
เรื่องราวของกลองโทรทรรศน 

เรื่องราวของกลองโทรทรรศนเริ่มตนจากชางทําแวนตาชาวดัตช ช่ือ ฮนัซ ลิเปอรฮาย (Hans Lippershy) หรือท่ีรูจัก

กันในนาม ฮานส ลิพเพอรซี โดยในวันหน่ึงเขาไดสังเกตเด็กสองคนในรานของเขาหยิบเลนสสองช้ินข้ึนมาอยูในแนวเดียวกันทํา

ใหเขาสังเกตเห็นวัตถุใกลเขามา  เมื่อเห็นดังน้ันเขาจึงไดลองนําเลนสสองช้ินมาติดบนปลายทอท้ังสองดานเมื่อมองผานเขาไปใน

ทอจะทําใหมองเห็นสิ่งของท่ีอยูไกลไดราวกับสิ่งของน้ันเขามาอยูใกล ๆ เขาจึงตั้งช่ือสิ่งประดิษฐน้ีวา กลองโทรทรรศน 

(Telescope) 

             

 

 
 

เมื่อกาลิเลโอ กาลิเลอี ทราบวามีสิ่งประดิษฐท่ีทําใหสามารถมองสิ่งของท่ีอยูไกลไดราวกับวาสิ่งของน้ันเขามาอยู 

ใกล ๆ เขาจึงประดิษฐกลองโทรทรรศนและสองมองข้ึนไปยังทองฟา  การสังเกตวัตถุทองฟาดวยกลองโทรทรรศนทําใหเขา

พบวาพ้ืนผิวของดวงจันทรเต็มไปดวยหลุมบอมากมาย และเมื่อเคามองไปยังดวงอาทิตยก็เห็นจุดบนดวงอาทิตย (sun spot) 

จุดเหลาน้ีมีการเปลี่ยนตําแหนงไปเรื่อย ๆ ทําใหเคาพบวาดวงอาทิตยหมุนรอบตัวเอง แตสิ่งสําคัญจากการคนพบครั้งน้ีคือการ

เปลี่ยนแปลงความเช่ือท่ีวาวัตถุทองฟาเปนทรงกลมท่ีมีพ้ืนผิวราบเรียบโดยสมบูรณ  

                   

 
รูปที่ 3 หลุมบอบนดวงจันทร 

จากการสังเกตของกาลิเลโอ 

www.nasa.gov/audience/forstudents/9-

12/features/telescope_feature_912.html 

 

รูปที่ 4 ขอมุลจุดบนดวงอาทิตยจากการสังเกตของกาลิเลโอ 

http://galileo.rice.edu/sci/observations/ 

sunspot_drawings.html 

 

รูปที่ 1 ฮานส ลิพเพอรซี (1570-1619) 

www.space.com/21950-who-

invented-the-telescope.html 

รูปที่ 2 กลองโทรทรรศนทีฮ่านส ลิพเพอรซี ประดิษฐขึ้น 

http://alchetron.com/Hans-Lippershey-1064790-W#- 

 

นิทศัน์  ลิม้ผอ่งใส 

สาขาวิทยาศาสตร์มธัยมศกึษาตอนปลาย 



ถึงแมวากลองโทรทรรศนจะชวยใหเขาสามารถสังเกตวัตถุทองฟาไดดีข้ึน แตกําลังขยายของกลองโทรทรรศนก็ยัง 

ไมมากนัก อีกท้ังบริเวณขอบของภาพเกิดความคลาดทรงกลม (spherical abberation) และท่ีบริเวณขอบของวัตถุเกิด

ความคลาดสี (chromatic abberation)  

        

 

 

ตอมานักดาราศาสตรออกแบบกลองโทรทรรศนใหยาวข้ึนเพ่ือเพ่ิมกําลังขยาย ลดปญหาเรื่องความคลาดทรงกลม 

และความคลาดสีลง โดยกลองโทรทรรศนท่ียาวท่ีสุดมีความยาวมากถึง 45 เมตร แตมีเสนผานศูนยกลางของหนาเลนสเพียง 

5.08 เซนติเมตร เน่ืองจากขอจํากัดของการผลิตเลนสในสมัยน้ัน  

              

  

 

 

การเพ่ิมความยาวของลํากลองชวยทําใหไดภาพท่ีมีคุณภาพดีข้ึน แตผลเสียท่ีตามมาคือลํากลองแกวงไปมาไดงายเมื่อ

