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ประเภทของกาแล็กซ ี

 
E  Elliptical galaxy  observed values range form E0 (spherical) to E7 (the most flattened)  

S0/SB0  lenticular galaxy  show prominent bulges   

S  Spiral galaxy  subclassification based on the dominance of the bulge : a, b, c  

SB  Barred Spiral galaxy  the bulge has a well-defined BAR that passes through the bulge   

 
 

กาแล็กซีรี (elliptical galaxy) 
– รูปทรงรี 
– ใชสัญลักษณ E ตามดวยตัวเลข โดย E0 รีนอยท่ีสุด (ทรงกลม) สวน E7 รีมากที่สุด 

      

1.  กาแล็กซีปกติ (regular galaxy) 

Messier 59  
(M59) 

Messier 87  
(M87) 
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กาแล็กซีกังหัน หรือ กาแล็กซีกนหอย (spiral galaxy) 
– ลักษณะคลายกนหอย 
– แบงเปน 

กาแล็กซีกังหันธรรมดา  ใชสัญลักษณ S ตามดวยตวัอักษรแสดงสัดสวนขนาดของนิวเคลียส เรียงลําดับจาก 
 ใหญไปเล็ก a, b, c 

     

        
 

กาแล็กซีกังหันมีคาน  ใชสัญลักษณ S ตามดวยตัวอักษรแสดงสัดสวนขนาดของนิวเคลียส เรียงลําดับจาก 
 ใหญไปเล็ก a, b, c 

             

Messier 81  
(M81) NGC 4826 (Black Eye Galaxy) 

NGC 2997 

Messier 104  
(M104) 

NGC 4565 

NGC 891 

M83 or NGC 5236 (Southern Pinwheel Galaxy) Milky Way Galaxy 
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กาแล็กซเีลนส หรือ กาแล็กซีลูกสะบา (lenticular galaxy) 
– รูปทรงคลายเลนสนูน 
– ใชสัญลักษณ S0 หรือ SB0 

   

 

   
The Small Magellanic CloudThe Large Magellanic Cloud

  

2.  กาแล็กซไีรรูปแบบ (irregular galaxy) 

NGC 2787 

NGC 5866 
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กาแล็กซีทางชางเผือก (Milky Way Galaxy) 

 
ภาพกาแล็กซีทางชางเผือกตลอดทุกสวนของแถบท่ีประกอบจากภาพถายสวนตางๆ 

 
ภาพกลุมดาวท่ีพบบริเวณทางชางเผือก 

 
ภาพกาแล็กซี่เพื่อนบานของกาแล็กซีทางชางเผือก  
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สมัยกอนมนุษยเขาใจวาทางชางเผือกเปนปรากฏการณภายในบรรยากาศโลกเชนเดียวกับเมฆ หมอก และ
รุงกินน้ํา จนกระทั่งคริสตศตวรรษที่ 18 ไดมีการสรางกลองโทรทรรศนขนาดใหญจึงทราบวาทางชางเผือก
ประกอบดวยดวงดาวจํานวนมากมายมหาศาล  เซอรวิลเลียม เฮอรเชล (Sir William Herschel) นักดาราศาสตร
ชาวอังกฤษผูคนพบดาวยูเรนัสไดทําการสํารวจความหนาแนนของดาวบนทองฟาและวาดภาพวา ดวงอาทิตยอยู
ตรงใจกลางของทางชางเผือก 

 
 ภาพทางชางเผือกของ เซอรวิลเลียม เฮอรเชล (Sir William Herschel) 

 

หนึ่งศตวรรษตอมา ฮารโลว แชพลีย (Harlow Shapley) ทํา
การวัดระยะทางของกระจุกดาวทรงกลม (global cluster) ซึ่ง
หอหุมกาแล็กซี  พบวากระจุกดาวเหลานี้อยูหางไปจากโลกนับหมื่น
ปแสง กระจายตัวอยูรอบลอมสวนปองของกาแล็กซี  ดังนั้นดวง
อาทิตยไมนาจะอยูตรงใจกลางของทางชางเผือก แตอยูที่ระยะหาง 
3 ใน 5 ของรัศมีกาแล็กซ ี

  

ภาพทางชางเผือกเหนือพระมหาธาตุ
นภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิ

สิริ ดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม 
 

(ถายโดย วาทิตโลหสิวานนท) 
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ดวงอาทิตยโคจรรอบใจกลางทางชางเผือก เชนเดียวกับโลกโคจรรอบดวงอาทิตย โดยอัตราเร็วในการโคจร
ของดวงอาทิตยอยูท่ีประมาณ 220 กิโลเมตร/วินาที  แตเนื่องจากวงโคจรของดวงอาทิตยรอบใจกลางทางชางเผือก
เปนระยะทางท่ียาวมาก ดวงอาทิตยจึงตองใชเวลาถึง 225 ลานปในการโคจรครบรอบ 

