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ระยะทางทีแ่ สนไกล
จะวัดได้อย่างไร
คุณผูอ้ า่ นที่ ไม่ ได้เชีย่ วชาญเรือ่ งดาราศาสตร์ เคยสงสัยกันไหมว่านักดาราศาสตร์รู้ ได้อย่างไรว่าโลกของเรา
มีขนาดเท่าไร ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกเท่าไร หรือแม้กระทั่งสามารถบอกได้ด้วยว่าดวงดาวที่อยู่ ไกลแสนไกล
มองเห็นเป็นเพียงจุดสว่างนั้นอยู่ห่างจากโลกของเราเท่าไร พวกเขาใช้อะไรวัด (ที่แน่ ๆ คงไม่ ได้ ใช้ ไม้เมตร หรือ
สายวัด) และพวกเราอีกหลาย ๆ คนก็คงเคยสับสนกับค�ำว่า “ปีแสง” ว่าตกลงมันคือความเร็ว อัตราเร็ว หรือ
ระยะทาง หรืออะไรกันแน่ และมีคา่ เท่าไร? แม้จะฟังดูเป็นค�ำถามง่าย ๆ แต่กค็ งต้องใช้เวลาคิดหาค�ำตอบอยูเ่ หมือนกัน
1. ปัญหาในการใช้หน่วยกิโลเมตร
หน่วยกิโลเมตร (kilometer ตัวย่อ km) หรือในบางประเทศ
นิยมใช้หน่วยไมล์ (mile ตัวย่อ mi) เป็นหน่วยที่ใช้วัดระยะทาง
ไกล ๆ เช่น ระหว่างประเทศ เมือง หรือสถานที่ต่าง ๆ และยัง
เป็นหน่วยที่ใช้วัดระยะทางเฉลี่ยระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ซึ่งมี
ค่าประมาณ 150,000,000 กิโลเมตร (หนึ่งร้อยห้าสิบล้าน
กิโลเมตร) ได้ด้วย แต่ดวงดาวอื่น ๆ ที่อยู่ไกลออกไปจากโลก
มากกว่าดวงอาทิตย์การใช้หน่วยกิโลเมตรเพื่อบอกระยะทาง
ระหว่างโลกกับดวงดาวต่าง ๆ นัน้ แม้วา่ จะใช้ได้แต่กไ็ ม่เหมาะสม
ตัวอย่างเช่น ดาว “พร็อกซิมา เซนทอรี” (Proxima Centauri)
ซึง่ เป็นดาวฤกษ์ทอี่ ยูใ่ กล้ระบบสุรยิ ะของเรามากทีส่ ดุ อยูห่ า่ งจาก
ภาพ 1 ดาว “พร็อกซิมา เซนทอรี” (Proxima Centauri) ภาพจาก โลก 41,512,200,000,000 กิโลเมตร จะเห็นได้ว่าต้องเขียน
NASA/ ESA
ตัวเลขยาวเหยียดหากเราใช้หน่วยกิโลเมตร ดังนัน้ เพือ่ แก้ปญ
ั หา
(ที่มา: http://www.space.com/23475-proxima-centauriนี้ นักวิทยาศาสตร์จึงน�ำหน่วย “ปีแสง” มาใช้ในการบอกระยะ
hubble-telescope-photo.html)
ทางที่อยู่ไกลมาก ๆ แทน แล้วปีแสงคืออะไร?
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2. ปีแสง คืออะไร
ปีแสง (light year ตัวย่อ ly) คือ ระยะทางที่แสงเดินทางในหนึ่งปี ซึ่งมีวิธีคิดดังนี้คือ เนื่องจากแสง
มีอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ในสุญญากาศประมาณ
เมตร/วินาที ดังนั้นเราจะสามารถค�ำนวณ
ได้ ว ่ า ใน 1 ปี แ สงจะเคลื่ อ นที่ (หรื อ เดิ น ทาง) ได้ เ ป็ น ระยะทางเท่ า ไร โดยการเที ย บสั ด ส่ ว น
(บางคนเรียกว่า เทียบบัญญัติไตรยางศ์) ว่า 1 วินาที แสงเดินทางได้
เมตร ดังนั้น ใน 1 ปี
(มีกี่วินาที หาให้ได้ก่อน) แสงจะเดินทางได้กี่เมตร
เนื่องจาก 60 วินาที เป็น 1 นาที 60 นาที เป็น 1 ชั่วโมง
เป็น 1 ปี
ดังนั้น ใน 1 ปี มีกี่วินาที ค�ำนวณได้ดังนี้:

