


ສຸດຍອດການຄ້ົນພົບດ້ານແສງກັບດາລາສາດ

ມະນຸດເຮົາສົນໃຈ ແລະ ຕ້ັງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບທຳມະຊາດຂອງແສງມາດົນນານນັບຕ້ັງແຕ່ສະໄໝບູຮານ
ແລ້ວນັ້ນເປັນເພາະແສງມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ການຮັບຮູ້ຂອງຄົນເຮົາຢ່າງ ປາສະຈາກ ບໍ່ ໄດ້.

ແຫ່ຼງກໍາເນີດແສງໃນທຳມະຊາດນ້ັນມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນັບຕ້ັງແຕ່ວັດຖຸເທິງທ້ອງຟ້າເຊ່ັນ: ດວງອາ ທິດ,
ດວງຈັນ, ກຸ່ມດາວ, ດາວຕົກ ແລະ ອື່ນໆ. ແສງຈາກນອກໂລກເຫຼົ່ານີ້ເຊື່ອມໂຍງກັນກັບ ນິ ທານ ແລະ ຕໍາ
ນານຄວາມເຊ່ືອທ່ີເລ່ົາກັນມາໃນເທບນິຍາຍໃນຫຼາຍໆວັດທະນະທຳຢ່າງຕັດ ຂາດ ກັນ ບ່ໍ ໄດ້, ນອກຈາກນ້ີມະ
ນຸດເຮົາຍັງມີຄວາມເຊື່ອທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປກ່ຽວກັບປາກົດການຂອງແສງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊັ້ນບັນນຍາກາດ
ໂລກເຊັ່ນ: ຟ້າແມບ, ຟ້າຜ່າ, ຮຸ້ງກິນນ້ໍາ ແລະ ແສງອໍໂຣຣາ (Aurora). ແຕ່ສະໄໝກ່ອນເຮົາເກືອບບໍ່ຮູ້
ເລີຍວ່າແສງເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນໄດແນວໃດ ແລະ ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກແສງເເປວໄຟທີ່ເກີດຈາກການສຽດ
ສີຢ່າງໃດ, ເຮົາພຽງນຳໃຊ້ມັນໃນການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ອັດສະຈັນໃນຄວາມງົດງາມຂອງມັນ ເທົ່າ ນັ້ນ.

ຈົນມີການສຶກສາທຳມະຊາດພ້ືນຖານຂອງແສງ ແລະ ການເບ່ິງເຫັນຢ່າງເປັນລະບົບຂ້ໍສົງໄສຕ່າງໆຈ່ຶງ
ຄ່ອຍໆໄດ້ໄຂຄຳຕອບອອກມາ.

              ສຸດຍອດນັກຟີຊິກຄືທ່ານ ເຊີ ໄອແຊັກ ນິວຕັນ (Sir Isaac New-
   ton) ສຶກສາທຳມະຊາດພື້ນຖານຂອງແສງ, ສີ ແລະ ການເບິ່ງເຫັນ. 

ການທົດລອງໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງທ່ານຄື: ການໃຊ້ແທ່ງແກ້ວສາມລ່ຽມ ຫຼື ປິ ຊຶມ (Prism) ແຍກ
ແສງອາ ທິດ(ແສງ ຕາ ເວັນ) ອອກເປັນແຖບສີຮຸ້ງ, ຈາກນ້ັນນໍາແທ່ງແກ້ວສາມລ່ຽມອີກ ອັນ ໜ່ຶງມາລວມແສງ
ເຫ່ົຼານ້ັນກັບເປັນແສງສີຂາວອີກເທື່ອໜຶ່ງ. ທ່ານ ນິວຕັນ ເຮັດການທົດລອງຕໍ່ໄປຢ່າງລະອຽດຈົນໄດ້ຂໍ້ສະ
ຫຼຸບວ່າແສງສີຂາວຈາກດວງອາທິດແທ້ຈິງແລ້ວປະກອບໄປດ້ວຍສີສັນຂອງຮຸ້ງ.



ໃນປີ ຄ.ສ 1704 ທ່ານໄດ້ ຈັດພິມຫນັງສື Opticks  ເຊິ່ງອະທິບາຍວ່າແສງປະກອບດ້ວຍລໍາອະນຸ
ພາກຂະໜາດນ້ອຍທ່ີເອ້ີນວ່າ: Corpuscles ເຊ່ິງທິດສະດີຂອງທ່ານນໍາໄປສູ່ການອະທິບາຍການສະທ້ອນ
ແລະ ຫັກຂອງແສງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ທີ່ສຳຄັນຜົນການທົດລອງຂອງທ່ານ ໄອແຊັກ ນິວຕັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ວິນລຽມ ເຮີເຊລ (William
Herschel) ນຳໄປຕໍ່ຍອດໂດຍການແຍກແສງອາທິດອອກເປັນສີຕ່າງໆແລ້ວໃຊ້ເທີໂມມິເຕີວັດແທກອຸນ
ຫະພູມແສງສີຕ່າງໆວ່າ "ແສງສີໃດມີອຸນຫະພູມສູງກວ່າ?" ໃນປີ ຄ.ສ 1800.

ຜົນປາກົດວ່າເທີໂມມິເຕີທີ່ປະໄວ້ຂ້າງໆແສງສີແດງ ເຊິ່ງມີໄວ້ສໍາຫຼັບວັດແທກອຸນຫະພູມຫ້ອງພັດ
ຮ້ອນທີ່ສຸດ.

ທຸກມື້ນີ້ລັງສີຄວາມຮ້ອນທີ່ຢ ຸ່ລຸ່ມແສງສີແດງຖືກເອີ້ນວ່າ: ລັງສີອິນຟຣາເຣດ (Infrared) ເຊິ່ງຕາ
ຂອງມະນຸດເຮົາບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້.

ໃນເວລານັ້ນຍັງບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າແສງທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ ນອກຈາກລັງ ສີອິນຟຣາເຣດແລ້ວຍັງມີລັງສີອື່ນໆຢູ່
ອີກ, ເຊິ່ງຈະກ່າວເຖິງຕໍ່ໄປໃນ ນີ້.

ປະເດ່ັນສຳຄັນຄືແນວຄິດເລ່ືອງອະນຸພາກແສງຂອງນິວຕັນນ້ັນເປັນທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້ດົນເນ່ືອງຈາກນິວຕັນ
ເປັນຜູ້ມີອິດທິພົນທາງຄວາມຄິດຢ່າງຍິ່ງໃນເວລານັ້ນ.

ແຕ່ຫັຼງຈາກນ້ັນບ່ໍດົນທ່ານ ຄຣິສຕຽນ ຮອຍເກນ (Christian Huygens) ນັກຟີຊິກຄົນດັສ (Dutch) 
ສະເໜີທິດສະດີວ່າແສງເປັນຄ້ືນ, ເຊ່ິງແນວຄິດດ່ັງກ່າວໄດ້ທຳນາຍໄວ້ວ່າ: ແສງອາດຈະປະພຶດຕົວເປັນຄ້ືນ
ຕົວຢ່າງການສົນລະວົນ ແລະ ການສອດສະຫຼັບໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັບຄື້ນຊະນິດຕ່າງໆໃນທຳມະຊາດເຊັ່ນ:
ຄື້ນສຽງເປັນ ຕົ້ນ.



ໃນເວລາຕ່ໍມານັກວິທະຍາສາດຫຼາຍທ່ານເຊ່ັນ: ທ່ານ ໂທມັສ ຢັງ (Thomas Young) ໄດ້ເຮັດການ
ທົດລອງເພື່ອຢັນຢືນທິສະດີຄື້ນແສງແລ້ວເຫັນວ່າແສງສາມາດສອດສະຫຼັບ ແລະ ສົນລະວົນໄດ້ແທ້.

ແນວໃດກ່ໍຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ການຄ້ົນພົບສະໄໝໃໝ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າແສງມີຄວາມຊັບຊ້ອນ
ກວ່າທີ່ເຮົາເຫັນ, ການອະທິບາຍວ່າແສງເປັນຄື້ນນັ້ນບໍ່ພຽງພໍຈະອະທິບາຍປາກົດການບາງຢ່າງໄດ້.

ຕ່ໍມາແນວຄິດກ່ຽວກັບແສງເປັນຄ້ືນໄດ້ຮັບການເພ່ີມຄວາມໜ້າເຊ່ືອຖື ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຂ້ົາ
ໃຈທີ່ເລິກເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ. ເມື່ອນັກຟິສິກສາດຄົນສະກັອດແລນ ທ່ານ ເຈມ ຄລາກແມັກເວລ (James 
Clerk Maxwell) ໄດ້ສ້າງສູດສົມຜົມທ່ີອະທິບາຍວ່າແສງແມ່ນຄື້ນຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກ ແລະ ທົ່ງໄຟຟ້າທີ່
ແຜ່ອອກໄປ.

ຄວາມໜ້າສົນໃຈຄືທິດສະດີຂອງແມັກເວລຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າຄ້ືນໄຟຟ້າແມ່ເຫັຼກນ້ັນມີຄວາມຖ່ີໃນຊ່ວງ
ທີ່ີແຕກຕ່າງກັນ, ແສງທ່ີເຮົາເຫັນເປັນພຽງຄວາມຖ່ີຊ່ວງແຄບໆເທ່ົານ້ັນ ຄວາມຈິງຍັງມີຄ້ືນໄຟຟ້າແມ່ເຫັຼກ
ຊ່ວງອື່ນໆທີ່ເຮົາຍັງເບິ່ງບໍ່ເຫັນອີກຢູ່.



ດັ່ງນັ້ນ; ເພື່ອຄວາມສະດວກ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນພາບຊັດ ເຈນເຮົາອາດລະບຸຊ່ວງຄື້ນດ້ວຍຄວາມ
ຍາວຄື້ນແທນຄວາມຖີ່ດັ່ງຮູບ.

ຄ້ືນຊ່ວງພະລັງງານຕ່ໍາໆຈະຢູ່ຊ້າຍມືນັບຈາກຄ້ືນວິທະຍຸ, ຄ້ືນໄມໂຄຣເວບ ແລະ ຄ້ືນອິນຟຣາເຣດ
ຈາກນັ້ນຈຶ່ງເປັນຊ່ວງຄື້ນທີ່ຕາເບິ່ງເຫັນທີ່ເອີ້ນວ່າ: ແສງ, ແລ້ວຕໍ່ໄປກໍ່ເປັນຄື້ນອູນຕຣາໄວໂອເລດ, ລັງສີ
ເອັກ ແລະ ລັງສີແກມມາ.

