ นท่ีเกิดจากการชนได้ฟุ้ งกระจาย

ปกคลมุทัว่บริเวณดงักลา่ว แตค่าดวา่ขนาดของหลมุนา่จะ
มีเส้นผา่นศนูย์กลางประมาณ 100 - 250 เมตร และมีความ
ลกึประมาณ 30 เมตร นอกจากนัน้ยงัมีการใช้สเปกโตรมิเตอร์
ในการศกึษาอนภุาคต่างๆ ท่ีหลดุออกมาจากการชนครัง้นี ้
ด้วย จากการศกึษาพบวา่อนภุาคเหลา่นีมี้สว่นประกอบของ
ซลิเิกต คาร์บอเนต สเมคไตต์ โลหะซลัไฟต์ คาร์บอนอสณัฐาน
และสารกลุม่โพลไีซคลกิอะโรมาตกิไฮโดรคาร์บอน และย่ิง
ไปกวา่นัน้มีการตรวจพบนํา้แข็งบริเวณเหนือพืน้ผิวประมาณ
1 เมตร อีกด้วย

รูปที่ 21 (ซาย) ภาพจําลองภารกิจดีพอิมแพ็ค (ขวา) ภาพลําดับเหตุการณหลังจากยานกระแทกกับผิวของดาวหาง
(ภาพโดย www.discovery.nasa.gov/SmallWorlds)

รูปที่ 20 ยานสตารดัสตเขาใกลดาวหางเพื่อเก็บขอมูลของดาวหางสงมายังโลก
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รูปท่ี 22 ยานอวกาศเวกาของโซเวียต กอนที่จะถูกบรรจุไวในยานขนสงเพ่ือขึ้นสูวงโคจร (ภาพโดย www.historicspacecraft.com)

 โครงการอวกาศเวก้า (VEGA Space Mission) โครงการอวกาศของสหภาพโซเวียต ถือ
เป็นโครงการท่ีมีความร่วมมือในระดบันานาชาติ ในการศกึษาดาวหางฮลัเลย์ โดยมียานอวกาศ
จิออตโต (Giotto) ขององค์การอวกาศยุโรป และยานอวกาศซูอิเซอิ (Suisei) และยานอวกาศ
ซากิกาเกะ (Sagigake) ของสถาบนัอวกาศและวิทยาศาสตร์นอกโลกของญ่ีปุ่ น โดยยานอวกาศ
เวก้า 1 โคจรผา่นเข้าไปเฉียดดาวหางฮลัเลย์เพียง 8,889 กิโลเมตรและถ่ายภาพกลบัมากวา่ 500 
ภาพในหลายๆ ช่วงคลื่น จากนัน้ยานอวกาศเวก้า 2 โคจรผ่านเข้าไปเฉียดดาวหางฮลัเลย์เพียง 
8,030 กิโลเมตร ซึง่ยานอวกาศลํานีมี้หน้าท่ีวิเคราะห์ขนาด รูปร่าง อณุหภมิู และคณุสมบตับิริเวณ
พืน้ท่ีผิวของดาวหางฮลัเลย์ และได้ถ่ายภาพกลบัมากวา่ 700 ภาพ โดยรูปท่ีได้มานัน้มีคณุภาพ
สงูกวา่ยานอวกาศเวก้า 1 อีกด้วย ซึง่ผลจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายพบวา่ขนาดนิวเคลียสมีความ
ยาวประมาณ 14 กิโลเมตร และใช้เวลาหมนุรอบตวัเองประมาณ 53 ชัว่โมง สว่นการศกึษาจาก
สเปกโตรมิเตอร์พบว่าฝุ่ นของดาวหางฮลัเลย์มีองค์ประกอบของอกุกาบาตประเภทคาร์บอนาเซียส-
คอนไดร์ท และค้นพบนํา้แข็งโมเลกลุไมมี่ขัว้ไฟฟ้าอีกด้วย (Clathrate Ice)
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 โครงการอวกาศจอิอตโต (Giotto Space Mission) เป็นโครงการแรกของยโุรปท่ีสง่ยานอวกาศไป
สาํรวจดาวหาง โดยมีเป้าหมายคือดาวหางฮลัเลย์ ซึง่มีภารกิจหลกัๆ ดงันี ้ 1.) ถ่ายภาพสีของนิวเคลยีสดาวหาง
2.) หาองค์ประกอบและไอโซโทปของสารระเหยในโคมาของดาวหาง โดยเฉพาะอย่างย่ิงของโมเลกุล
ต้นแบบ      3.) หาลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการทางเคมีท่ีเกิดขึน้บริเวณชัน้บรรยากาศของดาวหาง 
รวมถงึชัน้ไอโอโนสเฟียร์  4.) หาองค์ประกอบและไอโซโทปของฝุ่ นดาวหาง  5.) วดัคา่อตัราการผลติก๊าซ 
ขนาด มวล และการไหลของฝุ่ น รวมถงึอตัราสว่นระหวา่งฝุ่ นกบัก๊าซ และ 6.) ตรวจสอบระบบมหาภาค
ของการไหลเวียนพลาสมาท่ีเกิดจากปฏิกิริยา
ร่วมกบัลมสริุยะ แม้ว่าระหว่างท่ียานอวกาศ
โคจรเข้าไปเฉียดดาวหางเพ่ือถ่ายภาพนิวเคลยีส
นัน้ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์อ่ืนๆ จะถูก
ฝุ่ นและหินท่ีหลดุออกมาจากดาวหางชนอยา่ง
รุนแรงจนเสียหายเน่ืองจากบนดาวหางฮลัเลย์
มีปฏิกิริยาเคมีท่ีรุนแรงอย่างมาก แต่ยาน
อวกาศจิออตโตก็ปฏิบตัิภารกิจได้ตามท่ีตัง้ใจ
ไว้ ผลจากการศกึษาข้อมลูท่ียานลาํนีเ้ก็บมา
ได้พบว่า ดาวหางฮัลเลย์มีรูปทรงคล้ายกับ
ถัว่ลสิง ยาวประมาณ 15 กิโลเมตร และกว้าง
ประมาณ 7 - 10 กิโลเมตร พืน้ผิวส่วนใหญ่
มืดสนิทมีเพียงพืน้ผิว 10% เท่านัน้ท่ีสว่าง 
และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของเศษฝุ่ น
ท่ีหลุดออกมาจากดาวหางฮัลเลย์ โดยมีนํา้
80 % คาร์บอนมอนอกไซด์ 10% มีเทน และ
แอมโมเนีย 2.5% และอ่ืนๆ อีก เชน่ ไฮโดรคาร์-
บอน เหลก็ และโซเดียมอีกเลก็น้อย ยานอวกาศ
จิออตโตยงับอกได้อีกวา่ผิวของดาวหางฮลัเลย์
มีสดํีาย่ิงกวา่ถ่านหิน มีลกัษณะขรุขระ มีรูพรุน
มีความหนาแนน่ต่ํากวา่ 0.3 กรัมตอ่ลกูบาศก์
เซนตเิมตร (ข้อมลูจาก องค์การอวกาศยโุรป) 
แตมี่อีกทีมคํานวณได้ประมาณ 0.6 กรัมตอ่
ลกูบาศก์เซนตเิมตร ซึง่ข้อมลูทัง้สองนีมี้ความ
คลาดเคล่ือนค่อนข้างเยอะอาจจะทําให้
ไมน่า่เช่ือถือ และหากลองคํานวณจากการปลดปลอ่ยมวลออกมาจากผิว 7 ครัง้ พบวา่โดยเฉล่ียแล้วมีอตัรา
การปลดปลอ่ยมวลอยูท่ี่ 3 ตนัตอ่วินาที ซึง่ฝุ่ นท่ีถกูปลอ่ยออกมาพบวา่มีขนาดเทียบเทา่กบัควนับหุร่ีเทา่
นัน้เอง (อยา่งไรก็ตามฝุ่ นท่ีมีขนาดเลก็เทียบเทา่กบัอนภุาคในควนับหุร่ี แตเ่คลือ่นท่ีเร็วมาก สามารถสร้าง
ความเสยีหายให้กบัยานจิออตโตได้) ซึง่ฝุ่ นเหลา่นีส้ามารถแบง่ออกเป็น 2 แบบด้วยกนั คือฝุ่ นท่ีประกอบ
ด้วยคาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และออกซเิจน และอีกชนิดคือฝุ่ นท่ีประกอบด้วย แคลเซียม เหลก็
ซลิกิอน และโซเดียม ซึง่อตัราสว่นขององค์ประกอบแสงของดาวหาง (ไมร่วมไนโตรเจน) มีความคล้ายคลงึ
กบัดวงอาทิตย์มาก ทําให้สรุปได้ว่าดาวหางฮลัเลย์มีองค์ประกอบดัง้เดิมท่ีสดุของระบบสริุยะ และจาก
การศกึษาพลาสมาและไอออนของดาวหางฮลัเลย์โดยใช้สเปกโตรมิเตอร์ พบวา่บริเวณพืน้ผิวมีคาร์บอน
จํานวนมาก

