นิทศั น์ ลิ ้มผ่องใส
สาขาวิทยาศาสตร์ มธั ยมศึกษาตอนปลาย

เรื่องราวของกลองโทรทรรศน
เรื่องราวของกลองโทรทรรศนเริ่มตนจากชางทําแวนตาชาวดัตช ชื่อ ฮันซ ลิเปอรฮาย (Hans Lippershy) หรือที่รูจัก
กันในนาม ฮานส ลิพเพอรซี โดยในวันหนึ่งเขาไดสังเกตเด็กสองคนในรานของเขาหยิบเลนสสองชิ้นขึ้นมาอยูในแนวเดียวกันทํา
ใหเขาสังเกตเห็นวัตถุใกลเขามา เมื่อเห็นดังนั้นเขาจึงไดลองนําเลนสสองชิ้นมาติดบนปลายทอทั้งสองดานเมื่อมองผานเขาไปใน
ทอจะทําใหมองเห็น สิ่งของที่อ ยูไกลได ราวกั บสิ่ง ของนั้นเข ามาอยูใกล ๆ เขาจึงตั้ งชื่อ สิ่งประดิษ ฐนี้ว า กลองโทรทรรศน
(Telescope)

รูปที่ 1 ฮานส ลิพเพอรซี (1570-1619)
www.space.com/21950-who-

รูปที่ 2 กลองโทรทรรศนที่ฮานส ลิพเพอรซี ประดิษฐขึ้น
http://alchetron.com/Hans-Lippershey-1064790-W#-

invented-the-telescope.html

เมื่อกาลิเลโอ กาลิเลอี ทราบวามีสิ่งประดิษฐที่ทําใหสามารถมองสิ่งของที่อยูไกลไดราวกับวาสิ่งของนั้นเขามาอยู
ใกล ๆ เขาจึงประดิษฐกลองโทรทรรศนและสองมองขึ้นไปยังทองฟา การสังเกตวัตถุทองฟาดวยกลองโทรทรรศนทําใหเขา
พบวาพื้นผิวของดวงจันทรเต็มไปดวยหลุมบอมากมาย และเมื่อเคามองไปยังดวงอาทิตยก็เห็นจุดบนดวงอาทิตย (sun spot)
จุดเหลานี้มีการเปลี่ยนตําแหนงไปเรื่อย ๆ ทําใหเคาพบวาดวงอาทิตยหมุนรอบตัวเอง แตสิ่งสําคัญจากการคนพบครั้งนี้คือการ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อที่วาวัตถุทองฟาเปนทรงกลมที่มีพื้นผิวราบเรียบโดยสมบูรณ

รูปที่ 3 หลุมบอบนดวงจันทร
จากการสังเกตของกาลิเลโอ
www.nasa.gov/audience/forstudents/912/features/telescope_feature_912.html

รูปที่ 4 ขอมุลจุดบนดวงอาทิตยจากการสังเกตของกาลิเลโอ
http://galileo.rice.edu/sci/observations/
sunspot_drawings.html

ถึงแมวากลองโทรทรรศนจะชวยใหเขาสามารถสังเกตวัตถุทองฟาไดดีขึ้น แตกําลังขยายของกลองโทรทรรศนก็ยัง
ไมมากนัก อีกทั้งบริเวณขอบของภาพเกิดความคลาดทรงกลม (spherical abberation) และที่บริเวณขอบของวัตถุเกิด
ความคลาดสี (chromatic abberation)

รูปที่ 5 ขอบภาพที่เกิดความคลาดทรงกลม
http://image.dhgate.com/0x0/f2/albu/g3/M01/40
/A3/rBVaHFXT5DCAJTJRAAMPdEYx8QQ547.jpg

รูปที่ 6 ขอบวัตถุที่เกิดความคลาดสี
http://forums.crackberry.com/attachments/bla
ckberry-q10-f272/256069d1395135111t-moond-just-took-my-q10-img_20140318_052156.jpg

ตอมานักดาราศาสตรออกแบบกลองโทรทรรศนใหยาวขึ้นเพื่อเพิ่มกําลังขยาย ลดปญหาเรื่องความคลาดทรงกลม
และความคลาดสีลง โดยกลองโทรทรรศนที่ยาวที่สุดมีความยาวมากถึง 45 เมตร แตมีเสนผานศูนยกลางของหนาเลนสเพียง
5.08 เซนติเมตร เนื่องจากขอจํากัดของการผลิตเลนสในสมัยนั้น

