
1 
 

การดูดาวให้เป็น   สนุก น่าสนใจ และได้ความรู้ 

บทคดัย่อ 

 การดูดาวใหเ้ป็นคือการรู้จกัทอ้งฟ้าและดวงดาวที่อยูบ่นทอ้งฟ้าของประเทศไทย  โดยเฉพาะดาวที่
ปรากฏสวา่งมากๆ และกลุ่มดาวเด่นๆ  ตระหนกัวา่โลกหมุนรอบตวัเองท าใหเ้กิดปรากฏการณ์ขึ้นตกของ
ดวงดาว  ท  าใหเ้กิดทิศ  ท  าใหเ้กิดกลางวนักลางคืน  ส่วนโลกเคล่ือนรอบดวงอาทิตยท์  าใหเ้ห็นดาวขึ้นเร็วทุก
วนั วนัละประมาณ 4 นาที  หรือเดือนละ 2 ชัว่โมง  บนทอ้งฟ้ามีดาวที่เป็นตน้ก าเนิดของช่ือวนั  และคนไทย
ตั้งช่ือเดือนสุริยคติตามช่ือกลุ่มดาวจกัรราศี  ส่ิงที่อยูบ่นทอ้งฟ้ามีความสวยงามทั้งที่เห็นดว้ยตาเปล่า และภาพ
ที่ไดจ้ากกลอ้งโทรทรรศน์ 

 

ค าส าคญั    ทอ้งฟ้า  การขึ้น- ตกของดาว  ดาววนัเกิด  ดาวเดือนเกิด  กลุ่มดาวฤดูหนาว  กลุ่มดาวฤดูร้อน       
ดาวฤกษ ์ เนบิวลา  กาแล็กซี  เอกภพ 

How to get acquainted with the sky 

Abstract :  

 In order to be acquainted with the sky, one must realize what a sky is. When  the Earth is rotating our 
sky is moving with the Earth from West to East. The moment that the western horizon meeting the celestial 
objects is what we say they are setting. Rising is when they meet the eastern horizon. Rising, setting, Western 
point, Eastern point, day and night are due to the spinning of the Earth. The revolution of the Earth around the 
Sun causes rising and setting to be earlier each day by about 4 minutes, or 2 hours in a month. To our naked eyes, 
we can see 7 wanderers among 21 brightest stars in the sky. Day names came from these 7 wanderers. Thai 
month names are also related to the signs of zodiac. Stars and planets up in the sly are wonderful to witness. 
There are many other celestial objects that can be photographed though telescopes, such as nebulae and galaxies. 

 

Key words :    Earth’s rotation, revolution, rising, setting, planets, stars, constellations, nebulae, galaxies, 
universe. 
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การดูดาวให้เป็น   สนุก น่าสนใจและได้ความรู้ 

นิพนธ์ ทรายเพชร* 

 

1. ความหมายของช่ือเร่ือง หมายความว่า เม่ือดูดาวเป็นแลว้จะสนุก เป็นเร่ืองน่าสนใจ ท่ีเตม็ไปดว้ย
ความรู้มากมาย  
           การดูดาวให้เป็นคืออยา่งไร การดูดาวให้เป็นคือ การรู้จกัทอ้งฟ้า รู้จกัส่ิงท่ีอยูบ่นทอ้งฟ้า 
โดยเฉพาะดาวท่ีอยูใ่กล้ๆ โลก เขา้ใจผลท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีของโลก เม่ือดูดาวเป็นก็จะคุน้เคยกบั
ดวงดาวบนฟ้า ไปท่ีไหนก็ไม่หลงทาง รุ้จกัท่ีอยูข่องตนในโลก และมีเพ่ือนเป็นดาวเตม็ฟ้า  
 

2. ทอ้งฟ้าคืออะไร ทอ้งฟ้าคือส่วนเบ้ืองบนท่ีครอบแผน่ดินอยู ่เป็นส่ิงท่ีเรามองเห็นว่าเป็นรูปคร่ึงทรง
กลมกลวงคลา้ยสุ่ม หรือ กระทะคว ่าโดยเราอยูท่ี่จุดศูนยก์ลางของคร่ึงทรงกลมน้ี ระดบัต ่าสุดของ
ทอ้งฟ้าเรียกว่า ขอบฟ้า (Horizon) อยูโ่ดยรอบตวัเรา เป็นระดบัสายตาท่ียืนมองไปตรงๆ ขอบฟ้าของ
คนท่ีอยูบ่นพ้ืนโลกและคนท่ีอยูบ่นตึกสูง 100 ชั้น เป็นขอบฟ้าเดียวกนัเพราะระยะระหว่างพ้ืนโลก
กบัชั้นท่ี 100 ของตึกสั้นมากเม่ือเทียบกบัระยะจากผูส้งัเกตถึงขอบฟ้า เส้นขนานกนัท่ีผา่นตาของผู้
สงัเกตบนพ้ืนโลกกบัคนท่ีอยูบ่นชั้นท่ี 100 ของตึกไปตดักนัท่ีระยะอนนัตคื์อ ขอบฟ้า ขอบฟ้าของ
คนท่ีอยูบ่นละติจูดเคียวกนัแต่อยูค่นละซีกโลกก็เป็นขอบฟ้าเดียวกนั เพราะโลกเลก็มากเม่ือเทียบกบั
ทอ้งฟ้า 

                   จุดสูงสุดของทอ้งฟ้า เรียกว่า จุดเหนือศีรษะ (Zenith) จุดเหนือศีรษะและขอบฟ้าพร้อมทิศทั้ง 4 จึงเป็น
สมบติั ของผูท่ี้อยูบ่นโลก ถา้เราออกไปอยูใ่นอวกาศไกลจากโลก จะเห็นโลก ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และดวงดาว
ทั้งหลายลอยอยูโ่ดยรอบตวัเรา และอยูบ่นทรงกลมใหญ่ท่ีเรียกว่า ทรงกลมฟ้า ( Celestial sphere ) ดวงอาทิตย ์ดวง
จนัทร์ โลกและดาวเคราะห์ดวงอ่ืนๆ จะปรากฏมีขนาดใหญ่เพราะอยูใ่กลต้ าแหน่งท่ีเราอยูใ่นอวกาศ แต่ดาวอ่ืนๆ
เป็นดาวฤกษท่ี์อยูไ่กลมาก ไกลกว่าระยะดวงอาทิตยเ์ป็นแสนเป็นลา้นเท่า ดาวฤกษท์ั้งหลายจึงปรากฏเป็นจุดสว่าง
ต่างๆ กนั และเรียงเป็นกลุ่มรูปร่างแบบเดียวกบัท่ีเห็นเม่ือดูจากพ้ืนโลก 

 

*ราชบณัฑิต ส านกัวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาดาราศาสตร์ ราชบณัฑิตยสถาน 
ผูเ้ชียวชาญพิเศษ สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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              ท้องฟ้าของคนท่ีอยู่บนละติจูด  จะเห็นดาวเหนืออยู่สูงจากขอบฟ้าทิศเหนือ  องศา และเส้นศูนย์สูตรฟ้าผ่าน
จุดทิศตะวันออก (E) จุดทิศตะวันตก (W) โดยผ่านเมริเดียน ณ จุดท่ีอยู่ทางใต้ของจุดเหนือศีรษะ (Z) เป็นมมุ  องศา 

