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นบัตัง้แตย่คุของ Anaxagoras เมือ่ 2,800 ปกีอ่น ผูค้นมกัเชือ่วา่ ดาวบนฟา้ทกุดวงและโลกประกอบดว้ยธาต ุเชน่ เหลก็ แคลเซยีม และออกซเิจน 
ฯลฯ เหมอืนกนั จนกระทัง่นกัดาราศาสตรส์ตรทีา่นหนึง่ ไดพ้บในป ีค.ศ.1923 วา่ การนกึคดิและเชือ่เชน่นัน้ผดิอยา่งรา้ยแรง เพราะเอกภพประกอบ
ดว้ยไฮโดรเจนเปน็สว่นใหญ ่(ในสมยันัน้ยงัไมม่ใีครรูจ้กัสสารมดื) และวทิยานพินธข์องเธอทีเ่ขยีนเกีย่วกบัเรือ่งนี้ไดร้บัการยกยอ่งวา่เปน็วทิยานพินธ์
ดาราศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งคริสต์ศตวรรษที่ 20 แม้การค้นพบของเธอจะยิ่งใหญ่ แต่ทุกวันนี้ก็แทบไม่มีใครรู้จักเธอเลย

เธอช่ือ Cecilia Payne-Gaposchkin ผู้เคยดำ�รงตำ�แหน่ง
ศ�สตร�จ�รย์สตรีคนแรก ของมห�วิทย�ลัย Harvard แต่ก่อนจะได้
ครองตำ�แหน่งน้ี เธอต้องประสบคว�มย�กลำ�บ�กม�ก เพร�ะเธอได้รับเข้�
ทำ�ง�นโดยไม่มีเงินเดือนประจำ� จึงต้องอ�ศัยคว�มเมตต� และได้รับก�ร
อนุเคร�ะห์จ�กภ�ควิช�ว่�ให้เบิกเงินเดือนของเธอจ�กค่�อุปกรณ์ทดลอง

Cecilia Payne เกิดเม่ือวันท่ี 10 พฤษภ�คม ค.ศ.1900 ท่ีเมือง 
Wendover ใน Buckinghamshire ประเทศอังกฤษ ในครอบครัว
ของ Edward J. Payne กับ Emma L. Helena Payne เม่ืออ�ยุ 4 
ขวบ บิด�ของเธอได้เสียชีวิต ม�รด�จึงต้องรับภ�ระเล้ียงดูครอบครัวท่ีมี
ลูก 3 คน แต่เพียงผู้เดียว Cecilia Payne ได้เข้�เรียนข้ันต้นท่ีโรงเรียน  
St. Paul’s ซ่ึงเป็นโรงเรียนสตรี แต่เม่ือแม่ไม่ต้องก�รจะให้เธอเรียนถึง
ระดับมห�วิทย�ลัย โดยอ้�งว่�จะเก็บเงินให้เฉพ�ะลูกช�ยเรียน Cecilia 
Payne จึงต้องห�ทุนเรียนหนังสือเอง

เม่ืออ�ยุ 19 ปี เธอได้รับทุนไปเรียนท่ี Newnham College แห่ง
มห�วิทย�ลัย Cambridge ในส�ข�วิทย�ศ�สตร์ ทำ�ให้ได้เรียนวิช�ชีววิทย� 
ฟิสิกส์ และเคมี คร้ันเม่ือได้เข้�ฟังสัมมน�ของนักด�ร�ศ�สตร์ช่ือ Arthur 
Eddington ซ่ึงบรรย�ยเร่ืองก�รเดินท�งไปเก�ะ Principe ท่ีต้ังอยู่ใน

อ่�ว Guinea ในมห�สมุทรแปซิฟิก เพ่ือทำ�ก�รตรวจสอบคว�มถูกต้อง
ของทฤษฎีสัมพัทธภ�พท่ัวไป ด้วยก�รถ่�ยภ�พของด�วฤกษ์ท่ีอยู่ข้�งหลัง
ดวงอ�ทิตย์ ในปี ค.ศ.1919 เธอได้ตกหลุมรักวิช�ด�ร�ศ�สตร์ทันที และ
ได้พย�ย�มเรียนจนจบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี แต่ไม่ได้รับปริญญ� 
เพร�ะมห�วิทย�ลัย Cambridge ไม่ส�ม�รถประส�ทปริญญ�ให้แก่สตรี 
จนกระท่ังปี ค.ศ.1948