รูปที่ 7 กลองโทรทรรศที่มีความยาว 45 เมตร
www.ssplprints.com/image/129993/long-aerialtelescope-on-a-stand-ready-for-use-1673

รูปที่ 8 กลองโทรทรรศแบบไรลํากลอง
https://amazing-space.stsci.edu/resources/
explorations/groundup/lesson/scopes/huygens/i
ndex.php

การเพิ่มความยาวของลํากลองชวยทําใหไดภาพที่มีคุณภาพดีขึ้น แตผลเสียที่ตามมาคือลํากลองแกวงไปมาไดงายเมื่อ
มี ล มพั ด ทํ า ให ก ารสั ง เกตวั ต ถุ ท อ งฟ า ทํ า ได ย าก จึ ง มี ก ารพั ฒ นากล อ งโทรทรรศน แ บบใหม ที่ เ รี ย กว า กล อ งโทรทรรศน
แบบไรลํากลอง (tubeless telescope) โดยกลองโทรทรรศนดังกลาวไมมีลํากลองเหมือนกลองโทรทรรศนทั่วไป แตจะใช
เชือกผูกติดกับเลนสใกลวัตถุที่ติดอยูบนเสาอากาศและเชื่อมมายังเลนสใกลตาบริเวณผูสังเกตทําใหกลองโทรทรรศนแกวงไปมา
นอยลงเมื่อถูกลมพัด

หลังจากนั้นกลองโทรทรรศนแบบหักเหแสงก็ไดถูกพัฒนาเรื่อยมา โดยกลองโทรทรรศนแบบหักเหแสงที่มีขนาดใหญ
สุดคือกลองโทรทรรศนที่หอดูดาวเยอรคิส (Yerkes observatory) ตัวลํากลองมีความยาว 18.3 เมตร ติดตั้งอยูบนฐานแบบ
เสนศูนยสูตรฟา เลนสใกลวัตถุมีเสนผานศูนยกลาง 1 เมตร มีน้ําหนักมากถึง 500 กิโลกรัม และสรางเสร็จในป ค.ศ. 1897
ปจจุบันกลองโทรทรรศนตัวนี้ยังคงเปนกลองโทรทรรศนแบบหักเหที่มีขนาดใหญที่สุด เนื่องจากกลองโทรทรรศนชนิดนี้
ไมเปนที่นิยมในการสรางใหมีขนาดใหญดวยเหตุผลหลายอยาง เชน การฝนเลนสขนาดใหญทําไดยาก ตัวเลนสมีน้ําหนักมาก
และเลนสทําใหเกิดความคลาดสี

รูปที่ 9 กลองโทรทรรศแบบหักเหแสง ณ หอดูดาวเยอรคิส
ที่มา : www.theskyscrapers.org

ดวยขอจํากัดของกลองโทรทรรศนแบบหักเหแสงจึงไมสามารถสรางใหหนากลองมีขนาดใหญได อยางไรก็ตามกลอง
โทรทรรศนที่มีขนาดหนากลองใหญจะชวยใหนักดาราศาสตรสามารถศึกษารายละเอียดของวัตถุตาง ๆ ไดมากกวา จึงมีการ
พัฒนากลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสงซึ่งสามารถสรางใหมีหนากลองขนาดใหญได โดยกลองโทรทรรศนชนิดนี้มีขอดี
หลายประการ เชน ตนทุนในการสรางกระจกถูกกวาเมื่อเทียบกับเลนสที่มีเสนผานศูนยกลางเทากัน สามารถใชโครงสราง
รองรับดานหลังกระจกได และกระจกไมทําใหเกิดความคลาดสี
การสรางกระจกรวมแสงที่มีขนาดใหญทําใหกลองโทรทรรศนสามารถรวมแสงไดมากขึ้น สงผลใหสามารถเก็บขอมูล
แสงที่ริบหรี่ของวัตถุทองฟาไดมากกวากลองโทรทรรศนที่มีกระจกรวมแสงขนาดเล็ก นอกจากนี้ขนาดหนากลองที่ใหญยังชวย
ใหสามารถแยกวัตถุที่อยูใกลกันออกจากกันได โดยปกติแลวหากเราสังเกตวัตถุที่ปรากฏอยูใกลวยตาเปลาหรือกลองโทรทรรศน
ขนาดเล็กก็จะมองเห็นวัตถุนั้นเปนจุดแสงจุดเดียวกัน แตหากสังเกตวัตถุนั้นดวยกลองโทรทรรศนที่มีหนากลองขนาดใหญกวาก็
จะสามารถมองเห็นวัตถุนั้นแยกออกจากกันได ดังรูปที่ 11