มีลมพัดทําใหการสังเกตวัตถุทองฟาทําไดยาก จึงมีการพัฒนากลองโทรทรรศนแบบใหมท่ีเรียกวา กลองโทรทรรศน 

แบบไรลํากลอง (tubeless telescope) โดยกลองโทรทรรศนดังกลาวไมมีลํากลองเหมือนกลองโทรทรรศนท่ัวไป แตจะใช 

เชือกผูกติดกับเลนสใกลวัตถุท่ีติดอยูบนเสาอากาศและเช่ือมมายังเลนสใกลตาบริเวณผูสังเกตทําใหกลองโทรทรรศนแกวงไปมา

นอยลงเมื่อถูกลมพัด                           

รูปท่ี 5 ขอบภาพท่ีเกิดความคลาดทรงกลม 

http://image.dhgate.com/0x0/f2/albu/g3/M01/40

/A3/rBVaHFXT5DCAJTJRAAMPdEYx8QQ547.jpg 

 

 

 

รูปท่ี 6 ขอบวัตถุท่ีเกิดความคลาดส ี

http://forums.crackberry.com/attachments/bla

ckberry-q10-f272/256069d1395135111t-moon-

d-just-took-my-q10-img_20140318_052156.jpg 

 

 

 

รูปท่ี 7 กลองโทรทรรศท่ีมีความยาว 45 เมตร 

www.ssplprints.com/image/129993/long-aerial-

telescope-on-a-stand-ready-for-use-1673 

 

 

 

 

รูปท่ี 8 กลองโทรทรรศแบบไรลํากลอง 
https://amazing-space.stsci.edu/resources/ 

explorations/groundup/lesson/scopes/huygens/i

ndex.php 

 

 

 

 

 



 หลังจากน้ันกลองโทรทรรศนแบบหักเหแสงก็ไดถูกพัฒนาเรื่อยมา โดยกลองโทรทรรศนแบบหักเหแสงท่ีมีขนาดใหญ

สุดคือกลองโทรทรรศนท่ีหอดูดาวเยอรคิส (Yerkes observatory)  ตัวลํากลองมีความยาว 18.3 เมตร ติดตั้งอยูบนฐานแบบ

เสนศูนยสูตรฟา  เลนสใกลวัตถุมีเสนผานศูนยกลาง 1 เมตร มีนํ้าหนักมากถึง 500 กิโลกรัม และสรางเสร็จในป ค.ศ. 1897 

ปจจุบันกลองโทรทรรศนตัวน้ียังคงเปนกลองโทรทรรศนแบบหักเหท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด  เน่ืองจากกลองโทรทรรศนชนิดน้ี 

ไมเปนท่ีนิยมในการสรางใหมีขนาดใหญดวยเหตุผลหลายอยาง เชน การฝนเลนสขนาดใหญทําไดยาก ตัวเลนสมีนํ้าหนักมาก 

และเลนสทําใหเกิดความคลาดสี 

 

 

ดวยขอจํากัดของกลองโทรทรรศนแบบหักเหแสงจึงไมสามารถสรางใหหนากลองมีขนาดใหญได อยางไรก็ตามกลอง

โทรทรรศนท่ีมีขนาดหนากลองใหญจะชวยใหนักดาราศาสตรสามารถศึกษารายละเอียดของวัตถุตาง ๆ ไดมากกวา  จึงมีการ

พัฒนากลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสงซึ่งสามารถสรางใหมีหนากลองขนาดใหญได  โดยกลองโทรทรรศนชนิดน้ีมีขอด ี

หลายประการ เชน ตนทุนในการสรางกระจกถูกกวาเมื่อเทียบกับเลนสท่ีมีเสนผานศูนยกลางเทากัน สามารถใชโครงสราง

รองรับดานหลังกระจกได และกระจกไมทําใหเกิดความคลาดสี 

การสรางกระจกรวมแสงท่ีมีขนาดใหญทําใหกลองโทรทรรศนสามารถรวมแสงไดมากข้ึน สงผลใหสามารถเก็บขอมูล

แสงท่ีริบหรี่ของวัตถุทองฟาไดมากกวากลองโทรทรรศนท่ีมีกระจกรวมแสงขนาดเล็ก นอกจากน้ีขนาดหนากลองท่ีใหญยังชวย