3.  เส้นสมมติและจุดบนทอ้งฟ้า เส้นและจุดส าคญัต่างๆ บนทอ้งฟ้าเอาไปจากโลกทั้งส้ิน เช่น จุดเหนือ
ศีรษะ (Z) เป็นจุดสูงสุดบนทอ้งฟ้า โดยต่อขยายข้ึนไปจากเส้นด่ิงตรงจุดท่ียืนอยู ่ขอบฟ้าเป็นเส้นขยาย
วงกลมในระดบัสายตาไปถึงฟ้า เมริเดียน เป็นเส้นขยายเมริเดียนบนโลกไปถึงฟ้า จึงเป็นเส้นท่ีผา่นจุด
เหนือศีรษะและตั้งฉากกบัขอบฟ้าตรงจุดทิศเหนือ และจุดทิศใต ้ศูนยสู์ตรฟ้า (Celestial equator) เป็นส่วน
ขยายของศูนยสู์ตรโลกไปถึงฟ้า เส้นน้ีจึงผา่นจุดทิศตะวนัตก จุดทิศตะวนัออก และผา่นเมริเดียนตรงจุดท่ี
อยูท่างใตข้องจุดเหนือศีรษะ  องศา เม่ือ  เป็นละติจูดของผูส้งัเกตบนโลก ขั้วฟ้าเหนือ (North 
celestial pole) เป็นจุดท่ีแกนโลกดา้นท่ีผา่นขั้วโลกเหนือช้ีไปบนฟ้า ปัจจุบนัใกลจุ้ดน้ีมีดาวเหนือปรากฏอยู ่
ข ั้วฟ้าเหนือจึงอยูสู่งจากขอบฟ้าทิศเหนือเป็นมุม  องศา (เส้นท่ีลากจากตาไปในแนวท่ีขนานกบัเส้นต่อ
ของแกนหมุนของโลกจะไปพบกนัท่ีขั้วฟ้าเหนือ) 

4.  เกิดอะไรข้ึนเม่ือโลกหมุนรอบตวัเองรอบละ 1 วนั 

 โลกหมุนรอบตวัเองตลอดเวลาไม่เคยหยดุ โลกหมุนรอบตวัเองไปทางทิศตะวนัออกรอบละ 1 วนั ท าให้
เกิดปรากฎการณ์ 3 อยา่งคือ 

4.1 การข้ึน – ตกของดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และดวงดาวทั้งหลาย 
4.2 เกิดทิศ 
4.3 กลางวนั (เร่ิมตั้งแต่ ดวงอาทิตยข้ึ์น ถึงดวงอาทิตยต์ก) กลางคืน (เร่ิมตั้งแต่ดวงอาทิตยต์กถึงดวง
อาทิตยข้ึ์น) 
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 เม่ือโลกหมุนจากตะวนัตกไปตะวนัออกเราไปดว้ยพร้อมกบัทอ้งฟ้าของเรา ขณะท่ีขอบฟ้าตะวนัออก
สมัผสัดาว เรียกว่า ดาวข้ึน  เม่ือขอบฟ้าตะวนัตกพบดาว เรียกว่า ดาวตก เม่ือเมริเดียนสมัผสัดาวคือต าแหน่งท่ีดาวอยู่
สูงสุดจากขอบฟ้า เรียก ทรานสิท ( transit ) ถา้เห็นดาวผา่นเมริเดียนไปทางตะวนัตกเรียกว่า ทรานสิทบน ( upper 
transit ) ถา้เห็นดาวผา่นเมริเดียนไปทางตะวนัออก ( ต ่ากว่าดาวเหนือ ) เรียกว่า ทรานสิทล่าง ( lower transit ) จะ
เห็นไดว้่าทุกอยา่งในอวกาศนอกโลก ข้ึน – ตก เพราะโลกหมุนรอบตวัเอง ดาวไม่เคล่ือนท่ีอยา่งท่ีตาเห็น ดาวไม่ได้
เคล่ือนรอบโลกจากตะวนัออกไปตะวนัตกรอบละ 1 วนั แต่โลกหมุนในทิศตรงขา้มโดยเอาขอบฟ้าไปพบดาว และ
เพราะการพาขอบฟ้าตะวนัตกไปพบดวงอาทิตยป์รากฏการณ์ดวงอาทิตยต์กจึงเกิดข้ึน บนโลกมีทิศตะวนัตก – 
ตะวนัออกกเ็พราะเหตุน้ีนัน่เอง ถา้โลกไม่หมุนรอบตวัเอง ดวงดาวจะไม่ข้ึน – ตก เช่นเดียวกบัเม่ืออยูใ่นอวกาศไกล
ออกไปก็จะไม่เห็นการข้ึน – ตกของดวงดาวแต่จะเห็นดาวอยูร่อบตวัของเรา เห็นดาวอยูบ่นผิวทรงกลมฟ้า ( 
Celestial sphere ) 

5.  ดาวข้ึน – ตกอยา่งไรในประเทศไทย 

เม่ือขอบฟ้าดา้นตะวนัออกสมัผสัดวงดาวเรียกว่า ดาวข้ึน และเม่ือขอบฟ้าดา้นตะวนัตกสมัผสัดวงดาว
เรียกว่า ดาวตก ถา้ดาวข้ึนตรงจุดทิศตะวนัออกพอดีจะไปตกตรงจุดทิศตะวนัตกพอดี โดยมีเส้นทางข้ึน – ตกเป็น
เส้นศูนยสู์ตรฟ้า ช่วงเวลาตั้งแต่ข้ึนถึงตกยาว 12 ชัว่โมง ต าแหน่งท่ีเส้นศูนยสู์ตรฟ้าผา่นเมริเดียนจะอยูท่างใตข้องจุด
เหนือศีรษะเท่ากบัละติจูดของผูส้งัเกต เช่นกลางๆ ประเทศไทยมีละติจูด 15 องศาเหนือ เส้นศูนยสู์ตรฟ้าจะผา่นเม
ริเดียน ณ มุมเงย 75 องศาเหนือขอบฟ้าทิศใต ้เส้นทางข้ึน- ตกจึงเอียงเป็นมุม  15 องศา กบัเส้นตั้งฉากกบัขอบฟ้า 
เส้นทางข้ึน – ตก ณ จุดอ่ืนๆ จะขนานกบัเส้นศูนยสู์ตรฟ้า โดยมีระยะเวลาอยูบ่นทอ้งฟ้าสั้นลงกว่า  12  ชัว่โมงใน
กรณีท่ีข้ึนเฉียงไปทางใต ้แต่ถา้ข้ึนเฉียงไปทางเหนือจะอยูบ่นทอ้งฟ้านานกว่า 12 ชัว่โมง ดาวเหนืออยูสู่งจากขอบฟ้า
ทิศเหนือเป็นมุมเท่ากบัละติจูด 15 องศาตลอด 24 ชัว่โมง เส้นทางข้ึน – ตกของดาวอาจหาไดจ้ากส่วนโคง้ของ
วงกลมบนทอ้งฟ้าท่ีมีจุดศูนยก์ลางอยูท่ี่ดาวเหนือ และรัศมีเท่ากบัระยะท่ีดาวห่างจากดาวเหนือนัน่เอง 

ในกรณีของดวงอาทิตยจ์ะมีเส้นทางข้ึน – ตกเปล่ียนไปตลอดทั้งปี เพราะแกนโลกเอียง ท าให้ขั้วโลกเหนือ
เบนเขา้หาดวงอาทิตยใ์นเดือนมิถุนายน เบนออกในเดือนธนัวาคมและหนัดา้นขา้งเขา้หาในเดือนมีนาคมและ
กนัยายน ผลก็คือเกิดฤดูต่างๆ ตลอดทั้งกลางวนักลางคืนยาวไม่เท่ากนัตลอดทั้งปี 
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รูปแสดงเส้นทางขึน้– ตกของดวงอาทิตย์ท่ีละติจูด 15 องศาเหนือ  
เส้นทางขึน้ – ตกเปล่ียนไปตลอดท้ังปีเพราะแกนโลกเอียง 

เส้นทาง ก เป็นเส้นทางขึน้-ตกของดวงอาทิตย์ในวันท่ี 21 มีนาคม และ 23 กันยายนท่ีละติจูด 15 องศาเหนือ 
เส้นทาง ข เป็นเส้นทางขึน้-ตกของดวงอาทิตย์ในวันท่ี 22 ธันวาคม ท่ีละติจูด 15 องศาเหนือ 
เส้นทาง ค  เป็นเส้นทางขึน้-ตกของดวงอาทิตย์ในวันท่ี 21 มิถุนายน ท่ีละติจูด 15 องศาเหนือ 

