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กาแลก็ซีชนิดกงัหนั (spiral galaxy) ซึง่เป็นกาแล็กซทีีม่มีากถงึ 75% - 85% ในเอกภพ (universe)  
เป็นกาแล็กซปีระเภทหนึง่ท่ีเอด็วนิ ฮบัเบิล (Edwin Hubble) นักวทิยาศาสตร์ชาวอเมริกันได้ศกึษาและ
จัดกลุ่มเอาไว้ตามแผนภาพส้อมเสียงของฮับเบิล (Hubble tuning fork diagram) ต้ังแต่ปี ค.ศ. 
1926 (ดูภาพ 1)  และแผนภาพดังกล่าวยังคงใช้กันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะมีนักวิทยาศาสตร์
หลายคนได้พยายามเพิ่มรายละเอียดประเภทของกาแล็กซีเข้าไปเพื่อให้สามารถตอบโจทย์กาแล็กซ ี
ท่ีพวกเขาพบ แต่โดยพื้นฐานแล้ววิธีจัดประเภทต่าง ๆ เหล่านั้นก็ยังคงอาศัยหลักการของฮับเบิลอยู่
นั่นเอง
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“ท�ำควำมรู้จักกับกำแล็กซี
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สแกนโค้ดนี้เพื่อ
ชมภาพเคลื่อนไหว
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ภ า พ  1  แ ผ น ภ า พ ส ้ อ ม เ สี ย ง จั ด ป ร ะ เ ภ ท ก า แ ล็ ก ซี ข อ ง ฮั บ เ บิ ล 
ที่มา: http://www.spacetelescope.org/images/heic9902o/

ภาพ 3 ส่วนประกอบหลักของกาแล็กซีชนิดกังหัน
ท่ีมา: http://www.icc.dur.ac.uk/~tt/Lectures/Galaxies/Schombert/

MilkyWay/Source/Html/MilkyWay.html

ภาพ 2 (ซ้าย) กาแล็กซีชนิดกังหัน จาก European Space Agency & NASA
ที่มา: http://www.spacetelescope.org/images/heic0602a/
          (ขวา)  กังหันลม
ท่ีมา:  http://iloveinspired.com/projects/how-to-make-a-paper-pinwheel/

ล�าดับภาพที่ปรากฏในแผนภาพส้อมเสียงนี้ไม่มีความ 
เช่ือมโยงกนั กล่าวคอืกาแลก็ซชีนดิรไีม่ได้มวีวิฒันาการจนกลาย
มาเป็นกาแล็กซีชนิดกังหันแต่อย่างใด แม้นักวิทยาศาสตร์ 
สมัยก่อนจะเคยเช่ืออย่างนั้นก็ตาม เพราะปัจจุบันพบหลักฐาน
แล้วว่ากาแล็กซีแต่ละแบบมีรูปร่างเป็นเช่นนั้นมาตั้งแต่แรกแล้ว 
หรือพูดง่าย ๆ ว่ากาแล็กซีทั้งหมดในเอกภพเกิดขึ้นพร้อมกัน
นั่นเอง เช่น พบหลักฐานว่าดวงดาวที่มีอายุมากที่สุดในกาแล็กซี
ต่าง ๆ ในกลุ ่มท้องถิ่น (local group) นั้นมีอายุเท่ากัน  
ซึ่งหมายความว่ากาแล็กซีเกือบท้ังหมดเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน

จากภาพ 1 กาแลก็ซชีนดิกงัหนัซึง่อยูบ่รเิวณขาของส้อมเสียง
ทั้งด้านบนและด้านล่าง มีทั้งที่มีคาน (SBa, SBb, SBc) และไม่มี
คาน (Sa, Sb, Sc)   หากกาแล็กซีหันด้านบน (face-on) มาทาง
โลก เราจะมองเห็นกาแล็กซีชนิดกังหันมีลักษณะตรงตามชื่อคือ 
มีรูปร่างคล้ายกังหันลม (ดูภาพ 2)

กาแล็กซีชนิดกังหันประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนโป่ง 
(bulge)  จาน (disk) และฮาโล (halo) หรือกลด (ดูภาพ 3)