ທຸກມື້ນີ້ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສ້າງເຄື່ອງມືໃຊ້ກວດຈັບຄື້ນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຂະຫຍາຍຂອບເຂດ“ການເບິ່ງ
ເຫັນ“ໃຫ້ກວ້າງຂວາງຍິ່ງຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນກໍ່ຄືວັດຖຸທາງດາລາສາດຢ່າງເນບິວລາປູທີ່ີ່ເກີດ
ຈາກການລະເບີດຂອງດາວເຣິກນັ້ນ, ມີລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນອອກໄປຕາມແຕ່ຊ່ວງຄື້ນທີ່ໃຊ້ໃນການ
ກວດຈັບ.



ການຄ້ົນພົບຄ້ືນຊ່ວງອ່ືນໆທ່ີຕາເບ່ິງບ່ໍເຫັນເຮັດໃຫ້ເກີດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການ
ຄົ້ນພົບອື່ນໆຕາມມາອີກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນ: ການສົ່ງສັນຍານ ແລະ ການຮັບສັນ
ຍານດ້ວຍຄ້ືນວິທະຍຸ ເຮັດໃຫ້ໂລກເຂ້ົາສູ່ຍຸກການສ່ືສານແບບໄຮ້ສາຍ, ການຄ້ົນພົບ
ລັງສີເອັກ ທີ່ປະຍຸກນຳໃຊ້ເຂົ້າ ໃນທາງການແພດເພື່ອການກວດອະໄວຍະວະພາຍ
ໃນ ແລະ ນັກດາລາສາດໃຊ້ມັນໃນການຄົ້ນຫາວັດຖຸຕ່າງໆເຊັ່ນ: ດາວນິວຕຣອນ
ແລະ ຂຸມດຳທີ່ປົດປ່ອຍລັງສີເອັກທີ່ ມີພະລັງງານສູງອອກມາ.

ເວ້ົາໄດ້ວ່າຄວາມຮູ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈເລ່ືອງຄ້ືນໄຟ້ຟ້າ-ແມ່ເຫັຼກຂອງທ່ານແມັກເວລ
ນ້ັນເປັນຈຸດເລ່ີມຕ້ົນທ່ີສຳຄັນຕ່ໍການຄ້ົນພົບ ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມເຂ້ົາໃຈເລ່ືອງແສງ
ອອກໄປຢ່າງມະຫາສານ.

ແຕ່ວ່າໃນເວລາຕ່ໍມາ, ແນວຄິດເລ່ືອງແສງໄດ້ຖືກປະຕິວັດອີກເທ່ືອດ້ວຍທິດສະ
ດີຄວານຕໍາ.

ເລີ່ມຕົ້ນຈາກບັນຫາການແຜ່ລັງສີຂອງວັດຖຸທີ່ຮ້ອນ ຫຼື ການແຜ່ລັງສີຂອງວັດ
ຖຸດໍາ (Blackbody radiation).

ເຮົາຮູ້ກັນດີວ່າເຫຼັກທີ່ຮ້ອນຈະກາຍເປັນສີແດງ ແລະ ເມື່ອຮ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນຈະ
ກາຍເປັນສີສົ້ມ, ເຫຼືອງ ແລະ ຂາວໃນທີ່ສຸດ.

ວັດຖຸແຮງມີອຸນຫະພູມສູງແຮງຈະແຜ່ລັງສີພະລັງງານສູງອອກມາຫຼາຍຂຶ້ນ
ໂດຍບ່ໍຂ້ຶນກັບຊະນິດຂອງທາດມູນ, ນັກດາລາສາດໃຊ້ຄວາມຮູ້ນ້ີຫາອຸນຫະພູມຂອງ
ດາວເຣິກໄດ້.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຖ້າຫາກພິຈາລະນາເຂົ້າໃນລາຍລະອຽດຈະພົບວ່າຟີຊິກແບບ
ເກ່ົາບ່ໍສາມາດອະທິບາຍໄດ້ວ່າເຫດຜົນໃດ ວັດຖຸທ່ີຮ້ອນຈ່ຶງແຜ່ລັງສີອອກມາໄດ້ ຢ່າງ
ສົມບູນຄົບຖ້ວນ.

ທິດສະດີຄວານຕໍາຈຶ່ງໄດ້ກໍາເນີດຂຶ້ນມາໃນຊ່ວງປີ ຄ.ສ 1900 ເພື່ອແກ້ບັນຫາ
ການແຜ່ລັງສີດ່ັງກ່າວ ແລະ ສາມາດອະທິບາຍພຶດຕິກໍາຂອງໂຄງສ້າງອະຕອມ ລວມ
ທັງອະນຸພາກນ້ອຍໆໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເຊິ່ງທ່ານ ອັລເບີດ ໄອສະຕາຍ ນຳແນວຄິດດັ່ງ
ກ່າວມາອະທິບາຍປາກົດການທີ່ເອີ້ນວ່າ: ໂຟໂຕອີເລັກຕຣິກ ໄດ້.



ປາກົດການດ່ັງກ່າວເກີດຂ້ຶນເມ່ືອຄ້ືນ
ໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກຄວາມຖີ່ສູງກະທົບໃສ່
ແຜ່ນເຫັຼກ ຈະເຮັດໃຫ້ອີເລັກຕຣອນຂອງ
ແຜ່ນເຫຼັກຫຼຸດອອກມາໄດ້, ເມື່ອຄື້ນໄຟ
ຟ້າແມ່ເຫຼັກຄວາມຖີ່ຕໍ່າກວ່າຄ່າໃດໜຶ່ງ 
ຈະບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ອີເລັກຕຣອນຫຼຸດ
ອອກມາໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຄື້ນດັ່ງກ່າວຈະ
ມີຄວາມເຂັ້ມສູງພຽງໃດກໍ່ຕາມ.

ທ່ານ ໄອສະຕາຍ ອະທິບາຍວ່າແສງມີການຖ່າຍພະລັງງານເປັນກ້ອນໆ ບ່ໍຕ່າງຈາກອະນຸພາກ ໂດຍ
ພະລັງງານຂອງແສງເອີ້ນວ່າ: ໂຟຕອນ (Photon).

ໃນປັດຈຸບັນນັກຟີຊິກສາດຍອມຮັບວ່າແສງ ແລະ ຄື້ນໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກທຸກຊ່ວງຄວາມຖີ່ ລ້ວນແຕ່
ມີຄຸນລັກສະນະຂອງຄື້ນ ແລະ ອະນຸພາກຢູ່ນຳ ກັນ, ໂດຍຄຸນລັກສະນະທັງສອງຢ່າງທີ່ກົງກັນຂ້າມກັນ
ແຕ່ສາມາດເຂົ້າມາເພີ່ມ ເຕີມທຳມະຊາດຂອງແສງໄດ້ ບໍ່ຕ່າງຈາກຫຼຽນທີ່ມີສອງດ້ານ.

ທ່ານ ຮິປໍລິດ ຟີໂຊ (Hippolyte Fizeau) ນັກຟີຊິກຄົນຝຣັ່ງວັດແທກຄວາມໄວແສງໄດ້ຢ່າງຊັດ
ເຈນຂຶ້ນຫຼາຍ ໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນລໍ້ແຂ້ວ ເຟືອງທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນຢ່າງດີ.



ວິທີທົດລອງແມ່ນ:
- ປ່ອຍແສງຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດແສງ (ເຊັ່ນ: ທຽນໄຂ) ໃຫ້ເຂົ້າຫາ

ແວ່ນພຽງແບບທີ່ສະທ້ອນແສງບາງສ່ວນ.
- ແສງຈະຖືກສະທ້ອນເຂົ້າຮ່ອງແຂ້ວເຟືອງທີ່ປິ່ນຢ່າງສະໝ່ຳສະ

ເໝີ.
- ແລ້ວແສງຈະແລ່ນອອກຈາກແຂ້ວເຟືອງເປັນທ່ອນຫຼາຍໆທ່ອນ

ຂ້ຶນກັບຄວາມໄວການປ່ິນຂອງແຂ້ວເຟືອງ, ແຮງແຂ້ວເຟືອງປ່ິນໄວທ່ອນ
ແສງທີ່ຜ່ານອອກມາກໍ່ຈະສັ້ນລົງເທົ່ານັ້ນ.

- ແສງທ່ີອອກຈາກແຂ້ວເຟືອງຈະເຂ້ົາກະທົບແວ່ນ, ແລ້ວສະ ທ້ອນ
ກັບມາຄືນທາງເກົ່າ. 

- ໄລຍະທາງຈາກແຂ້ວເຟືອງຫາແວ່ນສະ ທ້ອນນ້ັນໄກຫຼາຍ, ສ່ວນ
ໄລຍະທາງຈາກແຫ່ຼງກຳເນີດແສງເຖິງແວ່ນສະທ້ອນເຖິງແຂ້ວເຟືອງນ້ັນ
ໜ້ອຍຫຼາຍຈົນບໍ່ຕ້ອງສົນໃຈກໍ່ໄດ້.

- ຫາກປິ່ນແຂ້ວເຟືອງທີ່ມີຄວາມໄວທີ່ເໝາະສົມ ແສງທີ່ແລ່ນໄປ
ສະທ້ອນແວ່ນຈະສາມາດແລ່ນກັບມາຜ່ານລະຫວ່າງແຂ້ວເຟືອງໄດ້ພໍດີ
ເມ່ືອແສງຜ່ານແຂ້ວເຟືອງກັບມາຈະທະລຸແວ່ນແບບສະທ້ອນບາງສ່ວນ
ເຂົ້າສູ່ສ າຍຕາຜູ້ສັງເກດໄດ້.

ທ່ານ ຟີໂຊ (Fizeau) ໃຊ້ການທົດລອງດ່ັງກ່າວວັດແທກຄວາມໄວແສງອອກມາໄດ້ 315.000 km/s
ເຊິ່ງຄາດເຄື່ອນຈາກຄ່າແທ້ຈິງທີ່ຍອມຮັບໃນປັດຈຸບັນປະມານ 5%.

ຕໍ່ມານັກຟີຊິກໄດ້ຄິດຄົ້ນວິທີການອື່ນໆ ທີ່ໃຊ້ໃນການວັດ ແທກຄວາມໄວແສງໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນເພີ່ມ
ຂຶ້ນເລື່ອຍໆ.