ใหสามารถแยกวัตถุท่ีอยูใกลกันออกจากกันได โดยปกติแลวหากเราสังเกตวัตถุท่ีปรากฏอยูใกลวยตาเปลาหรอืกลองโทรทรรศน

ขนาดเล็กก็จะมองเห็นวัตถุน้ันเปนจุดแสงจุดเดียวกัน แตหากสังเกตวัตถุน้ันดวยกลองโทรทรรศนท่ีมีหนากลองขนาดใหญกวาก็

จะสามารถมองเห็นวัตถุน้ันแยกออกจากกันได ดังรูปท่ี 11  

  
รูปที่ 10 การเปรียบเทยีบระหวางภาพทีไ่ดจากกลองโทรทรรศนขนาดเล็ก (ซาย) กับกลองโทรทรรศนขนาดใหญ (ขวา) 

ที่มา : www.public.asu.edu/~atpcs/atpcs/Univ10e/Images/6268_fig06_06.jpg 

รูปที่ 9 กลองโทรทรรศแบบหักเหแสง ณ หอดูดาวเยอรคิส 

ที่มา : www.theskyscrapers.org 



 
รูปที่ 11 ภาพจําลองการมองเห็นวัตถุจากกลองโทรทรรศนที่มีกําลังการแยกภาพตํ่า (ซาย)  

ไปยังภาพที่ไดจากกลองโทรทรรศนที่มีกาํลังการแยกภาพสูง (ขวา) 

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Angular_resolution 

 ถึงแมวากลองโทรทรรศนท่ีมีขนาดใหญจะมีศกัยภาพสงูในการสํารวจทางดาราศาสตร  แตอุปสรรคสําคัญอีกประการ

ท่ีสรางปญหาใหกับนักดาราศาสตรอยางมากก็คือช้ันบรรยากาศของโลกซึ่งทําใหภาพถายเกิดความไมชัดเจน  เพ่ือหลีกเลี่ยง

ปญหาน้ันจึงมีการสรางกลองโทรทรรศนและสงออกไปยังนอกช้ันบรรยากาศของโลก 

 
รูปที่ 12 กลองโทรทรรศนอวกาศฮับเบิล 

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

หากสังเกตคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวงความยาวคลื่นตาง ๆ (รูปท่ี 13) จะเห็นวามีแถบของคลื่นเพียง 2 ชวงเทาน้ัน 

ท่ีสามารถทะลุผานช้ันบรรยากาศลงมายังพ้ืนผิวโลกได  คลื่นชวงแรกท่ีทะลุผานช้ันบรรยากาศลงมาไดคือคลื่นแสงท่ีตามนุษย

มองเห็นได  สวนคลื่นอีกชวงหน่ึงก็คือคลื่นวิทยุซึ่งเปนท่ีมีลักษณะเดียวกับคลื่นวิทยุท่ีเราใชในการสื่อสารน่ันเอง 

 
รูปที่ 13 ความสามารถในการทะลุผานชั้นบรรยากาศของคล่ืนแมเหล็กไฟฟาในชวงความยาวคล่ืนตาง ๆ 

ที่มา : www.harrisgeospatial.com 

นักดาราศาสตรคนแรกท่ีทําการศึกษาดาราศาสตรในชวงคลื่นวิทยุมีช่ือวา คารล แจนสกี โดยในป ค.ศ. 1931  

เขาไดรับมอบหมายจากบริษัทท่ีเขาทํางานอยูใหทําการศึกษาสัญญาณวิทยุรบกวนตาง ๆ ในธรรมชาติเพ่ือนําความรูท่ีไดมา

ปรับปรุงการสื่อสารในชวงคลื่นวิทยุ  เขาไดออกแบบอุปกรณรับสัญญาณวิทยุเปนเสาโลหะท่ีสามารถหมุนรับสัญญาณไดรอบ



ทิศทาง  หลังจากการเก็บขอมูลและวิเคราะหแหลงท่ีมาของสัญญาณก็ทําใหพบวาคลื่นวิทยุในธรรมชาติมีแหลงท่ีมาจากพายุ

ฝนฟาคะนองและบริเวณใจกลางทางชางเผือก  หลังจากเผยแพรการคนพบน้ีก็ทําใหดาราศาสตรวิทยุไดความสนใจอยางมาก

จบนับไดวาเปนจุดเริ่มตนของดาราศาสตรวิทยุ 

 