แม้ว่ากาแล็กซีชนิดกังหันจะดูเหมือนมีแขนอยู่จ�านวนมาก
โดยรอบ แต่เมื่อสังเกตให้ดีจะพบว่าแท้จริงแล้วกาแล็กซีชนิด
กังหันมีแขนเริ่มต้นเพียง 2 แขนที่เหวี่ยงโค้งออกจากใจกลาง 
อย่างไรกต็าม นอกจากลักษณะภายนอกของกาแลก็ซชีนดิกงัหนั
ทีด่สูวยงามและเป็นเอกลักษณ์แล้ว เราควรท�าความรูจั้กกับส่วน
ประกอบและองค์ประกอบต่าง ๆ ของกาแล็กซีชนิดนี้ว่ามีอะไร
บ้าง

แขนกังหัน 

กาแล็กซีชนิดกังหัน

กาแล็กซีชนิดรี

ส่วนโป่ง

ฮาโล

จาน

กระจุก
ดาวทรง
กลม
ในฮาโล

มุมมองด้านบน มุมมองด้านข้าง
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ส่วนโป่ง มีลักษณะเป็นทรงกลมพบได้บริเวณใจกลาง

กาแลก็ซี มกัประกอบด้วยดาวฤกษ์อายมุาก จงึเป็นส่วนทีม่สีแีดง
จาน ประกอบด้วยฝุ่น แก๊ส และดาวฤกษ์อายุน้อย ส่วนที่

เรียกว่าจานนี้เป็นบริเวณที่แขนของกาแล็กซีกังหันก่อตัวข้ึน  
เนื่องจากแขนของกังหันมีดาวฤกษ์อายุน้อยเปน็ส่วนใหญ่ เราจึง
มองเห็นส่วนแขน เป็นสนี�า้เงนิ  ส�าหรบักาแลก็ซทีางช้างเผอืกซึง่
เป็นกาแล็กซีที่มีระบบสุริยะของเราอยู่และเป็นกาแล็กซีชนิด
กังหันนั้น จะมีดวงอาทิตย์ตั้งอยู่ที่แขนของกาแล็กซีค่อนมาทาง
ปลายแขน

ฮาโล หรือกลด  มีลักษณะเป็นทรงกลม  แผ่รัศมีบาง ๆ 
ปกคลุมส่วนโป่งและบางส่วนของจาน  ฮาโลประกอบด้วย แก๊ส 
ฝุ ่น กระจุกดาวอายุมากที่ เรียกว ่า กระจุกดาวทรงกลม  
(globular cluster)

การท�าความรู้จักกับกาแล็กซีชนิดกังหันไม่เพียงท�าให้เรา 
ได้ซึมซาบความสวยงามของวัตถุท้องฟ้า แต่ยังช่วยให้มนุษย์ 
ได้เข้าใจและรู ้จักตัวตนของเรามากยิ่งข้ึน  เพราะกาแล็กซี 
ทางช้างเผอืกทีม่นษุย์เราอาศยัอยูน่ีก้เ็ป็นกาแลก็ซกีงัหนัชนดิหนึง่ 
(กังหันแบบมีคาน) เช่นเดยีวกนั  เราสามารถเรยีนรูต้วัตนของเรา
ได้จากกาแลก็ซอีืน่ ๆ  ทีม่องเหน็ได้บนท้องฟ้า กล่าวคอื กาแลก็ซี
ชนิดกังหันที่อยู ่บนท้องฟ้ามีลักษณะและสมบัติเป็นอย่างไร 
กาแล็กซีที่ เราอาศัยอยู ่ก็มีลักษณะและสมบัติไม ่ต ่างกัน  
คล้ายกับการส่องกระจกแล้วเห็นเงาของตัวเองนั่นเอง

ภาพ 4 ส่วนประกอบหลักท้ังสามส่วนของกาแล็กซีซอมเบรโร (Sombrero 
galaxy (M104))

ที่มา:  http://gtn.sonoma.edu/resources/normal_galaxies/spiral.php

ส่วนโป่ง

ฮาโล

จาน
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