Payne รู้ดีว่� ถ้�เธอใช้ชีวิตอยู่ต่อไปในอังกฤษ เธอจะต้องมีอ�ชีพเป็น
ครูสถ�นเดียว ดังน้ันจึงแสวงห�ทุนเพ่ือไปเรียนต่อในอเมริก� หลังจ�กท่ี
ได้พบกับ Harlow Shapley ซ่ึงขณะน้ันดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้อำ�นวยก�ร
ของหอดูด�วท่ี Harvard College ในอเมริก� และเข�ได้บอก Payne 
ว่� มห�วิทย�ลัย Harvard กำ�ลังจะเปิดโปรแกรมสอนด�ร�ศ�สตร์ระดับ
ปริญญ�โทและเอก Shapley จึงขอทุนให้เธอไปเรียนต่อท่ี Harvard ใน
ปี ค.ศ.1923

ปัญห�หน่ึงท่ีนักด�ร�ศ�สตร์ในสมัยน้ันสนใจม�กคือ ก�รวิเคร�ะห์
สเปกตรัมของแสงจ�กด�วฤกษ์ เพ่ือห�องค์ประกอบของด�วฤกษ์

ในอดีตเม่ือปี ค.ศ.1859 Gustav Kirchhoff ได้พบว่� เม่ือนำ�ธ�ตุม�
เผ�ไฟ ธ�ตุท่ีร้อนจะเปล่งแสงท่ีมีคว�มย�วคล่ืนต่�ง ๆ  ออกม� หลังจ�กท่ีได้
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เปรียบเทียบคล่ืนแสงจ�กธ�ตุร้อนกับแสงจ�กดวงอ�ทิตย์แล้ว Kirchhoff 
ก็สรุปว่� ดวงอ�ทิตย์และโลกประกอบด้วยธ�ตุต่�ง ๆ เหมือนกัน

ลุถึงปี ค.ศ.1920 Meghnad Saha นักฟิสิกส์ทฤษฎีช�วอินเดีย ได้
ศึกษ�ก�รแตกตัวเป็นไอออน (Ion) ของอะตอมท่ีอุณหภูมิสูง และได้พบ
ว่�ปริม�ณก�รแตกตัว (จำ�นวนอิเล็กตรอนท่ีกระเด็นหลุดจ�กอะตอม) 
จะมีม�กหรือน้อยข้ึนกับอุณหภูมิ สมก�ร Saha ยังระบุอีกว่� ท่ีอุณหภูมิ
ต่�ง ๆ อะตอมก่ีเปอร์เซ็นต์จะสูญเสียอิเล็กตรอน 1 ตัว, 2 ตัว, ... ซ่ึงจะมี
ผลทำ�ให้เห็นเส้นสเปกตรัม

ในปี ค.ศ.1923 Cecilia Payne จึงนำ�สูตรของ Saha ม�ประยุกต์เพ่ือ
วิเคร�ะห์อุณหภูมิของด�วฤกษ์ อันจะทำ�ให้ได้รู้ว่� ด�วฤกษ์ใดร้อนหรือเย็น 
และเธอก็ได้พบว่� ด�วฤกษ์ต่�ง ๆ  มีคว�มแตกต่�งกันท่ีอุณหภูมิ แต่มิได้แตก
ต่�งกันท่ีองค์ประกอบ น่ันคือด�วฤกษ์ทุกดวงมีองค์ประกอบเหมือนกัน 
สำ�หรับในกรณีของดวงอ�ทิตย์ท่ีมีอุณหภูมิท่ีผิวสูงประม�ณ 6,000 เคลวิน 
น้ัน Cecilia Payne ได้พบว่� อะตอมไฮโดรเจน และอะตอมฮีเลียมบน
ดวงอ�ทิตย์ ส่วนใหญ่จะสูญเสียอิเล็กตรอนไปหน่ึงตัว นอกจ�กน้ีมวลของ
ดวงอ�ทิตย์ประม�ณ 98% ม�จ�กไฮโดรเจนกับฮีเลียม