 การศึกษาดาราศาสตรในชวงคลื่นวิทยุชวยพัฒนาองคความรูหลายอยาง เชน ทําใหเราสามารถศึกษาวัตถุท่ีถูก 

กลุมฝุนในอวกาศบดบัง  และชวยทําใหเรารูรูปรางของกาแล็กทางชางเผือก แตปญหาหน่ึงของดาราศาสตรวิทยุก็คือกําลัง 

การแยกภาพของกลองโทรทรรศนวิทยุคอนขางต่ําทําใหภาพท่ีไดมีรายละเอียดต่ําจนดูเหมือนเปนภาพถายท่ีไมไดโฟกัส  

นอกจากน้ีสัญญาณวิทยุจากวัตถุทองฟามีคาออนมากทําใหถูกรบกวนจากสัญญาณวิทยุจากแหลงอ่ืนไดงาย  การแกปญหา

ดังกลาวมีสองวิธีหลัก ๆ ดวยกัน  คือการสรางจานรับสัญญาณใหมีขนาดใหญ และการเช่ือมตอกลองโทรทรรศนวิทยุหลายตัว

เขาดวยกัน 

       

 

 

 นอกจากแสงท่ีตามนุษยมองเห็นและคลื่นวิทยุ  ยังมีคลื่นแมเหล็กไฟฟาอีกชวงหน่ึงท่ีสามารถทะลุผานช้ันบรรยากาศ

ของโลกลงมาไดบางน่ันคือคลื่นในชวงอินฟราเรด ไมโครเวฟ และยูวี  ทําใหมีการสรางกลองโทรทรรศนเพ่ือรับคลืน่น้ัน  แตการ

ตรวจวัดคลื่นบนพ้ืนโลกเปนไปไดยากเน่ืองจากคลื่นในชวงน้ีจะถูกดูดซับโดยช้ันบรรยากาศของโลกทําใหนักดาราศาสตร 

นํากลองโทรทรรศนข้ึนไปบนเครื่องบินเพ่ือตรวจวัดคลื่นอินฟราเรดท่ีระดับความสูงประมาณ 12 กิโลเมตร เหนือพ้ืนดิน 

รูปที่ 14 เคร่ืองรับสัญญาณวิทยุที่ประดิษฐขึ้นโดย คารล แจนสก ี

ที่มา : https://media-bell-labs-com.s3.amazonaws.com 

รูปที่ 16 เครือยขายกลองโทรทรรศนวิทยุ VLBA 

ที่มา : www.nasa.gov 
รูปที่ 15 กลองโทรทรรศนวิทยุ FAST  

ที่มา : https://images.futurezone.at/223088533-46-

86092886/626x352/223.088.541?.jpg 



 

 

 

 แตการตรวจวัดคลื่นอินฟราเรดหรือแมแตคลื่นไมโครเวฟในช้ันบรรยากาศของโลกก็ยังคงตรวจวัดขอมูลไดไมดีนัก

เน่ืองจากขอจํากัดเรื่องช้ันบรรยากาศของโลกจึงมีการสรางดาวเทียมและสงข้ึนไปเก็บขอมูลในอวกาศ  โดยดาวเทียมท่ีเก็บ

ขอมูลคลื่นไมโครเวฟท่ีมีช่ือเสียงตัวหน่ึงก็คือดาวเทียมโคบี (COBE)  ดาวเทียมดวงน้ีไดตรวจพบคลื่นไมโครเวฟพ้ืนหลังซึ่งเปน

หลักฐานสําคัญท่ีสนับสนุนทฤษฎีบิกแบง สวนคลื่นในชวงยูวีไดมีการสรางกลองโทรทรรศนหลายตัวข้ึนไปเก็บขอมูลในอวกาศ 

เชน กลอง HUT (Hopkins Ultraviolet Telescope) ซึ่งถูกพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยจอนสฮอปกินส ดาราศาสตรในชวงคลื่นยู

วีชวยใหเราสามารถศึกษาองคประกอบทางเคมีและอุณหภูมิของดาวฤกษ การกระจายตัวของดาวฤกษเกิดใหมท่ีมีมวลมาก  

 คลื่นแมเหล็กไฟฟาอีกสองชวงท่ีเหลือ  ไดแก  รังสีแกมมา และรังสีเอกซ  ไมสามารถทะลุผานช้ันบรรยากาศไดเลย  

