
ใครคือ
เพ่ือนสนิท
ของเธอ

เรือ่ง แอนน์ รูนนีย์
ภาพ อานา โกเมซ

แปล ชวธรี ์รตันดิลก ณ ภูเก็ต

ตอนน้ีเธอเห็น 
ดวงจนัทร ์ไหม

ถ้าเธอเป็น 

ยานอวกาศ 

เธอจะไปท่ี ไหน

ถ้าเธอเจอ 

มนษุย์ต่างดาวบนดวงจันทร
 ์

เธอจะพูดอะไร

เธออยากเป็น 
นักดาราศาสตร ์
หรอืนักบนิอวกาศ

Curious

Questions & answers
about…The Moon
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ดวงจันทร์อยู่ไกลไหม
ค่อนข้างไกลเลยละ! ดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกประมาณ 

384,400 กิโลเมตร แต่มันก็ไม่ได้เดินทางเป็นวงกลมเป๊ะ ๆ 
บางทีก็ออกห่างไปเล็กน้อย บางทีก็เข้ามาใกล้อีกหน่อย

ทิศทางการหมุน
ของโลก

แกนโลก

โลก

ดวงจันทรถ์ูกหน่วงใ
ห้อยู่

ในวงโคจรด้วยแรงดึ
งดูด

ซึง่เป็นแรงท่ีดึงวัตถุท่ี
มีมวล

เข้าหากัน แรงดึงดูดของฉัน

ดึงดูดดวงจันทรเ์อาไ
ว้

ไม่ให้หนีไปในอวกาศ

โลก

= 10,000 กิโลเมตร

ดวงจันทร์ของเราใหญ่แค่ไหน
ดวงจันทร์ของเราใหญ่ที่สุดเป็นอันดับห้าในระบบสุริยะ 
แต่ถึงอย่างนั้น ดวงจันทร์ก็มีขนาดเล็กพอที่จะใส่เอาไว้

ในโลกได้มากกว่าห้าสิบดวง

วงโ
คจร

ดวง
จัน
ทร
์

ดวงจันทร์เคลื่อนที่ไหม
ดวงจันทร์โคจรรอบโลก และเคลื่อนที่พร้อมกับโลก
ไปรอบดวงอาทิตย ์ อีกทั้งยังหมุนรอบตัวเองด้วย 

โดยจะหมุนไปรอบแกน (เส้นสมมติที่ลากผ่านใจกลาง) 
และใช้เวลาหมุนรอบแกนของตัวเองหนึ่งรอบ

เท่ากับโคจรรอบโลกหนึ่งรอบ (ประมาณ 28 วัน)

ทิศทางการหมุน
ของดวงจันทร์

แกน

ด
วง
จัน

ทร
์

ดวงจันทร์คืออะไร
ส่วนฉันคือ

ดาวบรวิารประดษิฐ ์
ทีม่นษุยส์รา้งขึ้น
และนําขึ้นสู่อวกาศ

อะไรก็ตามท่ีโคจร

รอบดาวเคราะห์เป็นป
ระจํา

จะเรยีกว่าดาวบรวิาร
 

และฉันก็คือดาวบรวิา
ร

ดวงจันทร์คือวัตถุที่เป็นหินซึ่งโคจร (เคลื่อนที่ไปรอบ ๆ) 
รอบวัตถุที่ใหญ่กว่า ดาวเคราะห์เกือบทุกดวงในระบบสุริยะ 
ของเรามีดวงจันทร ์ โลกก็มีอยู่หนึ่งดวง 
ซึ่งเราเรียกชื่อง่าย ๆ เลยว่าดวงจันทร์

ดวงจันทร์ ระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร ์ คิดเป็นอัตราส่วน
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อะไรอยู่ข้างในดวงจันทร์
ส่วนใหญ่เป็นหิน ที่ใจกลางมีแกนโลหะ

ขนาดเล็กซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหล็ก  
ถูกล้อมรอบด้วยชั้นของโลหะร้อน

กึ่งเหลวอีกที

หินละลายบางส่วนตกลงมา
สู่โลกและกลายเป็นส่วนหนึ่ง

ของดาวโลก แต่บางส่วนก็ถูกเหวี่ยง
กลับไปในอวกาศ หินละลาย

เย็นตัวลงและกลายสภาพเป็นหินแข็ง

หินก้อนเล็ก ๆ ล่องลอย
ชนกันไปมาอยู่รอบ ๆ โลก 

ในที่สุดทุก ๆ ก้อนก็ดึงดูดเข้าหากัน
และรวมตัวกัน...

แกนใน
แข็ง

แกนนอก
กึ่งเหลว

เปลือกหิน

เน้ือเป็นหิน
กึ่งเหลวไปจน
ถึงแกน

ดาวเคราะห์ขนาดเท่าดาวอังคาร
ชื่อว่าธีอา พุ่งเข้าชนโลก

พลังงานจากการชนหลอมละลายหิน
ทั้งของโลกและของธีอา 

ก่อนจะรวมมันเหล่านั้นเข้าด้วยกัน

โล
กยคุแรก

ธอีา

โครม!

