
  

 

กวา่จะเป็น ... 

 ดาวชาละวัน 

สมาคมดาราศาสตร์ไทย 
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รู้จักกับดาวชาละวัน 

เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล 
(International Astronomical Union—IAU) ประกาศ
ผลการลงคะแนนตั้งช่ือดาวฤกษ์ 20 ดวงท่ีมีดาวเคราะห์เป็น
บริวาร และส าหรับระบบดาว 47 หมีใหญ่ ช่ือท่ีมีผู้ลงคะแนน
ให้สูงสุดได้แก่ ชาละวัน-ตะเภาทอง-ตะเภาแก้ว ซึ่งสมาคม
ดาราศาสตร์ไทยเป็นผูเ้สนอ 

นับจากน้ีเป็นต้นไป ช่ือไทย ชาละวัน-ตะเภาทอง-ตะเภาแก้ว 
จะเป็นช่ือสามญัของระบบดาว 47 หมีใหญ่ ซึ่งนักดารา
ศาสตร์ทั่วโลกใช้เรยีกดาวดวงน้ีและบริวารของมัน 

ดาวเคราะห์ 47 หมีใหญ่ซี หรือดาวตะเภาแก้ว จากจินตนาการของศิลปิน 
ภาพโดย HarbingerDawn  โดยได้รับอนุญาต CC BY-SA 3.0 

เรียบเรียงโดย วิษณุ เอื้อชูเกียรติ 
ภาพปกโดย พรชัย รังษีธนะไพศาล 
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การค้นพบดาวเคราะห์ต่างระบบ 

ดาวเคราะห์ต่างระบบ (exoplanet) หมายถึงดาวเคราะห์
ที่โคจรอยู่รอบดาวดวงอ่ืน ไมไ่ดเ้ปน็บริวารของดวงอาทิตย์ มี
การค้นพบตั้งแต่ พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบันมีการค้นพบดาว
เคราะห์ต่างระบบในทางช้างเผือกแล้ว 305 ดวง เป็นบริวาร
ของดาวฤกษ์ 260 ดวง 

ดาวฤกษ์เหล่านีจ้ึงถูกเรียกเป็น โลกต่างระบบ (exoworld) 
เท่ากับระบบดาวฤกษ์ท่ีมีดาวเคราะห์ นักดาราศาสตรไ์ด้
ศึกษาระบบดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ทั้ง 260 ระบบอย่าง
ละเอียดแล้ว ทุกดวงมีช่ือทางวิทยาศาสตร์  แต่ยังไม่มีช่ือ
สามัญส าหรับเรียกกันทั่วไป 

สหพันธ์ดาราศาสตรส์ากลจึงริเริม่การเปิดให้ชาวโลกเสนอช่ือ
สามัญของโลกต่างระบบ แทนการประกาศให้เสนอช่ือกัน
ภายในหมูส่มาชิกสหพันธ ์

ดาวเคราะห์ 51 ม้าบินบี ดาวเคราะห์นอกระบบดวงแรก 
ที่ถูกค้นพบโคจรรอบดาวฤกษ์ จากจินตนาการของศิลปิน 

ภาพโดย HarbingerDawn  โดยได้รับอนุญาต CC BY-SA 3.0 
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ตั้งชื่อดาวกันเถอะ 

สหพันธ์ดาราศาสตรส์ากลบอกว่าผู้ที่เสนอช่ือดาวได้ คือ 

 องค์กรดาราศาสตร์ที่เป็นสาธารณะ (ท้องฟ้าจ าลอง, 
สถาบันวิทยาศาสตร์, ชมรมนักดดูาวสมัครเล่น ฯลฯ) 

 องค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ท่ีสนใจดาราศาสตร์ 
(โรงเรียน, ชมรม ฯลฯ) มีเอกสารยืนยันการด าเนิน
กิจกรรมด้านดาราศาสตร ์

 องค์กรต้องมีเว็บไซต์ที่แสดงถึงกิจกรรมด้านดารา
ศาสตร์ที่สนใจและพิสูจนไ์ด้ว่าเป็นองค์กรที่ไม่หาก าไร 

