
ค ำช้ีแจง
วิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ รหัสวิชาว30104

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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ค ำอธิบำยรำย วิชำว30104 โลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ
(ต่อ)

กำรส ำรวจอวกำศ โดยใช้ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสืบค้นข้อมูล สังเกต  กำรวิเครำะห์  
เปรียบเทียบ กำรอธิบำย  กำรอภิปรำย และสรุป เพื่อให้เกิด
ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ มีควำมสำมำรถ ในกำรตัดสินใจ   มีทักษะ
ปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ รวมทั้งกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ในด้ำนกำร ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนกำรคิดและแก้ปัญหำ 
ด้ำนกำรสื่อสำร สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และน ำควำมรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่ำนิยม
ที่เหมำะสม

ค ำอธิบำยรำย วิชำ ว30104 โลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ

ศกึษา  วเิคราะหก์ารเกดิและววิฒันาการของเอกภพ กาแล็กซี

ระบบสุรยิะ ดาวฤกษ ์การส่งดาวเทยีม ประโยชนข์องดาวเทยีมชนิด

ตา่งๆ การส ารวจอวกาศ การเปลีย่นแปลงของโลก  ตัง้แตเ่กดิจนถงึ

ปัจจุบนั ศกึษาต าแหน่งดาวบนทรงกลมฟ้าและปฏสิมัพนัธภ์ายใน

ระบบสรุยิะ รวมทัง้การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยอีวกาศในการด ารงชวีติ  

การแบ่งโครงสรา้งของโลก   โดยยดึหลกัฐานทางธรณี  และฟิสกิส ์ 

ปรากฏการณท์างธรณีวทิยา  ผลกระทบต่อสิง่มีชวีติ สิง่แวดลอ้ม

สภาพเหตุการณ์ในอดีตของโลก  โครงสรา้งทางธรณีวิทยา   

ประโยชนข์องขอ้มูลทางธรณีวทิยา  เขา้ใจสมดุลพลงังานของโลก 

การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียน ของน ้าใน

มหาสมุทร การเกดิเมฆ การเปลีย่นแปลงภูมิอากาศโลกและผลต่อ

สิง่มชีวีติ และสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การพยากรณอ์ากาศ 
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ค ำอธิบำยรำย วิชำว30104 โลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ
(ต่อ)

กำรส ำรวจอวกำศ โดยใช้ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสืบค้นข้อมูล สังเกต  กำรวิเครำะห์  
เปรียบเทียบ กำรอธิบำย  กำรอภิปรำย และสรุป เพื่อให้เกิด
ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ มีควำมสำมำรถ ในกำรตัดสินใจ   มีทักษะ
ปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ รวมทั้งกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ในด้ำนกำร ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนกำรคิดและแก้ปัญหำ 
ด้ำนกำรสื่อสำร สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และน ำควำมรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่ำนิยม
ที่เหมำะสม

ค ำอธิบำยรำย วิชำ ว30104 โลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ

โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ การสบืเสาะหา

ความรู ้การสืบคน้ขอ้มูล สงัเกต  การวิเคราะห ์ เปรยีบเทียบ 

การอธบิาย  การอภปิราย และสรุป เพื่อใหเ้กดิความรู ้ ความ

เขา้ใจ มีความสามารถ ในการตดัสนิใจ มีทกัษะปฏบิตักิารทาง

วทิยาศาสตร ์รวมทัง้การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่๒๑ ในดา้นการ 

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นการคิดและแกปั้ญหา ดา้นการ

สื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เร ียนรูแ้ละน าความรูไ้ปใชใ้น

ชวีิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร ์จรยิธรรม คุณธรรมและ

คา่นิยมทีเ่หมาะสม
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ตัวชี้วัด วิชำว30104 โลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ
(ต่อ)

กำรส ำรวจอวกำศ โดยใช้ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสืบค้นข้อมูล สังเกต  กำรวิเครำะห์  
เปรียบเทียบ กำรอธิบำย  กำรอภิปรำย และสรุป เพื่อให้เกิด
ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ มีควำมสำมำรถ ในกำรตัดสินใจ   มีทักษะ
ปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ รวมทั้งกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ในด้ำนกำร ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนกำรคิดและแก้ปัญหำ 
ด้ำนกำรสื่อสำร สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และน ำควำมรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่ำนิยม
ที่เหมำะสม