 
5.1 ดาวฤกษ์ขึน้ – ตก เวลาเดิมทุกวนัหรือไม่ 

       ดาวฤกษข้ึ์นไม่ตรงเวลาเดิมทุกวนั แต่จะข้ึนเร็วข้ึนวนัละ 4 นาที ทั้งน้ีเพราะโลกโคจรรอบดวงอาทิตย ์
ท าให้เวลาดวงอาทิตยก์บัเวลาดวงดาวไม่ตรงกนั ผลก็คือ เห็นดาวฤกษข้ึ์นเร็วทุกๆวนั วนัละประมาณ 4 นาที 

               5.2 การสาธิตว่าโลกเคลื่อนรอบดวงอาทิตย์รอบละ 1 ปีท าให้เห็นดาวฤกษ์ขึน้เร็ววนัละประมาณ 4 นาท ี

                 โลกหมุนรอบตวัเองรอบละ 1 วนั และเคล่ือนรอบดวงอาทิตยร์อบละ 1 ปี โดยเคล่ือนไปใน
ทิศทางเดียวกนัคือจากตะวนัตกไปตะวนัออก โลกหมุนรอบตวัเองท าให้เกิดปรากฏการณ์ข้ึน – ตกดงัไดส้าธิตแลว้ 
โลกโคจรรอบดวงอาทิตยท์  าให้เห็นดาวฤกษข้ึ์นเร็ววนัละประมาณ 4 นาที หรือเดือนละ 2 ชัว่โมง ผูเ้ขียนขอแนะน า
วิธีอธิบายหรือสาธิตเร่ืองน้ี 2 วิธี คือ 
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5.2.1 อธิบายจากโลก 4 ต าแหน่งรอบดวงอาทิตย ์

        ไกลจากระยะดวงอาทิตยก์ว่า 260,000 เท่าเป็นดาวฤกษด์วงท่ีอยูใ่กลโ้ลกท่ีสุด ดาวฤกษด์วงอ่ืนๆ 
จึงอยูไ่กลโลกและดวงอาทิตยม์ากกว่าน้ี สมมติมีดาว 4 ดวง คือ 1 , 2 , 3 , 4 อยูบ่นระนาบทางโคจร
ของโลกรอบดวงอาทิตย ์โดยเม่ือโลกอยูต่  าแหน่ง ก. จะเห็นว่าดวงอาทิตยป์รากฏอยูท่าง 1 เม่ือโลกอยู ่
ณ ต าแหน่ง ข. , ค. , ง. ดวงอาทิตยป์รากฏอยูท่าง 2 , 3 , 4 ตามล าดบั ดูจากเหนือระนาบทางโคจรของ

โลกจะเห็นขั้วโลกเหนือ (.) เยื้องลงขา้งล่าง  แสดงว่า ณ ต าแหน่ง ก. ขั้วโลกเหนือเบนเขา้หาดวง
อาทิตย ์เส้นแบ่งกลางวนักลางคืนผา่นเลยขั้วโลกเหนือ ท าให้บริเวณขั้ว โลกเหนือมีเพียงกลางวนั
เท่านั้น ณ ต าแหน่ง ข. ขั้วโลกเหนือเบนออกจากดวงอาทิตย ์เส้นแบ่งกลางวนักลางคืนผา่นไม่ถึงขั้ว
โลกเหนือ ท าให้บริเวณขั้วโลกเหนือมีกลางคืน โดยไ ม่มีเวลากลางวนัเลย ส่วนต าแหน่ง ก . และ ค . 
โลกหนัดา้นขา้งเขา้หาดวงอาทิตย ์เส้นแบ่งกลางวนักลางคืนผา่นทั้งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต ้ท าให้
กลางวนัยาวเท่ากบักลางคืน 

 

                โลก 4 ต าแหน่งรอบดวงอาทิตย์เมื่อมองจากเหนือระนาบทางโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์     
      คอื ขั้วโลกเหนือ ดาวฤกษ์ 4 ดวงอยู่ไกลจากระบบโลก – ดวงอาทิตย์มาก (รูปไม่เป็นไปตาม
สัดส่วนท่ีแท้จริง) 
 
 

A 

A 
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                    พิจารณาโลก ณ ต าแหน่ง ก.  A เห็นดาวดวงท่ี 1 ข้ึนพร้อมดวงอาทิตยเ์วลา  6 นาฬิกา       
3 เดือนหลงัจากนั้น โลกเดินทางมาถึงต าแหน่ง ข.  ณ ต าแหน่ง ข.  A เห็นดวงดาวท่ี 1 อยูท่ี่ขอบฟ้า
ตะวนัออกหรือข้ึนเม่ือเวลา 0 นาฬิกา ซ่ึงเร็วกว่าเม่ือโลกอยูต่  าแหน่ง ก. 6 ชัว่โมง นัน่คือเวลา 3 เดือน
หรือ 90 วนั ดาว 1 ข้ึนเร็ว 6 ชัว่โมงหรือ 360 นาที ดงันั้นในเวลา 1 วนั ดาว 1 ข้ึนเร็ว 360/90 หรือ 4 
นาที 

5.2.2 อธิบายจากการวดัความยาวของ 1 วนัเทียบกบัดวงอาทิตย ์และ 1 วนัเทียบกบัดาวฤกษ ์

        ในชีวิตประจ าวนั เราวดัความยาวของวนั โดยอาศยัดวงอาทิตย ์ทั้งน้ีเพราะทุกคนในโลกรู้จกัดวง
อาทิตยแ์ละเป็นดาวฤกษด์วงเดียวท่ีปรากฏใหญ่ มีลกัษณะเป็นดวงกลมโต สงัเกตไดง่้าย แต่มีดาวฤกษ์
อ่ืนๆ เป็นจ านวนมาก การวดัคาบการหมุนรอบตวัเองของโลกหรือ 1 วนัเทียบกบัดาวฤกษเ์พ่ือน ามาใช้
ในชีวิตประจ าวนัจึงไม่สะดวก 

 

5.3 วธีิวดัความยาวของ 1 วนัเทียบกับดวงอาทิตย์ และ 1 วนัเทียบกับดาวฤกษ์ 

             เวลา 1 วนัเทียบกบัดวงอาทิตย ์(Solar day) หรือวนัสุริยคต ิคือ การวดัช่วงเวลาท่ีโลก
หมุนรอบตวัเอง 1 รอบโดยสงัเกตดวงอาทิตย ์กล่าวคือถา้เร่ิมวดัเวลาตั้งแต่เห็นดวงอาทิตยอ์ยูสู่งสุดวนั
แรก จนถึงเวลาเห็นดวงอาทิตยอ์ยูสู่งสุดในวนัถดัไป จะไดช่้วงเวลา 1 วนัเทียบกบัดวงอาทิตย ์ซ่ึง
น ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนัท่ีเรียกสั้นๆ ว่า 1 วนัหรือ 24 ชัว่โมง 

             ส่วนเวลา 1 วนัเทียบกบัดาวฤกษห์รือดาราคติ (Sidereal day) คือ การวดัช่วงเวลาท่ีโลก
หมุนรอบตวัเอง 1 รอบโดยเปรียบเทียบกบัดาวฤกษ ์เช่น ช่วงเวลาระหว่างการเห็นดาวซีรีอสัผา่นเม
ริเดียน (จุดท่ีดาวข้ึนไปสูงสุดบนทอ้งฟ้า) คร้ังแรกถึงคร้ังถดัไป แสดงว่า 1 วนัดาราคติเป็นช่วงเวลาท่ี
โลกหมุนรอบแกนสมมติไปได ้360 พอดี 

               แต่ 1 วนัสุริยคติเป็นช่วงเวลาท่ีโลกตอ้งหมุนไปประมาณ 361 เพราะโลกไม่ไดอ้ยูก่บัท่ีขณะ
หมุนรอบตวัเอง แต่เคล่ือนโคจรไปรอบดวงอาทิตยต์ลอดเวลา การโคจรรอบดวงอาทิตยข์องโลกไป
ทางทิศตะวนัออก ท าให้ผูส้งัเกตบนโลกเห็นว่าดวงอาทิตยย์า้ยต าแหน่งไปทางทิศตะวนัออกของจุด
เดิมประมาณ 1 องศาต่อวนั (โลกเคล่ือนไปได ้360 ในเวลา 365.25 วนั ท าให้ใน 1 วนั โลกเคล่ือนไป
ประมาณ 1) ดงันั้นโลกจึงตอ้งหมุนรอบตวัเองต่อไปอีก 1 หรือ 4 นาที จึงจะเป็นเวลา 1 วนัสุริยคติ 
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               ถา้ 1 วนัสุริยคติ = 24 ชัว่โมง 