รูปที่ 23 (บน) ภาพจําลองภาระกิจของยาน จิออตโต ขณะเขาใกล
ดาวหางฮัลเลย (ลาง) ภาพถายดาวหางฮัลเลยระยะใกล ซึ่งไดจาก
ยานจิออตโต (ภาพโดย www.est.int)
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 ยานอวกาศซากิกาเกะ (Sagigake) และ ซูอิเซอิ (Suisei) ยานอวกาศสงักดัญ่ีปุ่ นสองลํา ท่ีถกู
ออกแบบมาเพ่ือสํารวจดาวหางฮลัเลย์ และผลกระทบของสภาพแวดล้อมในอวกาศท่ีเกิดจากดาวหาง
ฮลัเลย์ โดยยานอวกาศลําแรกคือยานซากิกาเกะ ถกูสง่ขึน้ไปยงัอวกาศในวนัท่ี 7 มกราคม ปี ค.ศ. 1985 
และยานอวกาศซอิูเซอิ ถกูสง่ตามไปในวนัท่ี 18 สงิหาคม ในปีเดียวกนั ยานอวกาศทัง้สองได้เข้าสูว่งโคจร
เพ่ือเก็บข้อมลูของดาวหางฮลัเลย์ โดยสง่ภาพถ่ายในชว่งคลืน่อลัตราไวโอเลตกลบัมา อีกทัง้ยงัวดัปริมาณ
การเกิดปฏิกิริยาร่วมระหว่างดาวหางกบัลมสริุยะ โดยยานอวกาศซากิกาเกะ โคจรอยู่ห่างจากดาวหาง
ฮลัเลย์ประมาณ 7 ล้านกิโลเมตร ขณะท่ียานอวกาศซอิูเซอิ โคจรหา่งจากดาวหางอยูป่ระมาณ 1.5 แสน
กิโลเมตร หลงัจากนัน้ยานอวกาศทัง้สองลาํก็ถกูโจมตีด้วยเศษฝุ่ นท่ีหลดุออกมาจากหางของดาวหาง ทําให้