ข้อสรุปน้ี จึงทำ�ให้ดวงอ�ทิตย์แตกต่�งจ�กโลก เพร�ะโลกมีไฮโดรเจน
เพียงน้อยนิด และแทบไม่มีฮีเลียมเลย นอกจ�กน้ี Cecilia Payne ยังได้
พบอีกว่� บนดวงอ�ทิตย์มี silicon, carbon ในปริม�ณพอ ๆ กับโลก 
แต่สำ�หรับไฮโดรเจน และฮีเลียมบนดวงอ�ทิตย์มีม�กกว่�บนโลกใน
อัตร�ส่วน 106:1

Cecilia Payne จึงสรุปว่�ด�วฤกษ์ประกอบด้วยไฮโดรเจนเป็น 
ส่วนใหญ่

Shapley จึงให้ Cecilia Payne เรียบเรียงวิทย�นิพนธ์เร่ือง “Stellar 
Atmosphere” เพ่ือส่งไปให้ Henry Norris Russell ผู้มีช่ือเสียงโด่งดัง
ด้�นก�รวิเคร�ะห์สเปกตรัมของด�วฤกษ์เป็นผู้ประเมิน

ทันทีท่ี Russell เห็นข้อสรุปของ Payne เข�ได้อุท�นออกม�ว่� “เร่ือง
ท่ีเป็นไปไม่ได้” เพร�ะใคร ๆ  ก็รู้ว่� ดวงอ�ทิตย์มีธ�ตุหนัก เช่น อะลูมิเนียม 
เหล็ก ฯลฯ เหมือนโลก ดังน้ัน เข�จึงขอให้ Payne เพ่ิมเติมข้อสรุปใหม่
เป็นว่� ส่ิงท่ีเห็นน้ันไม่น่�เช่ือว่�จะเป็นจริง

Cecilia Payne ยอมเปล่ียนบทสรุปเพ่ือเธอจะได้สำ�เร็จก�รศึกษ�
ระดับปริญญ�เอก แล้วเธอก็ได้ช่ือว่�เป็นดุษฎีบัณฑิตด้�นด�ร�ศ�สตร์คน
แรกของมห�วิทย�ลัย Harvard

อีก 4 ปีต่อม�เม่ือ Russell หันไปศึกษ�องค์ประกอบของด�วฤกษ์
บ้�ง เข�ก็ได้ข้อสรุปเช่นเดียวกับ Cecilia Payne บทคว�มของ Russell 
ท่ีตีพิมพ์ในว�รส�ร The Astrophysical Journal ในตอนท้�ยได้อ้�งถึง
ก�รค้นพบของเข�ว่�ตรงกับท่ี Cecilia Payne ได้เคยศึกษ�ไว้ แต่กระท่ัง
ถึงวันน้ีใคร ๆ ก็ยังคิดว่� Russell คือผู้ท่ีพบว่�ดวงอ�ทิตย์ประกอบด้วย
ไฮโดรเจนเป็นส่วนใหญ่

หลังจ�กท่ีสำ�เร็จก�รศึกษ�แล้ว Cecilia Payne ได้ง�นทำ�เป็นผู้ช่วย
ของ Shapley ท่ีมห�วิทย�ลัย Harvard แต่บรรด�นักวิจัยอ�วุโสท้ังหล�ย 
มิได้ให้เธอวิเคร�ะห์สเปกตรัมของด�วฤกษ์อีก เพร�ะกลัวเธอจะพบอะไร
ท่ีแตกต่�งจ�กคว�มรู้เดิมม�ก จนทำ�ให้ผู้คนในโลกวิช�ก�รแตกต่ืนกันไป

หมด พวกเข�จึงจัดให้เธอศึกษ�ด�วแปรแสงแทน และเธอก็ได้ศึกษ�ด�ว
ประเภทน้ีไปจนตลอดชีวิต

ในปี ค.ศ.1931 Payne ได้แปลงสัญช�ติเป็นช�วอเมริกัน อีก 2 ปีต่อ
ม�ขณะเธอไปทัศน�จรในยุโรป เธอได้พบกับนักฟิสิกส์ด�ร�ศ�สตร์ช�ว
รัสเซียคนหน่ึง ช่ือ Sergei I. Gaposchkin ท่ีประเทศเยอรมนี เพร�ะเธอ
ตกหลุมรักเข� จึงจัดก�รช่วยให้ Gaposchkin ได้วีซ่�เข้�สหรัฐอเมริก� ท้ัง
สองได้แต่งง�นกันในปี ค.ศ.1934 และมีลูก 3 คน

