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รีสส์ ชมิดต์ และ เพิร์ ลมัต เตอร์ ผู้ค้น พบ ทั้ง สาม  
การ ค้น พบ นี้ ได้ ทำ ให้ แอดัม รีสส์ (Adam Riess) กับ ไบ รอัน ชมิดต์ (Brian 

Schmidt) แหง่ High-z Supernova Search Team ที ่Australian National Univer- 
sity ได้ รับ รางวัล โน เบล สาขา ฟิสิกส์ ประจำ ปี 2011 ร่วม กับ ซอล เพิร์ ลมัต เตอร์ (Saul 
Perlmutter) แหง่ หอ้ง ปฏบิตั ิการ ลอวเ์รนซ ์ที ่เบริก์ ลยี ์(Lawrence  Berkeley  National 
Laboratory)  ใน สหรฐัอเมรกิา  ซึง่ เปน็ สถาน ที ่ที ่นกั วทิยาศาสตร ์ทัง้ 3 คน ได ้องค ์ความ รู ้นี ้ 
จาก การ ศึกษา ธรรมชาติ ของ ซู เปอร์ โนวา (supernova) ชนิด 1a ใน เอกภพ

นับ เป็น เวลา ร่วม 85 ปี แล้ว ที่ เอด วิน ฮับเบิล (Edwin Hubble)   ได้ สังเกต เห็น ว่า  
เอกภพ กำลัง ขยาย ตัว ตลอด เวลา เพราะ ได้ เห็น ดารา จักร (galaxy) ต่าง ๆ ที่ อยู่ ไกล โพ้น 
เคลื่อนที่ หนี จาก กัน ด้วย ความเร็ว ที่ เป็น ปฏิภาค โดยตรง กับ ระยะ ทาง (นั่น คือ ยิ่ง อยู่ ไกล 
ดารา จักร ยิ่ง มี ความเร็ว มาก) และ นัก ฟิสิกส์ ได้ อธิบาย สาเหตุ ที่ ทำให้ เอกภพ ขยาย ตัว ว่า 
มา จาก พลงังาน ที ่หลง เหลอื อยู ่หลงั การ ระเบดิ ครัง้ ใหญ ่ (Big Bang)  เมือ่ 13,700  ลา้น ป ีกอ่น 
การ ค้น พบ นี้ ทำให้ คน ทั้ง โลก คิด ว่า ตั้งแต่ เสี้ยว วินาที นั้น เป็นต้น มา แรง โน้ม ถ่วง ระหว่าง 
ดารา จักร น่า จะ ดึงดูด กัน จน ดารา จักร มี ความเร็ว น้อย ลง  ๆ   แล้ว จะ เคลื่อนที่ กลับ มา อัด 
รวม กนั แนน่ เปน็ บกิ ครนั ช์ (Bฺig Crunch) แลว้ อาจ ระเบดิ อกี เปน็ บกิ แบง (Big Bang) เปน็ 
วัฏจักร เช่น นี้ ไป เรื่อย  ๆ  หรือ เอกภพ อาจ ขยาย ตัว ต่อ ไป ด้วย ความเร็ว สม่ำเสมอ

เมือ่ วนั ที ่12 มกราคม ค.ศ. 1998 กอ่น ออก เดนิ ทาง ไป ดืม่ นำ้ ผึง้ 
พระจันทร์ แอดัม รีสส์ (Adam Riess) แห่ง สถาบัน Space Tele-
scope Science Institute ที่ เมือง Baltimore ใน สหรัฐอเมริกา 
ได้ ส่ง อีเมลถึง เพื่อน ๆ ว่า เขา ได้ พบ ว่า เอกภพ กำลัง ขยาย ตัว ด้วย 
ความเร่ง ที่ เพิ่ม ตลอด เวลา และ ดู เหมือน จะ เร่ง ต่อ ไป ไม่มี หยุด ด้วย