ต้องเปลี่ยนแปลงวงโคจรไปยงัดาวหางดวงใหม่แทน คือดาวหางเกียโคบินี - ซินเนอร์ ในปี ค.ศ.1998
หลงัจากนัน้ในปี ค.ศ.1991 เชือ้เพลงิของยานอวกาศซอิูเซอิ ก็ได้หมดลงและขาดการตดิตอ่ไปในท่ีสดุ และ
ปี ค.ศ.1995 เชือ้เพลิงของยานอวกาศซากิกาเกะ ก็ได้หมดลงไปเช่นเดียวกัน ทําให้ยานทัง้สองลําไม่
สามารถทําภารกิจได้สาํเร็จ

รูปที่ 24 ภาพจําลองของยาน ซากิกาเกะ (ภาพโดย www.orbiterspaceport.blogspot.com)

6$*,*$.( 68,6(,
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 ความแตกต่างระหว่างดาวหางและวตัถใุนกลุม่เดียวกนัอย่างดาวเคราะห์น้อย โดยทัว่ไปมกัพดูถึง
หางของมนั เน่ืองจากในขณะเคล่ือนท่ีเข้ามาในระบบสริุยะชัน้ใน ดาวหางนัน้จะปรากฏหางของมนัออก
มา สว่นดาวเคราะห์น้อยนัน้ไมมี่หาง ซึง่เกิดจากการสงัเกตการณ์โดยตรง แตจ่ากการศกึษาคณุสมบตัลิกึ
ลงไปอีก ยงัพบความแตกตา่งระหวา่งวตัถสุองชนิดเพ่ิมขึน้สามประเดน็ ดงัแสดงในตารางท่ี 1

10. ความแตกตางระหวางดาวหางและดาวเคราะหนอย

วัตถุทองฟา

ดาวหาง

ดาวเคราะห์
น้อย

นํา้แข็ง ฝุ่ นและก๊าซหลาย
ชนิด ซึง่รวมถงึสารไฮโดร-
คาร์บอน และนํา้

ของแข็ง ในลกัษณะ หิน
และเหลก็

แถบไคเปอร์ และกลุ่มเมฆ
ออร์ตซึ่งถือว่าไกลมาก และ
ดาวหางยังมีวงโคจรท่ีรีมาก
เป็นรูปพาราโบลา หรือไฮเพอร์-
โบลา และเข้าใกล้ดวงอาทิตย์
กวา่ดาวเคราะห์น้อย

วงโคจรของดาวเคราะห์น้อย
อยู่ระหว่างดาวพฤหสับดีกับ
ดาวองัคาร โดยวงโคจรจะรี
น้อยกวา่ดาวหางหรือคอ่นข้าง
เป็นวงกลม

นิวเคลยีสท่ีเป็นของแข็ง
เป็นแกนกลางขนาด
หลายกิโลเมตร แต่
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ เ ป็ น
โมเลกลุของก๊าซรวมกนั
อยา่งหลวมๆ

องคประกอบ วงโคจร ความหนาแนน

ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง
ตัง้แต่ไม่ก่ีเมตร จนถึง
ระดบัหลายสิบกิโลเมตร
ความหนาแนน่สงู เพราะ
เ ป็นการรวมตัวของ
ธาตโุลหะท่ีหนาแนน่

ตารางที่ 1 แสดงความแตกตางของดาวหางและดาวเคราะหนอย

รูปที่ 25 เปรียบเทียบวงโคจรของดาวเคราะห กับตําแหนงของแถบไคเปอรและกลุมเมฆออรต
ซึ่งมีขนาดแตกตางกันอยางมาก (www.abyss.uoregon.edu)
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11. อันตรายจากดาวหาง

รูปที่ 26 ดาวหางนั้นมีวงโคจรที่รีมาก จนเปนวงรีอยางเห็นไดชัดเจนกวาวัตถุอื่นในระบบสุริยะ รวมถึงดาวเคราะหนอย
ซึ่งเปนวัตถุในกลุมเดียวกัน (ภาพโดย www.deepimpact.umd.edu)