รูปที่ 10 การเปรียบเทียบระหวางภาพทีไ่ ดจากกลองโทรทรรศนขนาดเล็ก (ซาย) กับกลองโทรทรรศนขนาดใหญ (ขวา)
ที่มา : www.public.asu.edu/~atpcs/atpcs/Univ10e/Images/6268_fig06_06.jpg

รูปที่ 11 ภาพจําลองการมองเห็นวัตถุจากกลองโทรทรรศนที่มีกําลังการแยกภาพต่ํา (ซาย)
ไปยังภาพที่ไดจากกลองโทรทรรศนที่มีกาํ ลังการแยกภาพสูง (ขวา)
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Angular_resolution

ถึงแมวากลองโทรทรรศนที่มีขนาดใหญจะมีศกั ยภาพสูงในการสํารวจทางดาราศาสตร แตอุปสรรคสําคัญอีกประการ
ที่สรางปญหาใหกับนักดาราศาสตรอยางมากก็คือชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งทําใหภาพถายเกิดความไมชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยง
ปญหานั้นจึงมีการสรางกลองโทรทรรศนและสงออกไปยังนอกชั้นบรรยากาศของโลก

รูปที่ 12 กลองโทรทรรศนอวกาศฮับเบิล
www.nasa.gov/press-release/nasa-extends-hubble-space-telescope-science-operations-contract

หากสังเกตคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวงความยาวคลื่นตาง ๆ (รูปที่ 13) จะเห็นวามีแถบของคลื่นเพียง 2 ชวงเทานั้น
ที่สามารถทะลุผานชั้นบรรยากาศลงมายังพื้นผิวโลกได คลื่นชวงแรกที่ทะลุผานชั้นบรรยากาศลงมาไดคือคลื่นแสงที่ตามนุษย
มองเห็นได สวนคลื่นอีกชวงหนึ่งก็คือคลื่นวิทยุซึ่งเปนที่มีลักษณะเดียวกับคลื่นวิทยุที่เราใชในการสื่อสารนั่นเอง

รูปที่ 13 ความสามารถในการทะลุผา นชั้นบรรยากาศของคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวงความยาวคลื่นตาง ๆ
ที่มา : www.harrisgeospatial.com

นักดาราศาสตรคนแรกที่ทําการศึกษาดาราศาสตรในชวงคลื่นวิท ยุมีชื่อวา คารล แจนสกี โดยในป ค.ศ. 1931
เขาไดรับมอบหมายจากบริษัทที่เขาทํางานอยูใหทําการศึกษาสัญญาณวิทยุรบกวนตาง ๆ ในธรรมชาติเพื่อนําความรูที่ไดมา
ปรับปรุงการสื่อสารในชวงคลื่นวิทยุ เขาไดออกแบบอุปกรณรับสัญญาณวิทยุเปนเสาโลหะที่สามารถหมุนรับสัญญาณไดรอบ

ทิศทาง หลังจากการเก็บขอมูลและวิเคราะหแหลงที่มาของสัญญาณก็ทําใหพบวาคลื่นวิทยุในธรรมชาติมีแหลงที่มาจากพายุ
ฝนฟาคะนองและบริเวณใจกลางทางชางเผือก หลังจากเผยแพรการคนพบนี้ก็ทําใหดาราศาสตรวิทยุไดความสนใจอยางมาก
จบนับไดวาเปนจุดเริ่มตนของดาราศาสตรวิทยุ

รูปที่ 14 เครื่องรับสัญญาณวิทยุที่ประดิษฐขึ้นโดย คารล แจนสกี
ที่มา : https://media-bell-labs-com.s3.amazonaws.com