เอกภพกำลังขยายตัว

แต่ สิ่ง ที่ รีสส์ กับ ชมิดต์และ เพิร์ ล- 
มตัเตอรส์งัเกต เหน็ กลบั ตรง กนั ขา้ม กบั สิง่ 
ที่ นัก วิทยาศาสตร์ คน อื่น ๆ คิด เพราะ ทั้ง   
3 คน  ได้ เหน็ ดารา จกัร ต่าง  ๆ  ที ่ขอบ เอกภพ 
มี ความเร่ง มาก ขึ้น ๆ   และ นัก ทฤษฎี ด้าน 
เอกภพ วิทยา ได้ อธิบาย ว่า  เหตุการณ์ นี้  
เกดิ จาก การ ม ีพลงังาน ลกึลบั ที ่ยงั ไมม่ ีใคร 
 ใน โลก รู้จัก ได้ ผลัก สสาร ให้ แยก จาก กัน 
และ เมื่อ ได้ พบ อีก ว่า เอกภพ มี สสาร ที่ เรา 
รู้จัก และ เข้าใจ ดี เพียง 4% เท่านั้น เอง คือ  
ม ีอกี 22% ที ่เปน็ สสาร มดื (dark matter)  
ที่ ตาม อง ไม่ เห็น และ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ยัง  
ตรวจ จับ ไม่ ได้ กับ อีก 74% ที่ เหลือ เป็น  
พลังงาน มืด (dark energy) ซึ่ง ทำ หน้าที่ 
เป็น แรง ผลัก ดัน ซึ่ง แรง นี้ รุนแรง ยิ่ง กว่า 
แรง โน้ม ถ่วง มาก

ด้วยความเร่ง

ซอล เพิร์ลมัตเตอร์
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ซู เปอร์ โน วา ชนิด 1a เป็น ดาว  
ที่ มี บทบาท สำคัญ มาก สำหรับ นัก ดารา- 
ศาสตร์ ใน การ ศึกษา เอกภพ เพราะ เวลา 
ซู เปอร์ โนวา 1a ระเบิด พลังงาน จะ ถูก 
ปลด ปล่อย ออก มา มาก ถึง 1045 จูล ต่อ 
 วินาที และ มี อนุภาค พลังงาน สูง เช่น 
อิเล็กตรอน นิว ทริ โน ไหล ทะลัก ออก มา 
ใน ปริมาณ มหาศาล รวม ถึง มี นิวเคลียส 
ของ ธาตุ หนัก เช่น ทองคำ และ เงิน เกิด ขึ้น 
ด้วย การ เห็น ซู เปอร์ โน วา ทุก ครั้ง จึง บอก 
ให ้เรา รู ้วา่ ดาวฤกษ ์ดวง หนึง่ ได ้จบ ชวีติ ดบั 
หาย ไป จาก เอกภพ แลว้ และ ดาว นิวตรอน 
ดวง ใหม่ หรือ หลุม ดำ ได้ ถือ กำเนิด นอก 
เหนอื จาก บทบาท นี ้แลว้ ซ ูเปอร ์โน วา ชนดิ 
1a ก็ ยัง เป็น ดาว ที่ นัก ดาราศาสตร์ ใช้ เป็น 
มาตรฐาน ใน การ วัด ระยะ ทาง จาก โลก ถึง 
ดารา จักร ที่ อยู่ ห่าง ไกล ด้วย ทั้งนี้ เพราะ  
ซู เปอร์ โน วา ชนิด 1a ทุก ดวง จะ ระเบิด ได้ 
ตอ้ง ม ีมวล วกิฤต เทา่ กนั ดงั นัน้ ความ สวา่ง 
 สูงสุด ที่ เกิด จาก การ ระเบิด จึง ต้อง เท่า กัน 

นกั ฟสิกิส ์ดาราศาสตร ์ทัง้ 3 คน  ได ้พบ ปรากฏการณ ์ที ่นา่ ตืน่ เตน้ และ งนุงง นี ้จาก การ 
ศกึษา ดาวฤกษ ์ชนดิ หนึง่ ที่ เรยีก วา่ ซ ูเปอร ์โน วา  หรอื มหา นว ดารา ซึง่ เปน็ ปรากฏการณ์  
ที่ ดาวฤกษ์ ระเบิด และ ซู เปอร์ โน วา ตาม ปกติ มี 2 ชนิด หลัก ๆ คือ ชนิด ที่ 1 (Type I) กับ 
ชนิด ที่ 2 (Type II) โดย ชนิด ที่ 2 จะ เกิด เวลา แก่น กลาง ของ ดาวฤกษ์ ที่ มี มวล มหาศาล 
หมด เชือ้ เพลงิ นวิเคลยีร ์แลว้ แรง โนม้ ถว่ง ที ่ม ีอยู ่ตลอด เวลา จะ ทำให ้แกน่ กลาง ของ ดาว ยบุ 
ตัวอย่าง รวดเร็ว จน ดาว กลาย เป็น ดาว นิวตรอน หรือ หลุม ดำ และ พลังงาน ศักย์ โน้ม ถ่วง ที่ 
เกิด ขึ้น จาก เหตุการณ์ นี้ ซึ่ง มี ค่า มหาศาล จะ ถูก ปลด ปล่อย ออก มา อย่าง รวดเร็ว จน ทำให้ 
เกิด การ ระเบิด ผลัก ดัน เนื้อ ดาว ที่ อยู่ ใน บริเวณ นอก แก่น กลาง ให้ พุ่ง กระจัดกระจาย ไป ใน 
อวกาศ นัก ดาราศาสตร์ เรียก ดาว ที่ ระเบิด ลักษณะ นี้ ว่า ซู เปอร์ โนวา ชนิด ที่ 2 (Type II)