National Astronomical Research Institute of Thailand
(Public Organization)
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 คณุสมบตัิทัว่ไปของดาวหางท่ีมกัจะได้เรียนรู้กนัมาและมกัเรียกดาวหางด้วยช่ือเลน่ท่ีน่ารักน่าชงัวา่ 
“ก้อนนํา้แข็งสกปรก” ท่ีเป็นบริวารของดวงอาทิตย์ เม่ือเทียบกบัดาวเคราะห์น้อยซึง่มีองค์ประกอบเป็นหิน
และเหลก็ และเป็นวตัถท่ีุถกูเฝ้าจบัตามองเหมือนกนั อนัตรายท่ีจะเกิดจากดาวหางอาจเทียบไมไ่ด้ แตข่อ
ให้ลมืภาพเดก็ปัน้หิมะขว้างใสก่นัในฤดหูนาวไปก่อน ดาวหางท่ีเราเหน็นัน้มีถ่ินกําเนิดอยูไ่กลออกไปจาก
วงโคจรของดาวพฤหสับดี นานปีพวกมนัจะแวะเวียนเข้ามาเย่ียมเยือนระบบสริุยะชัน้ใน ด้วยความเร็วท่ี
เหลือเช่ือ และด้วยความเร็วมหาศาลนีเ้องท่ีทําให้มนัเป็นวตัถท่ีุมีอนัตรายไมแ่พ้ดาวเคราะห์น้อย ในหน้า
ประวตัศิาสตร์ของมนษุย์มีการบนัทกึถงึการทําลายล้างแบบจริงๆ เพียงไมก่ี่ครัง้แตท่ี่เหน็ได้ชดัเจนท่ีสดุคง
เป็นครัง้ท่ีวตัถจุากนอกโลกระเบดิเหนือนา่นฟ้า เหนือแมนํ่า้ทงักสักา ในเช้าวนัท่ี 30 มิถนุายน ค.ศ.1908 
ซึง่ปรากฏผลการทําลายล้างไว้บนผิวโลก ต้นไม้ถกูเผาล้มลงเป็นวงกว้าง สตัว์ป่าถกูเผาหลายพนัตวั ซึง่
เป็นเพียงผลจากการท่ีระเบิดเหนือพืน้ดิน 5-6 กิโลเมตร ถือวา่ไกลมากเพราะถ้าระเบิดใกล้พืน้ดินกวา่นี ้
ความเสียหายจะเพ่ิมขึน้ และย่ิงมากขึน้อีกถ้าบริเวณท่ีมนัระเบิดเป็นแหล่งชุมชนท่ีมีผู้คนและสิ่งปลกู
สร้างหน้าแน่น ซึง่วตัถท่ีุทําให้เกิดเหตกุารณ์ท่ีขึน้อาจเป็นเศษของดาวหางท่ีมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง
ไมถ่งึร้อยเมตร
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 เหตกุารณ์ท่ีทงักสักา กลายเป็นแคเ่สยีงประทดัในวนัลอยกระทงทนัทีเม่ือเทียบกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้
บนดาวพฤหสับดีตอนท่ีดาวหางชเูมกเกอร์-เลวี 9 พุง่ชน โดยดาวหางได้แตกออกเป็นหลายชิน้ ก่อนการ
พุง่ชน โดยแตล่ะชิน้มีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางเฉลีย่ 2 กิโลเมตร และพุง่ชนด้วยความเร็วเฉลีย่ 60 กิโลเมตร
ตอ่วินาที โดยพุง่ชนเข้าทางซีกใต้ของดาวพฤหสับดี ซึง่ข้อมลูท่ีได้จากยานอวกาศกาลเิลโอ ชีใ้ห้เหน็วา่มนั
ทําให้เกิดลกูไฟท่ีมีอณุหภมิูพุง่ขึน้สงูถงึ 24,000 เคลวิน ซึง่ถือวา่สงูมากเม่ือเทียบกบัผิวดาวพฤหสับดีท่ี
เป็นเมฆชัน้บนท่ีปกตมีิอณุหภมิูแค ่130 เคลวิน แม้ลกูไฟกระจายตวัอยา่งรวดเร็วและอณุหภมิูโดยรอบจะ
ลดลงแล้วก็ยงัคงเหลอือยูท่ี่ 1,500 เคลวิน ซึง่เกิดขึน้ในเวลาแค ่40 วินาที พวยก๊าซท่ีพวยพุง่ขึน้มา สงูถงึ 
3,000 กิโลเมตร และกล้องโทรทรรศน์บนพืน้โลกได้ถ่ายภาพลกูไฟบางลกูได้ก่อนท่ีมนัจะลบัขอบของดาว
พฤหสับดี แม้จะไม่สามารถถ่ายภาพเหตกุารณ์ตอนพุ่งชนไว้ได้แตจ่ากริว้รอยของการพุ่งชน ซึง่ปรากฏ
เป็นรอยสีดําขนาดใหญ่จนสามารถมองเห็นด้วยกล้องโทรทรรศน์ขนาดเลก็บนโลก รอยแผลท่ีเกิดขึน้มี
ขนาดประมาณ 6,000 กิโลเมตร โดยเฉพาะชิน้สว่น G ซึง่มีขนาดใหญ่ท่ีสดุทําให้เกิดรอยแผลท่ีมีเส้นผา่น
ศนูย์กลาง 12,000 กิโลเมตร ซึง่ใหญ่พอๆกบัโลก และสร้างแรงระเบดิถงึ 6,000,000 เมกกะตนัของระเบดิ 
TNT หรือประมาณ 600 เทา่ของระเบดินิวเคลยีร์ท่ีฮิโรชิมา ถ้ามองในแงร้่ายวา่มนัเกิดขึน้กบัโลก คงไมใ่ช่
แคทํ่าให้เป็นรอยดําบนผิวโลก แตค่งเป็นการเป่าโลกให้กระจยุได้เป็นเศษเสีย้ว พลงัทําลายท่ีเกิดขึน้ไมไ่ด้
มีการคาดคิดมาก่อน เน่ืองจากหากเปรียบเทียบขนาดของดาวพฤหสับดีกบัชิน้สว่นของดาวหางแล้วคง
ไม่ตา่งจากลกูเทนนิสกบัตกึสิบชัน้ แตผ่ลท่ีเกิดขึน้นัน้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพลงังานจลน์อนัมหาศาล
ซึง่อยูใ่นตวัดาวหาง ขณะท่ีมนัโคจรด้วยความเร็วย่ิงยวดไปเป็นพลงังานความร้อน จงึสง่ผลดงัท่ีประจกัษ์
แก่สายตาของมนษุยชาติ