สมาคมดาราศาสตรไ์ทย เข้าข่ายองค์กรที่สามารถเสนอช่ือ 
จึงลงทะเบียนกับสหพันธ์ดาราศาสตรส์ากลไว้ตั้งแต่ก่อน
เดือนธันวาคม 2557 เพราะนี่คือโอกาสที่จะน าช่ือไทยไปสู่
วงการดาราศาสตร์โลก 

แต่สมาคมดาราศาสตร์ไทยต้องการให้ได้ชื่อที่เสนอมาจาก
ประชาชนท่ัวประเทศ จึงได้ เปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนท่ัวไป
เสนอช่ือเข้ามาตั้งแต่วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันท่ี 
23 มกราคม 2558 เพื่อคัดเลือกช่ือท่ีเหมาะสมเป็นตัวแทน
จากประเทศไทย 
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เลือกดาว 20 จาก 260 ดวง 

ในช่วงเดือนมกราคม 2558 ภารกจิอีกอย่างหนึ่งของสมาคม
ดาราศาสตร์ไทย คือเลือกดาวที่น่าสนใจ 20 ดวงจากท้ังหมด 
260 ดวง เสนอไปยังคณะท างานของสหพันธ์ดาราศาสตร์
สากล ผู้รวบรวมการคดัเลือกดาว 20 ดวงของทุกองค์กรที่
ลงทะเบียนไว้ท่ัวโลก  

เกณฑ์ที่ใช้ 
 ดาวสว่างท่ีสุด 
 ดาวมวลมากที่สุด 
 ดาวใกล้ที่สุด 

แล้วในท่ีสุดในเดือนกมุภาพันธ์
สหพันธ์ดาราศาสตรส์ากลก็ประกาศ
รายชื่อดาวท้ัง 20 ดวงท่ีรวบรวมจาก
การเสนอของทุกองค์กร ดาวเหล่านี้
จะเปิดให้ชาวโลกเสนอช่ือสามัญ 

บางดวงมีช่ือสามัญอยู่แล้ว เช่น เอปไซลอนวัว (อาอิน) แอลฟา
ปลาใต้ (โฟมลัโอต์) บีตาคนคู่ (พอลลักซ์) แตส่่วนใหญไ่ม่มีชื่อ
สามัญ หากเป็นดาวที่นักดาราศาสตร์คุ้นเคย เช่น เทาคนเลี้ยง
สัตว์ ไซนกอินทรี 18 โลมา หรือ 47 หมีใหญ่ 



6 

 

หาชื่อไทยให้ชาวโลกช่วยเลือก 

จากการเปดิเว็บไซต์รับการเสนอช่ือจากคนไทยทั่วประเทศ 
สมาคมดาราศาสตรไ์ทยได้รับช่ือท้ังหมด 240 ช่ือ 

ประกอบด้วยช่ือท่ีเป็นค าไทยบ้าง ค าไทยผสมกับภาษาอื่น
บ้าง มีค าจากภาษาต่างประเทศ ช่ือพันธุ์พืช ช่ือจาก
วรรณคดี ช่ืออาหาร และค าสัญลักษณ ์

ตัวอย่าง: อิสรลักษณ์ สยามฤกษ์ ตะเภาแก้ว กัลปพฤกษ์ 
ข้าวสวย ยิ้ม บางแก้ว พราวรา เมขลา อัจจิมา ธาษตรี 
ปัญญา อิงศิลา มณี บุญเหลือ เธยีร กรัณย์ เวนไตย  
เพลาเพลิน ดาวเกล็ดมณี หิมะ หนิ ฯลฯ 

หลังการคัดช่ือประเภทที่ส่งมาเล่น หรือท่ีเหตผุลไม่เพียงพอ
ส าหรับเสนออย่างเป็นทางการ ออกไป สมาคมดาราศาสตร์
ไทยมีช่ือท่ีเหมาะสมเหลืออยู่ 73 ช่ือ 
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ลงตัวที่ชาละวัน 

เมื่อมีรายชื่อดาว 20 ดวง แต่หนึ่งองค์กรเสนอช่ือดาวได้ดวง
เดียว สมาคมดาราศาสตร์ไทยจึงเริ่มพิจารณาเลือกดาวที่จะ
เสนอช่ือ ด้วยเงื่อนไขว่าดาวดวงนี้จะต้อง 

 มองเห็นจากประเทศไทย ในฤดูหนาว (ฤดูฝนเมฆมาก
ดูดาวยาก) 

