


ร่วมเดินทางไปกบั นาซ่า 
จากจดุทีไ่กลทีส่ดุ ไปจนถึง
จดุทีเ่ลก็ทีส่ดุ ของจกัรวาล



     This is a journey which starts and ends in 
distances difficult for the human mind to capture. 

     It starts from 10 million light years (1023m.) at 

space, and ends at 100 atom/meter (10-16m.) on 
Earth.  Have a nice trip.  

 

การเดนิทางคร้ังน้ี เร่ิมและจบในจดุทีซ่ึ่งมนษุย์ทัว่ไปมักจะไม่ได้พบ
เห็นและยากทีจ่ะจนิตนาการได้ 

มันเร่ิมจากระยะ 10 ล้านปีแสง ในอวกาศ และจบทีร่ะยะ 100 อะตอม 
เมตรบนโลก ขอให้สนุกกบัการเดนิทางครับ! 

National NASA 



10 million light years 
(1023m) the distance 
to galaxy Milky-Way 

10 ลา้นปีแสงในอวกาศ 
ซ่ึงจะเห็นกาแลกซ่ีทาง
ชา้งเผอืกในกรอบ 



1 million light years 
(1022m) The disc 
becomes visible. 

1 ลา้นปีแสง 

กาแลกซ่ีทางชา้งเผอืกเร่ิม
มองเห็นได ้(ในกรอบ

ส่ีเหล่ียมเป็นต าแหน่งของ
โลกเราครับ) 



100.000 light years 
(1021m) 

You can barely see 

our galaxy. 

1 แสนปีแสง เราแทบมอง
ไม่เห็นกาแลกซ่ีของเราใน

กรอบส่ีเหล่ียม 



10.000  light years 
(1020m) 

You start to see the 
stars of our galaxy. 

1 หม่ืนปีแสง เราเร่ิมจะ
มองเห็นกาแลกซ่ีของเราแลว้ 



1.000 light years 
(1019m) The stars 
ten times closer. 

1000 ปีแสง 

เร่ิมเห็นดวงดาวในกาแลก
ซ่ีของเรา 



100 light years 
(1018m) 

Nothing but stars. 

100 ปีแสง จะมีแต่ดาว
เตม็ไปหมด 



10 light years 
(1017m) 

Even more stars. 

10 ปีแสง กมี็แต่ดวงดาว 



1 light year (1016m) 

With a little attention you 
can see the sun. 

1 ปีแสง เร่ิมท่ีจะเห็นดวง
อาทิตยข์องเราเป็นจุดเลก็ๆ 



1 trillion Km (1015m) 

The sun even bigger. 

1 ลา้นลา้นกิโลเมตร ดวง
อาทิตยข์องเราเร่ิมใหญ่ข้ึน 



100 billion Km (1014m) 

Our solar system 

starts to show. 

(The orbits of the planets 
have been painted) 

1 แสนลา้นกิโลเมตร ระบบ
สุริยะของเราเร่ิมเห็นได ้(เส้น
ท่ีดวงดาวในระบบสุริยะของ
เราโคจรจะถูกเนน้เป็นเส้นสี) 



10 billion Km 
(1013m) 

Our solar system. 

1 หม่ืนลา้นกิโลเมตร จะ
เห็นระบบสุริยะของเรา
ไดช้ดัเจน (วงโคจรของ
โลกเราจะอยูชิ่ดดวง

อาทิตยม์าก) 



1 billion Km (1012m) 

The orbits of 

Hermes, Venus, 

Earth, Mars and 
Zeus. 

1 พนัลา้นกิโลเมตร จะเร่ิม
เห็นวงโคจรของดาวพธุ, 
ศุกร์, โลก, และดาว

องัคาร 

 



100 million Km 
(1011m) The orbits 

of Venus, Earth and 
Mars. 

100 ลา้นกิโลเมตร จะ
เห็นวงโคจรดาวศุกร์, 
โลก, และดาวองัคาร 



10 million Km 
(1010m) 

Part of the orbit of 
Earth. 

10 ลา้นกิโลเมตร เร่ิม
เห็นโลกเราเป็นจุดเลก็ๆ 
และมีดวงจนัทร์โคจร

โดยรอบ 



1 million Km (109m) 

You can see the 
orbit of Moon.  

1 ลา้นกิโลเมตร จะเห็น
โลกเราและวงโคจรของ

ดวงจนัทร์ชดัเจน 



100.000 Km (108m)  

 Our Earth still small. 

1 แสนกิโลเมตร โลกเรายงั
เลก็อยู ่



10.000 Km(107m) 

The northern 
hemisphere of Earth. 