                    1 วนัดาราคติจะประมาณ 23 ชัว่โมง 56 นาที 

               หรือ เวลาเทียบกบัดาวเร็วกว่าเวลาเทียบกบัดวงอาทิตยว์นัละ 4 นาที 

               นัน่คือ เราจะเห็นดาวฤกษป์รากฏอยูต่  าแหน่งเดิมในเวลาท่ีเร็วข้ึนวนัละ 4 นาที หรือเร็วข้ึน
เดือนละ 2 ชัง่โมง เช่น ดาวซีรีอสัข้ึนเวลา 20 นาฬิกาในวนัท่ี 1 ธนัวาคม แต่วนัท่ี 1 มกราคมจะข้ึนเวลา 
18 นาฬิกา เป็นตน้ 

               ในทางปฏิบติัการวดัความยาวของ 1 วนัสุริยคติ อาจวดัไดโ้ดยสงัเกตเงาของเสาท่ีอยูใ่นแนว
ทิศเหนือ – ใต ้คร้ังแรกถึงคร้ังถดัไป นัน่คือตอ้งมีแนวทิศเหนือ – ใตท่ี้ชดัเจน นอกจากน้ียงัอาจวดั 1 
วนัสุริยคติโดยใชน้าฬิกาแดด 

 

               สรุปผลท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีของโลก 

 ดาวข้ึน – ตก เพราะโลกหมุนรอบตวัเองจากตะวนัตกไปตะวนัออกรอบละ 1 วนั 
 เส้นทางข้ึน – ตกของดาวฤกษจ์ะคงท่ีเหมือนเดิมทุกคืนตลอดชีวิตของเรา แต่จะข้ึนเร็วหรือ

มาอยูท่ี่เก่าในเวลาท่ีเร็วข้ึนวนัละ 4 นาที เพราะโลกโคจรอบดวงอาทิตย ์
 เส้นทางข้ึน – ตกของดวงอาทิตยเ์ปล่ียนไปทุกวนั เพราะแกนท่ีโลกหมุนรอบเอียงจาก

แนวตั้งฉากกบัแนวระนาบทางโคจรของโลกรอบดวงอาทิตยเ์ป็นมุมประมาณ 23.5 องศา 
 เส้นทางข้ึน – ตกของดวงจนัทร์ดาวเคราะห์เปล่ียนไปทกุวนั เพราะดวงจนัทร์โคจรรอบโลก

และดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย ์
 

6.  มีดาวอะไรบา้งบนทอ้งฟ้า 

ดาวท่ีเห็นดว้ยตาเปล่าบนทอ้งฟ้ามี 2 ประเภท คือ ดาวประจ าท่ี ซ่ึงเป็นดาวฤกษท่ี์เรียงเป็นรูปร่าง
ต่างๆ เรียกว่ากลุ่มดาวฤกษ ์เช่นกลุ่มดาวนายพราน กลุ่มดาวแมงป่อง บนทรงกลมฟ้าท่ีใหญ่ไพศาลมี
กลุ่มดาวทั้งหมด 88 กลุ่ม อีกประเภทหน่ึง คือ ดาววนัเกิด เป็นดาวท่ีเอามาตั้งเป็นช่ือวนัในสปัดาห์ 
อาจจะเรียกดาววนัเกิดว่าเป็นดาวเคราะห์โบราณ เพราะในอดีตมนุษยเ์ช่ือว่า ดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ 
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ดาวต้นก าเนิดวันอาทิตย์ คือดวงอาทิตย์ซ่ึงคนโบราณคิดว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงหน่ึง 

 

ต้นก าเนิดวันจันทร์ คือดวงจันทร์ซ่ึงเป็นดาวดวงเดียวท่ีเคล่ือนรอบโลก แต่คนโบราณคิดว่าเป็นดาวเคราะห์
ดวงหน่ึงท่ีอยู่ใกล้โลกท่ีสุด 
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ดาวต้นก าเนิดวันอังคาร คือดาวอังคารซ่ึงคนโบราณคิดว่าเป็นดาวเคราะห์ห่างโลกเป็นล าดับท่ี 5 

 

ดาวต้นก าเนิดวันพุธ คือดาวพุธซ่ึงคนโบราณคิดว่าอยู่ห่างโลกเป็นล าดับท่ี 2 รองจากดวงจันทร์ 
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ดาวต้นก าเนิดวันพฤหัสบดี คือดาวพฤหัสบดีซ่ึงคนโบราณคิดว่าอยู่ห่างโลกเป็นล าดับท่ี 6  

 

ต้นก าเนิดวันศุกร์ คือดาวศุกร์ซ่ึงคนโบราณคิดว่าอยู่ห่างโลกเป็นล าดับท่ี 3  
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ต้นก าเนิดวันเสาร์ คือดาวเสาร์ซ่ึงคนโบราณคิดว่าอยู่ห่างโลกเป็นล าดับท่ี 7 

เป็นดาวเคราะห์ เช่นเดียวกบั ดาวองัคาร ดาวพุธ ดาวพฤหสับี ดาวศุกร์ และดาวเสาร์ ซ่ึงเคล่ือนท่ีผา่น
กลุ่มดาวต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มดาว 12 กลุ่ม ท่ีเรียกว่ากลุ่มดาวจกัรราศี  ปัจจุบนั การเคล่ือนท่ีของดาว
วนัเกิดก็ยงัเหมือนยคุโบราณ เพียงอธิบายการเคล่ือนท่ีไดดี้กว่า เพราะเขา้ใจระบบท่ีถูกตอ้ง กล่าวคือ
ดาวเคราะห์โบราณไม่ไดเ้คล่ือนท่ีรอบโลกทุกดวง มีเพียงดวงจนัทร์เท่านั้นท่ีเคล่ือนรอบโลก รอบละ 
1 เดือน โดยเคล่ือนไปทางทิศเดียวกบัทิศทางการหมุนรอบตวัเองของโลก คือจากตะวนัตกไป
ตะวนัออกเป็นการเคล่ือนท่ีจริง ดวงอาทิตยเ์คล่ือนไปทางตะวนัออกเป็นการเคล่ือนท่ีปรากฏ เพราะผู้
สงัเกตอยูบ่นโลกก าลงัเคล่ือนท่ีรอบดวงอาทิตย ์ท าให้คนบนโลกเห็นดวงอาทิตยเ์ปล่ียนต าแหน่ง 
คลา้ยการเห็นดวงอาทิตยข้ึ์น – ตก เพราะโลกหมุนรอบตวัเอง ส่วนดาวเคราะห์จริงรวมทั้งโลกโคจร
รอบดวงอาทิตยไ์ปทางเดียวกนั คือจากตะวนัตกไปตะวนัออกดว้ยความเร็วต่างกนั ดวงท่ีอยูใ่กลด้วง
อาทิตยเ์คล่ือนท่ีเร็วกว่าดวงท่ีอยูไ่กล แต่โลกเป็นดาวเคราะห์เคล่ือนรอบดวงอาทิตยด์ว้ย คนบนโลกจึง
เห็นดาวเคราะห์ดวงอ่ืนเคล่ือนท่ีไปทางตะวนัออกผา่นกลุ่มดาวจกัรราศี แต่ทุกคร้ังท่ีดาวเคราะห์อยู่
ใกลโ้ลก เราจะเห็นดาวเคราะห์ปรากฏถอยหลงั (retrograde) กล่าวคือเคล่ือนไปทางตะวนัตกติดต่อกนั
หลายวนัถึงหลายเดือน ทั้งน้ีเพราะเม่ือดูจากโลกจะเห็นดาวเคราะห์เคล่ือนท่ีชา้กว่าโลก เช่นดาวองัคาร
จะถอยหลงัคร้ังละ 80 วนั ดาวเสาร์ถอยหลงัคร้ังละ 4 เดือน 16 วนั เป็นตน้ 