สว่นซู เปอร์ โนวาอกี ชนดิ หนึง่ คอื 1a นัน้ นา่ ตืน่ ตา ตืน่ ใจ ยิง่ กวา่ ซ ูเปอร์ โนวา ชนดิ ที ่
2 เพราะ จะ เกดิ เวลา ดาว แคระ ขาว (white dwarf) ดงึดดู แกส๊ รอ้น จาก ดาวฤกษ ์อืน่ ที ่โคจร 
อยู ่ใกล ้ๆ  เขา้ สู ่ตวั ทำให ้ดาว แคระ ขาว ดวง นัน้ ม ีมวล เพิม่ ขึน้ ๆ  จนถึง ระดับ วิกฤต  คอื เท่ากับ 
1.4 เท่า ของ มวล ดวง อาทิตย์ แล้ว ดาว ก็ ระเบิด สำหรับ ชนิด 1b กับ 1c นั้น เป็น ซู เปอร์ - 
โน วา กรณ ีพเิศษ ที ่ถอื กำเนดิ เมือ่ ดาวฤกษ ์ที ่กำลงั จะ ดบั แสง ได ้สญู เสยี เนือ้ ดาว ซึง่ ประกอบ 
ด้วย ไฮโดรเจน ไป เรื่อย ๆ แล้ว แก่น กลาง ของ ดาว ยุบ ตัว ลง ทำให้ เกิด การ ระเบิด ได้ เช่น กัน

ประวัติศาสตร์ ได้ บันทึก ไว้ว่า นัก ดาราศาสตร์ ใน ยุโรป และ เอเชีย โบราณ ได้ เห็น 
เหตุการณ์ ดาว ระเบิด (supernova) ตั้งแต่ ปี ค.ศ.  1006    ใน กลุ่มดาวหมาป่า (Lupus)  
ทำให ้ทอ้งฟา้ สวา่งไสว มาก และ ดาว ที ่ระเบดิ นี ้เปน็ ซ ูเปอร ์โน วา ชนดิ 1a   อกี  48 ป ีตอ่ มา   
ประวัติ ดาราศาสตร์ จีน ก็ได้ บันทึก ว่า นัก ดาราศาสตร์ จีน ได้ เห็น ซู เปอร์ โน วา อีก ใน กลุ่ม 
ดาววัว (Taurus) และเป็น ซู เปอร์ โน วา ชนิดที่ 2

แอดัม รีสส์

ไบรอัน ชมิดต์ ซู เปอร์ โน วา ที่ น่า ตื่น เต้น
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ทุก ครั้ง ไป ซู เปอร์ โน วา ชนิด 1a ทุก ดวง จึง มี สภาพ เหมือน เทียน บน สวรรค์ ที่ มี กำลัง ส่อง 
สว่าง เท่า กัน หมด ด้วย เหตุ นี้ นัก ดาราศาสตร์ จึง นิยม ใช้ ซู เปอร์ โน วา ชนิด 1a เป็น ดาว 
มาตรฐาน ใน การ ศึกษา ธรรมชาติ ของ เอกภพ ซึ่ง หมาย ถึง ใช้ วัด อายุ ขนาด และ อัตรา การ 
ขยาย ตัว ของ เอกภพ เป็นต้น 