๑. อธบิายการก าเนิดและการเปลีย่นแปลงพลงังาน สสาร ขนาด 

อุณหภูมิของเอกภพหลงัเกดิบิกแบงในชว่งเวลา   ต่าง ๆ ตาม

ววิฒันาการของเอกภพ 

๒.อธบิายหลกัฐานทีส่นับสนุนทฤษฎบีกิแบง จากความ สมัพนัธ ์

ระหว่างความเร็วกบัระยะทางของกาแล็กซ ีรวมทัง้ขอ้มูลการ

คน้พบไมโครเวฟพืน้หลงัจากอวกาศ 

๓. อธบิายโครงสรา้งและองคป์ระกอบของกาแล็กซทีางชา้งเผือก 

และระบุต าแหน่งของระบบสุรยิะพรอ้มอธบิายเชือ่มโยงกบัการ

สงัเกตเห็นทางชา้งเผอืกของคนบนโลก 

๔. อธบิายกระบวนการเกดิดาวฤกษ ์โดยแสดงการเปลีย่นแปลง 

ความดนั อุณหภูมิ ขนาด จากดาวฤกษก์่อนเกดิจนเป็นดาว

ฤกษ ์
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กำรส ำรวจอวกำศ โดยใช้ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสืบค้นข้อมูล สังเกต  กำรวิเครำะห์  
เปรียบเทียบ กำรอธิบำย  กำรอภิปรำย และสรุป เพื่อให้เกิด
ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ มีควำมสำมำรถ ในกำรตัดสินใจ   มีทักษะ
ปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ รวมทั้งกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ในด้ำนกำร ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนกำรคิดและแก้ปัญหำ 
ด้ำนกำรสื่อสำร สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และน ำควำมรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่ำนิยม
ที่เหมำะสม

๕. ระบุปัจจยัทีส่่งผลตอ่ความส่องสวา่งของดาวฤกษ ์และอธบิาย

ความสมัพนัธร์ะหวา่งความสอ่งสวา่งกบัโชตมิาตรของดาวฤกษ ์

๖. อธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งส ีอุณหภมูผิวิ และสเปกตรมัของ

ดาวฤกษ ์

๗. อธบิายลาดบัววิฒันาการทีส่มัพนัธก์บัมวลตัง้ตน้ และวเิคราะห ์

การเปลีย่นแปลงสมบตับิางประการของดาวฤกษ ์

๘. อธบิายกระบวนการเกดิระบบสุรยิะ และการแบ่งเขตบรวิารของ

ดวงอาทติย ์และลกัษณะของดาวเคราะหท์ีเ่อือ้ตอ่การด ารงชวีติ 

๙. อธบิายโครงสรา้งของดวงอาทติย ์การเกดิลมสุรยิะ พายุสุรยิะ 

และสบืคน้ขอ้มูล วเิคราะห ์น าเสนอปรากฏการณห์รอืเหตุการณท์ี่

เกี่ยวขอ้งกบัผลของลมสุรยิะ และพายุสุรยิะที่มีต่อโลกรวมทั้ง

ประเทศไทย 
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ค ำอธิบำยรำย วิชำว30104 โลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ
(ต่อ)

กำรส ำรวจอวกำศ โดยใช้ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสืบค้นข้อมูล สังเกต  กำรวิเครำะห์  
เปรียบเทียบ กำรอธิบำย  กำรอภิปรำย และสรุป เพื่อให้เกิด
ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ มีควำมสำมำรถ ในกำรตัดสินใจ   มีทักษะ
ปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ รวมทั้งกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ในด้ำนกำร ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนกำรคิดและแก้ปัญหำ 
ด้ำนกำรสื่อสำร สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และน ำควำมรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่ำนิยม
ที่เหมำะสม