ดวงจันทร์มาจากไหน

ฟ้ิว!

มันเกิดขึ้นเมื่อ 4,500 ล้านปีที่แล้ว
ตอนที่โลกเกิดขึ้นใหม่ ๆ

...กลายเป็น
ฉันไง!
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มองเห็นดวงอาทิตย์
และดวงดาวได้ไหม

เธอสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้ในเวลากลางวัน  
และเห็นดวงดาวได้ในเวลากลางคืนเหมือนกับ 

ที่เห็นได้บนโลก ในตอนกลางวันดวงอาทิตย์สว่างมาก 
จนมองดวงดาวไม่เห็น ในตอนกลางคืนแสงดาว 

ก็หรี่ลงเพราะแสงที่สะท้อนจากโลก 
ทําให้มองเห็นมันได้ยาก

เธอมองเห็นโลกจากดวงจนัทร์
ไดต้ลอดเวลา หากเธอยนือยูท่าง
ดา้นทีหั่นหน้าเขา้หาโลก! โลก 

จะไมล่อยขา้มทอ้งฟ้าของดวงจนัทร ์
แตจ่ะลอยค้างอยูอ่ยา่งน้ันเสมอ

แรงดงึดูดบนดวงจนัทรม์น้ีอยมาก 
ดงัน้ันคนเราจงึกระโดดขึ้นไดง้า่ย ๆ 

และไมต่กลงมาเรว็นัก 
มนษุยส์ามารถกระโดดไดส้งูถงึ 3 เมตร 

และลอยอยู่ไดร้าว 4 วนิาที

ถึงกระโดดไดสู้งจงั

ทําไมบนดวงจนัทร์

บนด
วงจันทร์ร้อนหรอืหนาว

บนดวงจันทร์มีภเูขาไหม
มีสิ! ภูมิประเทศของดวงจันทร์มีทั้งภูเขา หลุมอุกกาบาต 
และพื้นที่ราบเรียบ บนพื้นผิวเป็นหินถูกปกคลุม
ด้วยชั้นฝุ่นหนาที่เรียกว่า รีโกลิธ

บนดวงจันทรทั์ง้รอ้นแ
ละหนาวเลยละ! 

ในตอนกลางวันท่ีดวง
จันทรหั์นหน้าเข้าหา

 

ดวงอาทิตย์ อากาศจะรอ้นแผดเผา
ด้วยอุณหภมิู  

127 องศาเซลเซยีส ส่วนกลางคืนอากาศจ
ะเย็นจัด  

อุณหภูมิลดลงไปอยูท่ี่
 -173 องศาเซลเซยีส 

กลางวันของดวงจันท
รย์าวนานประมาณ 

สองสัปดาห์ เชน่เดียวกับกลางคืน
 ดังน้ัน 

ทกุพ้ืนท่ีของดวงจันท
รจึ์งมีทัง้อากาศ

 

ท่ีรอ้นจัดและหนาวจัด
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แรงดึงดูดของ

ดวงจันทร์เท่ากับ

1/6
ของแรงดึงดูด

ของโลก

ภารกิจอะพอลโลนําก้อนหินของดวงจันทร์กลับมาถึง382 กิโลกรัม

นีล อาร์มสตรอง ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 

12 นาที อยู่บนพื้นผิวของดวงจันทร์ 
นอกตัวยานลงพื้น (The lander)

คือเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในระบบสริุยะ 
ดวงจันทร์แกนิมีดของดาวพฤหัสบดี 
มีขนาดใหญ่กว่าดาวพุธเสียอีก!

25,800 ลา้นด
อลลา

ร์สห
รัฐ

คือมูลค่าของโครง
การอ

ะพอ
ลโล

ทัง้ห
มด

 

(เทา่กับ 194,300 ลา้นดอ
ลลาร

์สหร
ัฐใน

ปัจ
จุบ
นั)

รถมูนบักกี้ของยานอะพอลโล 17 
ขับไปได้ไกลที่สุด 
กว่า 35 กิโลเมตร

ยูจ
นี เซอ

รแ์นน จากยานอะพอลโล 17

ใช้เ
วลา

อยู่นอ
กตวัยานลงพืน้นานทีส่ดุ

รวม
ทัง้หม

ด 22 ชั่วโมง 5  นาที

5,268 กิโลเมตร
ด
าว

พุธ

แกนิมีด

214

1,7
37

 ก
โิล
เม
ตร

 ค
ือเส
น้ผ่า

นศูนย
์กลาง (ระยะความกวา้ง) ของดวงจันทร์

ยานอะพอลโล 11  ใช้เวลา 51 ช่ัวโมง  49 นาท ี เพื่อไปถึง ดวงจันทร์

มีเท่าไร

คือจํานวนดวงจันทร์ของ
ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

รีโกลิธบนพื้นผิว
ดวงจันทร ์ มีความหนา

2 - 8
เมตร

ดวง

คน

บนดวงจันทร์มีหลุมอุกกาบาต
ที่มีขนาดกว้างกว่า 10 เมตร

500  ล้านหลุม

คือจํานวนนักบินอวกาศ
ที่เคยไปเหยียบ
ดวงจันทร์