24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน

365 วัน

1 นาที มี 60 วินาที
วินาที
1 ชั่วโมง จึงมี 60 วินาทีX60 นาที = 3,600
1 วัน จึงมี 3,600 วินาทีX24 ชัว่ โมง = 86,400 วินาที
1 ปี จึงมี 86,400 วินาทีX365 วัน
= 31,536,000 วินาที
ดังนั้น ใน 1 ปีแสง คิดเป็นระยะทางเท่าใด ค�ำนวณได้ดังนี้:
ค�ำนวณโดยการเทียบสัดส่วน
1 วินาที แสงเดินทางได้
เมตร
31,536,000 วินาที แสงจึงเดินทางได้
เมตร X31,536,000 วินาที
= 9,460,800,000,000,000 เมตร
= 9,460,800,000,000
กิโลเมตร
12
= 9.4608X10
กิโลเมตร
12
1 ปีแสง เท่ากับ 9.4608X10 กิโลเมตร
ค�ำถามชวนคิด : ระยะทางจากโลกถึงดาวพร็อกซิมา เซนทอรี
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 41,512,200,000,000 กิโลเมตร คิดเป็นระยะ วัสดุ-อุปกรณ์
1. ครึ่งวงกลมวัดมุม (หรือไม้โปรแทรกเตอร์)
ทางกี่ปีแสง
2. ไม้เมตร
จะเห็นได้วา่ เมือ่ เราเขียนบอกระยะทางในหน่วยปีแสงจะใช้พนื้ ที่
3. กระดาษการ์ด 3 แผ่น
น้ อ ยกว่ า การเขี ย นในหน่ ว ยกิ โ ลเมตรมาก ด้ ว ยเหตุ นี้
4. ปากกาเคมี
นักวิทยาศาสตร์จึงมักบอกระยะทางจากโลกถึงดวงดาวต่าง ๆ
5. เทปกาวใส
ในหน่วยปีแสงมากกว่าหน่วยกิโลเมตร นอกจากนีย้ งั ให้ความรูส้ กึ
6. โต๊ะ
ได้ว่าแสงจากดาวเดินทางเป็นปีกว่าจะมาถึงโลก
วิธีท�ำ
3. วิธีวัดระยะทางแบบโดยตรงกับโดยอ้อม
1.วางโต๊ะไว้ใกล้กับผนังห้อง โดยให้ด้านยาวของโต๊ะขนาน
การวั ด ระยะทางสามารถท�ำได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้ อ ม ไปกับผนังห้อง น�ำกระดาษการ์ด 2 แผ่น วางบนโต๊ะโดยให้ขอบนอก
ซึ่งเราคุ้นเคยกับการวัดระยะทางแบบโดยตรงอยู่แล้ว คือ ใช้ ของกระดาษอยู่ห่างกัน 100 เซนติเมตร แล้วยึดกระดาษการ์ด
เครื่ อ งมื อ วั ด ต่ า ง ๆ วั ด ระยะทางจากจุ ด หนึ่ ง ถึ ง อี ก จุ ด หนึ่ ง ทั้งสองให้ติดกับโต๊ะด้วยเทปกาวใส
ที่ต้องการทราบ ส่วนวิธีวัดระยะทางโดยอ้อมนั้นเราไม่จำ� เป็น
2.ใช้ ป ากกาเคมี เขี ย นเครื่ อ งหมายกากบาทขนาดใหญ่
ต้องน�ำเครื่องมือวัดไปวัดระยะทาง แต่เราจะใช้หลักการของ บนกระดาษการ์ดอีกแผ่น แล้วน�ำกระดาษนี้ไปติดที่ผนังห้อง
สามเหลี่ยมในการหาระยะทางแทน ซึ่งท�ำได้ดังนี้
ให้สูงระดับเดียวกับหน้าโต๊ะ (ดูภาพ 2)
นิตยสาร สสวท.
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4. วิธีวัดระยะทางจากโลกถึงดวงดาว
เราสามารถใช้หลักการของสามเหลีย่ มข้างต้น มาใช้ในการหา
ระยะทางจากโลกถึงดวงดาวได้ นั่นคือ ลากเส้นฐานและวัดมุม
ที่เกิดจากเส้นฐานกับเส้นที่มองเห็นวัตถุ ดังภาพ 4