ປັດຈຸບັນຄ່າທີ່ຍອມຮັບຄື: 299.792,458 km/s ຫຼື ປະມານ 7,5 ຮອບຂອງໂລກຕໍ່ໜຶ່ງວິນາທີ ເຊິ່ງ
ເປັນຄວາມໄວສູງສຸດທີ່ບໍ່ມີສີ່ງໃດສາມາດໄວກ່າວນີ້ໄປໄດ້ ແລະ ທິດສະດີສຳພັນທະພາບພິເສດຂອງໄອ
ສະຕາຍ ຍັງລະບຸວ່າ: ທຸກໆຜູ້ສັງເກດໃນເອກະພົບຈະວັດແທກຄວາມໄວແສງໄດ້ເທົ່າກັນໝົດ, ຄວາມ
ໄວແສງຈຶ່ງຖືກໃຊ້ໃນການກຳນົດນິຍາມການວັດແທກຫົວໜ່ວຍມາດ ຕະ ຖານ ຂອງລວງຍາວຄື "ແມັດ"
ໂດຍ 1 ແມັດ ມີຄ່າເທ່ົາກັບໄລຍະທາງທ່ີແສງເດີນທາງໄດ້ໃນ 1 ຕ່ໍ 299,792.458 ວິນາທີ ແລະ ນັກດາ
ລາສາດໃຊ້ໄລຍະທາງທ່ີແສງເດີນທາງໄດ້ເປັນເວລາ 1 ປີ ຫືຼ 9.460.730.472.580.800 ແມັດ ໃນການ
ວັດໄລຍະຫ່າງຂອງດາວແຕ່ລະດວງໃນກາແລັກຊີດັ່ງທີ່ຈະກ່າວເຖິງໃນຕໍ່ໄປນີ້.



ໃນປີ ຄ.ສ 1838 ນັກຟີຊິກສາດ ແລະ ນັກດາລາສາດ ຟຣີດດຣິຄ ເບສເຊິລ (Friedrich Bessel)
ທ່ານໄດ້ເຮັດການວັດແທກໄລຍະທາງຈາກໂລກເຖິງດາວເຣິກທີ່ຢູ່ນອກລະບົບສຸລິຍະຂອງເຮົາໄດ້ເປັນ
ຄ້ັງທຳອິດ ໂດຍໃຊ້ວິທີທ່ີເອ້ີນວ່າ: “Stellar Parallax”  ຫັຼກການຂອງວິທີການນ້ີຄື:  ເມ່່ືອຜູ້ສັງເກດປ່ຽນ
ແປງມູມເບິ່ງ ຈະເຮັດໃຫ້ວັດຖຸທີ່ຢູ່ໃກ້ຜູ້ສັງເກດປ່ຽນແປງຕຳແໜ່ງໄປເມື່ອທຽບກັບວັດຖຸທີ່ຢູ່ໄກກວ່າ.

ຍົກຕົວຢ່າງເຮົາກຳລັງຂັບລົດຢູ່ຕາມທາງ, ເຮົາຈະສັງເກດເຫັນວ່າຕ້ົນໄມ້ຢູ່ຂ້າງທາງຈະປ່ຽນຕຳແໜ່ງ
ໄປເມື່ອທຽບກັບພູທີ່ຢູ່ໄກກວ່າ.

ໃນແບບດຽວກັນຈາກການ ທີ່ໂລກຂອງເຮົາໂຄຈອນອ້ອມດວງອາ ທິດ ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຈຶ່ງສັງເກດເຫັນ
ດາວເກີດການປ່ຽນແປງຕຳແໜ່ງທຽບກັບດາວທີ່ຢູ່ໄກໆ.

ການຄ້ົນພົບດ່ັງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດເຂ້ົາໃຈວ່າໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງດວງດາວໃນກາແລັກ
ຊີທາງຊ້າງເຜືອກນັ້ນຫ່າງໄກກັນຫຼາຍຈົນຫົວໜ່ວຍໄລຍະທາງທີ່ເຮົາໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ຫົວ
ໜ່ວຍທີ່ໃຫຍ່ສຸດໃນສະໄໝນັ້ນບໍ່ເໝາະສົມຕໍ່ໄປ.

ຫົວໜ່ວຍໄລຍະທາງທ່ີໄກສຸດທ່ີໃຊ້ໃນຍຸກນ້ັນຄື: ຫົວໜ່ວຍດາລາສາດ (Astronomical Units)
ເຊິ່ງເປັນໄລຍະທາງສະເລ່ຍຈາກໂລກເຖິງດວງອາທິດ.

ທ່ານ ເບລເຊິລ ເຫັນວ່າ: ດາວ 61 Cygni ທ່ີຢູ່ໃນກຸ່ມດາວຫົງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 660.000
ຫົວໜ່ວຍດາລາສາດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນນັກດາລາສາດກໍ່ເລີ່ມນິຍາມປີແສງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຕົວເລກບໍ່ໃຫຍ່ ແລະ 
ເໝາະກັບການໃຊ້ງານຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນນັກດາລາສາດພົບວ່າໄລຍະທາງຈາກໂລກເຖິງດາວ 61 
ຊິກນິ (61 Cygni) ມີຄ່າ 11,4 ປີີແສງ.



ກ້ອງໂທລະທັດ (ເຄື່ອງມືລວມແສງ)

ສ່ິງປະດິດທ່ີກ່ຽວກັບແສງທ່ີສໍາຄັນຢ່າງໜ່ຶງຄືກ້ອງໂທລະທັດ ເຊ່ິງເປັນອຸປະກອນທ່ີໃຊ້ໃນການລວມ
ແສງ. ອຸປະກອນນີ້ເຮັດໃຫ້ມະນຸດເຮົາສາ ມາດເບິ່ງເຫັນສິ່ງທີ່ຢູ່ໄກໆໄດ້ຊັດເຈນຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ຜົນໄດ້ ຮັບ 
ທີ່ ຕາມ ມາ ຄື ພາໃຫ້ມີການຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງແນວຄິດຂອງມະນຸດເຮົາໄປຕະຫຼອດການ.

ທ່ານ ກາລິເລໂອ ກາລິເລອິ ນັກຟີຊິກຄົນອິຕາລີເປັນຄົນທໍາອິດທີ່ໃຊ້ກ້ອງໂທລະທັດຈາກເລນສອງ
ອັນທີ່ລາວປະດິດຂຶຶ້ນເອງ ໃນການສຶກສາວັດຖຸເທິງທ້ອງຟ້າ, ຖືວ່າເປັນການສຶກສາດ້ານດາລາສາດດ້ວຍ
ກ້ອງໂທລະທັດເທ່ືອທຳອິດ. ກ້ອງໂທລະທັດໃນລັກສະນະນ້ີເອ້ີນວ່າ: ກ້ອງໂທລະທັດແບບຫັກແສງເນ່ືອງ
ຈາກໃຊ້ເລນໃນການເຮັດໜ້າທີ່ລວມແສງ.

ຫຼາຍໆຄົນມັກເຂົ້າໃຈວ່າ: ທ່ານ ກາລິເລໂອ ເປັນຄົນທໍາອິດທີ່ປະດິດກ້ອງໂທລະທັດ, ແຕ່ຜູ້ປະດິດ
ຄົນທໍາອິດແທ້ໆແລ້ວ ແມ່ນຊ່າງເຮັດແວ່ນຕາຄົນດັສຊ່ືວ່າ: ທ່ານ ຮານ ລິຟເພີຮາຍ (Hans Lippershey)
ເພິ່ນສ້າງກ້ອງໂທລະທັດຂຶ້ນໃນປີ ຄ.ສ 1608, ເຊິ່ງຂ່າວການສ້າງກ້ອງໂທລະທັດໄດ້ແຜ່ກະຈ່າຍໄປຢ່າງ
ໄວວາ, ເຮັດໃຫ້ປີ ຄ.ສ 1609 ນັກວິທະຍາສາດຄົນອັງກິດ ທ່ານ ໂທມາສ ຮາຣຽຍ (Thomas Harriot)
ນຳໃຊ້ກ້ອງໂທລະທັດໃນການສຶກສາດວງຈັນ ແລະ ຕໍ່ມາບໍ່ດົນ ທ່ານ ກາລິເລໂອ ໄດ້ນຳໃຊ້ແນວຄວາມ
ຄິດນີ້ມາອອກແບບກ້ອງໂທລະທັດໂຕເອງຂຶ້ນເຊິ່ງເປັນກ້ອງໂທລະທັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຍຸກນັ້ນ.



ໃນປີ ຄ.ສ 1610 ເພ່ິນໄດ້ ຈັດພີມການຄ້ົນພົບຂອງເພ່ິນໃນປ້ຶມເລ່ືອງ “Sidereus Nuncius”  ເຊ່ິງ
ເນື້ອໃນຂອງປື້ມປະກອບດ້ວຍເລື່ອງການຄົ້ນພົບດ້ວຍກ້ອງໂທລະທັດດັ່ງ ນີ້:

ການຄ້ົນພົບຈຸດເທິງດວງອາທິດ ແລະ ຂຸມອຸກາບາດເທິງດວງຈັນ ເຊ່ິງເປັນການລ້ົມລ້າງຄວາມເຊ່ືອ
ເກົ່າແກ່ທີ່ວ່າ "ວັດຖຸຕ່າງໆເທິງທ້ອງຟ້ານັ້ນລ້ວນແຕ່ສົມບູນ ແລະ ຮາບກ້ຽງດີ".

ການຄົ້ນພົບດາວບໍລິວານທັງ 4 ດວງ
ຂອງດາວພະຫັດ, ປັດຈຸບັນນັກດາລາສາດ
ຮູ້ວ່າມັນເປັນບໍລິວານຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ
ຂອງດາວພະຫັດເອີ້ນວ່າ: ດວງຈັນຂອງກາ
ລິເລໂອ.

ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວເປັນການລ້ົມລ້າງຄວາມ
ເຊື່ອເກົ່າໆທີ່ວ່າ: "ໂລກເປັນສູນກາງຂອງເອ
ກະພົບທຸກສັບພະສ່ິງລ້ວນແຕ່ໂຄຈອນອ້ອມ
ໂລກ". ““ເວົ້າໄດ້ວ່າທ່ານ ກາລິເລໂອ ເປັນນັກ
ວິທະຍາສາດຄົນສຳຄັນທີ່ສະ ໜູນສະໜູນ
ແນວຄິດທີ່ວ່າ: "ດວງອາທິດເປັນສູນກາງ
ຂອງເອກະພົບ".



ນອກຈາກນີ້ທ່ານ ກາລິເລໂອ ຍັງໃຊ້ກ້ອງໂທລະທັດສ່ອງໄປເທິງ ທ້ອງຟ້າທີ່ສະ
ຫວ່າງໃນ ເວ ລາ ກາງ ຄືນ, ສ່ິງ ທ່ີ ສະ ຫວ່າງ ເທິງທ້ອງຟ້ານ້ັນເອ້ີນວ່າ: ທາງຊ້າງເຜືອກ 
ແລະ ຄົ້ນພົບວ່າມັນຄືດວງດາວນັບຮ້ອຍກະຈາຍລຽນກັນຢູ່.