การศึกษาดาราศาสตรในชวงคลื่นวิทยุชวยพัฒนาองคความรูหลายอยาง เชน ทําใหเราสามารถศึกษาวัตถุที่ถูก
กลุมฝุนในอวกาศบดบัง และชวยทําใหเรารูรูปรางของกาแล็กทางชางเผือก แตปญหาหนึ่งของดาราศาสตรวิทยุก็คือกําลัง
การแยกภาพของกลองโทรทรรศนวิทยุคอนขางต่ําทําใหภาพที่ไดมีรายละเอียดต่ําจนดูเหมือนเปนภาพถายที่ไมไดโฟกัส
นอกจากนี้สัญญาณวิทยุจากวัตถุทองฟามีคาออนมากทําใหถูกรบกวนจากสัญญาณวิทยุจากแหลงอื่นไดงาย การแกปญหา
ดังกลาวมีสองวิธีหลัก ๆ ดวยกัน คือการสรางจานรับสัญญาณใหมีขนาดใหญ และการเชื่อมตอกลองโทรทรรศนวิทยุหลายตัว
เขาดวยกัน

รูปที่ 15 กลองโทรทรรศนวิทยุ FAST
ที่มา : https://images.futurezone.at/223088533-4686092886/626x352/223.088.541?.jpg

รูปที่ 16 เครือยขายกลองโทรทรรศนวิทยุ VLBA
ที่มา : www.nasa.gov

นอกจากแสงที่ตามนุษยมองเห็นและคลื่นวิทยุ ยังมีคลื่นแมเหล็กไฟฟาอีกชวงหนึ่งที่สามารถทะลุผานชั้นบรรยากาศ
ของโลกลงมาไดบางนั่นคือคลื่นในชวงอินฟราเรด ไมโครเวฟ และยูวี ทําใหมีการสรางกลองโทรทรรศนเพื่อรับคลืน่ นั้น แตการ
ตรวจวัดคลื่นบนพื้นโลกเปนไปไดยากเนื่องจากคลื่นในชวงนี้จะถูกดูดซับโดยชั้นบรรยากาศของโลกทําใหนักดาราศาสตร
นํากลองโทรทรรศนขึ้นไปบนเครื่องบินเพื่อตรวจวัดคลื่นอินฟราเรดที่ระดับความสูงประมาณ 12 กิโลเมตร เหนือพื้นดิน

รูปที่ 17 กลองโทรทรรศนที่ติดตั้งบนเครื่องบิน
ที่มา : www.nasa.gov

รูปที่ 18 ดาวเทียมโคบี
ที่มา : http://wmap.gsfc.nasa.gov

แตการตรวจวัดคลื่นอินฟราเรดหรือแมแตคลื่นไมโครเวฟในชั้นบรรยากาศของโลกก็ยังคงตรวจวัดขอมูลไดไมดีนัก
เนื่องจากขอจํากัดเรื่องชั้นบรรยากาศของโลกจึงมีการสรางดาวเทียมและสงขึ้นไปเก็บขอมูลในอวกาศ โดยดาวเทียมที่เก็บ
ขอมูลคลื่นไมโครเวฟที่มีชื่อเสียงตัวหนึ่งก็คือดาวเทียมโคบี (COBE) ดาวเทียมดวงนี้ไดตรวจพบคลื่นไมโครเวฟพื้นหลังซึ่งเปน
หลักฐานสําคัญที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง สวนคลื่นในชวงยูวีไดมีการสรางกลองโทรทรรศนหลายตัวขึ้นไปเก็บขอมูลในอวกาศ
เชน กลอง HUT (Hopkins Ultraviolet Telescope) ซึ่งถูกพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยจอนสฮอปกินส ดาราศาสตรในชวงคลื่นยู
วีชวยใหเราสามารถศึกษาองคประกอบทางเคมีและอุณหภูมิของดาวฤกษ การกระจายตัวของดาวฤกษเกิดใหมที่มีมวลมาก
คลื่นแมเหล็กไฟฟาอีกสองชวงที่เหลือ ไดแก รังสีแกมมา และรังสีเอกซ ไมสามารถทะลุผานชั้นบรรยากาศไดเลย
นักดาราศาสตรจึงจําเปนตองสรางกลองโทรทรรศนและสงขึ้นไปบนอวกาศเพื่อเก็บขอมูลคลื่นในชวงนั้น สําหรับการเก็บขอมูล
ในชวงรังสีเอกซมีปญหาเกี่ยวกับการโฟกัสรังสีใหตกลงบนอุปกรณเก็บขอมูล เนื่องจากรังสีเอกซสามารถทะลุผานกระจกได
เกือบทั้งหมด จึงจําเปนตองออกแบบกระจกใหมีลักษณะเปนทอทรงกระบอกซอนกันหลายชั้นเพื่อใหรังสีเอกซแฉลบไปบนผิว
กระจกและไปรวมกันบนอุปกรณเก็บขอมูลทําใหนักดาราศาสตรสามารถโฟกัสรังสีเอกซได