๑๐.สบืคน้ขอ้มูล อธบิายการส ารวจอวกาศโดยใชก้ลอ้งโทรทรรศน์

ในชว่งความยาวคลืน่ต่าง ๆ ดาวเทยีม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ 

และน าเสนอแนวคิดการน าความรูท้างดา้นเทคโนโลยีอวกาศมา

ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัหรอืในอนาคต 

๑๑ .อธิบายการแบ่งช ัน้และสมบัติของโครงสรา้งโลก พรอ้ม

ยกตวัอยา่งขอ้มูลทีส่นับสนุน 

๑๒. อธบิายหลกัฐานทางธรณีวทิยาทีส่นับสนุนการเคลือ่นทีข่อง

แผ่นธรณี 

๑๓.ระบุสาเหตุ และอธิบายรูปแบบแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่

สมัพนัธก์บัการเคลือ่นทีข่องแผ่นธรณี พรอ้มยกตวัอยา่งหลกัฐาน

ทางธรณีวทิยาทีพ่บ 
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ค ำอธิบำยรำย วิชำว30104 โลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ
(ต่อ)

การส ารวจอวกาศ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การ

สืบ เสาะหาความรู้  ก ารสืบค้นข้ อมู ล  สั ง เกต  การวิ เ คราะห์  

เปรียบเทียบ การอธิบาย  การอภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้  

ความเข้าใจ มีความสามารถ ในการตัดสินใจ   มีทักษะปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์ รวมทั้งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการ ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร 

สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน มีจิต
วิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม

๑๔. อธบิายสาเหตกุระบวนการเกดิภูเขาไฟระเบดิ รวมทัง้สบืคน้

ขอ้มูลพืน้ทีเ่สีย่งภยั ออกแบบและน าเสนอ แนวทางการเฝ้าระวงั

และการปฏบิตัตินใหป้ลอดภยั 

๑๕. อธบิายสาเหต ุกระบวนการเกดิ ขนาดและความ รนุแรง และ

ผลจากแผ่นดินไหว รวมทัง้สืบคน้ขอ้มูลพืน้ที่เสี่ยงภยั ออกแบบ

และนาเสนอแนวทางการเฝ้าระวงัและการปฏบิตัตินใหป้ลอดภยั

๑๖.    อธบิายสาเหต ุกระบวนการเกดิ และผลจากสนึาม ิรวมทัง้

สบืคน้ขอ้มูลพืน้ทีเ่สีย่งภยั ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝ้า

ระวงัและการปฏบิตัตินใหป้ลอดภยั 
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ค ำอธิบำยรำย วิชำว30104 โลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ
(ต่อ)

กำรส ำรวจอวกำศ โดยใช้ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสืบค้นข้อมูล สังเกต  กำรวิเครำะห์  
เปรียบเทียบ กำรอธิบำย  กำรอภิปรำย และสรุป เพื่อให้เกิด
ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ มีควำมสำมำรถ ในกำรตัดสินใจ   มีทักษะ
ปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ รวมทั้งกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ในด้ำนกำร ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนกำรคิดและแก้ปัญหำ 
ด้ำนกำรสื่อสำร สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และน ำควำมรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่ำนิยม
ที่เหมำะสม

๑๗. อธบิายปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการไดร้บัพลงังาน

จากดวงอาทติยแ์ตกตา่งกนัในแตล่ะบรเิวณของโลก 

๑๘. อธบิายการหมุนเวยีนของอากาศทีเ่ป็นผลมาจาก

ความแตกตา่งของความกดอากาศ 

๑๙. อธบิายทศิทางการเคลือ่นทีข่องอากาศทีเ่ป็นผล

หมุนรอบตวัเองของโลก 

๒๐. อธบิายการหมุนเวยีนของอากาศตามเขตละตจิดู 

และผลทีม่ตีอ่ภมูอิากาศ 

๒๑. อธบิายปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการหมุนเวยีนของน า้

ผวิหนา้ในมหาสมุทรและรปูแบบการหมุนเวยีนของน า้

ผวิหนา้ในมหาสมุทร 
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ค ำอธิบำยรำย วิชำว30104 โลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ
(ต่อ)