 มองเห็นไดด้้วยตาเปล่า 

ดาวท่ีได้เขา้ชิงมี 2 ดวง คือ ไซนกอินทรี โชติมาตร 4.7 กับ 47 
หมีใหญ่ โชติมาตร 5.1 

ทีมงานเลือกตั้งช่ือดาว 47 หมีใหญ่ ด้วยข้อสังเกตของนาย
สุภาภัทร อุดมรัตน์นุภาพ ว่าเรามีชื่อ ตะเภาแก้ว ในชื่อที่
ประชาชนเสนอมา เป็นตัวละครในนิทานพ้ืนบ้านท่ีเกี่ยวกับ
จระเข้ชาละวันอยู่แล้ว ดาวดวงนี้ก็อยู่ในกลุ่มดาวหมีใหญ่ หรือ
ดาวจระเข้ของไทย นับว่าเหมาะอย่างท่ีสุด 

ช่ือ ตะเภาแก้ว เสนอโดย ด.ญ. ศกลวรรณ ตระการรังสี 

ด้วยเหตุนี้ ดาวฤกษ์ 47 หมีใหญ่ จึงได้ชื่อว่า ชาละวัน ตัว
ละครส าคญัในวรรณคดเีรื่องไกรทอง ส่วนดาวเคราะห์บริวาร
สองดวง คือดาว 47 หมีใหญ่บี ดวงใหญ่กว่าและใกลด้าวฤกษ์
มากกว่า จึงได้ช่ือว่า ตะเภาทอง ผูพ้ี่ ส่วนดาว 47 หมีใหญ่ซี 
ได้ชื่อว่า ตะเภาแก้ว เป็นชุดชื่อที่สอดคล้องลงตัวพอด ี
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นิทานพื้นบ้านเรื่องไกรทอง 

พญาชาละวันเป็นจระเข้ขนาดใหญ่
อาศัยอยู่ในถ้ าใต้น้ า ในถ้ านั้นมีแก้ว
วิเศษที่บันดาลให้จระเข้ที่เขา้ไปใน
ถ้ ากลายร่างเป็นมนุษย์ วันหนึ่ง
พญาชาละวันออกหาเหยื่อ พอดี
นางตะเภาทองกับนางตะเภาแก้ว 
ลูกสาวแฝดของเศรษฐเีมืองพิจิตร
ไปเล่นน้ า พญาชาละวันเห็นนาง
ตะเภาทองก็ชอบใจ ว่ายไปคาบ
นางลงสู่ถ้ าใต้น้ าเป็นคูค่รอง ฝ่าย
เศรษฐีจึงจ้างหมอจระเขม้าจับ
พญาชาละวัน แต่พญาชาละวันมี
เขี้ยวแก้วกายสิทธิ์ อาวุธฟันแทงไม่
เข้า หมอจระเข้ที่ไปจับถูกพญา 
ชาละวันฆ่าตายหมด เศรษฐี
ประกาศว่าจะยกนางตะเภาแก้ว
และทรัพยส์มบตัิครึ่งหนึ่งให้แก่คน
ที่ปราบพญาชาละวันได ้

คนที่มารับอาสาคือไกรทอง คน
นนทบุรีที่ไปค้าขายในเมืองพิจิตร 
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เป็นคนมีวิชาและมีหอกสตัโลหะท่ีแทงพญาชาละวันได้  
ไกรทองท าพิธีเรียกพญาชาละวันขึน้มาต่อสูด้้วย พญา 
ชาละวันสูไ้มไ่ด้จึงหนีเข้าถ้ า ไกรทองตามไปจับตัวได้ และพา 
นางตะเภาทองกลับมาคืนเศรษฐีส าเร็จ พญาชาละวันถูก
หอกสัตโลหะแทงตาย ส่วนเศรษฐกี็ท าตามสญัญา ยกนาง
ตะเภาแก้วกับสมบตัิให้ไกรทองครึง่หนึ่ง และเพราะไกรทอง
ช่วยนางตะเภาทองกลับมาได้ เศรษฐีจึงยกนางตะเภาทองให้
ไกรทองด้วย  

จิตรกรรมฝาผนังเรื่องไกรทอง จากวัดอัมพวันเจติยาราม 
ภาพถ่ายโดย วิษณุ เอื้อชูเกียรติ 
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ชาละวันชิงชัย 