รูปที่ 19 การโฟกัสรังสีเอกซโดยการออกแบบ
กระจกทรงกระบอกซอนกันหลายชั้น
ที่มา : http://chandra.harvard.edu/resources/
illustrations/teleSchem.html

สําหรับการศึกษาดาราศาสตรในชวงรังสีแกมมาก็มีปญหาในลักษณะคลายกับรังเอกซ เนื่องจากรังสีแกมมาสามารถ
ทะลุลวงผานวัสดุตาง ๆ ไดดีมาก ทําใหไมสามารถตรวจสอบแหลงกําเนิดของรังสีแกมมาไดเลย นักดาราจึงออกแบบวิธีการ
หาแหลงกําเนิดรังสีแกมมาดวยวิธีตาง ๆ เชน วิธี Coded Aperture Masks และวิธี Collimators
1. Coded Aperture Masks มีหลักการทํางานเชนเดียวกับการเกิดเงาเมื่อแสงบางสวนถูกบดบังดวยวัสดุทึบแสง
ซึ่งเมื่อสังเกตลักษณะของเงาเทียบกับวัสดุทึบแสงก็จะทราบแหลงที่มาของแสงนั่นเอง
2. Collimators เปนการใชวัสดุที่รังสีแกมมาไมสามารถทะลุผานไดมาทําเปนทอทรงกระบอกและนําเครื่องตรวจวัด
รังสีแกมมาติดไวที่ปลายทอ เมื่อหันปลายทออีกดานไปยังบริเวณที่เปนแหลงกําเนิดรังสีแกมมาเครื่องตรวจวัดก็จะ
ตรวจพบรังสีแกมมาและทําใหนักดาราศาสตรทราบแหลงที่มาของรังสี

รูปที่ 20 หลักการทํางานของ Coded Aperture Masks
ที่มา : http://imagine.gsfc.nasa.gov/science/tool box/
gamma_telescopes1.html

รูปที่ 21 ทอทรงกระบอกสําหรับวิธี Collimators
ที่มา : http://imagine.gsfc.nasa.gov/science/toolbox/
gamma_telescopes1.html

กลองโทรทรรศนที่ออกแบบมาเพื่อเก็บขอมูลรังสีเอกซและรังสีแกมมามีหลายตัว เชน กลองโทรทรรศนอวกาศ
จันทรา และกลองโทรทรรศนอวกาศอินทิกรัล การเก็บขอมูลในชวงรังสีเอกซและรังสีแกมมามีประโยชนอยางมากสําหรับ
การศึกษาวัตถุหรือปรากฏการณทางดาราศาสตรที่ปลดปลอยพลังงานสูง ๆ ออกมา เชน หลุมดํา และซูปเปอรโนวา ซึ่งชวย
นักดาราศาสตรในการทําความเขาใจเกี่ยวกับกาแล็กซีและดาวฤกษอยางมาก

รูปที่ 22 กลองโทรทรรศนอวกาศจันทราซึ่งทําการเก็บขอมูลคลื่นในชวงรังสีเอกซ รูปที่ 23 กลองโทรทรรศนอวกาศอินทิกรัลซึ่งทําการเก็บขอมูล
ในชวงรังสีแกมมา รังสีเอกซ และแสงที่ตามนุษยมองเห็น
ที่มา : www.space.com/18669-chandra-x-ray-observatory.html
ที่มา : http://www.isdc.unige.ch/integral/images/hires/integralStars.jpg
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