กำรส ำรวจอวกำศ โดยใช้ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสืบค้นข้อมูล สังเกต  กำรวิเครำะห์  
เปรียบเทียบ กำรอธิบำย  กำรอภิปรำย และสรุป เพื่อให้เกิด
ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ มีควำมสำมำรถ ในกำรตัดสินใจ   มีทักษะ
ปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ รวมทั้งกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ในด้ำนกำร ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนกำรคิดและแก้ปัญหำ 
ด้ำนกำรสื่อสำร สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และน ำควำมรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่ำนิยม
ที่เหมำะสม

๒๒. อธบิายผลของการหมุนเวยีนของอากาศและน ้าผวิหนา้ใน

มหาสมุทรที่มีต่อลกัษณะภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชวีิต 

และสิง่แวดลอ้ม 

๒๓. อธบิายปัจจยัทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลก 

พรอ้มทัง้น าเสนอแนวปฏบิตัเิพือ่ลดกจิกรรมของมนุษยท์ีส่่งผล

ตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลก 

๒๔. แปลความหมายสญัลกัษณล์มฟ้าอากาศทีส่ าคญัจากแผน

ทีอ่ากาศ และน าขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ มาวางแผนการด าเนิน

ชวีติใหส้อดคลอ้งกบัสภาพลมฟ้าอากาศ 



—SOMEONE FAMOUS
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แบ่งเป็น   80  :  20
คะแนน 80 คะแนน ( ก่อน-หลังกลำงภำค)

- คะแนนเก็บ  80 คะแนน
- สอบย่อย 35  คะแนน
- ใบงำน ชิ้นงำน 40 คะแนน
- จิตพิสัย 5 คะแนน

- สอบปลำยภำค 20 คะแนน



หน่วยกำรเรียนรู้ที1่
โลกในเอกภพ

วิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ รหัสวิชาว30104

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล







เน้ือหาวิชา



สแกนเพือ่ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน

ม.4/1 ม.4/3



โลกในเอกภพ

เอกภพ (จักรวำล)

โลก

ระบบสุริยะ ดำวฤกษเ์พือ่นบ้ำน

กำแล็กซีทำงช้ำงเผือก

กระจุกกำแล็กซี

ซูเปอรค์ลัส
เตอร์



“ Let's watch videos ”



เอกภพ (Universe) เป็นท่ีวา่งท่ีมีอาณาเขต 
กวา้งใหญ่ไพศาลจนไมส่ามารถก าหนดขอบเขตได ้ในเอกภพ
ประกอบไปดว้ยหลายๆ กลุม่ดาวรวมอยู่ประมาณ 
10,000,000,000 กาแล็กซี (หมื่นล้านกาแล็กซี)

เอ็ดวิน พ.ี ฮับเบลิ Edwin Powell 

Hubble(พ.ศ. 2432-2496)





ในแต่ละกาแล็กซีจะประกอบด้วยระบบของ
- ดาวฤกษ์ (Stars) 
- กระจุกดาว (Star clusters) 
- เนบิวลา (Nebulae) หรือหมอกเพลิง 
- ฝุ่นธุลีคอสมิก (Cosmic dust) 
- ก๊าซต่างๆ 
- ที่ว่างรวมกันอยู่ 



ความเป็นมาของเอกภพ
 นักปราชญ์ในสมัยก่อนมีความเช่ือเกีย่วกบัเอกภพโดยเช่ือว่ามี

ความสัมพนัธ์กบัศาสนา จงึมีการสร้างแบบจ าลองของเอกภพเป็น 2 ส่วน
 จนิตนาการด้วยการใช้โดมแบ่งเอกภพด้าน

นอกเป็นโลกของเทพและด้านในเป็นโลกของมนุษย์ และหลงัจาก
คริสต์ศตวรรษที ่17 เป็นต้นมา 
 การสังเกต การเกบ็รวบรวมข้อมูล ของนักดาราศาสตร์ อุปกรณ์

ทีใ่ช้ในการสังเกตดาราศาสตร์ ซ่ึงแต่เดมิแนวคดิ
การจนิตนาการ และการคาดเดากป็รากฏชัดขึน้บนพืน้ฐานของดารา