ดาวเคราะห์ท่ีมองเห็นดว้ยตาเปล่า 5 ดวง ลว้นปรากฏสว่างมาก ไม่มีแสงสว่างในตวัเอง แต่
สะทอ้นแสงอาทิตยม์าเขา้ตาเรา ดวงสว่างท่ีสุดคือ ดาวศุกร์ สว่างรองจากดวงจนัทร์ เม่ืออยูท่าง
ตะวนัออกของดวงอาทิตยจ์ะเป็นดาวประจ าเมือง และเม่ืออยูท่างตะวนัตกของดวงอาทิตยจ์ะเป็น   
ดาวรุ่ง  ดาวพฤหสับดี สว่างรองจากดาวศุกร์ ดาวองัคาร สว่างรองจากดาวพฤหสับดี ยกเวน้ปีท่ีดาว
องัคารอยูใ่กลโ้ลกมากท่ีสุดในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ดาวองัคารจะสว่างกว่าดาวพฤหสับดี แต่ดูง่าย
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เพราะดาวองัคารมีสีแดง ดาวเสาร์ สว่างรองจากดาวองัคาร ยกเวน้เม่ืออยูต่รงขา้มดวงอาทิตย ์ดาวเสาร์
จะสว่างกว่าดาวองัคารเม่ืออยูไ่กลโลก ดาวพุธ ปรากฏความสว่างไม่คงท่ีและสงัเกตไดย้ากเพราะ
ปรากฏใกลด้วงอาทิตยเ์สมอ โชติมาตรเม่ือสว่างท่ีสุดคือ -2 

เน่ืองจากระนาบทางโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตยเ์อียงเป็นมุมเลก็ๆกบัระนาบโคจรของ
โลกรอบดวงอาทิตย ์(ดาวพุธ 7 , ดาวศุกร์ 3 , ดาวองัคาร 2, ดาวพฤหสับดี 1, ดาวเสาร์ 2.5) ท าให้
เห็นดาวเคราะห์เรียงเป็นแถวเหมือนเป็นสร้อยไข่มุก บนทอ้งฟ้ามีดวงจนัทร์อยูบ่นสร้อยน้ีดว้ย และ
สร้อยไข่มุกผา่นใกลสุ้ริยวิถี ดาวเคราะห์จึงอยูใ่นกลุ่มดาวจกัรราศี 

ดวงจนัทร์เคล่ือนท่ีรอบโลกจากตะวนัตกไปตะวนัออกเร็วมากและกลบัมาท่ีเก่าประมาณ 1 เดือน 
ดงันั้นดวงจนัทร์จึงผา่นใกลด้าวเคราะห์แต่ละดวงเดือนละ 1 คร้ังเสมอ การเห็นดวงจนัทร์ปรากฏอยู่
ใกลด้าวสว่างมากๆดวงใด ดาวดวงนั้นมกัเป็นดาวเคราะห์ 

กลอ้งโทรทรรศน์เป็นอุปกรณ์ในการตดัสินว่าดาวท่ีเห็นเป็นดาวเคราะห์หรือไม่ ถา้เป็นดาวฤกษ์
ภาพในกลอ้งโทรทรรศน์จะปรากฏเป็นจุดสว่างมากข้ึน แต่ถา้เป็นดาวเคราะห์จะปรากฏเป็นดวงกลม
โต แต่ละดวงมีเอกลกัษณ์หรือรูปร่างเฉพาะท่ีแตกต่างกนั เช่นเห็นดาวเสาร์มีวงแหวน เห็นดาว
พฤหสับดีเป็นดวงกลมโตพร้อมบริวารขนาดใหญ่ 4 ดวง เห็นดาวศุกร์เป็นเส้ียวเป็นตน้ 

ดาวอ่ืนๆเป็นดาวฤกษท่ี์มีสมบติัเหมือนกนัคือสร้างพลงังานไดเ้องหรือมีแสงในตวัเอง ผลพลอย
ไดคื้อธาตุต่างๆ แต่ปรากฏแตกต่างกนัในหลายลกัษณะ ไดแ้ก่ ก าลงัส่องสว่าง ความสว่าง ต าแหน่งบน
ทรงกลมฟ้า ระยะห่าง สี อุณหภูมิผิว สเปกตรัม อาย ุมวล ระบบ องคป์ระกอบ และวิวฒันาการ 
ต่อไปน้ีเป็นตารางแสดงดาวฤกษ ์ดวงท่ีปรากฏสว่างมากๆ พร้อมสมบติับางประการ เช่น โชติมาตร 
(อนัดบัความสว่าง) เป็นตวัเลขไม่มีหน่วย ระยะห่าง ต าแหน่งบนทรงกลมฟ้า (กลุ่มดาวท่ีดาวฤกษ์
สงักดั) และ สเปกตรัม 
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ตารางดาวฤกษด์วงท่ีปรากฏสว่างมาก 
(เรียงล าดบัตามความสว่างปรากฏ) 

เลขที่ ช่ือ โชตมิาตร 
ระยะห่าง            
(ปีแสง)* 

สเปกตรัม** กลุ่มดาว 

1 ดวงอาทิตย ์(Sun) -26.75 8.3 นาทีแสง G2 จกัรราศี 

2 ซีรีอสั (Sirius) -1.44 9 A0 หมาใหญ่ 

3 คาโนปัส (Canopus) -0.62 310 A9 กระดูกงูเรือ 

4 ดวงแกว้ (Arcturus) -0.05 37 K1.5 คนเล้ียงสตัว ์

5 แอลฟา เซนเทาร่ี (-Centauri) -0.01 4 G2 เซนเทารุส 

6 วีกา (Vega) 0.03 25 A0 พิณ 

7 คาเพลลา (Capella) 0.08 42 G6 สารถี 

8 ไรเจล (Rigel) 0.18 800 B8 นายพราน 

9 โปรซิออน (Procyon) 0.40 11 F5 หมาเลก็ 

10 อะเคอร์นาร์ (Achernar) 0.45 144 B3 แม่น ้า 

11 เบทเทลจุส (Betelgeuse) 0.45 520 M2 นายพราน 

12 เบตาเซนเทารี (-Centauri) 0.58 500 B1 เซนเทารุส 

13 ตานกอินทรี (Altair) 0.76 17 A7 นกอินทรี 

14 ตาววั (Aldebaran) 0.87 65 K5 ววั 

15 รวงขา้ว (Spica) 0.98 260 B1 ผูห้ญิงสาว 

16 ปาริชาต (Antares) 1.06 600 M1.5 แมงป่อง 

17 พอลลกัซ์ (Pollux) 1.16 34 K0 คนคู่ 

18 โฟมลัออท (Fomalhaut) 1.17 25 A3 ปลาใต ้
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เลขที่ ช่ือ โชตมิาตร 
ระยะห่าง            
(ปีแสง)* 

สเปกตรัม** กลุ่มดาว 

19 แอลฟา ครูซิส (-Crucis) 1.25 320 B0.5 กางเขนใต ้

20 หางหงส์ (Deneb) 1.25 1500 A2 หงส์ 

21 เบตา ครูซิส (-Crucis) 1.25 350 B0.5 กางเขนใต ้

22 หวัใจสิงห์ (Regulus) 1.36 78 B7 สิงโต 

 
* 1 ปีแสง คือ ระยะทางท่ีแสงเดินทางไปไดใ้นเวลา 1 ปี เท่ากบัประมาณ 10 ลา้นลา้น กิโลเมตร 

** ล าดบัสเปกตรัมของดาวฤกษจ์ากอุณหภูมิพ้ืนผิวสูงมายงัอุณหภูมิผิวต ่า คือ O B A F G K M  

 

7.  กลุ่มดาวหลกั เป็นกลุ่มดาวท่ีควรคุน้เคยและท าความรู้จกัเป็นพวกแรก ไดแ้ก่ 
 กลุ่มดาวจกัรราศี 12 กลุ่ม เป็นกลุ่มดาวท่ีดาววนัเกิดผา่น 
 กลุ่มดาวนายพราน มีดาวฤกษส์ว่างมาก 2 ดวง คือ เบทเทลจุสและไรเจล รวมทั้งเส้นศูนยสู์ตรฟ้าผา่