ແນວຄິດຂອງທ່ານ ກາລິເລໂອ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍນັກດາລາສາດ
ຄົນດັສ  ທ່ານ ຄຣິສຕຽນ ຮອຍເກນ (Christian Huygens) ໄດ້ນຳໃຊ້ກ້ອງໂທລະທັດ
ສຶກສາດາວເສົາຈົນຄ້ົນພົບບໍລິວານທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສຸດຊ່ື "ໄທທັນ" ແລະ ຄ້ົນພົບວ່າດາວ
ເສົານັ້ນເປັນດາວທີ່ມີວົງແຫວນອ້ອມຮອບຢູ່.

ຕໍ່ມາສຸດຍອດນັກຟີຊິກຄື ທ່ານ ເຊີ ໄອແຊັກ ນິວຕັນ ໄດ້ອອກແບບກ້ອງໂທລະ
ທັດອີກແບບໜຶ່ງເອີ້ນວ່າ: "ກ້ອງໂທລະທັດແບບສະທ້ອນແສງ", ກ້ອງໂທລະທັດ
ແບບນີ້ໃຊ້ແວ່ນກົງຫຼຸບໃນການລວມແສງແທນທີ່ການໃຊ້ເລນ ເຊິ່ງມີຄວາມງ່າຍ
ດາຍກວ່າ ເຮັດໃຫ້ມັນຖືກນຳມາສ້າງຂຶ້ນ ໃຊ້ເອງຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໂດຍນັກດາລາສາດ
ມືສະໝັກຫຼິ້ນຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.



ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ: ກ້ອງໂທລະທັດແບບດັອບໂຊນຽນ (Dobsonian telescope) ເຊ່ິງເປັນກ້ອງລາຄາຖືກ,
ຜະລິດງ່າຍ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ງານກັນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ກໍ່ແມ່ນກ້ອງໂທລະທັດແບບສະທ້ອນແສງຂອງນິວຕັນ.

ກ້ອງໂທລະທັດທ່ີໃຊ້ແວ່ນລວມແສງນ້ັນມີຂ້ໍດີຫຼາຍຢ່າງເມື່ອທຽບກັບກ້ອງໂທລະທັດແບບຫັກແສງມີ
ຄື:

ແວ່ນທີ່ມີໜ້າຕັດກ້ວາງເທົ່າເລນຈະມີລາຄາຖືກກວ່າ.

ແວ່ນບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການກະຈາຍສີເມື່ອທຽບກັບເລນ, ເລນທີ່ມີຄວາມໜາຖ້າຫາກບໍ່
ມີການປັບແກ້ຢ່າງເໝາະສົມຈະເຮັດໃຫ້ແສງແຍກອອກເປັນສີສັນຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນ
ຫາໃນເວລາເບິ່ງພາບ.

ກ້ອງໂທລະທັດແບບໃຊ້ແສງຖືກພັດທະນາຢູ່ ຕະຫຼອດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດ
ຄ່ອຍໆຄົ້ນພົບສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງເອກະພົບເພີ່ມຂຶ້ນເລື່ອຍໆ.



ໃນປີ ຄ.ສ 1781 ທ່ານ ວິລລຽນ ເຮີເຊລ (William Herschel) ນັກດາລາສາດຄົນອັງກິດພະຍາ
ຍາມຄົ້ນຫາດາວດວງໃໝ່, ແຕ່ກາຍເປັນວ່າຄົ້ນພົບດາວເຄາະຊື່ ຢູເຣນັດ ແທນ. ດາວຢູເຣນັດເປັນດາວ
ເຄາະດວງທຳອິດທີ່ຖືກຄົ້ນພົບຕໍ່ຈາກດາວເສົາເຊິ່ງເປັນດາວເຄາະທີ່ໄກທີ່ສຸດທີ່ເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າມາ
ແຕ່ຍຸກບູຮານ ແລະ ຕໍ່ມາປີ ຄ.ສ 1846 ທ່ານ ອູແບງ ເລີ ແວຣີເຍ (Urbain Le Verrier) ນັກດາລາ
ສາດຄົນຝຣັ່ງຄົ້ນພົບດາວເນັບຈູນ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນເປັນດາວເຄາະທີ່ຢູ່ນອກສຸດຂອງລະບົບສຸລິຍະ.

ກ່າວໄດ້ວ່າຖ້ າຫາກປາສະຈາກກ້ອງໂທລະທັດອັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ລວບລວມແສງແລ້ວ ກໍ່ຈະບໍ່ມີ
ການຄ້ົນພົບດາວເຄາະທັງສອງດວງນ້ີ ແລະ ຂອບເຂດຂອງລະບົບສຸລິຍະອ າດຢູ່ພຽງວົງໂຄຈອນຂອງດາວ
ເສົາເທົ່ານັ້ນ.

ໃນປີ ຄ.ສ 1931 ທ່ານ ຄາລ ແຈນສະກີ (Karl Jansky) ຄົ້ນພົບວ່າວັດຖຸທາງດາລາສາດສາມາດ
ປົດປ່ອຍຄ້ືນວິທະຍຸອອກມາໄດ້, ການຄ້ົນພົບດ່ັງກ່າວເປັນການເປີດເຂ້ົາສູ່ຍຸກໃໝ່ທາງດາລາສາດເລີຍກ່ໍວ່າ
ໄດ້, ເພາະຫັຼງຈາກນ້ັນເປັນຕ້ົນມານັກຟີຊິກກ່ໍສ້າງກ້ອງໂທລະທັດສຳລັບຮັບຄ້ືນວິທະຍຸ, ຄ້ືນໄມໂຄຣເວບ,
ອິນຟຣາເຣດ, ອູລຕຣາໄວໂອເຣດ, ລັງສີເອັກ ແລະ ລັງສີແກມມາ ເພື່ອສັງເກດການ "ແສງທີ່ຕາມະນຸດ
ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ" ຕາມກັນອອກມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ດັ່ງ ນີ້:

- ການກວດຈັບດ້ວຍຄ້ືນວິທະຍຸເຮັດໃນປີ ຄ.ສ 1967  ໂດຍນັກດາລາສາດຍິງຄົນອັງກິດ ທ່ານ ນາງ
ໂຈເຊລີນ ເບລ (Jocelyn Bell) ຄ້ົນພົບຄ້ືນວິທະຍຸຈາກນອກໂລກທ່ີມີຄວາມຖ່ີປາກົດຄົງທ່ີຫຼາຍ ວັດຖຸ
ດັ່ງກ່າວຖືກເອີ້ນວ່າ: ພັລຊາ (Pulsar) ເຊິ່ງໃນເວລາຕໍ່ມານັກດາລາສາດພົບວ່າມັນເປັນດາວນິວຕຣອນ
ທີ່ປິ່ນດ້ວຍຄວາມໄວສູງ.

- ການກວດຈັບ ດ້ວຍຄື້ນໄມໂຄຣເວບ
ເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດຄົ້ນພົບລັງສີໄມໂຄຣ
ເວບພ້ືນຫັຼງຂອງເອກະພົບ (Cosmic Micro-
wave Background ຫຼື CMB) ເຊິ່ງເປັນ
ລັງສີທ່ີຫົຼງເຫືຼອຈາກການກໍາເນີດເອກະພົບທ່ີ
ເອ້ີນວ່າ: ບິກແບງ.



- ການກວດຈັບດ້ວຍຄ້ືນອິນຟຣາເຣດຊ່ວຍໃຫ້ນັກດາລາສາດເບ່ິງຫາດາວທ່ີເກີດຂ້ຶນມາໃໝ່ໆໄດ້ງ່າຍ
ກວ່າ ການເບ່ິງດ້ວຍແສງຕາມປົກກະຕິ, ເນ່ືອງຈາກຄ້ືນອິນຟຣາເຣດສາມາດທະລຸຜ່ານຝຸ່ນ ແລະ ກ໊າສທ່ີກະ
ຈາຍຕົວຢູ່ອ້ອມຮອບໄດ້ດີ. ນອກຈາກນ້ີການກວດຈັບດ້ວຍ ຄື້ນອິນຟຣາເຣດຍັງເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດສາ
ມາດສຶກສາບໍລິເວນໃຈກາງຂອງກາແລັກຊີໄດ້ດ້ວຍເຫດຜົນດຽວກັນ.

ບັນດາກາແລັກຊີແຈ້ (ກາ ແລັກ ຊີແຄະ) ທີ່ມີແສງອ່ອນເກີນກວ່າຈະເບິ່ງເຫັນ ກໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້
ດ້ວຍກ້ອງໂທລະທັດແບບອິນຟຣາເຣດນຳດ້ວຍ.

- ການກວດຈັບດ້ວຍລັງສີເອັກຊ່ວຍໃຫ້
ນັກດາລາສາດຄົ້ນພົບຂຸມດຳໄດ້ເນື່ອງຈາກ
ກ໊າສທ່ີໄຫຼວົນຢູ່ອ້ອມຮອບຂຸມດຳຈະປົດປ່ອຍ
ລັງສີເອັກອອກມາ. ດ້ວຍສາເຫດສອງຢ່າງຄື 
ກ໊າສມີໄຟຟ້າບັນຈຸເຫຼົ່ານັ້ນຈະເກີດມີອັດຕາ
ເລ່ັງ ແລະ ເກີດການສຽດສີກັນຈົນເກີດຄວາມ
ຮ້ອນ ໂດຍຂຸມດຳທຳອິດທ່ີຖືກຄ້ົນພົບຄື: Cy-
gnus X-1 ເຊິ່ງຢູ່ໃນກຸ່ມດາວຫົງ,ມັນເປັນວັດ
ຖຸທີ່ປົດປ່ອຍລັງສີເອັກອອກມາຢ່າງຮຸນແຮງ
ທີ່ນັກດາລາສາດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ສຶກ
ສາມາຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້.

(ແນວໃດກ່ໍຕາມດາວນິວຕຣອນກ່ໍສາມາດ
ປົດປ່ອຍລັງສີເອັກໄດ້ຄືກັນ, ດັ່ງນັ້ນນັກດາລາ
ສາດຕ້ອງກວດສອບຕົວປ່ຽນອື່ນເພີ່ມເຕີມ
ເພື່ອຢືນຢັນວ່າສ່ິງທີ່ປົດປ່ອຍລັງສີເອັກອອກ
ມານັ້ນແມ່ນຫຍັງກັນແທ້).

- ການກວດຈັບ ດ້ວຍລັງສີແກມມາເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດຄ້ົນພົບການປະທຸຂອງລັງສີແກມມາ (Gam-
ma-Ray Bursts) ເຊ່ິງກ່າວໄດ້ວ່າເປັນການລະເບີດທ່ີຮຸນແຮງທ່ີສຸດໃນເອກະພົບ, ນັກດາລາສາດຄາດການ
ວ່າພວກມັນສ່ວນຫຼາຍເປັນຊຸບເປີໂນວ້າ (Supernova) ປະເພດໜຶ່ງ.