ศาสตร์และวทิยาศาสตร์



ก าเนิดเอกภพ
การก าเนิดเอกภพไม่มีใครรู้ว่าก าเนิดมาตั้ งแต่

เม่ือใดและเร่ิมจากอะไร จนกระทั่งศตวรรษที่ 20หรือ 
ค.ศ.1927

ทฤษฎีที่ใช้อธิบายการก าเนิดและความเป็นมาของ
เอกภพที่มีความชัดเจน และน่าเช่ือถือมากยิง่ขึน้ คือ

ทฤษฎกีารระเบิดคร้ังยิง่ใหญ่ หรือ BigBang

เอกภพมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 28,000 ล้านปีแสง
1 ปีแสง = 9.461 x 1015 เมตร หรือ 9.5 x 1012 km



ก าเนิดเอกภพ
หลักฐำนเอกภพในอดตี

 1. แบบจ ำลองเอกภพของสเุมเรียนและ

แบบจ ำลองของชำวบำบิโลน

2. แบบจ ำลองเอกภพของกรีก
- โซครำตีส ธีสำลีส อเลก็ซิมำนเดอร ์และ 

อเน็กซีมีน
 3. อริสโตเติล   และอริสตำรจ์ำกซำมอส





ภำยในกำแล็กซีประกอบด้วย ดำวฤกษ์ รวมทั้ง
แหล่งก ำเนิดดำวฤกษ ์เรียกว่ำ เนบวิลำ (Nebula)  ซึ่ง
โลกของเรำเป็นดำวเครำะห์ในระบบสุริยะ ซึ่งเป็น
สมำชิกหน่ึงของกำแล็กซโีรเบริต์ ดกิกี



ก าเนิดเอกภพ

ภายในกาแล็กซีประกอบด้วย ดาวฤกษ์ รวมทั้ง

แหล่งก าเนิดดาวฤกษ์ เรียกว่า เนบิวลา (Nebula)  ซึ่ง

โลกของเราเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ซึ่งเป็น

สมาชิกหนึ่งของกาแล็กซีโรเบิร์ต ดิกกี



กำแล็กซจี ำนวนแสน
ล้ำนกำแล็กซี

กำแล็กซเีป็น
อวกำศที่
กว้ำงไกล

ก ำเนิดเอกภพ
เอกภพเร่ิมต้นเมือ่ 15,000 ล้ำนปีมำแล้ว
ประกอบด้วย

เอกภพจงึมี
ขนำดใหญ่มำก



โฟตอน
(Photon)

อิเล็กตรอน 
(Electron)

นิวทริโน
(Nutrino)

ควำรก์ (Quark)

มสีสำรเกดิขึน้ในรูปของอนุภำคพืน้ฐำน



ววิฒันาการของเอกภพ

➢ เม่ือเกดิอนุภาคกม็กีารเกดิปฏิอนุภาค ทีม่ปีระจุไฟฟ้า
ตรงข้าม ประกอบด้วย

- แอนติควาร์ก (antiquark)

- แอนตนิิวทริโน antinutrino ไม่มปีระจุไฟฟ้า

- โพซิตรอน (positron, e+ )

➢ เม่ือปฏิภาคกบัอนุภาครวมกนัเน้ือสารเกดิเป็นพลงังาน

➢ ถ้าอนุภาคเท่ากบัปฏิภาคพอด ีรวมกนัจะไม่เกดิ
กาแลก็ซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ





ก าเนิดเอกภพ



ก าเนิดเอกภพ



ก าเนิดเอกภพ



หลงัเกดิ Bigbang เพยีง 10-6  วนิาท ี
➢ อุณหภูมิของเอกภพลดลงเป็นสิบล้านล้านเควนิ 

➢ ควาร์กเกดิการรวมตัว กลายเป็นโปรตอน (นิวเคลยีสของไฮโดรเจน) 
ซ่ึงมี  ประจุไฟฟ้าบวก 1 หน่วยและนิวตรอนซ่ึงเป็นกลาง