Payne - Gaposchkin ยังทำ�ง�นต่อไปท่ีมห�วิทย�ลัย Harvard ใน
ตำ�แหน่งผู้ช่วยของ Shapley ต้ังแต่ปี ค.ศ.1927 - 1938 ท้ัง ๆ  ท่ีได้รับเงิน
เดือนน้อย และไม่มีตำ�แหน่งวิช�ก�รเลย ก�รเป็นท่ีไม่ยอมรับท้ัง ๆ ท่ีเธอ
มีคว�มส�ม�รถม�ก ทำ�ให้เธอคิดจะล�ออกจ�กมห�วิทย�ลัย Harvard 
หล�ยคร้ัง และเพ่ือเป็นก�รดึงตัวเธอไว้ในปี ค.ศ.1938 Shapley จึงได้
เล่ือนตำ�แหน่งของเธอเป็น “นักด�ร�ศ�สตร์”

จนกระท่ังถึงปี ค.ศ.1956 เธอจึงได้ครองตำ�แหน่งศ�สตร�จ�รย์เต็มตัว 
Cecilia Payne - Gaposchkin เสียชีวิตเม่ือวันท่ี 7 ธันว�คม ค.ศ. 1979 
สิริอ�ยุ 79 ปี ท่ีเมือง Cambridge ในรัฐ Massachusetts

ตลอดชีวิตเธอมีผลง�นตีพิมพ์ประม�ณ 150 เร่ือง และเขียนหนังสือ
หล�ยเล่ม เช่น Stars of High Luminosity (1930) Variable Stars 
(1938) The Galactic Novae (1957) เป็นต้น และได้รับเลือกเป็น
สม�ชิกของ The Royal Astronomical Society ต้ังแต่เม่ือคร้ังท่ียัง
เป็นนิสิตปริญญ�เอก ณ วันน้ีด�วเคร�ะห์น้อยดวงท่ี 2039 มีช่ือเธอคือ 
Payne - Gaposchkin

เม่ือสองปีก่อนท่ีเธอจะเสียชีวิต คือในปี ค.ศ.1977 ท�งสม�คม The 
American Astronomical Society ได้มอบร�งวัล Henry Norris Russell  
ให้แก่เธอ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่�คิด เพร�ะ Russell ในตอนต้นไม่ได้เช่ือและ
ไม่ยอมรับในคว�มส�ม�รถของเธอท่ีเป็นผู้หญิงท่ีมีอ�ยุน้อย (23 ปี) และ
เก่งคนน้ีเลย

ในปี ค.ศ.2001 Dudley R. Herschbach ผู้พิชิตร�งวัลโนเบล
ส�ข�เคมีประจำ�ปี ค.ศ.1989 ได้ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รรณรงค์ใน
มห�วิทย�ลัย Harvard ให้มีก�รนำ�ภ�พเหมือนของ Payne-Gaposchkin 
ม�ประดับในห้องประชุมของมห�วิทย�ลัย Harvard โดยเข�ได้แบ่งส่วน
หน่ึงของเงินร�งวัลโนเบลท่ีเข�ได้รับไปจ้�งจิตรกรให้ว�ดภ�พเหมือนของ  
Cecilia Payne-Gaposchkin ในร�ค� 15,000 เหรียญ และให้เหตุผล
ว่� มห�วิทย�ลัย Harvard มีอ�จ�รย์สตรีจำ�นวนค่อนข้�งน้อย และถ้�
พิจ�รณ�อ�จ�รย์ผู้หญิงท่ีสมควรยกย่องให้มีภ�พประดับห้องประชุม
ของมห�วิทย�ลัย จำ�นวนก็ย่ิงน้อยลงไปอีก แต่ถ้�จะมีก�รยกย่องกันจริง 
Cecilia Payne-Gaposchkin ก็เป็นอ�จ�รย์สตรีท่ีสมควรยกย่องม�กท่ีสุด 
ในท่ีสุดมห�วิทย�ลัย Harvard ก็เห็นด้วย
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