ການຄ້ົນພົບຄ້ັງສຳຄັນຢ່າງໜ່ຶງຂອງກ້ອງໂທລະທັດແບບໃຊ້ແສງນ້ັນ
ເກີດຂ້ຶນທ່ີຫໍເບ່ີງດາວເທິງພູວິນສັນ (Mount Wilson Observatory) ທ່ີ
ລັດແຄລິຟໍເນຍໃນປີ ຄ.ສ 1929, ນັກດາລາສາດຄົນ ສະ ຫະລັດອາເມຣິກາ
ທ່ານ ເອັດວິນ ຮັບເບິລ (Edwin Hubble) ຄົ້ນພົບວ່າກາແລັກຊີຕ່າງໆ
ລ້ວນເຄື່ອນທີ່ຫ່າງອອກຈາກກັນ, ກາແລັກຊີ ແຮງຢູ່ຫ່າງໄກຈາກເຮົາກໍ່ 
ແຮງເຄ່ືອນທ່ີດ້ວຍຄວາມໄວສູງ ເຊ່ິງມາສູ່ຂ້ໍສະຫຼຸບທ່ີວ່າກາແລັກຊີກຳລັງ
ຂະຫຍາຍຕົວແບບຄົງທີ່, ເຊິ່ງກ່າວໄດ້ວ່າເປັນການຄົ້ນພົບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່
ສຸດຢ່າງໜຶ່ງດ້ານຟີຊິກສາດກໍ່ວ່າໄດ້.

ໃນປີ ຄ.ສ 1990 ອົງການນາຊາຮ່ວມມືກັບອົງການອາວະກາດແຫ່ງ
ເອີຣົບໄດ້ສົ່ງກ້ອງໂທ ລະ ທັດ ອາ ວະ ກາດຮັບເບິລ (Hubble Space Tele-
scope) ໂດຍຕ້ັງຊ່ືເປັນກຽດແກ່ທ່ານ ເອັດວິນ ຮັບເບິລ, ສາເຫດທ່ີສ່ົງກ້ອງ
ໂທລະທັດອອກໄປນອກໂລກກ່ໍເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຊ້ັນບັນຍາກາດ ແລະ ສະພາບ
ອາກາດໂລກລົບກວນຈາກການສັງເກດການທາງດາລາສາດ.

ໃນປີ ຄ.ສ 2015 ກ້ອງໂທລະທັດຮັບເບິລນີ້ໄດ້ເຮັດວຽກຄົບຮອບ 25 
ປີແລ້ວ ເຊິ່ງຕະຫຼອດເວລາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເກັບພາບ ແລະ ຂໍ້ມູນສຳຄັນ
ຕ່າງໆທາງດາລາສາດມາແລ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ທັງແສງທ່ີຕາເບ່ິງເຫັນ,
ລວມທັງຊ່ວງຄ້ືນທ່ີໃກ້ຄຽງກັນ ເຊ່ັນອິນຟຣາເຣດ ແລະ ອູລຕຣາໄວໂອເຣດ
ມາໃຫ້ນັກດາລາສາດວິເຄາະ ແລະ ສຶກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.



ໃນປີ ຄ.ສ 1964 ຄະນະກຳມະການລາງວັນໂນເບລປະກາດມອບລາງວັນໂນເບລໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດ
3 ທ່ານຄື:

1. ທ່ານ ຊາຣເລິ ເອຊ ທາວ (Charles H. Townes) ນັກຟີຊິກຄົນສະ ຫະ ລັດອາເມລິກາ.
2. ທ່ານ ນິໂຄລາຍ ບາຊອຟ (Nikolay Basov) ນັກຟີຊິກຄົນຣັດເຊຍ.
3. ທ່ານ ອາເລັກຊານເດີ ໂພໂຄຣອຟ (Alexander Prokhorov) ນັກຟີຊິກຄົນຣັດເຊຍ.

"ສຳລັບທິດສະດີຄວານຕຳເອເລັກໂທນິກທີ່ນຳມາສູ່ການສ້າງສິ່ງປະດິດທີ່ເອີ້ນວ່າ: ເລເຊີ (LASER)"

ເລເຊີ ແມ່ນອຸປະກອນທ່ີໃຫ້ກຳເນີດລຳແສງທ່ີມີຄວາມເປັນລະບຽບສູງ, ເວ້ົາໄດ້ວ່າມັນເປັນແສງທ່ີມີໜ້າ
ຄື້ນຄືກັນ, ເຄື່ອນທ່ີໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ, ມີສີພຽງສີດຽວ ເຊິ່ງຄຸນລັກສະນະທັງໝົດນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະ
ຍາສາດສາ ມາດສ້າງແສງທີ່ມີພະລັງງານສູງໄດ້.

ປັດຈຸບັນເລເຊີຖືກນໍາໄປໃຊ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງຕັ້ງແຕ່ທາງການແພດເຊັ່ນ: ການຜ່າຕັດຕາ, ການລຶບຮອຍ
ສັກ, ການຜ່າຕັດເນື້ອງອກບາງປະເພດ ລວມທັງວຽກງານດ້ານທັນຕະກຳ.

ໃນດ້ານການທະຫານເລເຊີຖືກນຳໄປຕິດຕັ້ງຮ່ວມກັບປືນເພື່ອຊ່ວຍໃນການແນເລັງ, ລວມທັງລະບຸຕຳ
ແໜ່ງຂອງສັດຕູໄດ້.



ງານດ້ານຄວາມບັນເທີງມີການໃຊ້ເລເຊີໃນການສະແດງຮູບແບບຕ່າງໆ, ນອກຈາກນ້ີເລເຊີຢູ່ໃນເຄ່ືອງ
ມືອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆຫຼາຍຢ່າງອ້ອມຕົວເຮົາເຊັ່ນ: ເລເຊີພອຍເຕີ, ເຄື່ອງອ່ານບາໂຄດ, ເຄື່ອງ
ປິ້ນເຕີແບບເລເຊີ ແລະ ອື່ນໆ.

ທີ່ສໍາຄັນນັກວິທະຍາສາດນໍາເລເຊີນີ້ໄປໃຊ້ໃນການທົດລອງທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊັດເຈນທີ່ສູງຫຼາຍ 
ກ່າວໄດ້ວ່າຖ້າຫາກບ່ໍມີແສງເລເຊີໂລກເຮົາອາດບ່ໍມີອຸປະກອນທ່ີອຳນວຍຄວາມສະດວກໄດ້ ຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ
ແລະ ອາດຈະບໍ່ມີອຸປະກອນດີໆໃຊ້ໃນການທົດລອງວິທະຍາສາດອີກດ້ວຍ.

ໃນທາງດາລາສາດເລເຊີເຄີຍຖືກນໍາໃຊ້ວັດແທກໄລຍະຫ່າງແຕ່ໂລກເຖິງດວງຈັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ
ເຊິ່ງການທົດລອງດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ: Lunar Laser Ranging Experiment.



ຫັຼກການຄືປ່ອຍແສງເລເຊີຈາກໂລກໄປຫາແວ່ນທ່ີວາງໄວ້ເທິງດວງຈັນ ເຊ່ິງຖືກນໍາໄປວາງໄວ້ເມ່ືອ ຕອນ
ໂຄງການອາພອນໂລ 11, 14 ແລະ 15. ເມ່ືອແສງເລເຊີກະທົບໃສ່ແວ່ນແລ້ວຈະເກີດ ການສະທ້ອນກັບມາ
ໂລກ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຈັບເວລາຕັ້ງແຕ່ປ່ອຍແສງເລເຊີຈົນຮອດ ເວ ລາ ທີ່ແສງເລເຊ ີສະທ້ອນກັບມາຮອດໂລກເຮົາ 
ກ່ໍສາມາດຄິດ ໄລ່ຫາ ໄລຍະຫ່າງແຕ່ໂລກເຖິງດວງຈັນໄດ້ຢ່າງຊັດ ເຈນ, ເນື່ອງ ຈາກ ນັກ ດ າ ລາ ສາດ ຮູ້ ຄ່າ ຄວາມ
ໄວ ແສງ ທີ່ ຖືກ ຕ້ອງ  ແລະ ຊັດ ເຈນ ຢູ່ ແລ້ວ.

ແຕ່ບັນຫາຢ່າງໜ່ຶງກ່ໍຄື ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ແສງເລເຊີທ່ີຕົກກະທົບໃສ່ແວ່ນເທິງດວງຈັນສະທ້ອນກັບ
ມາທາງເກົ່າ ເພື່ອຈະໄດ້ຈັບເວລາໃຫ້ ຖືກຕ້ອງໄດ້.

ວິທີແກ້ໄຂນັ້ນງ່າຍດາຍ ແລະ ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ ເພາະໃຊ້ພຽງຄວາມຮູ້ຟີຊິກຂັ້ນພື້ນຖານມາປັບນຳໃຊ້
ໄດ້.

ຫຼັກການຄື: ແວ່ນທີ່ເປັນມູມຕັ້ງສາກຈະສະທ້ອນລໍາແສງທີ່ເຂົ້າມາກັບໄປໃນທິດທາງເກົ່າສະ ເໝີ, ບໍ່
ວ່າລໍາແສງທີ່ເຂົ້າມານັ້ນຈະປະກອບກັບແວ່ນເປັນມູມເທົ່າໃດກໍ່ຕາມ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອນໍາແວ່ນມາຕິດກັນຈົນມີລັກສະນະຄືມູມຫ້ອງ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ລໍາແສງທີ່ເຂົ້າມາກະທົບເກີດ
ການສະທ້ອນໄປໃນທິດທາງເກົ່າສະເໝີ (ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງກໍ່ຄື ລໍາແສງທີ່ຕົກກະທົບຈະມີທິດທາງຂະໜານ
ກັບລຳແສງສະທ້ອນສະເໝີ).



ແລ້ວແສງເລເຊີເກີດຂ້ຶນໄດ້ແນວໃດ?   

ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງເລເຊີ ຄື: Stimulate Emission ຖືກສະເໜີທາງ
ທິດສະດີເປັນເທື່ອທຳອິດໂດຍນັກຟີຊິກຊື່ດັງຄື: ທ່ານ ອັລເບີດ ໄອສະຕາຍ.