หลงัเกดิ Bigbang 3 นาท ี
➢ อุณหภูมขิองเอกภพลดลงเป็นร้อยล้านเคลวนิ 
➢ ท าให้โปรตอนและนิวตรอนเกดิการรวมตวัเป็นนิวเคลียส
ของฮีเลยีม

➢ ในช่วงแรก ๆ ท าให้เอกภพขยายตัวเร็วมาก



หลงัเกดิ Bigbang 300,000 ปี 

➢ อุณหภูมลิดลงเหลือ 10,000 เคลวนิ นิวเคลยีสของ
ไฮโดรเจนและฮีเลยีมดงึอเิลก็ตรอนเข้ามาสู่วงโคจร เกดิ
เป็นอะตอมไฮโดรเจนและฮีเลยีม



กาแลก็ซีต่างๆเกดิ Bigbang อย่างน้อย 1,000 ล้านปี 
➢ ภายในกาแลก็ซีมธีาตุไฮโดรเจน และฮีเลยีมเป็นสาร
เบ้ืองต้น

➢ ท าให้เกดิเป็นดาวฤกษ์รุ่นแรกๆ ส่วนธาตุทีม่นิีวเคลยีส
ใหญ่กว่าคาร์บอนเกดิจากดาวฤกษ์ขนาดใหญ่





ข้อสังเกตที่สนับสนุน Bigbang

ประการท่ี 1: การขยายตัวของเอกภพ 

➢ ค.ศ. 1920 เอ็ดวิน พ.ี ฮับเบิล นักดาราศาสตร์ชาว

อเมริกัน พบว่า กาแล็กซีที่เคล่ือนท่ีห่างออกไปด้วย

ความเร็วที่เพิ่มข้ึนตามระยะทาง 



นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันได้

ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระยะทางของ

กระจุกกาแล็กซีกับการเลื่อนทางแดง 

(Redshift) แล้วพบว่า “การเลื่อนทางแดง

ของกระจุกกาแล็กซีท่ีอยู่ห่างไกล แปรผัน

ตามระยะทางระหว่างโลกถึงกระจุก

กาแล็กซี” น่ันหมายความว่า กาแล็กซีย่ิงอยู่

ห่างไกลเท่าไร การเลื่อนทางแดงก็ย่ิงมากข้ึน

เท่านั้น ตัวอย่างเช่น สเปกตรัมในภาพที่ 1 

แสดงให้เห็นว่า

เอ็ดวิน ฮับเบิล

ภาพที่ 1



การวิเคราะห์การเคล่ือนทางแดงที่เส้น

สเปกตรัม Calcium H และ Calcium 

K (H+K) พบว่า กระจุกกาแล็กซีเวอร์โก 

(Virgo cluster) ซ่ึงอยู่ห่างจากโลก

ประมาณ 50 – 70 ล้านปีแสง 

เคล่ือนที่ออกจากโลกด้วยความเร็ว 

1,200 กิโลเมตรต่อวินาที ส่วนกระจุก

กาแล็กซีไฮดรา ซึ่งอยู่ห่างเกือบหน่ึง

พันล้านปีแสง เคล่ือนที่ออกจากโลก

ด้วยความเร็ว 61,000 กิโลเมตรต่อ

วินาที

เอ็ดวิน ฮับเบิล

ภาพที่ 1



เอ็ดวิน ฮับเบิล วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางของ

กาแล็กซีกับ

ความเร็วในการถอยห่าง ด้วยสมการกราฟเส้นตรงในภาพที่ 2

ซ่ึงต่อมาถูกเรียกว่า “กฏฮับเบิล” (Hubble Law)

V = H
0
D

V = ความเร็วในการถอยห่างของกาแล็กซี (kms-1)

H
0

= ค่าคงที่ของฮับเบิล

= 72 ± 2 km/s-1/Mpc-1 (กิโลเมตร/วินาท/ีพัน

พาร์เซก)

D = ระยะทางจากโลกถึงกาแล็กซี เมกะพาร์เซก (Mpc)



ค าถาม การขยายตัวของเอกภพน ามาใช้เป็นหลักฐาน

สนับสนุนทฤษฎีบิกแบงอย่างไร?