100 เซนติเมตร

ภาพ 2 วิธีวัดระยะทางแบบโดยอ้อม

3.น� ำ ครึ่ ง วงกลมวั ด มุ ม วางบนกระดาษการ์ ด โดยให้
จุดกลางของครึง่ วงกลมอยูต่ รงมุมกระดาษการ์ดพอดี ให้ผสู้ งั เกตมอง
จุ ด X โดยดวงตาอยู ่ ร ะดั บ เดี ย วกั บ หน้ า โต๊ ะ โดยเริ่ ม มอง
จากทีละฝั่ง (อาจเริ่มจากฝั่งกระดาษการ์ด 1) ใช้ไม้บรรทัดเล็ง
ระยะไปที่จุด X แล้วให้เพื่อนช่วยอ่านค่ามุมที่เกิดจากเส้นฐาน
กับมุมที่ไม้บรรทัดเล็งไปที่จุด X ที่วัดได้จากครึ่งวงกลม บันทึก
ค่าไว้
4.ท�ำเช่นเดียวกับข้อ 3. แต่เปลี่ยนเป็นมองจุด X จาก
ต�ำแหน่งกระดาษการ์ด 2 ท�ำการวัดมุม แล้วบันทึกค่าไว้
5.ค�ำนวณหาระยะทางระหว่างจุดกึ่งกลางของเส้นฐานกับ
จุด X โดยวาดสามเหลีย่ มทีไ่ ด้จากการวัดเป็นสามเหลีย่ มย่อส่วน
ลงในกระดาษทด (อาจก�ำหนดให้ 10 เซนติเมตร ในกระดาษทด
ของเราเท่ากับ 100 เซนติเมตร ในของจริง) น�ำครึง่ วงกลมมาวาด
มุมให้เท่ากับที่วัดได้ลงที่ปลายเส้นฐานในกระดาษทด แล้วลาก
เส้นต่อทั้งสองด้านให้บรรจบกันจนเกิดเป็นสามเหลี่ยม ที่จุด
ปลายของสามเหลี่ยมคือต�ำแหน่งของ X แล้ววัดระยะทางตั้งแต่
จุด X นี้จนถึงจุดกึ่งกลางของเส้นฐาน บันทึกค่าไว้ และค�ำนวณ
กลั บ ไปเป็ น ระยะทางจริ ง ของจุ ด X กั บ จุ ด กึ่ ง กลางที่ ท� ำ
การทดลองบนโต๊ะ โดยการน�ำ 10 ไปคูณกับระยะทางที่วัดได้ใน
สามเหลี่ยมภาพ 3 หรือค�ำนวณส่วนสูงของสามเหลี่ยมจาก
ความสูง = 5 tan เซนติเมตร

ภาพ 4 หลักการสามเหลีย่ มทีป่ ระยุกต์ใช้ในการหาระยะทางจากโลกถึง
ดวงดาว

ส�ำหรับเส้นฐานทีย่ าวทีส่ ดุ ทีอ่ ยูบ่ นโลกมีคา่ 12,742 กิโลเมตร
(เส้นผ่านศูนย์กลางของโลกนั่นเอง) แต่เนื่องจากระยะทาง
ดังกล่าวมีค่าน้อยมากแม้ว่าเทียบกับระยะทางจากโลกถึงดาวที่
ใกล้โลกที่สุด ซึ่งหมายความว่าเส้นฐานใด ๆ ก็ตามบนโลกนั้น
สั้นมาก!!! ด้วยเหตุนี้ เส้นการมองเห็นดวงดาวเมื่อผู้สังเกตอยู่ที่
ต�ำแหน่งต่าง ๆ กันบนโลกจึงเป็นเส้นที่ขนานกัน ดังภาพ 5

ภาพ 5 ภาพวาดแสดงเส้นการมองเห็นสองเส้นจากโลกจะขนานกัน
หมายเหตุ: ยกเว้นดาวทีอ่ ยูใ่ กล้ ได้แก่ ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ เป็นต้น