ตาม ปกติ เวลา ซู เปอร์ โน วา ชนิด 1a อุบัติ ขึ้น นัก ดาราศาสตร์ จะ วัด ความ เข้ม แสง 
จาก ซ ูเปอร ์โน วา ชนดิ 1a ซึง่ จะ ม ีคา่ มาก ทีส่ดุ เทา่ กนั ทกุ ดวง แลว้ ความ เขม้ คอ่ย ๆ  ลด หาย ไป 
เพราะ เหต ุวา่ ความ เขม้ แสง แปร ผกผนั กบั ระยะ ทาง กำลงั สอง ดงั นัน้ ถา้ ความ เขม้ แสง มาก 
นัน่ แสดง วา่ ซ ูเปอร ์โน วาด วง นัน้ อยู ่ใกล ้ แต ่ถา้ ความ เขม้ แสง นอ้ย นัน่ แสดง วา่ซ ูเปอร ์โน วา 
ด วง นัน้ อยู ่ไกล และ เมือ่ ระยะ ทาง ขึน้ กบั ความเรว็ ของ ดารา จกัร ที ่ซ ูเปอร ์โน วา แฝง อยู ่(ตาม 
กฎ ของฮับเบิล) ดัง นั้น การ รู้ ความ เข้ม แสง สูงสุด ของ ซู เปอร์ โน วา ชนิด 1a จะ ทำให้ เรา รู้  
ความเร็ว ใน การ เคลื่อนที่ ของ ดารา จักร นั้น ด้วย

 เมือ่ คณะ วจิยั ของ เพริ ์ลมตัเตอร ์ที ่Lawrence Berkeley National Laboratory 
ในแคลฟิอรเ์นยี และ ของ รสีสก์บั ชมดิต ์ที ่Mount Strombo Observatory ที ่ออสเตรเลยี 
ได้ ศึกษา แสง ที่ ซู เปอร์ โน วา ชนิด 1a จำนวน กว่า 50 ดวง เปล่ง ออก มา ทั้ง ที่ ได้ ระเบิด ใน 
อดีต เมื่อ นาน มาก แล้ว และ ที่ ระเบิด เมื่อ ไม่ นาน เขา ทั้ง  3 คน ได้ พบ ว่า ความ เข้ม แสง อ่อน 
ลง กว่า ที่ คาด ถึง 20% ซึ่ง ไม่ น่า จะ เป็น ไป ได้ ถ้า เอกภพ ขยาย ตัว ด้วย ความเร็ว สม่ำเสมอ

หนทาง เดียว ที่ จะ อธิบาย เหตุการณ์ นี้ ได้ คือ ตลอด เวลา หลายพัน ล้าน ปี ที่ ผ่าน มา 
เอกภพ ได้ ขยาย ตัว เร็ว ขึ้น ๆ (มี ความเร่ง)

ส่วน ต้น เหตุ ที่ ทำให้ เกิด เหตุการณ์ นี้นัก วิทยาศาสตร์ หลาย คน คิด ว่า มี พลังงาน 
มืด (dark energy) อยู่ ทุกหน แห่ง ใน เอกภพ และ มี สสาร มืด (dark matter) ที่ ไม่มี นัก 
วิทยาศาสตร์ คน ใด รู้ ว่า สิ่ง มืด ๆ เหล่า นี้ มี สมบัติ เชิง กายภาพ เช่น ไร

ถึง ยัง ไม่มี ใคร พบ หรือ ตรวจ จับ สิ่ง ลึกลับ และ ลี้ลับ นี้ ได้ แต่ วงการ วิทยาศาสตร์ใน 
วัน นี้ ได้ ยอมรับ แล้ว ว่าเอกภพ มี สสาร มืดและ พลังงาน มืด จริง