รูปที่ 27 การระเบิดลึกลับที่เกิดขึ้นเหนือแมน้ําทังกัสกา เม่ือรอยกวาปกอน ทําใหพ้ืนที่นี้มีสภาพคลายถูกทําลายดวยระเบิดนิวเคลียร
ซึ่งในยุคนั้นความเขาใจเกี่ยวกับอันตรายของวัตถุจากนอกโลกยังไมมากพอจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น
(ภาพโดย http://hyperboreanvibrations.blogspot.com/2011/04/tanguska-event.html)
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 นบัตัง้แตด่าวหางชเูมกเกอร์-เลวี 9 ชนดาวพฤหสับดี ได้เกิดการต่ืนตวัทัว่โลก เก่ียวกบัภยัจากอวกาศ 
และได้มีการใช้งบประมาณในการค้นคว้าวิจยั เสาะหา และเฝ้าตติตาม บริวารขนาดเลก็ของดวงอาทิตย์
มากขึน้ ผลลพัธ์ท่ีได้คือความก้าวหน้าในระดบัท่ีเรียกวา่ก้าวกระโดด จํานวนประชากรขนาดเลก็ถกูค้นพบ
และศกึษาอยา่งจริงจงั พวกมนัจํานวนมหาศาลถกูจดัระเบียบไว้ในบญัชีรายช่ือท่ีเป็นระเบียบ โดยเฉพาะ
วตัถุท่ีมีวงโคจรตดักับวงโคจรของโลก แนวโน้วท่ีจะเข้าใกล้ จะถูกจับตาเป็นพิเศษ เรียกว่า “วตัถุท่ีมี
วงโคจรเข้าใกล้โลก” (NEOs :Near-Earth Objects) ซึง่มีดาวหางท่ีมีความเสี่ยงจะเข้าใกล้โลก (NECs: 
Near-Earth Comets) จะถกูจดัอยู่ในกลุ่มนีด้้วย โดยมีเง่ือนไขว่าดาวหางท่ีอยู่ในกลุ่มนีจ้ะมีระยะใกล้
ดวงอาทิตย์ท่ีสดุ น้อยกวา่ 1.3 หนว่ยดาราศาสตร์ และเป็นดาวหางท่ีมีคาบการโคจรน้อยกวา่ 200 ปี และ
เม่ือมีการตรวจสอบวา่มนัมีขนาดใหญ่และมีความเสี่ยงท่ีจะเข้าชนโลกมนัจะถกูเฝ้าระวงัเป็นพิเศษ และ
ถกูจดัลําดบัความอนัตรายในระดบัโตริโนสเกล โดยในปัจจบุนัจํานวนดาวหางท่ีค้นพบยงัถือวา่น้อยกวา่
ดาวเคราะห์น้อยอยูม่าก เน่ืองจากแหลง่กําเนิดของดาวหางอยูไ่กลกวา่มาก โดยจํานวนดาวหางท่ีเข้าใกล้

รูปที่ 28 รองรอยที่เกิดจากการพุงชนของดาวหางชูเมกเกอรเรวี-9
ปรากฏเปนรอยสีดําบนผิวดาวพฤหัสบดี ซึ่งรอยดังกลาว
มีเสนผานศูนยกลาง ใกลเคียงกับเสนผานศูนยกลางของโลก
(ภาพโดย http://commons.wikimedia.org/)
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 ในประวตัิศาสตร์ชนชาติท่ีอาศยัแถบลุ่มแม่นํา้เจ้าพระยาได้มีการบนัทึกว่าในสมยัพระนารายณ์
มหาราช ได้มีดาวหางใหญ่ปรากฏขึน้ให้เห็นในปี ค.ศ.1686 ซึง่ผู้ ค้นพบอาจเป็นพระสอนศาสนาเยซูอิต
ท่ีเคยถวายกล้องโทรทรรศน์ให้แก่พระนารายณ์มหาราช ท่ีราชวงัลพบรีุ แต่หลกัฐานเก่ียวกบัดาวหางท่ี
ปรากฏในประเทศไทยก็ได้จางหายไป จนกระทัง้ สมัยรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ซึ่งได้รับการเทิดพระเกียติเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ได้มีบนัทึกท่ี
กลา่วถึงการปรากฏของดาวหางถึงสองดวง ดวงแรกคือดาวหางโดนาติ (Donati) ซึง่เป็นดาวหางท่ีชาว
อิตาล ี ช่ือ โดนาต ิเป็นผู้พบครัง้แรก ท่ีเมืองฟลอเรนซ์ ในวนัท่ี 2 มิถนุายน ค.ศ.1858 อยูบ่นท้องฟ้าระหวา่ง
กลุม่ดาวสิงโตและกลุม่ดาวปแูละเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากท่ีสดุในวนัท่ี 30 กนัยายน ค.ศ.1858 โดยมีคาบ
การโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1,950 ปี และเหน็ได้ด้วยตาเปลา่ทัว่โลกเป็นเวลาหลายเดือน สว่นดาวหางอีก
ดวงคือ ดาวหางเทบบตุต์ (Tebbutt) ปี ค.ศ.1861 เม่ือพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัได้ทรงทอด
พระเนตรแล้ว จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกประกาศ ไมใ่ห้ผู้คนต่ืนตกใจไว้ก่อนลว่งหน้า ดาวหาง
เทบบตุต์ ถกูค้นพบโดย จอห์น เทบบตุต์ (John Tebbutt) เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ระหวา่งวนัท่ี 29-30 มิถนุายน
ค.ศ.1861 นบัตัง้แตน่ัน้บนัทกึเก่ียวกบัวตัถทุ้องฟ้าอย่างดาวหางก็ไม่ปรากฏให้เห็นจนกระทัง้ ค.ศ.1986 
ซึง่เป็นการกลบัมาของดาวหางฮลัเลย์อีกครัง้ ซึง่ครัง้นีไ้ด้มีการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารลว่งหน้าไว้ ทําให้มี
ผู้ รอชมดาวหางในประเทศไทยจํานวนมาก หลงัจากการมาเยือนของดาวหางฮลัเลย์ ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัดาวหางของคนไทยได้พฒันาขึน้เป็นอยา่งมาก ซึง่ทําให้การมาของดาวหางสวา่งดวงอ่ืนหลงัจาก
นัน้ก็มีผู้ เฝ้าชมมากมายอีกเชน่กนั โดยหลงัจากนัน้ดาวหางสวา่งท่ีมองเหน็ได้ในประเทศไทยหรือได้รับความ
สนใจจากคนไทยประกอบด้วย