ใช้ไม้บรรทัดวัดระยะทางโดยตรง

ไม่วา่ จะสร้างเส้นฐานใด ๆ บนโลก เส้นการมองเห็นดวงดาว
จากแต่ละด้านของสามเหลีย่ มก็เป็นเส้นทีย่ าวและแคบมากเสมอ
และมุมทีฐ่ านของสามเหลีย่ มแต่ละด้านดูเหมือนจะเป็นมุมเกือบ
90 องศา ดั ง นั้ น ในการหาระยะทางจากโลกถึ ง ดวงดาว
10 เซนติเมตร
นักดาราศาสตร์จึงใช้การถ่ายภาพและสร้างเส้นฐานที่ยาวกว่า
เส้นฐานบนโลกมาก ๆ ขึ้นมา
ภาพ 3 วิธีหาระยะทางในกระดาษทด
นักดาราศาสตร์ท�ำการบันทึกเส้นการมองเห็นดวงดาวที่อยู่
6.ทดลองวัดระยะทางจริงจากจุด X บนผนังห้องมาถึง ใกล้โลกจากต�ำแหน่งหนึ่งบนโลก จากนั้น เมื่อเวลาผ่านไป 6
จุดกึ่งกลางของเส้นฐานที่วาดไว้บนโต๊ะ เทียบกับระยะทางที่ได้ เดือน จึงท�ำการสังเกตดาวดวงเดิมอีกครั้งจากต�ำแหน่งเดิม
จากการค�ำนวณว่าใกล้เคียงกันหรือไม่ (ควรได้ค่าใกล้เคียงกัน) บนโลก ท�ำไมต้อง 6 เดือน? นั่นเป็นเพราะโลกของเราจะโคจร
ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของดวงอาทิตย์พอดีนั่นเอง
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ระยะทางเฉลีย่ ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์มคี า่ ประมาณ 150
ล้านกิโลเมตร นักดาราศาสตร์จงึ ใช้ความยาวเส้นฐานเป็นสองเท่า
ของระยะทางดังกล่าว หรือประมาณ 300 ล้านกิโลเมตร นั่นเอง
ด้วยเส้นฐานที่ยาวมากขนาดนี้จึงท�ำให้นักดาราศาสตร์สามารถ
วัดมุมระหว่างเส้นฐานกับเส้นการมองเห็นดาวได้ (ดูภาพ 6 )
และจากนัน้ นักดาราศาสตร์กจ็ ะสามารถค�ำนวณหาระยะทางจาก
โลกถึงดวงดาวต่อไปได้โดยใช้หลักการของสามเหลี่ยมนี้เป็น
พื้นฐาน

น่ารู้ : การหาระยะทางแบบโดยอ้อมนี้อาศัย
ปรากฏการณ์ แ พรั ล แลกซ์ (parallax) โดย
นักดาราศาสตร์หาระยะทางจากโลกถึงดวงดาวได้
จากมุมแพรัลแลกซ์ (มุม p ในภาพ 6) ซึ่งเป็น
ครึ่งหนึ่งของมุมในสามเหลี่ยมใหญ่
(ผู ้ ที่ ส นใจสามารถศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ได้ จ าก
อินเทอร์เน็ตโดยใส่ค�ำค้นว่า parallax)

ภาพ 6 ภาพวาดแสดงการวัดระยะทางจากโลกถึงดวงดาวโดยใช้หลักการ
สามเหลีย่ มเป็นพืน้ ฐาน

ระยะทางที่หาได้ในที่นี้จะเป็นระยะทางจากดวงอาทิตย์
(กึ่งกลางของเส้นฐาน) ไปถึงดวงดาว แล้วระยะทางจากโลกถึง
ดวงดาวจะหาอย่างไร? ในความเป็นจริงแล้วระยะทางระหว่าง
ดวงดาวกับดวงอาทิตย์กบั ระยะทางระหว่างดวงดาวดังกล่าวกับ
โลกแทบไม่แตกต่างกัน เพราะในสเกลทีใ่ หญ่ระดับเอกภพระยะทาง
จากดวงอาทิตย์ถึงโลก (150 ล้านกิโลเมตร) ถือเป็นระยะทางที่
สั้นมาก ดังนั้นสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นดังภาพ 6 แท้จริงแล้วเป็น
สามเหลี่ยมที่แคบมาก โดยเส้นฐานยาว 1 หน่วย ระยะของ
ดวงดาวจะเป็นหลายแสนหลายล้านเท่าของฐาน จึงสรุปได้ว่า
ระยะทางจากโลกถึงดวงดาวก็มีระยะทางเท่า ๆ กับระยะทาง
จากดวงอาทิตย์ถึงดาวดวงนั้นด้วย
512,200,000,000
เฉลย ค�ำถามชวนคิด : 419,,460
,800,000,000

นิตยสาร สสวท.

= 4.3878 ≈ 4.39
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