ดงั นัน้ ใน วนั ที ่10 ธนัวาคม ค.ศ. 2011 นกั ดาราศาสตร ์ทัง้ 3 ทา่น จะ เขา้ รบั รางวลั 
โน เบล สาขา ฟสิกิส ์ประจำ ป ี2011 ที ่กรงุ สตอกโฮลม์ ประเทศ สวเีดน โดย เพริ ์ลมตั เตอร ์จะ 
รบั เงนิ รางวลั ครึง่ หนึง่  และ รสีส ์กบั ชมดิต์ ์จะ รบั อกี ครึง่ หนึง่ ของ เงนิ รางวลั   46.7 ลา้น บาท 
 เมือ่ พลงังาน มดื และ สสาร มดื เปน็ สิง่ ที ่ยอมรบั วา่ ม ีจรงิ รวมถงึเอกภพ กำลงั ขยาย ตวั 
ดว้ย อตัรา เรง่ ที ่มาก ขึน้  ๆ   เชน่ นี ้ นกั ฟสิกิส ์ทฤษฎ ีเอกภพ บาง ทา่น จงึ ใช ้ขอ้มลู นี ้พยากรณ ์วา่ 
ใน อกี 35,000 ลา้น ป ีเอกภพ จะ ถงึ จดุจบ คอื สลาย ตวัอยา่ง สมบรูณ ์และ 60 ลา้น ป ีกอ่น ที ่
เอกภพ จะ แตกดบั ดารา จกัร ทาง ชา้ง เผอืก ที ่มดี วง อาทติย ์เปน็ ดาว สมาชกิ ดวง หนึง่ จะ แตก 
กระจาย แตก่อ่น หนา้นัน้ 3 เดอืน โลก ของ เรา จะ ระเบดิ และ กอ่น โลก จะ ถงึ จดุ สิน้ สดุ เปน็ 
เวลา 10-19 วินาที นิวเคลียส ใน อะตอม ทุก อะตอม จะ แตก กระจาย ทำให้ ทุก สิ่ง ทุก อย่าง 
ใน เอกภพ หรือ แม้แต่ หลุม ดำ ก็ ไม่ เหลือ ด้วย อิทธิพล ของ แรง ผลัก เนื่องจาก พลังงาน มืด 
 คมัภรี ์Genesis ของ ครสิต ์ศาสนา ได ้บนัทกึ วา่ เมือ่ เริม่ ตน้พระเจา้ ได ้ทรง ประทาน 
แสง สวา่ง (นี ่คอืบกิแบง) และ เมือ่ ถงึ ตอน จบ นกั ฟสิกิส ์คดิ วา่ จะ ไมม่ ีอะไร ให ้เหน็ นอกจาก 
ความ มืด 

วิธี เดียว ที่ เรา จะ รู้ อนาคต ของ 
เอกภพ ได้ อย่าง แน่ชัด คือ ต้อง ศึกษา ว่า  
สสาร มืด มี ธรรมชาติ เช่น ไร เรา จะ มี วิธีค้น 
หา มัน ได้ อย่างไร ธรรมชาติ ของ พลังงาน 
มืด เป็น อย่างไร และ เกี่ยวข้อง กับ สสาร 
มืด อย่างไร ทฤษฎี สัม พัทธ ภาพ ทั่วไป ของ 
ไอนส์ ไตน ์ที ่สามารถ อธบิาย ธรรมชาต ิของ 
เอกภพ ได้ ดี มาก ที่ ระยะ “ใกล้” จะ ถูก 
 ปรับ เปลี่ยน เพียง ใด เพื่อ ให้ สามารถ  
อธิบาย เอกภพ ที่ กำลัง ขยาย ตัว มาก ขึ้น 
และ เร็ว ขึ้น ตลอด เวลา เป็นต้น

เพือ่ ตอบ คำถาม เหลา่ นี ้นกั วทิยา- 
ศาสตร์ ด้าน เอกภพ วิทยา จึง ได้ เสนอ 
โครงการ ทดลอง หลาย โครงการ เช่น

1. โครงการ สง่ ยาน Supernova/ 
Acceleration ขึ้น อวกาศ เพื่อ ศึกษา 
ประวัติการ ขยาย ตัว ของ เอกภพ โดย จะ 
สังเกต ดู ซู เปอร์ โน วา ชนิด 1a ประมาณ 
2,000 ดวง/ปี

2. โครงการ ศึกษา ดารา จักร ใกล้ 
โลก จำนวน 100 ล้าน ดารา จักร เพื่อ วัด 
อัตรา การ ขยาย ตัว ของ ดารา จักร เหล่า นี้ 
และ ศึกษา อันตร กิริยา แรง ผลัก ดันระ- 
หว่าง สสาร กับ แสง

3. โครงการ สง่ กลอ้งโทรทรรศน ์ชือ่ 
Dark Energy Space Telescope (Des-
tiny) เพื่อ ดู การก ระ จาย ของ ดารา จักร ที่ 
ถือ กำเนิด หลัง บิก แบง เล็ก น้อย

ย้อน กลับ มา ใน ปี ค.ศ. 1998 หลัง 
จาก ที ่เพือ่น ของ รสีส์ ได ้เหน็ อเีมลฉบบั นัน้ 
แล้ว ก็ เขียน ตอ บรีสส์ ว่า “จง ทำงาน ต่อ ไป 
ให ้ถงึที ่สดุ เพราะ ชาต ินี ้นาย คง ไม ่พบ อะไร 
ที่ ตื่น เต้น เท่า นี้ อีก แล้ว” 

 เราจะรู้อนาคตของเอกภพ
 ได้อย่างไร
 