1 หม่ืนกิโลเมตร โลกของ
เราและบริเวณซีกโลกเหนือ  



1.000 Km (106m) 

Florida USA. 

1 พนักิโลเมตร บริเวณมล
รัฐฟลอริดา้ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 



100 Km (105m) 
From the surface of 

the sea. 

 Florida even closer. 

1 ร้อยกิโลเมตรจาก
ระดบัน ้าทะเลบนโลก 

รัฐฟลอริดา้ ใกลข้ึ้นมาอีก 



10 Km (104m) 

You start to distinct 

places. 

10 กิโลเมตร เร่ิมเห็นผงั
เมืองและต าแหน่งสถานท่ี

ต่างๆ 



1 Km (103m) 

What you can see 

when free falling off a 
plane. 

1 กิโลเมตร คุณจะเห็นภาพ
น้ีตอนท่ีคุณกระโดดออก

จากเคร่ืองบิน 



100 m (102m) 

An ordinary view 

from an helicopter. 

100 เมตร คุณ
สามารถเห็นภาพน้ีได้
จากเฮลิคอปเตอร์ 



10 m (101m) 

Seeing off a cliff. 

10 เมตร มองเห็น
ภาพน้ีไดจ้ากหนา้ผา 



1 m (100m) 

What you see when 

you reach out your 
arms... 

1 เมตร เป็นระยะท่ีคุณ
สามารถเอ้ือมหยบิถึงได ้



10 cm 
(10-1m) 

You can catch the 
leaves. 

10 เซนติเมตร ระยท่ี
คุณสงัเกตรายละเอียด

บนใบไมไ้ด ้



1 cm 
(10-2m) 

You can see the 

structure of a 
leaf. 

1 เซนติเมตร เร่ิม
เห็นโครงสร้างของ

ใบไม ้



1  mm (10-3m) 

Even closer. 

1 มิลลิเมตร 
โครงสร้างของ
ใบไมท่ี้ใกลเ้ขา้มา
อีก 



100 micron (10-4m)           
you can see the 

cells. 

100 ไมครอน คุณเร่ิม
เห็นเซลลข์องใบไม ้



10 micron (10-5m)  

The cells look 
clearer.  

10 ไมครอน เซลล์
ใบไมท่ี้ชดัเจนข้ึน 



1 micron (10-6m).  

The cell itself. 

1 ไมครอน เซลล์
ใบไม ้1 เซลล ์



1.000 angstrom 
(10-7m) 

You can see the 
chromosomes. 

1000 องัสตรอม 
คุณจะเห็นเสน้

โครโมโซมของเซลล ์



100 angstrom 
(10-8m) 

You can see the 
DNA chain. 

100 องัสตรอม คุณ
จะเร่ิมเห็นห่วงโซ่
ของสายพนัธุกรรม 



1 nanometre 
(10-9m) 

The 

chromosomes 
parties. 

1 นาโนเมตร คุณ
จะเห็น

ส่วนประกอบใน
โครโมโซม 



1 angstrom      
(10-10m) 

 The atom of 

carbon. Life 
consists of it... 

1 องัสตรอม คุณจะ
เร่ิมเห็นอะตอมของ
คาร์บอนซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบ
พื่นฐานของ
ส่ิงมีชีวติ 



10 Pico metre (10-

11m) 

The electron 
within the atom. 

10 พิโคเมตร เร่ิมจะ
เห็น อิเลค็ตรอนภายใน

อะตอม 



1 Pico metre (10-12m) 
The orbit of electrons. 

1 พิโคเมตร วงโคจรของ
อิเลก็ตรอน 



100 Fermi (10-13m) 

The inner of an atom. 

100 เฟอร์มิ ส่วนชั้นในของ
อะตอม 



10 Fermi (10-14m) 
Closer. 

10 เฟอร์มิ ใจกลางอะตอม
ชดัๆ ประกอบดว้ยนิวตรอน 



1 Fermi        
(10-15m) 

The surface 
of a neutron. 

1 เฟอร์มิ จะ
เห็นพื้นผวิของ
นิวตรอน 



100 atom metre 
(10-16m) we can 
see the quark. 

 

End of trip! 

100 อะตอม
เมตร เราจะเร่ิมเห็น
วตัถุท่ีเลก็ท่ีสุด
เท่าท่ีเรารับรู้ใน

ปัจจุบนั คือ ควาร์ก  

 

จบการเดินทาง! 



After this journey ask yourself: 

 

• Can you say whether you are big or 

small? 

• เมื่อจบการเดินทางแล้ว“คุณบอกได้ไหมว่าตัวคุณเลก็หรือใหญ่?” 

 

 

 