นักดาราศาสตรจึงจําเปนตองสรางกลองโทรทรรศนและสงข้ึนไปบนอวกาศเพ่ือเก็บขอมูลคลื่นในชวงน้ัน  สําหรับการเก็บขอมูล

ในชวงรังสีเอกซมีปญหาเก่ียวกับการโฟกัสรังสีใหตกลงบนอุปกรณเก็บขอมูล  เน่ืองจากรังสีเอกซสามารถทะลุผานกระจกได

เกือบท้ังหมด  จึงจําเปนตองออกแบบกระจกใหมีลักษณะเปนทอทรงกระบอกซอนกันหลายช้ันเพ่ือใหรังสีเอกซแฉลบไปบนผิว

กระจกและไปรวมกันบนอุปกรณเก็บขอมูลทําใหนักดาราศาสตรสามารถโฟกัสรังสีเอกซได 

 

 สําหรับการศึกษาดาราศาสตรในชวงรังสีแกมมาก็มีปญหาในลักษณะคลายกับรังเอกซ  เน่ืองจากรังสีแกมมาสามารถ

ทะลุลวงผานวัสดุตาง ๆ ไดดีมาก  ทําใหไมสามารถตรวจสอบแหลงกําเนิดของรังสีแกมมาไดเลย  นักดาราจึงออกแบบวิธีการ

หาแหลงกําเนิดรังสีแกมมาดวยวิธีตาง ๆ เชน  วิธี Coded Aperture Masks  และวิธี Collimators 

1. Coded Aperture Masks  มีหลกัการทํางานเชนเดียวกับการเกิดเงาเมื่อแสงบางสวนถูกบดบังดวยวัสดุทึบแสง   

ซึ่งเมื่อสังเกตลักษณะของเงาเทียบกับวัสดุทึบแสงก็จะทราบแหลงท่ีมาของแสงน่ันเอง 

2. Collimators  เปนการใชวัสดุท่ีรังสีแกมมาไมสามารถทะลุผานไดมาทําเปนทอทรงกระบอกและนําเครื่องตรวจวัด

รังสแีกมมาติดไวท่ีปลายทอ  เมื่อหันปลายทออีกดานไปยังบริเวณท่ีเปนแหลงกําเนิดรังสีแกมมาเครื่องตรวจวัดก็จะ

ตรวจพบรังสีแกมมาและทําใหนักดาราศาสตรทราบแหลงท่ีมาของรังสี 

รูปที่ 17 กลองโทรทรรศนที่ติดต้ังบนเคร่ืองบิน 

ที่มา : www.nasa.gov 
รูปที่ 18 ดาวเทียมโคบ ี

ที่มา : http://wmap.gsfc.nasa.gov 

รูปที่ 19 การโฟกัสรังสีเอกซโดยการออกแบบ 

กระจกทรงกระบอกซอนกันหลายชั้น 

ที่มา : http://chandra.harvard.edu/resources/ 

illustrations/teleSchem.html 



 

                        

 

  

กลองโทรทรรศนท่ีออกแบบมาเพ่ือเก็บขอมูลรังสีเอกซและรังสีแกมมามีหลายตัว เชน  กลองโทรทรรศนอวกาศ

จันทรา  และกลองโทรทรรศนอวกาศอินทิกรัล  การเก็บขอมูลในชวงรังสีเอกซและรังสีแกมมามีประโยชนอยางมากสําหรับ

การศึกษาวัตถุหรือปรากฏการณทางดาราศาสตรท่ีปลดปลอยพลังงานสูง ๆ ออกมา เชน หลุมดํา  และซูปเปอรโนวา ซึ่งชวย

นักดาราศาสตรในการทําความเขาใจเก่ียวกับกาแล็กซีและดาวฤกษอยางมาก 
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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 

รูปที่ 22 กลองโทรทรรศนอวกาศจันทราซ่ึงทําการเก็บขอมูลคล่ืนในชวงรังสีเอกซ 

ที่มา : www.space.com/18669-chandra-x-ray-observatory.html 
รูปที่ 23 กลองโทรทรรศนอวกาศอินทิกรัลซ่ึงทําการเก็บขอมูล 

ในชวงรังสีแกมมา  รังสีเอกซ  และแสงที่ตามนุษยมองเห็น 

ที่มา : http://www.isdc.unige.ch/integral/images/hi-

res/integralStars.jpg 