สมาคมดาราศาสตรไ์ทยส่งช่ือดาวชาละวัน ดาวเคราะห์

ตะเภาทอง ตะเภาแก้ว พร้อมค าอธิบายท่ีมาของแต่ละวตัถุ 

ไปให้ทีมจัดการตั้งช่ือของ IAU ในเดือนกรกฎาคม 2558 

IAU เปิดเว็บไซต์ nameexoworlds.iau.org ให้ประชาชน

ทั่วโลกเข้าไปลงคะแนนเลือกช่ือดาวเมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 

2558 ในการประชุมสมัชชา IAU ครั้งท่ี 29 ท่ีเมืองโฮโนลลู ู

ผู้แทนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แหง่ชาติ ดร.บุษบา คราเมอร์ 

ช่วยประสานงานท่ีโฮโนลูลู แจ้งว่าเว็บไซตล์งคะแนนไม่

สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม 

ผอ. สถาบันฯ ไดไ้ปร่วมพิธีเปดิตัวในครั้งนั้นด้วย 
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ช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ช่วงก่อนวันเปิดให้ประชาชนลงคะแนน สมาคมดาราศาสตร์
ไทยได้จัดแถลงข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ล่วงหน้า 

 ธันวาคม 2557 เพื่อชักชวนคนไทยมาร่วมกัน 
ตั้งช่ือดาว 

 มิถุนายน 2558 เพื่อประกาศช่ือดาว ชาละวัน-
ตะเภาทอง-ตะเภาแก้ว ในหมู่คนไทย 

มีการจัดท าคลิปชักชวนคนไทยใหช่้วยกันโหวต ด้วยความ
สนับสนุนจากนายวรรณสิงห์ ประเสริฐกลุ 

 

 

 

 

 

 

สื่อมวลชน ท้ังหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ และวิทยุ 
ต่างช่วยกันเผยแพร่ข่าวตลอดระยะเวลาของการลงคะแนน 
จนถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 
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ข่าวดีในที่สุด 

ใกล้จะถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 วันปิดการลงคะแนน มี
ความไม่แน่ใจว่าคะแนนของ ชาละวัน จะสู้คนอ่ืนท่ีเสนอช่ือ
ให้ดาว 47 หมีใหญ่ได้หรือไม่ สมาคมดาราศาสตรไ์ทยจึง
ประสานงานกับหน่วยต่างๆ ในจังหวัดพิจิตรให้ช่วยเผยแพร่
กิจกรรมแก่ชาวพิจิตรเป็นพิเศษอีกระลอกหนึ่ง ท้ังวิทยุ
ท้องถิ่นและการบอกปากต่อปากนา่จะได้ช่วยเพิ่มคะแนนให้
ดาวชาละวันไม่น้อย 

ข่าวแรกที่บอกถึงความส าเร็จมาถงึเมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 
2558 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากนายจาง ฉางเหลียง ผู้
ประสานงานสื่อสารสาธารณะของ IAU แจ้งว่า 

ข้าพเจ้าขอแจ้งแก่ท่านด้วยความขอบคณุว่า ข้อเสนอของท่าน
ในกิจกรรม NameExoWorlds ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
ส าหรับระบบดาว 47 หมีใหญ่ จากการลงคะแนนของ
สาธารณชน 

ขอให้สมาคมดาราศาสตร์ไทยตอบกลับ และรอวันประกาศ
อย่างเป็นทางการต่อไป  
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IAU ประกาศผล 

วันท่ี 15 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 น. ตามเวลาสากล 
สหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ แถลงข่าวอย่างเป็นทางการ 
เรื่องผลการลงคะแนนช่ือโลกตา่งระบบ (exoworld) พร้อม
ดาวเคราะห์ต่างระบบ (exoplanet) อันเป็นบริวาร ท่ีได้รับ
การเสนอจากองค์การดาราศาสตรท์ั่วโลก ดาวทั้ง 20 ดวง มี
ช่ือสามัญใหม่ 14 ดวง (เพราะมีชือ่สามัญอยู่แล้ว 5 ดวง ถูก
ตัดสิทธ์ิอีก 1 ดวง) ดาวเคราะห์อีก 31 ดวงก็มีช่ือสามัญใหม่ 
ในจ านวนนี้ คือดาวชาละวัน และดาวเคราะห์ตะเภาทอง-
ตะเภาแก้ว 