โลกตามเง่ือนไขอยูท่ี่ 94 ดวง (ข้อมลูปี ค.ศ. 2013) สว่นดาวเคราะห์น้อยท่ีมีความเสีย่งมีจํานวนมากกวา่
เลก็น้อย การประมาณจํานวนดาวหางท่ีอยูบ่ริเวณเมฆออร์ต นัน้คือพนัล้านดวง เทียบกบัจํานวนดาวหาง
ท่ีค้นพบในปัจจบุนัถือวา่น้อยกวา่จนเทียบไมไ่ด้ และเม่ือเปรียบเทียบความเสีย่งท่ีจะถกูพุง่ชนจากดาวหางนัน้
น้อยกว่าดาวเคราะห์น้อย ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเทคโนโลยีในการสํารวจเพราะการตรวจจบัดาวหางนัน้ทําได้
ยากกวา่ดาวเคราะห์น้อย จงึต้องมีการสํารวจท่ีมากขึน้เพ่ือท่ีจะทราบข้อมลูท่ีละเอียดเพ่ือวางแผนในการ
จดัการลดความเสียงหรือแผนรับมือในกรณีท่ีดาวหางมีแนวโน้มท่ีจะเป็นภยัต่อโลก ซึง่อาจเกิดขึน้ได้ใน
อนาคต

12. ดาวหางที่เคยปรากฏเหนือทองฟาประเทศไทย

Comet Hyakutake Comet McNaught
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รูปที่ 31 ดาวหางเฮล-บอบบ
(Hele-Bobb)
(ภาพโดย ศรัณย โปษยะจินดา) 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน ค.ศ.1997 
ซึ่งมีขนาดใหญและสวางกวา
ดาวหางฮัลเลยถึง 10 เทาเมื่อ
อยูที่ระยะหางจากโลกเทากัน

รูปที่ 29 ดาวหางเฮียกุตาเกะ (Hyakutake)
(ภาพโดย Michael Jager, Erich Kolmhofer, Herbert Raab) 
ในป ค.ศ. 1996 ซึ่งเขาใกลดวงอาทิตยมากท่ีสุดเม่ือวันที่ 26 
มีนาคม ค.ศ. 1996 โดยอยูหางจากดวงอาทิตยเพียงแค 0.1 
หนวยดาราศาสตรหรือประมาณ 15 ลานกิโลเมตร 

รูปที่ 30 ดาวหางแมคนอต (C/2006 P1 McNaught) 
มกราคม ค.ศ. 2007 (ภาพโดย Gordon Garradd) 
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รูปท่ี 32 ดาวหางมัคโฮลซ (96P/Machholz) เมื่อเดือน 
ธันวาคม ค.ศ. 2004 (ภาพโดย พรชัย อมรศรีจันทร)

รูปท่ี 34 ดาวหางลูหลิน (C/2007 N3 Lulin) เมื่อป ค.ศ.
2009 (ภาพโดย ศรัณย โปษยะจินดา)

รูปที่ 33 ดาวหางโฮมส (17 P/Holmes)
เมือ่เดอืนตุลาคม ค.ศ. 2007 (ภาพโดย ศรณัย โปษยะจนิดา, 
ศุภฤกษ คฤหานนท, สิทธิพร เดือนตะคุ)

รูปที่ 35 ดาวหางฮารตลีย (103P/Hartley) เมื่อป ค.ศ. 
2010 (ภาพโดย ศรัณย โปษยะจินดา, ศุภฤกษ คฤหานนท, 
สิทธิพร เดือนตะคุ, สุวนิตย วุฒิสังข)

National Astronomical Research Institute of Thailand
(Public Organization)



31COMET   ดาวหาง

 ในแตล่ะปีมีการค้นพบดาวหางกนัหลายสบิดวงแตส่ว่นใหญ่เป็นดาวหางท่ีมีความสวา่งน้อยหรือเป็น
ดาวหางท่ีอยู่ห่างออกไปและคาดว่าคงไม่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์จนเกิดหางยาวพาดผ่านท้องฟ้าในตอน
กลางคืน แตใ่นชว่งท้ายของปี ค.ศ. 2012 ได้มีการประกาศถงึการค้นพบดาวหางท่ีนา่สงัเกตอยูส่องดวง
ซึง่เม่ือมนัเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์ในระยะท่ีเหมาะสมจะทําให้สามารถมองเหน็ได้ด้วยตาเปลา่ ซึง่เราเรียก
ดาวหางแบบนีว้า่ “ดาวหางสวา่งใหญ่”  (Great comet) ดวงแรกท่ีมีการประกาศออกมาคือดาวหางแพนสตาร์
(C/2011 L4, PANSTARRS) ถกูค้นพบตัง้แต ่ปี ค.ศ. 2011 โดยกล้องโทรทรรศน์ แพนสตาร์ (Panstarrs 
telescope) ตัง้แต่ตอนท่ีดาวหางดวงนีอ้ยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 7.9 หน่วยดาราศาสตร์ (AU.) หรือ 1.2 
พนัล้านกิโลเมตร และมีความสวา่งปรากฏแค ่19 ซึง่เป็นระดบัความสวา่งท่ีน้อยมากจนเรียกได้วา่มองเหน็
มนัด้วยกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ๆ เทา่นัน้ เม่ือเวลาผา่นไปจนกระทัง้ความสวา่งของดาวหางแพนสตาร์ 
เพ่ิมขึน้จะมีความสวา่งปรากฏ 13.5 ซึง่เป็นระดบัท่ีสามารถมองเหน็ได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์ขนาดเลก็ของ
นกัดาราศาสตร์สมคัรเลน่ ทําให้มนัเร่ิมเป็นท่ีสนใจกนัอย่างแพร่หลายในแวดวงดาราศาสตร์เน่ืองจากมี
การคาดการณ์วา่ เม่ือมนัเข้ามาอยู่ท่ีจดุใกล้ดวงอาทิตย์ท่ีสดุ (Perihelion) ความสวา่งปรากฏของมนัจะ
เพ่ิมขึน้ถงึ -4 ซึง่สวา่งพอกบัดาวศกุร์
 เม่ือย่างเข้าสู่ปี ค.ศ. 2013 ในเดือนมกราคมเป็นท่ีสงัเกตว่าความสว่างของดาวหางแพนสตาร์ เร่ิม
ลดลง จากความสวา่งปรากฏ 1 กลายเป็น 2 จนกระทัง้ ท่ีระยะ 3.6 หนว่ยดาราศาสตร์ ความสวา่งปรากฏ
ของมนัลดลงไปอยูท่ี่ประมาณ 5.6 ซึง่เกือบถงึขีดจํากดัท่ีตามนษุย์จะสามารถมองเหน็ได้จนท้ายสดุมีการ
ประมาณการวา่แม้วา่จะอยูใ่กล้ดวงอาทิตย์มากท่ีสดุ ความสวา่งปรากฏของมนั อาจจะมากท่ีสดุได้แค ่3.5