 

มวลรวมของทางชางเผือกภายในวงโคจรของดวงอาทิตยวัดได 9 x 1010 เทาของดวงอาทิตย จากนั้นทําการ
ตรวจวัดมวลของกาแล็กซีดานนอกของวงโคจรดวงอาทิตยเพ่ิมเติมโดยใชกลองโทรทรรศนวิทยุ  พบวามวลทั้งหมด
ของกาแล็กซีทางชางเผือกควรจะเปน 6 x 1011 เทาของดวงอาทิตย  ในจํานวนนี้เปนดาวฤกษ ดาวเคราะห แกส 
และฝุน  แตที่สังเกตไดโดยตรงดวยแสงมีเพียง 10% ของมวลทั้งหมดเทานั้น  ฉะนั้นมวลสารสวนใหญของกาแล็กซี
อีก 90% ที่เหลือจึงเปนสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นได ซึ่งอาจจะเปนหลุมดําขนาดเล็ก ดาวที่เย็นมาก หรืออนุภาค
ขนาดเล็กจํานวนมาก  นักดาราศาสตรจึงเรียกวัตถุเหลานี้โดยรวมวา “สสารมืด (Dark Matter)” 

 

 

โครงสรางของกาแล็กซีทางชางเผือก 
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กาแล็กซีทางชางเผือกประกอบดวย 
1. จาน (Disk)  ประกอบดวยแขนของกาแล็กซี  มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 100,000 ปแสง ความหนา 

1,000 – 2,000 ปแสง  มีดาวฤกษประมาณ 400,000 ลานดวง  องคประกอบหลักเปนฝุน แกส และประชากร
ดาวประเภทหนึ่ง (Population I) ซึ่งมอีายุนอย มีธาตุหนักเกิดจากซูเปอรโนวา สวางมาก อุณหภูมิสูง 

2. ดุมกาแล็กซ ี(Bulge)   คือบริเวณใจกลางของกาแล็กซ ีมีขนาดประมาณ 6,000 ปแสง ตรงกลางมีนิวเคลียส มี
ฝุนและแกสเพียงเล็กนอย องคประกอบหลักเปนประชากรดาวประเภทหนึ่ง (Population I) ที่เกาแก และ
ประชากรดาวประเภทสอง (Population II) ซึ่งเปนดาวที่มีอายุมาก ไมมีธาตุหนัก สวางนอย อุณหภูมิต่ํา แตมี
โลหะเพียงเล็กนอย 

 

3. เฮโล (Halo)  อยูลอมรอบสวนโปงของกาแล็กซี  มีองคประกอบหลักเปน “กระจุกดาวทรงกลม (Global 
Cluster)” อยูเปนจํานวนมาก  กระจุกดาวทรงกลมแตละกระจุกประกอบดวยดาวฤกษนับลานดวง ซึ่งลวนเปน
ประชากรดาวประเภทสอง (Population II) ซึ่งมีอายุมาก  นักดาราศาสตรสันนิษฐานวา กระจุกดาวทรงกลม
เปนโครงสรางเกาแกของกาแล็กซี โคจรข้ึนลงผานสวนโปงของกาแล็กซี 

 
  

This image of the central part of 
the Milky Way shows a region of 
1000 x 500 light years and was 
taken with the MeerKAT telescope 
stationed in South Africa. 

Credit: SARAO 
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ทบทวนความรูความเขาใจ 

ตอนท่ี 1 ทําเครื่องหมาย  ในชองของประเภทกาแล็กซใีหตรงกับลักษณะของกาแล็กซีที่กําหนดให 
ลักษณะ กาแล็กซีร ี กาแล็กซีกังหัน กาแล็กซีไรรูปราง 

1. รูปรางกลม    
2. ไมมีรูปรางที่แนนอน    
3. มองดานขางจะเห็นนูนตรงกลาง มแีขนยืน่ออกมา    
4. ประกอบดวยดวงดาวมากมาย    
5. บางชนิดเปนแบบมีคาน    
6. มีนิวเคลียสที่ประกอบดวยดาวฤกษจํานวนมาก    
7. กาแล็กซีทางชางเผือก    
8. กาแล็กซีแอนโดรเมดา    
9. กาแล็กซีแมกเจนแลน    
10. กาแล็กซีชนิด E5    

ตอนท่ี 2 นําคําที่กําหนดระบุลงในแผนภาพเพื่ออธิบายโครงสรางกาแล็กซีทางชางเผือก  และนํามาเติมใน
ชองวางใหสอดคลองกับคําอธิบาย 

  