สรุปว่า ความเร็วในการเคลื่นอท่ีของกาแล็กซีออกจาผู้สงัเกตแปรผัน

ตรงกับระยะทางระหว่ากาแล็กซีกับผู้สังเกตหมายความว่ากาแล็กซีที่อยู่

ไกลจากผู้สังเกตจะเคลื่อนที่เร็ว



ข้อสังเกตที่สนับสนุน Bigbang

กาแล็กซีที่อยู่ไกลย่ิงเคล่ือนท่ีห่างออกไปเร็วกว่ากาแล็กซี

ที่อยู่ใกล้ นั่นคือ เอกภพก าลังขยายตัว 

➢ ท าให้นักดาราศาสตร์ค านวณอายุของเอกภพได้



การเคล่ือนท่ีของกาแล็กซี



ข้อสังเกตที่สนับสนุน Bigbang

ประการท่ี 2 : อุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพหรืออุณหภูมิ

ของเอกภพเท่ากับ 2.73 เคลวิน

➢ พ.ศ. 2491 รัลฟ์ อัลเฟอร์ และรอเบิร์ต เมอรแ์มน 

พยายามค านวณหาอุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพ พบว่า

ควรจะมีค่าประมาณ 5 เคลวิน



ข้อสังเกตที่สนับสนุน Bigbang

ประการที่ 2 :อุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพหรืออุณหภูมิ

ของเอกภพเท่ากับ 2.73 เคลวิน

➢ พ.ศ. 2508 คือ อาร์โน เพนเซียส และโรเบิร์ต  วิลสัน

ได้ตรวจพบไมโครเวฟท่ีมาจากอวกาศเป็นครั้งแรกโดย

บังเอิญ  

โรเบริต์ วลิสัน Robert Wilson

(พ.ศ. 2479)
อำรโ์น เพนเซียส Arno Penzias

(พ.ศ. 2476)



ขณะทดลองระบบเคร่ืองสัญญาณของกล้องโทรทรรศน์

วิทยุ ปรากฏว่ามีสัญญาณรบกวน ตลอดเวลา ทั้งกลางวัน 

กลางคืน หรือฤดูต่างๆ ต่อมาจึงทราบว่าเป็นสัญญาณที่

เหลืออยู่ในอวกาศ เทียบกับการแผ่รังสีของวัตถุด าที่มีอุณภูมิ 

2.73 เคลวิน 



ข้อสังเกตที่สนับสนุน Bigbang

โรเบิร์ต ดิกกี, พี.เจ.อี.พีเบิลส์, เดวิด  โรลล์  และเดวิด 

วิลคินสัน ได้ท านายว่าการแผ่รังสีจากบิกแบงที่เหลืออยู่น่าจะ

ตรวจสอบได้โดยกล้องโทรทรรศน์วิทยุ





แบบฝึกหัด

1. ทฤษฎีก าเนิดเอกภพท่ีได้รับการยอมรับในปัจจุบันคือ

2. ทฤษฎบิีกแบงกล่าวไว้ว่าอย่างไร

3. สสารท่ีเกิดข้ึนคร้ังแรกเป็นอนุภาคมูลฐานคือ



4. ทฤษฎีบิกแบงกล่าวไว้ว่าอย่างไร

5. สสารท่ีเกิดข้ึนคร้ังแรกเป็นอนุภาคมูลฐานคือ

6. อนุภาคมูลฐานประกอบด้วยอะไรบ้าง

7. ปฎิอนุภาคประกอบด้วยอะไรบ้าง



8. กฎของฮับเบิลอธิบายว่าอย่างไร

9. ผู้ค้นพบอุณหภูมิพ้ืนหลังของอวกาศหรืออุณหภูมิ

เท่ากับ 2.73 K คือใคร

10. เพราะเหตุใดไมโครเวฟพ้ืนหลังจากอวกาศจึงถูก

น ามาใช้สนับสนุนทฤษฎบิีกแบง