ຖ້າເຮົາເຮັດໃຫ້ເອເລັກຕຮອນໃນທາດມູນບາງທາດຢູ່ໃນສະຖານະກະ
ຕຸ້ນເປັນຈໍານວນຫຼາຍ, ແລ້ວປ່ອຍແສງ (ໂຟຕອນ) ທີ່ມີພະລັງງານເໝາະ
ສົມຄ່າໃດໜຶ່ງໃສ່ ຈະເຮັດໃຫ້ເອເລັກຕຣອນເຫຼົ່ານັ້ນກັບລົງມາຢູ່ສະຖານະ
ພື້ນພ້ອມຄາຍພະລັງງານໂຟຕອນທີ່ມີລັກສະນະດຽວກັນອອກມາ.

ພະລັງງານນີ້ເອງທີ່ເປັນທີ່ມາຂອງແສງເລເຊີ ເຊິ່ງເປັນແສງທີ່ປ່ຽນແປງ
ການ ດຳ ລົງ ຊີວິດຂອງມະນຸດເຮົາໄປຕະຫຼອດການ.



ນັກດາລາສາດສຶກສາອົງປະກອບຊ້ັນບັນຍາກາດຂອງດວງດາວໄດ້ແນວໃດ?

ຄຳຕອບຄື: ໃຊ້ຫຼັກການທີ່ເອີ້ນວ່າສະເປັກໂຕຣສະໂຄປີ (Spectroscopy)

ຫັຼກການນ້ີເກີດຂ້ຶນໃນຊ່ວງປີ ຄ.ສ 1814 ເມ່ືອ ທ່ານ ໂຈເຊບ ວອນ ຟຣອນໂຮເຟີ (Joseph Von
Fraunhofer) ນັກຟີຊິກສາດ ຄົນເຢຍລະມັນທີ່ສາມາດສ້າງກ້ອງໂທລະທັດໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນຍຸກນັ້ນ, ໄດ້
ເຮັດການທົດລອງໂດຍປ່ອຍແສງອາ ທິດໃຫ້ຜ່ານແວ່ງ(ຮ່ອງ)ນ້ອຍໆ ເຂົ້າມາຕົກກະທົບ ໃສ່ແກ້ວ ສາມ
ລ່ຽມ (Prism) ແລ້ວໃຊ້ກ້ອງໂທລະທັດສ່ອງລຳແສງທີ່ຖືກແຍກດ້ວຍແກ້ວສາມລ່ຽມຢ່າງລະອຽດ.

ທ່ານແປກໃຈທ່ີມີແຖບມືດປາກົດແຊກສອດຢູ່ໃນເສ້ັນສະເປັກຕ ຣໍາຂອງແສງອາ ທິດຫຼາຍເຖິງ 547
ເສັ້ນ.



ຄວາມໜ້າສົນໃຈຄືນັບແຕ່ສະໄໝ ທ່ານ ໄອແຊັກ ນີວຕັນ ເປັນຕ້ົນມາຄຳອະທິບາຍທ່ີແສງອາ ທິດຖືກ
ແຍກອອກເປັນແຖບສີຮຸ້ງຕິດຕໍ່ເນື່ອງກັນເປັນສິ່ງທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັນດີຢູ່ແລ້ວ.

ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວແຖບສີຮຸ້ງເຫ່ົຼານ້ັນບ່ໍໄດ້ຕິດຕ່ໍເນ່ືອງກັນຢ່າງສົມບູນແບບ, ເຊ່ິງ ທ່ານ ຟຣອນໂຮເຟີ ເປັນ
ຜູ້ຄົ້ນພົບແຖບມືດປະຫຼາດທີ່ແຊກສອດຢູໃນແສງເຫຼົ່ານັ້ນ.

ເຖິງຈະປ່ຽນແກ້ວ ສາມລ່ຽມ (ປິ ຊຶມ) ທ່ີໃຊ້ໃນການທົດລອງກ່ໍຍັງພົບວ່າແຖບມືດດ່ັງກ່າວຍັງຢູ່ໃນຕໍາ
ແໜ່ງເກົ່າ. ທ່ານ ຟຣອນໂຮເຟີ ຈຶ່ງສະຫຼຸບວ່າ: ແຖບມືດທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບຕົວແກ້ວສາມລ່ຽມ
ທີ່ໃຊ້ ແຕ່ເປັນແຖບມືດຈາກແສງອາ ທິດ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນລາວສາມາດພັດທະນາອຸປະກອນທີ່ເອີ້ນວ່າ: ເກຣດຕິ້ງ (Rating) ເຊິ່ງມີລັກສະນະເປັນ
ແວ່ງນ້ອຍໆຫຼາຍໆຮ່ອງລຽງກັນເປັນລະບຽບ ເມ່ືອແສງຜ່ານເກຣດຕ້ິງແລ້ວຈະ ເກີດ ການ ສົນ ລະ ວົນໄປຕົກ
ກະທົບໃສ່ຜ້າສາກເພື່ອຈະວິເຄາະ.

ຕ່ໍມາໃນຊ່ວງປີ ຄ.ສ 1860 ທ່ານ ໂຣເບິດ ວິລເຮມ ເອເບີຮາດ ບຸນເຊັນ (Robert Wilhelm  Eber-
hard Bunsen)  ແລະ ທ່ານ ກຸດສະຕາບ ເຄີຊອບ (Gustav Kirchhoff) ໄດ້ພັດທະນາການວິເຄາະແຖບ
ມືດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ພົບວ່າແສງແຕ່ລະຊະນິດສາມາດດູດກືນແສງໃນຊ່ວງຕ່າງໆໄດ້, ເວົ້າໄດ້ວ່າ: ເມື່ອປ່ອຍ
ແສງທີ່ຄວາມຍາວຄື້ນຕໍ່ເນື່ອງ(ແສງຂາວ)ຜ່ານກ໊າສ, ກ໊າສຈະດູດກືນແສງຈົນປາກົດແຖບລັກສະນະແຕກ
ຕ່າງກັນອອກໄປຕາມແຕ່ລະຊະນິດຂອງກ໊າສ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມກ໊າສທີ່ຮ້ອນຈະເປັ່ງແສງອອກມາໃນ
ຊ່ວງຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ກົງກັບແສງທີ່ຖືກດູດກືນ ຄື ກັນ ກັບເປັນລາຍນິ້ວມືຂອງທາດແຕ່ລະຊະນິດ.



ດ່ັງນ້ັນ, ເມ່ືອເບ່ິງລົງໄປທ່ີດວງອ າ ທິດ ແລະ ດວງດາວຕ່າງໆ, ນັກ
ດາລາສາດຈ ຶ່ງວິເຄາະໄດ້ວ່າຊ້ັນບັນຍາກາດຂອງດາວເຫ່ົຼານ້ັນປະກອບ
ໄປດ້ວຍທາດຫຍັງແນ່. ເພິ່ນ ເຮັດດ້ວຍການແຍກແສງຈາກດວງດາວ
ເຫຼົ່ານັ້ນມາວິເຄາະ.

ໃນປີ ຄ.ສ 1868 ນັກດາລາສາດຄົນອັງກິດ ທ່ານ ນໍແມນ ລັອກເຍີ
(Norman Lockyer) ໄດ້ວິເຄາະເສັ້ນເປັ່ງແສງ (Emission Line)
ຂອງດວງອາທິດ, ໃນຊ່ວງເກີດສຸລິຍະຄາດເຮັດໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບເທິງ
ດວງອາທິດວ່າມີທາດຊະນິດໃໝ່ທີ່ຍັງບໍ່ມີໃຜຄົ້ນພົບເທິງໂລກ ທ່ານ
ຕ້ັງຊ່ືທາດນ້ັນວ່າຮີລຽມເປັນຄຳພາສາເກຣັກເຊ່ິງໝາຍເຖິງດວງອາທິດ,
ຕໍ່ມາປະມານ 30 ປີ ຈຶ່ງມີການຄົ້ນພົບທາດຮີລຽມເທິງໂລກໄດ້.

ໜ້າອັດສະຈັນທ່ີມະນຸດເຮົາຄ້ົນພົບທາດຮີລຽມເທິງດວງອາ ທິດ
ກ່ອນເທິງໂລກອີກ.

ປັດຈຸບັນຄວາມຮູ້ ແລະ ອຸປະກອນດ້ານສະເປັກໂຕຣສະໂຄປີ
ໄດ້ພັດທະນາໄປໄກຫຼາຍ, ນັກວິທະຍາສາດສາດນຳໃຊ້ຄື້ນໄຟຟ້າແມ່
ເຫັຼກໃນ ຊ່ວງຄວາມຖ່ີອ່ືນໆ ເຊ່ັນ: ອິນຟຣາເຣດ, ອູລຕຣາໄວໂອເຣດ,
ລັງສີເອັກ ແລະ ລັງສີແກມມາມາຊ່ວຍໃນການວິເຄາະທາດຕ່າງໆຢ່າງ
ລະອຽດ.

ນອກຈາກນ້ີ, ເມ່ືອນັກວິທະຍາສາດສຶກສາສະເປັກຕຣຳຂອງທາດ
ແຕ່ລະຊະນິດໄດ້ແລ້ວ, ຍັງເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດສາມາດນຳໃຊ້ໃນ
ການຫາຄວາມໄວຂອງວັດຖຸຕ່າງໆໃນອາວະກາດ ລວມເຖິງກາແລັກ
ຊີໄດ້ນຳອີກ. ຄວາມຮູ້ເລ່ືອງປາກົດການດັອປເລີ ເຊ່ິງເປັນປາກົດການ
ທ່ີຄ້ືນເກີດ ການ ປ່ຽນ ແປງຄວາມຍາວຄ້ືນ ແລະ ຄວາມຖ່ີ ເມ່ືອແຫ່ຼງກຳ
ເນີດ ຫືຼ ຜູ້ສັງເກດເກີດການເຄ່ືອນທ່ີເຂ້ົາຫາ ຫືຼ ຫ່າງອອກໄປຈາກກັນ.



ສັງເກດໄດ້ງ່າຍຈາກສຽງໄຊເລນຂອງລົດໂຮງໝໍເກີດການເຄື່ອນແປງລະດັບສຽງໄປ ເມື່ອລົດແລ່ນ
ເຂົ້າຫາເຮົາຄວາມຖີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, ເມື່ອລົດແລ່ນອອກຈາກເຮົາຄວາມຖີ່ຈະຫຼຸດລົງ.