13. ดาวหางสวางในป ค.ศ. 2013

รูปที่ 36 ดาวหางแพนสตาร ในวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 2013 ซึ่งเปนชวงที่ดาวหางเขาใกลดวงอาทิตยมากที่สุด
(ภาพโดย ศุภฤกษ คฤหานนท)
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 จนกระทัง้ วนัท่ี 10 มีนาคม ซึง่เป็นวนัท่ีดาวหางเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ท่ีสดุ
ความสวา่งปรากฏของมนัยงัอยูร่าว 1 ซึง่ถ้าเทียบกบัดาวฤกษ์ก็เป็นดาวฤกษ์ท่ี
หาได้ไมย่ากในตอนกลางคืน แตส่าํหรับดาวหางแพนสตาร์นัน้ไมเ่พียงพอ แม้วา่
จะสามารถสงัเกตเหน็ได้จากเกือบทกุจดุบนโลก แตตํ่าแหนง่ของมนับนท้องฟ้า
หา่งจากดวงอาทิตย์ไมม่ากนกั ความสวา่งปรากฏ 1 จะกลนืหายไปกบัแสงสนธยา
และบางทีอาจถกูบดบงัจากฟ้าหลวับริเวณขอบฟ้า จนมองไมเ่หน็ ดาวหางแพน-
สตาร์ มาจากหมูเ่มฆออร์ต หา่งออกไป 50,000 - 100,000 หนว่ยดาราศาสตร์ 
การมาเยือนดาวเคราะห์วงในแตล่ะครัง้ของมนัต้องใช้เวลาถงึ 106,000 ปี
 และในชว่งท้ายปี ค.ศ.2013 ก็ถงึคราวของ ดาวหางไอซอน ท่ีถกูจบัตามอง
และคาดหวงัวา่ความสวา่งของมนัจะมากถึงระดบัท่ีสามารถมองเห็นได้กระทัง้
ตอนกลางวนั ซึง่จะทําให้มนัถกูจดัขึน้ทําเนียบดาวหางสวา่งใหญ่ของปีนี ้ ดาวหาง
ไอซอนนัน้ถกูค้นพบตัง้แต่ปี ค.ศ. 2011 โดยนกัดาราศาสตร์สมคัรเลน่ ไวตาล ี
เนวอบสกี (Vitali Nevski) และ อาร์เตียม โนวิคโคนอค (Artyom Novichonok) 
ซึง่ปฏิบตัิงานในโครงการเครือข่ายการเฝ้าดทู้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์ขนาด
เลก็ ช่ือวา่โครงการไอซอน (ISON:International Scientific Optical Network) 
ซึง่ตอนท่ีค้นพบครัง้แรกนัน้ดาวหางไอซอน อยูไ่กลกวา่ตําแหนง่ของดาวพฤหสับดี
ออกไป และมีความสวา่งน้อยมาก แตจ่ากการเฝ้าตดิตามดแูละคํานวณวงโคจร
ของมนัทําให้พบวา่ในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2013 มนัจะเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ท่ีสดุ
โดยหา่งจากชัน้บรรยากาศของดวงอาทิตย์แค ่ 680,000 กิโลเมตร (จากตวัเลขอาจ
เป็นระยะทางท่ีไกลมากแตเ่ม่ือเทียบระยะทางในระดบัของระบบสริุยะแล้วถือวา่
ใกล้มาก ลองจินตนาการถงึจดุโทษ ซึง่เป็นจดุท่ีมีไว้สาํหรับวางลกูบอลเพ่ือเตะ
ลกูจดุโทษ ถ้าให้ระยะหา่งระหวา่งจดุโทษนีก้บัเส้นประต ู เป็นระยะทางระหวา่ง
วงโคจรของดาวพธุกบัผิวของดวงอาทิตย์ ระยะใกล้ท่ีสดุของดาวหางไอซอน
แทบจะวางอยู่บนเส้นประตูเลยทีเดียว) ดาวหางดวงนีจ้ึงเป็นดาวหางเฉียด
ดวงอาทิตย์ (Sungrazers) ดวงหนึง่และเป็นเหมือนอปุสรรคท่ีผู้ ท่ีเฝ้าชมดาวหาง
ดวงนี ้ เพราะถ้าโชคดีดาวหางดวงนีร้อดมาจากการถูกดวงอาทิตย์เผาไหม้
หรือแตกเป็นเสี่ยงเพราะถกูแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ฉีกเป็นชิน้เล็กชิน้น้อย
เราจะได้เหน็ดาวหางดวงนีพ้ร้อมกบัหางยาวพาดผา่นท้องฟ้า
 หากดาวหางไอซอนพ้นจากการทําลายล้างจากดวงอาทิตย์ ได้มีการประมาณ
การความสว่างของมนัอาจเพ่ิมขึน้จนมีความสว่างปรากฏมากกว่าดาวศกุร์ถึง
สบิเทา่หรือมากกวา่ หรืออาจสวา่งพอๆ กบัดวงจนัทร์เตม็ดวง ซึง่ในตอนกลาง
วนัจะมองเหน็สวา่งตดักบัสนํีา้เงินของท้องฟ้า ซึง่ถือวา่โชคดีมากเน่ืองจากเป็น
เวลาหลายปีแล้วนบัจากการมาเยือนของดาวหาง แมค็น๊อต (C/2006 P1) ในปี
ค.ศ. 2007 ซึง่ชว่งท่ีสวา่งท่ีสดุของมนันัน้สามารถมองเหน็ได้เฉพาะซีกฟ้าใต้ แต่
ดาวหางไอซอนในชว่งท่ีสวา่งท่ีสดุสามารถมองเหน็ได้ทัง้ซีกฟ้าเหนือและใต้ โดย
จะเร่ิมมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ทางทิศตะวนัออกก่อนดวงอาทิตย์ขึน้ในเดือน 
พฤศจิกายนไปจนถงึต้นเดือนธนัวาคม
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 นอกจากนีใ้นปี ค.ศ. 2013 ยงัมีดาวหางอีกสองดวงท่ีจะเข้ามาเยือนระบบสริุยะชัน้ใน นัน้คือดาวหาง 
เลมมอน (C/2012 F6 Lemmon) และดาวหางเองเคอ ( 2P/Encke) แตไ่ด้รับความสนใจ เฉพาะในแวดวง
ดาราศาสตร์เน่ืองจากความสว่างไม่มากเท่าดาวหางไอซอน โดยดาวหางเลมมอนนัน้ถกูค้นพบตัง้แต่ปี 
ค.ศ. 2012 มนัเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ท่ีสดุ วนัท่ี 23 มีนาคม ค.ศ. 2013 ด้วยความสวา่งปรากฏ 6 ใกล้เคียง
กบัขีดจํากดัท่ีสายตามนษุย์สามารถมองเหน็ได้ แตย่งัสามารถมองเหน็ได้ด้วยกล้องสองตา ท่ีนา่เสยีดาย
คือมนัสามารถมองเหน็ได้เฉพาะซีกฟ้าใต้เทา่นัน้ แม้มนัจะข้ามเส้นศนูย์สตูรท้องฟ้า ในวนัท่ี 20 เมษายน 
และกลายเป็นวตัถทุ้องฟ้าในซีกฟ้าเหนือ โดยสามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์หรือกล้องสองตา
ขนาดใหญ่ โดยปรากฏอยูใ่กล้กบัดาวฤกษ์ แกมมาเปกาซี ในกลุม่ดาวม้าปีก ทางทิศตะวนัออกก่อนดวง
อาทิตย์ขึน้ สว่นดาวหางเองเคอ ซึง่เป็นดาวหางคาบสัน้ การมาเยือนของมนัครัง้นีน้บัเป็นครัง้ท่ี 62 แล้วนบั
จาก ปี ค.ศ. 1814 ท่ีสามารถคํานวณวงโคจรของมนัได้โดยนกัดาราศาสตร์ชาวเยอรมนั โยฮนัเนส เองเคอ
ด้วยคาบการโคจรท่ีมีระยะเวลาแค ่ 3.3 ปี ซึง่ทําให้มนัเป็นแขกท่ีพบบอ่ยครัง้ในระบบสริุยะ โดยความ
สวา่งปรากฏของมนัจะอยูท่ี่ประมาณ 8 ซึง่เป็นระดบัท่ีสามารถมองเหน็ด้วยกล้องโทรทรรศน์ โดยแนวการ
เคลือ่นท่ีจะอยูบ่ริเวณกลุม่ดาวหมีใหญ่ไปจนถงึกลุม่ดาวสงิโตในเดือนตลุาคม