นกลุ่มดาวน้ี 
 กลุ่มดาวหมาใหญ่ มีดาวฤกษส์ว่างท่ีสุดในเวลากลางคืนอยูใ่นกลุ่มน้ี 
 กลุ่มดาวหมาเลก็ มีดาวโปรซิออน 
 กลุ่มดาวหมีใหญ่ มีดาวเรียงเด่น 7 ดวง 
 กลุ่มดาวพิณ มีดาววีกาอยูใ่นกลุ่มน้ี 
 กลุ่มดาวนกอินทรี มีดาวตานกอินทรี 
 กลุ่มดาวหงส์ มีดาวหางหงส์ 
 กลุ่มดาวกางเขนใต ้มีดาวแอลฟา ครูซิส และ เบตา ครูซิส 
 กลุ่มดาวเซนเทารุส มีดาวแอลฟา เซนเทารี และ เบตา เซนเทารี 
 กลุ่มดาวปลาใต ้มีดาวโฟมลัออท 
 กลุ่มดาวแม่น ้า มีดาวอเคอร์นาร์อยูใ่นกลุ่มน้ี 
 กลุ่มดาวคนเล้ียงสตัว ์มีดาวดวงแกว้ 
 กลุ่มดาวสารถี มีดาวคาเพลลา 
 กลุ่มดาวกระดูกงูเรือ มีดาวคาโนปัส 
 กลุ่มดาวคนแบกงู มีสุริยวิถีผา่นระหว่างกลุ่มดาวแมงป่องและกลุ่มดาวคนยิงธนู 
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กลุ่มดาวจกัรราศี เป็นกลุ่มดาวท่ีเป็นฉากเบ้ืองหลงัซ่ึงดาวเคราะห์โบราณผา่น เป็นตน้ก าเนิดของช่ือเดือนใน
ภาษาไทย โดยเรียงล าดบัจากตะวนัตกไปตะวนัออกตามล าดบัของช่ือเดือนซ่ึงเป็นทิศทางการโคจรของโลกรอบ
ดวงอาทิตย ์ในยคุปัจจุบนัต าแหน่งดวงอาทิตยป์ระมาณวนัท่ี 21 ของเดือนใดเดือนหน่ึง คือ ต าแหน่งดวงอาทิตย์
ก าลงัเขา้สู่กลุ่มดาวตน้ก าเนิดเดือนนั้นๆ เช่น วนัท่ี 21 มิถุนายน ดวงอาทิตยก์ าลงัเขา้สู่กลุ่มดาวมิถุน (คนคู่) ซ่ึงเป็น
ท่ีมาของเดือนมิถุนายน (มิถุน = คนคู่ อายน แปลว่า มาถึงหรือมาแลว้ มิถุนายนจึงแปลว่า มาถึงกลุ่มดาวคนคู่แลว้) 
กลุ่มดาวจกัรราศีแต่ละกลุ่มมีความโดดเด่นแตกต่างกนั กลุ่มดาวเด่นๆ คือ กลุ่มดาวววั เพราะมีดาวตาววัและดาว
ลูกไก่อยูใ่นกลุ่มน้ี กลุ่มดาวคนคู่ มีดาวคาสเตอร์และดาวพอลลกัซ์ กลุ่มดาวสิงโต มีดาวหวัใจสิงห์เป็นดาวดวงเด่น
ในกลุ่มและสุริยวิถีผา่นใกลด้าวดวงน้ี กลุ่มดาวผูห้ญิงสาว มีดาวรวงขา้วเป็นดาวเด่น กลุ่มดาวแมงป่อง มีดาว
ปาริชาตสีแดง อยูก่ลางตวัแมงป่อง และมีดาวฤกษอ์ยา่งนอ้ย 15 ดวงท่ีเรียงเป็นรูปแมงป่องอยา่งชดัเจนมาก ส่วน
กลุ่มดาวอ่ืนประกอบดว้ยดาวริบหร่ีแต่มีเส้นทางข้ึน – ตก ท่ีไม่เปล่ียนแปลง เช่นกลุ่มดาวสิงโตและกลุ่มดาวแกะ                       
มีเส้นทางข้ึน – ตกแบบเดียวกนั คือข้ึนทางตะวนัออกเฉียงไปทางเหนือเลก็นอ้ยและตกไปทางตะวนัตกเฉียงไปทาง
เหนือเลก็นอ้ย ผา่นเมริเดียนเกือบเหนือศีรษะ กลุ่มดาวววัและกลุ่มดาวปูข้ึนทางตะวนัออกเฉียงไปทางเหนือมากกว่า 
กลุ่มดาวสิงโต และกลุ่มดาวคนคู่ข้ึนทางตะวนัออกเฉียงไปทางเหนือมากกว่ากลุ่มดาวอ่ืนๆ ท าให้วนัท่ี 21 มิถุนายน 
เป็นวนัท่ีกลางวนัยาวนานท่ีสุดเพราะดวงอาทิตยอ์ยูใ่นกลุ่มดาวคนคู่  ส่วนกลุ่มดาวจกัรราศีท่ีอยูใ่ตเ้ส้นศูนยสู์ตรฟ้า
มากท่ีสุด คือกลุ่มดาวแมงป่อง ซ่ึงข้ึนแบบตวัแมงป่องตั้งตรงกบัขอบฟ้าทางตะวนัออกเฉียงใต ้เม่ือผา่นเมริเดียน
ล าตวัแมงป่องจะเฉียงไปทางขวามือเป็นมุม 45 กบัขอบฟ้าจึงเป็นต าแหน่งเด่นชดัของกลุ่มดาวแมงป่องทางทิศใต ้
และแมงป่องจะลบัขอบฟ้าแบบตะแคงทางตะวนัตกเฉียงใต ้ดวงอาทิตยผ์า่นกลุ่มดาวแมงป่องระหว่าง 24 
พฤศจิกายน ถึง 1 ธนัวาคม สุริยวิถีผา่นกลุ่มดาวคนแบกงูก่อนท่ีจะเขา้สู่กลุ่มดาวคนยิงธนู ดงันั้นใน 1 ปีดวงอาทิตย์
จึงปรากฏผา่นกลุ่มดาว 13 กลุ่ม ในวนัท่ี 22 ธนัวาคมดวงอาทิตยอ์ยูใ่นกลุ่มดาวคนยิงธนูและเป็นวนัท่ีกลางวนัสั้น
ท่ีสุดของปี กลุ่มดาวจกัรราศีท่ีข้ึนทางตะวนัออกเฉียงไปทางใตเ้ท่ากนัคือกลุ่มดาวคนัชัง่ กลุ่มดาวมกรและกลุ่มดาว
คนแบกหมอ้น ้า 
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กลุ่มดาวจกัรราศีท่ีเส้นศูนยสู์ตรฟ้าผา่นคือ กลุ่มดาวปลาและกลุ่มดาวผูห้ญิงสาว ทั้งน้ีเพราะดวงอาทิตยใ์นวนัท่ี 21 
มีนาคม อยูใ่นกลุ่มดาวปลา และดวงอาทิตยใ์นวนัท่ี 23 กนัยายนอยูใ่นกลุ่มดาวผูห้ญิงสาว กลุ่มดาวปลาและกลุ่มดาว
ผูห้ญิงสาวจึงข้ึนตรงจุดทิศตะวนัออก และตกตรงจุดทิศตะวนัตก 

 