ເມ່ືອດາວ ຫືຼ ກາແລັກຊີ ເຄ່ືອນທ່ີເຂ້ົາຫາໂລກເຮົາດ້ວຍຄວາມໄວສູງຄວາມຍາວຄ້ືນກ່ໍ ຈະຫົດສ້ັນລົງ
ຫຼາຍຈົນສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ແຖບມືດເລື່ອນທີ່ໄປທາງສີຟ້າຫຼາຍຕາມມາ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມເມ່ືອດາວ ຫືຼ ກາແລັກຊີເຄ່ືອນທ່ີອອກຫ່າງຈາກໂລກເຮົາດ້ວຍຄວາມໄວສູງຄວາມ
ຍາວຄື້ນຈາກວັດຖຸນັ້ນກໍ່ ຈະເລື່ອນທີ່ໄປທາງສີແດງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຄຳວ່າການຖ່າຍຮູບໃນພາສາອັງກິດຄືຄຳວ່າ: Photography ເກີດຈາກຄຳພາສາເກ ຣັກສອງຄຳຄື: 
Photos ເຊິ່ງແປວ່າ ແສງ ແລະ  Graphe ເຊິ່ງແປວ່າ ຂຽນ, ເມື່ອມາລວມກັນແລ້ວຈຶ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ
ການຂຽນດ້ວຍພາບແສງ ເຊິ່ງກໍ່ໃກ້ຄຽງກັບຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ.

ການຖ່າຍຮູບໃນຍຸກທໍາອິດທັງແບບຂາວດໍາ ແລະ ພາບສີ ລ້ວນແຕ່ ໃຊ້ ການປ່ອຍແສງໃຫ້ມາເຮັດ
ປະຕິກິລິຍາກັບທາດເຄມີທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນຟີມ, ຈາກນັ້ນນຳຟີມໄປຜ່ານຂະບວນການລ້າງເພື່ອໃຫ້ເກີດພາບ
ອອກມາ.

ແຕ່ຍຸກໃນກ້ອງດິຈິຕອນຈະໃຊ້ເຊັນເຊີໃນການເຮັດໜ້າທີ່ຮັບແສງ, ໜ່ວຍຍ່ອຍໆຂອງເຊັນເຊີເຫຼົ່າ
ນ້ັນຈະສ້າງໄຟຟ້າບັນຈຸທ່ີແຕກຕ່າງກັນໄປແລ້ວແຕ່ລະຄວາມເຂ້ັມ ແລະ ຄວາມຖ່ີຂອງແສງ. ຈາກນ້ັນມັນ
ຈະຖືກນຳໄປແປງຜົນເປັນພາບເຊິ່ງຢູ່ໃນຮູບໄຟດິຈິຕອນອີກເທື່ອໜຶ່ງ.

ເວົ້າໄດ້ວ່າການຖ່າຍຮູບ (Photography) ເປັນຂະແໜງການທີ່ ຮິບໂຮມຄວາມຮູ້ໄວ້ຫຼາຍຂະ
ແໜງການ, ຄົບຖ້ວນທັງວິທະຍາສາດ ແລະ ສິນລະປະ, ເຊິ່ງການຖ່າຍຮູບນັ້ນມີສ່ວນໃນການພັດທະ
ນາຄວາມຮູ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທາງດາລາສາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.



ໃນປີ ຄ.ສ 1845 ນັກຟີຊິກຄົນຝຣ່ັງ ທ່ານ ຊອງ ຟູໂກ (Jean Foucault) ແລະ ອາມັງ ຟິໂຊ (Ar-
mand Fizeau) ຖ່າຍຮູບຜິວໜ້າດວງອາ ທິດຜ່ານກ້ອງໂທລະທັດໄດ້ເປັນເທ່ືອທຳອິດ ນ້ີເປັນຈຸດກໍາເນີດ
ຂອງການຖ່າຍຮູບທາງດ້ານດາລາສາດທີ່ໃຊ້ໃນວົງການວິທະຍາສາດ.

ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 5 ປີຫຼັງຈາກນັ້ນ, ບັນ ດານັກດາລາສາດໄດ້ຖ່າຍຮູບຜິວດວງຈັນໄດ້, ໜ້າເສຍ
ດາຍທີ່ຟີມໃນຍຸກນັ້ນຍັງບໍ່ໄວແສງພໍຈະເກັບພາບດວງດາວໄວ້ໄດ້.

ປັດຈຸບັນກ້ອງຖ່າຍຮູບສາມາດເປີດຮູຮັບແສງໄດ້ດົນຫຼາຍ (Long Time Exposure) ພໍເຮັດໃຫ້
ເກັບແສງອ່ອນໆໄດ້ຫຼາຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ເຮົາເບິ່ງເຫັນພາບດວງ ດາວໄດ້.

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຮູບພາບ Hubble Ultra-Deep Field ທີ່ຖ່າຍໂດຍກ້ອງໂທລະທັດຮັບເບິລ,ໂດຍ
ກ້ອງໂທລະທັດຮັບເບິລໃຊ້ເວລາເກັບພາບຕັ້ງແຕ່ 24 ກັນຍາ ຄ.ສ 2003 ຈົນເຖິງ 16 ມັງກອນ ຄ.ສ 
2004 ລະຫວ່າງການສັງເກດ ກ້ອງຮັບເບິລໂຄຈອນຮອບໂລກ 400 ຮອບ, ລວມໄລຍະເວລາເປີດໜ້າ
ກ້ອງລວມແສງທັງໝົດ 11,3 ມື້ໂດຍແນເລັງໄປຫາບໍລິເວນນ້ອຍໆເທິງທ້ອງຟ້າໃນກຸ່ມດາວເຕົາຫຼອມໂລ 
ຫະ (Fornax constellation).

ປັດຈຸບັນຮູບພາບ Hubble Ultra-Deep Field ເປັນ ຮູບພາບໄກທ່ີສຸດທ່ີມະນຸດເບ່ິງເຫັນໄດ້ ໃນກາ
ແລັກຊີ, ທີ່ເຫັນໃນຮູບພາບນັ້ນແມ່ ນຢູ່ໃນຊ່ວງ 400-800 ລ້ານປີແສງຫຼັງບິກແບງ.



ຜົນທ່ີໄດ້ຮັບກວ້າງໆ ທ່ີນັກດາລາສາດໄດ້ຈາກຮູບພາບນ້ີຄື: ດາວເຣິກມີອັດຕາການເກີດສູງໃນຊ່ວງຕ້ົນ
ຂອງເອກະພົບ, ລັກສະນະການກະຈາຍຕົວຂອງກາແລັກຊີທັງໃນດ້ານຂອງຈຳນວນກາແລັກຊີ, ຂະໜາດ 
ແລະ ຄວາມສະຫວ່າງໃນແຕ່ລະຍຸກຂອງເອກະພົບ, ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມເຕີມຄວາມເຂົ້າໃຈເລື່ອງວິວັດທະນາ
ການຂອງກາແລັກຊີ.

ນອກຈາກນີ້ຍັງເປັນການຢັ້ງຢືນວ່າກາແລັກຊີແຮງເຄື່ອນທີ່ອອກຈາກເຮົາດ້ວຍຄວາມໄວສູງ ແຮງມີຂະ
ໜາດນ້ອຍລົງ ແລະ ມີຮູບ ຮ່າງ ສະ ໜ່ຳ ສະ ເໝີໜ້ອຍລົງໄປ.

ການເປີດໜ້າກ້ອງເປັນໄລຍະເວລາດົນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ນັກດາລາສາດເກັບພາບທີ່ນໍາມາວິເຄາະຂໍ້ມູນທາງ
ດາລາສາດໄດ້ອີກຫຼາກຫຼາຍ.

ເຕັກນິກນ້ີເຮັດໃຫ້ນັກຖ່າຍຮູບດາລາສາດມືສະໝັກຫ້ິຼນທັງຫຼາຍຖ່າຍຮູບເສ້ັນແສງດາວອັນສວຍງາມໄດ້.



ຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ພາບຖ່າຍເສ້ັນແສງດາວສາມາດນໍາມາປັບໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຊອກຫາສະຖານທ່ີຈະຕ້ັງ
ຫໍເບິ່ງດາວໄດ້, ເມື່ອແນບໄປຈຸດ ທີ່ດາວເໜືອຢູ່ໃນພາບຖ່າຍ ເສັ້ນແສງດາວເຮັດໃຫ້ສາມາດກະປະມານ
ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດໂດຍປະມານໄດ້. ນອກຈາກນີ້ລັກສະນະຄວາມສະ ໝ່ຳສະເໝີຂອງ
ເສັ້ນແສງດາວຍັງບົ່ງບອກການສັ່ນສະເທືອນບໍລິເວນນັ້ນວ່າຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດໄດ້ນຳອີກ.

ນອກຈາກນ້ີເຕັກໂນໂລຊີການຖ່າຍຮູບພາບດິຈິຕອນ ແລະ ການສ່ົງສັນຍານດ້ວຍຄ້ືນໄຟຟ້າແມ່ເຫັຼກ
ຍັງເຮັດໃຫ້ຍານອາວະກາດທີ່ຖືກສົ່ງອອກໄປສຳຫຼອດນອກໂລກສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນກັບມາສູ່ໂລກໄດ້.

ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ:   

ການຄ້ົນພົບພູເຂົາໄຟເທິງດວງຈັນໄອໂອ ບໍລິວານຂອງດາວພະຫັດໃນປີ ຄ.ສ 1979 ໂດຍຍານວອຍ
ເອເຈີ 1, ພາບຖ່າຍສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະທຸຂອງພູເຂົາໄຟ ແລະ ສະພາບພື້ນຜິວເທິງດວງຈັນໄອໂອ
ທີ່ຊັດເຈນ. ກ່ອນໜ້ານີ້ນັກດາລາສາດເຄີຍເຊື່ອວ່າດວງຈັນໄອໂອເປັນດາວທີ່ມີລະບົບທໍລະນີວິທະຍາທີ່
ຕາຍແລ້ວຄືກັບດວງຈັນຂອງໂລກເຮົາ.



ນອກຈາກນ້ີຍານວອຍເອເຈີຍັງຄ້ົນພົບພາຍຸຮູບ 6 ລ່ຽມບໍລິເວນຂ້ົວເໜືອຂອງດາວເສົາໃນຊ່ວງປີ ຄ.
ສ 1981-1982 ອີກດ້ວຍ ແລະ ໃນປີ ຄ.ສ 2014 ຍານແຄສສິນີໄດ້ໄປເກັບພາບແບບຊັດເຈນອີກຄັ້ງ
ເພື່ອສຶກສາ.

ທ່ີສຳຄັນທ່ີສຸດຢ່າງໜ່ຶງຄືພາບຖ່າຍປາກົດການເລນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງ ເຊ່ິງເປັນປາກົດການທ່ີຖືກຄາດ
ຄະເນໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນໂດຍທິດສະດີສຳພັນທະພາບທົ່ວໄປຂອງໄອສະຕາຍ, ໂດຍມວນສານປະລິມານ
ມະຫາສານສາມາດເຮັດໃຫ້ແສງສາມາດເດີນທາງເປັນເສັ້ນໂຄ້ງໄດ້ຄືກັນກັບການຫັກເຫຜ່ານເລນ.