รูปที่ 37 ภาพจําลองซึ่งสรางจากซอฟตแวร ในขณะที่ดาวหางไอซอน ปรากฏบนทองฟา
(ภาพโดย www.earthsky.org)

National Astronomical Research Institute of Thailand
(Public Organization)
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 ด้วยดาวหางท่ีนา่สนใจ สีด่วงและหนึง่ในนัน้ถกูคาดหวงั ให้เป็นดาวหางท่ีจะปรากฏหางยาวสวา่ง
บนฟากฟ้า สวา่งท่ีสดุในรอบสบิปี นัน้เพียงพอท่ีจะเรียกปี ค.ศ. 2013 วา่ “ปีแหง่ดาวหาง”
(2013 Year of Comets) ได้ แตใ่นการศกึษาและค้นคว้าเก่ียวกบัดาวหางนัน้มกัมีเร่ือง
ให้ประหลาดใจได้เสมอ เพราะในแตล่ะปีมีการค้นพบดาวหางใหม่ๆ  นบัสบิดวง
โดยกล้องโทรทรรศน์ระบบอตัโนมตั ิจากทัว่โลกท่ีคอยเฝ้ามองท้องฟ้าในแตล่ะคืน
แทนมนษุย์ แม้ดาวหางจะมีความสวา่งน้อยและเกือบทัง้หมดยงัไมอ่าจคาดเดา
การโคจรได้ แตด้่วยความพยายามของเหลา่นกัดาราศาสตร์ก็มีการค้นพบอยา่งตอ่เน่ือง
คําถามท่ีเหลอืก็คือในแตล่ะคืนจะมีพวกมนัซกัก่ีดวงท่ีรอการค้นพบ
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เลขที่ 79/4 หมู� 4 ต.เขารูปช�าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000  โทรศัพท� : 0-7430-0868  โทรสาร : 0-7430-0867
E-mail : info@narit.or.th   www.NARIT.or.th