กลุ่มดาวจักรราศีเม่ือมองจากเหนือระนาบสุริยวิถี 
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กลุ่มดาวนายพรานและสามเหล่ียมฤดูหนาวขณะผ่านเมริเดียน กลุ่มดาวนายพรานเป็นกลุ่มดาวฤดูหนาวเพราะเห็นตลอดท้ัง
คืนในฤดูหนาว ในประเทศไทยขณะผ่านเมริเดียน ศีรษะของนายพรานจะอยู่ไปทางทิศใต้ของจุดเหนือศีรษะเพียง 5 องศา 
ขณะน้ันสามเหล่ียมฤดูหนาวซ่ึงเป็นสามเหล่ียมด้านเท่ายาวด้านละ 22 องศาอยู่ถัดไปทางทิศตะวันออกของนายพราน 
สามเหล่ียมฤดูหนาวประกอบด้วยซีรีอัส (ดาวดวงสว่างท่ีสุดและอยู่ต  า่สุด) ดาวโปรซิออน (ดวงสว่างท่ีอยู่ซ้ายมือ) และดาว
เบทเทลจุส (ดาวสว่างสีแดงตรงรักแร้นายพราน) กลุ่มดาวนายพรานขึน้แบบตะแคงโดยดาวตรงเขม็ขัดนายพรานดวงเหนือ
สุดขึน้ตรงจุดทิศตะวันออก และตกแบบตะแคงโดยดาวตรงเขม็ขัดนายพรานดวงเหนือสุดตกตรงทิศตะวันตกพอดี ดาวดวง
นีจึ้งอยู่บนท้องฟ้านาน 12 ช่ัวโมง เพราะอยู่บนเส้นศูนย์สูตรฟ้า 

 

กลุ่มดาวแมงป่องก าลังขึน้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้โดยเส้นท่ีลากจากหัวไปยงัหางตั้งได้ฉากกับขอบฟ้า ดาวท่ีสว่างท่ีสุดคือ 
ดาวปาริชาตซ่ึงอยู่กลางตัวแมงป่อง 
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สามเหล่ียมหน้าร้อนประกอบด้วยดาววีกา (Vega) ดาวหางหงส์ (Deneb) และดาวตานกอินทรี (Altair) สามเหล่ียมหน้าร้อน

ขึน้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

                  กลุ่มดาวแมงป่องข้ึนทางตะวนัออกเฉียงใตแ้บบตั้งตรง และตกแบบตะแคงทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ขณะ
ผา่นเมริเดียนล าตวัแมงป่องจะเอียง 45 กบัขอบฟ้า โดยหวัเอียงไปทางขวา หางเฉียงไปทางซ้าย ตวัแมงป่องอยูสู่ง
เหนือขอบฟ้าทิศใตป้ระมาณ 45 จึงเห็นแมงป่องเด่นชดัมากในประเทศไทย และดาวท่ีสว่างท่ีสุดในกลุ่มดาวแมง
ป่องคือ ดาวฤกษสี์แดงช่ือดาวปาริชาต (Antares) กลุ่มดาวแมงป่องเป็นกลุ่มดาวฤดูร้อนเพราะเห็นอยูบ่นฟ้านาน
ท่ีสุดในฤดูร้อน ของซีกโลกเหนือ (เดือนมิถุนายน) ส่วนสามเหล่ียมฤดูร้อนอยูท่างทิศเหนือ เป็นรูปสามเหล่ียมหนา้
จัว่ท่ีมีความสูงมากกว่าความสูงของสามเหล่ียมฤดูหนาว ดาวท่ีอยูด่า้นฐานของสามเหล่ียมคือ ดาววีกา (Vega) ใน
กลุ่มดาวพิณ และดาวหางหงส์ (Deneb) ในกลุ่มดาวหงส์ ส่วนดาวตรงมุมยอดของสามเหล่ียมคือ ดาวตานกอินทรี 
(Altair) ในกลุ่มดาวนกอินทรี 
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กลุ่มดาวหมีใหญ่อยู่ตรงข้ามกลุ่มดาวแคสสิโอเปีย ขณะอยู่ใกล้ขอบฟ้า 

          แสดงกลุ่มดาวหมีใหญ่ก าลงัตกและกลุ่มดาวแคสสิโอเปียก าลงัข้ึน ดาว 7 ดวงในกลุ่มดาวหมีใหญ่เรียกว่าดาว
เรียงเด่น คนไทยเรียกดาวจระเข ้สมยัโบราณคนจีนเรียกดาวน้ีว่า ดาวกระบวยใหญ่ (Big Dipper) ส่วนดาว 5 ดวง
เรียงเป็นรูปตวั M ตะแคง ในกลุ่มดาวแคสสิโอเปีย ไทยเราเรียกว่า ดาวคา้งคาว เส้นท่ีต่อระหว่างดาวดวงท่ี 5 ในดาว
จระเข ้และดาวดวงท่ี 3 ในดาวคา้งคาว ผา่นดาวเหนือพอดี กลุ่มดาวทั้งสองจึงอยูต่รงกนัขา้มโดยมีดาวเหนืออยูก่ลาง 
                                                                 

8.  เคร่ืองช่วยให้ดูดาวเป็น 
 ทอ้งฟ้าจ าลอง 
 แผนท่ีดาว 
 ทรงกลมดาว 
 โปรแกรมดูดาวต่างๆ เช่น โปรแกรม Stellarium และ โปรแกรม Starry Night 
 หนงัสือดาราศาสตร์ เช่น การดูดาวขั้นตน้โดยผูเ้ขียน 
 วารสารทางช้างเผอืกของสมาคมดาราศาสตร์ไทย 
 วารสาร Sky and Telescope ของสหรัฐอเมริกา 
 วารสาร Astronomy ของสหรัฐอเมริกา 

 
9.  ความสวยงามของธรรมชาติท่ีอยูบ่นทอ้งฟ้า 

          นอกเหนือจากส่ิงท่ีมองเห็นดว้ยตาเปล่าดงักล่าว แลว้ยงัมีส่ิงสวยงามซ่ึงดูลึกลบัมหศัจรรยอี์ก
มากมาย ส่วนใหญ่มองไม่เห็นดว้ยตาเปล่า ตอ้งใชก้ลอ้งโทรทรรศน์ช่วยในการบนัทึกภาพส่ิงเหล่าน้ี 
เช่น แหล่งก าเนิดดาวฤกษห์รือซากท่ีเหลืออยูจ่ากการจบชีวิตของดาวฤกษ ์ท่ีเรียกว่า เนบิวลา เมืองของ
ดาวฤกษท่ี์เรียกว่า กาแลก็ซี และภาพกาแลก็ซีจ านวนมากท่ีอยูไ่กลท่ีสุด ซ่ึงกลอ้งโทรทรรศน์อวกาศ
ฮบัเบิลบนัทึกไวจ้ากห้วงอากาศลึก 
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ดาวฤกษ์ก าลังก่อก าเนิดขึน้จากเนบิวลาสว่างใหญ่ (M42 หรือ NGC 1976) ในกลุ่มดาวนายพราน เป็นเนบิวลา
ท่ีพอมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะมีโชติมาตร 4 กว้าง 1 16’ M42 อยู่บริเวณดาบท่ีห้อยจากเขม็ขัดของ
นายพราน 

 

เนบิวลาปู เป็นซากท่ีเหลือจากการระเบิดของดาวฤกษ์ หรือซูเปอร์โนว่าเม่ือ ค.ศ. 1054 ในกลุ่มดาววัว อยู่ห่างจากโลก 6,500 
ปีแสง มีรัศมี 11 ปีแสง ขยายตัวด้วยอัตราเร็ว 1600 กิโลเมตรต่อวินาที เป็นส่วนหน่ึงของแขนด้านกลุ่มดาวเพอร์ซิอัสของ
กาแลก็ซีทางช้างเผือก ท่ีศูนย์กลางมีดาวนิวตรอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28-30 กิโลเมตร หมนุด้วยอัตรา 30.2 รอบต่อ
วินาที เนบิวลาปู คือ M1 ในสารบบของเมสสิเยร์และมีโชติมาตร 8.4 
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เนบิวลาตาแมว เป็นเนบิวลาท่ีเหลืออยู่จากการจบชีวิตของดาวฤกษ์ขนาดดวงอาทิตย์ เรียกว่าเนบิวลาดาวเคราะห์ อยู่ในกลุ่ม
ดาวมงักร อยู่ห่างโลก 3,000 ปีแสง มีโชติมาตรปรากฏ 9.88 

 