ນອກຈາກພາບຖ່າຍນີ້ຈະຊ່ວຍຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງທິດສະດີສຳພັນທະພາບທົ່ວໄປແລ້ວ 
ໃນເວລາຕໍ່ມາຍັງນຳໄປສູ່ການໄຂປິດສະໜາເລື່ອງອື່ນໆຂອງເອກະພົບໄດ້ອີກຫຼາຍເລື່ອງ.



ກ້ອງໂທລະທັດອາວະກາດ ເຈມເວບ ເປັນກ້ອງໂທລະທັດອາວະກາດຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ໄດ້ຖືກສົ່ງ
ເຂ້ົາສູ່ວົງໂຄຈອນຮອບໂລກໃນເດືອນ ຕຸລາ ປີ ຄ.ສ 2018, ໄດ້ຮັບການຕ້ັງຊ່ືຕາມ ທ່ານ  ເຈມ ເວບ (James
E. Webb) ຜູ້ບໍລິຫານຄົນທີ່ສອງຂອງນາຊາ ຜູ້ມີບົດບາດຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ໂຄງການອະພອນໂລ.

ກ້ອງໂທລະທັດໂຕນີ້ຫຼັກໆແລ້ວຈະກວດຈັບຄື້ນໃນຊ່ວງອິນຟຣາເຣດ ແຕ່ກໍ່ສາມາດກວດຈັບແສງ
ທີ່ມີຊ່ວງຄວາມຍາວຄື້ນຫຼາຍໆຊ່ວງເຊັ່ນ: ສີສົ້ມ ແລະ ສີແດງໄດ້ ນຳອີກ, ແວ່ນທີ່ໃຊ້ລວມຄື້ນມີເສັ້ນຜ່າ
ສູນກາງເຖິງ 6,5 ແມັດ. ເນ່ືອງຈາກແວ່ນມີຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍເຮັດໃຫ້ມີການອອກແບບປະກອບຂ້ຶນຈາກ
ແວ່ນອັນນ້ອຍໆ ຮູບ 8 ລ່ຽມລຽນຕໍ່ກັນ 18 ອັ ນຈົນກິນພື້ນທີ່ເຖິງ 25 ຕາແມັດ (5×5 ແມັດ). ດັ່ງນັ້ນ
ຈ່ຶງຖືກອອກແບບໃຫ້ພັບເກັບໄວ້ໄດ້ໃນເວ ລາທ່ີຖືກຂົນສ່ົງດ້ວຍຈະຫຼວດແລ້ວຈ່ຶງຖືກກາງອອກຢ່າງຖືກ 
ຕ້ອງ ແລະ ລະອຽດອ່ອນໃນ ອາ ວະ ກາດ ໜ້າ ໂລກ.



ແວ່ນຂອງກ້ອງໂທລະທັດ ເຈມເວບ ເຮັດຈາກເບີຣິນລຽມເຄືອບດ້ວຍຄຳ, ເຊິ່ງ
ຄຳເປັນທາດທ່ີສະທ້ອນແສງ ແລະ ລັງສີອິນຟຣາເຣດໃນຊ່ວງຄ້ືນທ່ີຕ້ອງການໄດ້ດີຫຼາຍ
ແລະ ນັກວິທະຍາສາດມີເຕັກນິກການເຄືອບຄຳບາງໆໃຫ້ຢູ່ເທິງຜິວແວ່ນໄດ້ເປັນຢ່າງ
ດີ. ສ່ວນສາເຫດທ່ີໃຊ້ເບີ ຣິນລຽມໃນການເຮັດແວ່ນຄື: ມັນເປັນທາດທ່ີເບົາ ແລະ ແຂງ
ແຮງຫຼາຍ, ນອກນ່້ີມັນຍັງມີຮູບຮ່າງຄົງທ່ີໃນຊ່ວງອຸນຫະພູມທ່ີໃຊ້ງານ (ອຸນ ຫ ະ ພູມ ອາ 
ວະ ກາດ) ທ່ີສຳຄັນເບີຣິ ນລຽມເບົາ ແລະ ທົນທານເຮັດໃຫ້ແວ່ນເບົາ ແລະ ງ່າຍຕ່ໍການ
ຂົນສົ່ງໄປສູ່ອາວະກາດ, ຄຸນລັກສະນະທີ່ດີຂອງເບີຣິນລຽມເຮັດໃຫ້ມັນຖືກໃຊ້ເປັນ
ສ່ວນປະກອບຂອງເຮືອບິນ ແລະ ກະສວຍອາວະກາດ.

ພາຍໃນກ້ອງໂທລະທັດ ເຈມເວບ ປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນຫຼັກໆ 4 ຢ່າງຄື:

1. ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃກ້ຊ່ວງຄື້ນອິນຟຣາເຣດ
2. ເຄື່ອງສະເປັກໂຕຣສະໂຄປີໃກ້ຊ່ວງຄື້ນອິນຟຣາເຣດ
3. ອຸປະກອນກວດຈັບພາຍໃນຊ່ວງຄື້ນອິນຟຣາເຣດ
4. ເຊັນເຊີທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນອື່ນໆສັງເກດການໄດ້ຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ

ເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງກວດຈັບດ້ວຍຄື້ນອິນຟຣາເຣດກໍ່ເພາະແສງຈາກວັດຖຸທີ່ຢູ່ໄກໆ
ຫຼາຍມີແນວໂນ້ມຈະເລື່ອນໄປທາງອິນຟຣາເຣດ, ເນື່ອງຈາກປາກົດການ Redshift
ວັດຖຸເຢັນໆຢ່າງດາວເຄາະ ແລະ ເສດວັດຖຸຕ່າງໆ ຈະແຜ່ຄື້ນອິນຟຣາເຣດອອກມາ
ຫຼາຍກວ່າຄ້ືນຊ່ວງອ່ືນໆ ແລະ ກ້ອງອາວະກາດຮັບເບິລບ່ໍໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພ່ືອສຶກ
ສາຄື້ນອິນຟຣາເຣດເປັນຫຼັກ, ສ່ວນກ້ອງໂທລະທັດເທິງໜ້າໂລກກ່ບ່ສາມາດກວດຈັບ
ຄື້ນອິນຟຣາເຣດໄດ້ດີເພາະຊັ້ນບັນຍາກາດໂລກດູດກືນຄື້ນໃນຊ່ວງນີ້ໄປຫຼາຍ.

ຈຸດປະສົງໜ່ຶງຂອງກ້ອງໂທລະທັດໂຕນ້ີຄືືການສຶກສາສ່ິງທ່ີໄກທ່ີສຸດ, ເຊ່ິງໄກເກີນ
ກວ່າກ້ອງໂທລະທັດອັນ ໃດທີ່ເຄີຍສັງເກດໄດ້, ເຊິ່ງອາດເປັນດາວເຣິກດວງທຳອິດທີ່
ເກີດຂຶ້ນມາໃນຊ່ວງທີ່ກາແລັກຊີຖືກຳເນີດຂຶ້ນໃນເອກະພົບໃນ ຍຸກ ເລີ່ມ ຕົ້ນ, ລວມທັງ
ການສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈການກຳເນີດດາວເຣິກ ແລະ ດາວເຄາະ ຈາກການສັງເກດໂມເລ
ກຸນທ່ີກະຈາຍຢູ່ໃນອາວະກາດ, ເສດອະນຸພາກທ່ີກະຈາຍຢູ່ອ້ອມຮອບດາວເຣິກ ແລະ
ການຄົ້ນຫາດາວເຄາະຢູ່ນອກລະບົບສຸລິຍະດ້ວຍການຖ່າຍພາບໂດຍກົງ ແລະ ການ
ກວດຈັບສະເປັກຕຣຳເພື່ອຫາດາວເຄາະທີ່ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານໜ້າດາວເຣິກ.



ໂຄງການນີ້ເກີດຈາກການຮ່ວມມືຂອງ 17 ປະເທດນໍາໂດຍອົງ
ການນາຊາ, European Space Agency ແລະ Canadian Spa-
ce Agency ໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຄາດການໄວ້ຄືປະມານ 8,8 ຕື້ໂດລາ
ສະຫະລັດ.

ຂຽນ ແລະ ຮຽບ ຮຽງ ໂດຍ
ທ່ານ ອາດ ວະ ຣົງ ຈັນ ທະ ມາດ  ວິ ຊາ ການ, ສະ ຖາ ບັນ ວິ ໄຈ ດາ ລາ ສາດ ແຫ່ງ ຊາດ ໄທ (NARIT)

ແປ  ແລະ ຮຽບ ຮຽງ ຄືນໂດຍ
ທ່ານ ພາ ນຸ ພົງ ສິດ ທິ ວົງ  ວິ ຊາ ການ, ຫ້ອງ ການ ສະ ພາ ວິ ທະ ຍາ ສາດ ແຫ່ງ ຊາດ (ຫ ສວ ຊ)

ທ່ານ ໄຊ ແກ້ວ ປະ ເສີດ  ວິ ຊາ ການ, ຫ້ອງ ການ ສະ ພາ ວິ ທະ ຍາ ສາດ ແຫ່ງ ຊາດ (ຫ ສວ ຊ)

ກວດ ແກ້ສຳ ສັບໂດຍ
ທ່ານ ອາ ຈານ ໄພ ທູນ ທະ ວີ ໄຊ  ອາ ຈານ ພາກວິ ຊາ ຟີ ຊິກ ສາດ, ຄະ ນະ ວິ ທະ ຍາ ສາດ ທຳ ມະ ຊາດ,
    ມະ ຫາ ວິ ທະ ຍາ ໄລແຫ່ງ ຊາດ 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,

    ຫ້ອງ ການ ສະ ພາ ວິ ທະ ຍາ ສາດ ແຫ່ງ ຊາດ ລາວ (ຫ ສວ ຊ)

ທ່ານ ມີ ຊາ ພົມ ມີ   ຮອງຫົ ວ ໜ້າ ພະ ແນກ ຂ້ໍ ມູນ ຂ່າວ ສານ  ແລະ  ຖ່າຍ ທອດ ການ ຄ້ົນ ຄວ້າ,

    ຫ້ອງ ການ ສະ ພາ ວິ ທະ ຍາ ສາດ ແຫ່ງ ຊາດ ລາວ (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,
    ສະ ຖາ ບັນ ວິ ໄຈ ດາ ລາ ສາດ ແຫ່ງ ຊາດ ໄທ (NARIT)

ທ່ານ ສຸ ພະ ເຣິກ ຄະ ຣຶ ຫາ ນົນ  ຫົວ ໜ້າ ງານ ບໍ ລິ ການ ວິ ຊາ ການ ທາງ ດາ ລາ ສາດ,
    ສະ ຖາ ບັນ ວິ ໄຈ ດາ ລາ ສາດ ແຫ່ງ ຊາດ ໄທ (NARIT)