1.  ฮาโล   บริเวณท่ีอยูรอบนอกสุดของกาแล็กซีทางชางเผือก 

2.  นิวเคลียส   บริเวณท่ีมีจํานวนดาวฤกษรวมตัวกันอยางหนาแนน 

3.  จาน   บริเวณท่ีมองเห็นเปนเกลียวคลายกังหัน 

4.  ระบบสุริยะ   บริเวณที่เราอาศัยอยู 
  

นิวเคลียส 

จาน 

ฮาโล 

ระบบสรุิยะ 

ว30107
 

วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ



Page | 11ครูรัฐพร  บูรณะขจร

ตอนท่ี 3 ตอบคําถาม 

1. เมื่อเราเงยหนามองข้ึนไปบนฟาจะมองเห็นแสงดาวเปลงประกาย  เรากําลังมองกาแล็กซีใดอยู 

 กาแล็กซีทางชางเผือก  

2. คําวา “GALAXY’ มาจากคําในภาษากรีกวาอะไร แปลวาอะไร 

 GALAXIAS  แปลวา  น้ํานม  

3. แรงที่ยึดมวลสารตางๆ ในแตละกาแล็กซีใหอยูดวยกันคือแรงอะไร 

 แรงโนมถวง  

4. บริเวณใดที่มีขนาดใหญครอบคลุมบริเวณท้ังหมดของกาแล็กซีทางชางเผือก 

 ฮาโล  

5. “ทางชางเผือก” กับ “กาแล็กซีทางชางเผือก” เหมือนหรือตางกันอยางไร 

 กาแล็กซีทางชางเผือกเปนกลุมดาวฤกษจํานวนมากที่อยูรวมกันดวยแรงโนมถวง    

 ขณะที่ทางชางเผือกเปนแสงจากดาวฤกษจํานวนมากที่อยูบริเวณจานและนิวเคลียส  

 ของกาแล็กซีทางชางเผือก  มองจากโลกจะเห็นเปนฝาขาวพาดผานบนทองฟา    

 นั่นคือทางชางเผือกเปนเพียงสวนหนึ่งของกาแล็กซีทางชางเผือกเทานั้น  

6. ทางชางเผือกเหมือนกันทุกครั้งท่ีมองหรือไม เพราะเหตุใด 

 ไมเหมือน  เนื่องจากโลกเปลี่ยนตําแหนงในวงโคจรรอบดวงอาทิตย  

 ทําใหคนบนโลกมองเห็นแถบฝาของทางชางเผือกไมเหมือนกัน  

   

7. เหตุใดเราไมสามารถเห็นกาแล็กซีทางชางเผือกทั้งหมดได 

 เพราะเราอยูบนโลกที่เปนสวนหนึ่งของกาแล็กซีทางชางเผือก  
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8. ถาในอนาคตกาแล็กซีทางชางเผือกและกาแล็กซีแอนโดรเมดาเคลื่อนที่ชนกัน  จะสงผลกระทบอะไรกับโลก
ของเราหรือไม อยางไร 

 ไมนาจะสงผลกระทบอะไรตอโลก  เนื่องจากดาวฤกษตางๆ ในแตละกาแล็กซีอยูหางกันมาก  

 ดังนั้นจึงมีโอกาสนอยมากที่ดาวฤกษตางๆ จะมาชนกัน  สวนแรงโนมถวงของกาแล็กซีท้ังสอง  

 จะทําใหรูปทรงของแล็กซีเปลี่ยนไป  โดยกาแล็กซีทั้งสองจะรวมกันเปนกาแล็กซีท่ีมีขนาดใหญขึ้น  

  

   

ในรูปคือ Antennae Galaxy เปนกาแล็กซีไรรูปรางที่อยูหางจากโลก 45 ลานปแสง อยูในกลุมดาว Corvus  
เกิดจากการชนกันของกาแล็กซีกังหัน NGC 4038 กับ NGC 4039 เม่ือ 1.2 พันลานปที่ผานมา  เมื่อกาแล็กซีชน
กันจะไมทําใหเกิดการระเบิดรุนแรงแตอยางใด  เนื่องจากกาแล็กซีมีความหนาแนนต่ํามาก โอกาสที่ดาวในแตละ
กาแล็กซีจะชนกันจึงมีนอยมาก  แตเนื่องจากแรงโนมถวงของแตละกาแล็กซีก็มีอิทธิพลตอกัน จึงทําใหรูปทรงของ
กาแล็กซีท้ังสองที่ชนกันเปลี่ยนไปหรือยุบรวมกันเปนกาแล็กซีขนาดใหญได  นักดาราศาสตรคาดวากาแล็กซีทาง
ชางเผือกของเรากับกาแล็กซีแอนโดรเมดากจ็ะเคลื่อนที่ชนกันเชนกันในอีก 6 พันลานปขางหนา 
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