ช่ือสามัญทั้งหมด จะเป็นช่ือท่ีใช้กันในวงการดาราศาสตร์นับ
แต่บัดนี้เป็นต้นไป 

แผนที่แสดงที่มาของชื่อดาวสามัญที่ชนะการลงคะแนนเสียง 
ประเทศไทยก็อยู่ในแผนที่นี้ด้วย 
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ข้อมูลดาวชาละวัน 

  ชาละวัน (47 หมีใหญ่) ดวงอาทิตย์ 

ระยะห่างจากโลก 45.9 ± 0.2 ปีแสง 1 หน่วยดาราศาสตร์ 

โชติมาตรปรากฏ +5.03 -26.74 

โชติมาตรสัมบูรณ์ +4.41 +4.83 

สเปกตรัม G0V G2V 

สี เหลือง เหลือง 

อุณหภูมิ 5887 ± 3.8 เคลวิน 5,778 เคลวิน 

มวล 1.08 มวลสุริยะ 1 มวลสุริยะ 

  
ตะเภาทอง 

(47 หมีใหญ่บี) 
ตะเภาแก้ว  

(47 หมีใหญ่ซี) 
โลก 

มวล (เท่าของโลก) 804.1 171.6 1 

คาบการโคจร (วันโลก) 1,078 2,391 365.25 

ระยะก่ึงแกนเอก 2.1 3.6 (โลก = 1) 
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โครงการสถาปนาชื่อไทยให้โลกต่างระบบ  

การสถาปนาชื่อไทยให้โลกต่างระบบคร้ังนี้ถือเป็นก้าวแรกของชาติไทย
ที่ได้เผยแพร่ถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอันมีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนานให้ชาวโลกได้รับรู ้

กระผมขอขอบพระคุณชาวไทยและผู้เกีย่วข้องทุกสว่นที่พร้อมใจกัน
เป็นหนึ่ง สนับสนุนให้การสถาปนาชื่อดาวชาละวันส าเร็จไปอย่างดียิ่ง 
และในอนาคตหากสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลเปิดโอกาสให้มีการตั้งชื่อ
โลกต่างระบบเช่นนี้อีก ผมหวังว่าเราชาวไทยจะรวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อ
ผลักดันให้ชื่อดาวของไทยเป็นชื่อดาวของโลก ให้ลูกหลานเราได้ภูมิใจ
ว่าประเทศไทยเรายิ่งใหญ่ไม่แพ้ชาติใดในโลก 

เชิดพงศ์ วิสารทานนท ์
ประธานโครงการ 

ประธานโครงการ เชิดพงศ์ วิสารทานนท์  เลขาธิการโครงการ ธรรมฤทธิ์  
ลิขิตธีรเมธ  ฝ่ายวิชาการ อิทธิพัฒน์ พรหมนวกิจ  ฝ่ายกิจกรรม พรชัย  
รังษีธนะไพศาล  โฆษกโครงการ ปณัฐพงศ์ จันทรวัฒนาวณิช  ประชาสัมพันธ์  
พรชัย อมรศรีจิรทร, อติพร ทองบริสุทธิ ์ ท่ีปรึกษาโครงการ อารี สวัสดี, วิษณุ  
เอื้อชูเกียรติ  ผู้ประสานงานโครงการ สุกัญญา พึ่งผลงาม 

กรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย พ.ศ. 2557-2558 
นายกสมาคม ประพีร์ วิราพร  อุปนายกสมาคม อารี สวัสดี  เลขาธิการ ธีรพร 
สุรตระกูล  รองเลขาธิการ อติพร ทองบริสุทธิ์  เหรัญญิก พรชัย อมรศรีจิรทร  
ปฏิคม กวี สุขะตุงคะ บรรณารักษ์ เชิดพงศ์ วิสารทานนท์  ประชาสัมพันธ์ พรชัย 
รังษีธนะไพศาล  นายทะเบียน สุวิชา ครุฑานุช  กรรมการ คณิชา ทินบัว, จิราภรณ์ 
วิทยสุทธาพร 
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http://thaiastro.nectec.or.th 

https://www.facebook.com/ThaiAstronomicalSociety 
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