กาแลก็ซีหรือดาราจักร เป็นระบบดาวฤกษ์ท่ีใหญ่มาก ประกอบด้วยดาวฤกษ์จ านวนแสนล้านดวงท่ีอยู่ห่างศูนย์กลางของ
ระบบต่างๆ กัน  ท่ีศูนย์กลางมีหลุมด ามวลยวดยิ่ง ท าหน้าท่ีดึงดาวฤกษ์เหล่านีไ้ว้ด้วยแรงโน้มถ่วง ท าให้ดาวฤกษ์เคล่ือนรอบ
ศูนย์กลาง ด้วยความเร็วท่ีไม่เท่ากัน  รูปร่างของแต่ละกาแลก็ซีจะแตกต่างกัน  ส่วนมากจะเป็นรูปกังหัน มีขนาดใหญ่มาก 
เช่น กาแลก็ซีทางช้างเผือกหรือกาแลก็ซีของเรา  มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100,000 ปีแสง  ดวงอาทิตย์อยู่ท่ีขอบนอก
หรือแขนด้านกลุ่มดาวนายพราน โดยอยู่ห่างศูนย์กลางประมาณ 30,000 ปีแสง ดวงอาทิตย์จึงพาบริวารเคล่ือนท่ีไปในอวกาศ
ด้วยความเร็วสูง โดยจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 220 ล้านปี  จึงวนรอบศูนย์กลางได้ 1 รอบ  แต่ละกาแลก็ซีอยู่ห่างกันมาก และมกั
อยู่เป็นกระจุก  ภาพข้างบน คือ กาแลก็ซีแอนโดรเมดา อยู่ห่างกาแลก็ซีของเรา 2.4 ล้านปีแสง 
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กาแลก็ซีหลายกาแลก็ซีปรากฏอยู่ใกล้ๆ กัน 

 

 

ภาพถ่ายกาแลก็ซีจ านวนมากจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล เป็นภาพท่ีได้จากการเลง็กล้องโทรทรรศน์ไปยงัจุดเลก็ๆ
จุดหน่ึงในกลุ่มดาวหมีใหญ่ กาแลก็ซีท่ีไกลท่ีสุดท่ีกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลบันทึกได้ อยู่ไกลไม่น้อยกว่า 13,000 ล้าน
ปีแสง 
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10.  ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัเอกภพ และปัญหาในปัจจุบนั 

            เอกภพประกอบดว้ยกาแลก็ซีทั้งปวง และท่ีว่างระหว่างกาแลก็ซี เอกภพในปัจจุบนัและแรกเกิดเม่ือ 13,700 
ลา้นปีมาแลว้ แตกต่างกนัมาก เพราะเม่ือแรกเกิดเอกภพเป็นพลงังานท่ีมีค่าสูงยิ่ง อุณหภูมิสูงอนนัตแ์ละมีขนาดเลก็
มาก จุดเร่ิมตน้ของเอกภพท่ีเรียกว่าบิกแบงนั้น สสารท่ีเกิดข้ึนคร้ังแรกเป็นอนุภาคพลงังานสูงหลายชนิด เช่น
อิเลก็ตรอน ควาร์ก นิวทริโน พร้อมปฏิอนุภาค เม่ืออุณหภูมิลดลงจนถึงระดบัหน่ึงจึงเกิดโปรตอนหรือ นิวเคลียส
ของไฮโดรเจน และนิวตรอน จากการรวมตวักนัของควาร์กดว้ยแรงนิวเคลียร์อยา่งแรง ต่อมาโปรตรอนและ
นิวตรอนจึงหลอมรวมกนัเป็นนิวเคลียสของฮีเลียม คร้ันเม่ืออุณหภูมิลดต ่าลงเป็นประมาณ 10,000 เคลวิน หลงั       
บิกแบง 300,000 ปี จึงเกิดอะตอมแรกข้ึนมาในเอกภพ เพราะท่ีอุณหภูมิดงักล่าวอิเลก็ตรอนเคล่ือนท่ีชา้ลงพอท่ี
โปรตรอนและนิวเคลียสของฮีเลียมจะดึงอิเลก็ตรอนมาโคจรรอบไดด้ว้ยแรงแม่เหลก็ไฟฟ้า กลายเป็นอะตอมของ
ไฮโดรเจน และอะตอมของฮีเลียม ส่วนใหญ่เป็นไฮโดรเจนซ่ึงเป็นธาตุหลกัของการก่อก าเนิดเป็นดาวฤกษภ์ายใน
กาแลก็ซี กาแลก็ซีต่างๆเกิดหลงับิกแบงประมาณ 1000 ลา้น – 2000ลา้นปี และเร่ิมเคล่ือนท่ีห่างออกจากกนัท าให้
เอกภพมีขนาดใหญ่ข้ึน ผูพิ้สูจน์ว่าเอกภพขยายตวัคือ เอด็วิน พี ฮบัเบิล ซ่ึงพบว่ากาแลก็ซียิ่งอยูไ่กลยิ่งเคล่ือนท่ีหนี
ห่างดว้ยความเร็วท่ีมากกว่า และนกัวิทยาศาสตร์ผูค้น้พบหลกัฐานท่ีแสดงว่าอุณหภูมิของเอกภพลดลงเป็น 2.73 เคล
วิน คือ อาร์โน เพนเซียส และ รอเบิร์ต วิลสนั ทั้งการขยายตวัของเอกภพและอุณหภูมิท่ีลดต ่าลงเป็นขอ้สนบัสนุน
ทฤษฎีบิกแบงไดเ้ป็นอยา่งดี แต่กาแลก็ซีตลอดทั้งส่ิงท่ีสมัผสัไดใ้นปัจจุบนัมีเพียงร้อยละ 4 ท่ีเหลือ ร้อยละ 22 เป็น
สสารมืด (Dark Matter) และร้อยละ 74 เป็นพลงังานมืด (Dark energy) สสารมืดส่วนหน่ึงอยูบ่ริเวณรอบนอกหรือ
ฮาโลของกาแลก็ซีจึงเรียกว่าแมกโฮ (MACHO : Massive Astrophysical Compact Halo Objects) สสารมืดอาจเป็น
หลุมด าหรือดาวท่ีไม่ส่องแสง นอกจากน้ีสสารมืดอาจเป็นอนุภาคท่ีมีมวลมากแต่ท าปฏิกิริยากบัสสารอ่ืนอยา่ง
อ่อนๆ ดงัเช่นนิวทริโนท่ีทะลุทะลวงโลกได ้นกัดาราศาสตร์เรียกสสารมืดท่ีเป็นอนุภาคมวลมากน้ีว่า วิมพ ์(WIMP : 
Weakly Interactive Massive Particles)  

            พลงังานมืด เป็นพลงัผลกัท่ีท าให้เอกภพขยายตวัจึงเป็นแรงตา้นแรงโนม้ถ่วง เอกภพยิ่งขยายตวัยิ่งมีพลงังาน
มืดมาก การคน้พบว่าเอกภพขยายตวัดว้ยความเร่ง ท าให้เกิดท่ีว่างมากข้ึนอยา่งมหาศาลในเอกภพ 

             นกัวิทยาศาสตร์ก าลงัแสวงหาค าตอบว่า สสารมืดและพลงังานมืดเป็นอะไรโดยอาศยัเทคโนโลยีอวกาศ 
ปัจจุบนันกัดาราศาสตร์รู้จกัสสารในเอกภพเพียงร้อยละ 4 ส่วนท่ีเหลือยงัไม่รู้จกัจึงเรียกว่า สสารมืดและพลงังานมืด 
น่ีคือปัญหาของเอกภพในเวลาน้ี 

             แต่ปัญหาเร่ืองน้ีไม่น่ากระทบกระเทือนเก่ียวกบัความสวยงาม ความมีเสน่ห์ของทองฟ้ายามค ่าคืน การ
คุน้เคยกบัดวงดาวบนทอ้งฟ้ายงัมีประโยชน์ทุกยคุทุกสมยั จึงหวงัว่าการดูดาวให้เป็นจะน าความสุขมาสู่ท่านบา้ง 

 

 

 


