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คุณผูอ่้านที่ไม่ไดเ้ช่ียวชาญเร่ืองดาราศาสตร์ เคยสงสยักนัไหมวา่นกัดาราศาสตร์รู้ไดอ้ยา่งไรวา่โลกของเรามี
ขนาดเท่าไร ดวงอาทิตยอ์ยูห่่างจากโลกเท่าไร หรือแมก้ระทัง่สามารถบอกไดด้ว้ยวา่ดวงดาวที่อยูไ่กลแสน
ไกลมองเห็นเป็นเพยีงจุดสวา่งนั้นอยูห่่างจากโลกของเราเท่าไร  พวกเขาใชอ้ะไรวดั (ที่แน่ ๆ คงไม่ไดใ้ชไ้ม้
เมตร หรือสายวดั)  และพวกเราอีกหลาย ๆ คนก็คงเคยสบัสนกบัค าวา่ “ปีแสง” วา่ตกลงมนัคือความเร็ว 
อตัราเร็ว หรือระยะทาง หรืออะไรกนัแน่ และมีค่าเท่าไร? แมจ้ะฟังดูเป็นค าถามง่าย ๆ แต่ก็คงตอ้งใชเ้วลาคิด
หาค าตอบอยูเ่หมือนกนั 
 
1. ปัญหาในการใช้หน่วยกิโลเมตร 

หน่วยกิโลเมตร (kilometer ต่อยอ่ km) หรือในบางประเทศนิยมใชห้น่วยไมล ์ (mile ตวัยอ่ mi)  เป็นหน่วยที่
ใชว้ดัระยะทางไกล ๆ เช่น ระหวา่งประเทศ  เมือง หรือ สถานที่ ต่าง ๆ  และยงัเป็นหน่วย ที่ใช้วดัระยะทาง
เฉล่ียระหวา่งโลกกบัดวงอาทิตยซ่ึ์งมีค่าประมาณ 150,000,000 กิโลเมตร (หน่ึงร้อยหา้สิบลา้นกิโลเมตร )  ได้
ดว้ย  แต่ดวงดาวอ่ืน ๆ ที่อยูไ่กลออกไปจากโลกมากกวา่ดวงอาทิตยก์ารใชห้น่วยกิโลเมตรเพือ่บอกระยะทาง
ระหวา่งโลกกบัดวงดาวต่าง ๆ นั้นแมว้า่จะใชไ้ดแ้ต่ก็ไม่เหมาะสม  ตวัอยา่งเช่น  ดาว “พร็อกซิมา เซนทอรี ” 
(Proxima Centauri) ซ่ึงเป็นดาวฤกษท์ี่อยูใ่กลร้ะบบสุริยะของเรามากที่สุด อยูห่่างจากโลก 
41,512,200,000,000 กิโลเมตร  จะเห็นไดว้า่ตอ้งเขียนตวัเลขยาวเหยยีดหากเราใชห้น่วยกิโลเมตร  ดงันั้นเพือ่
แกปั้ญหาน้ี  นกัวทิยาศาสตร์จึงน าหน่วย “ปีแสง ” มาใชใ้นการบอกระยะทางที่อยูไ่กลมาก ๆ แทน                      
แลว้ปีแสงคืออะไร? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1.1 ดาว “พร็อกซิมา เซนทอรี” (Proxima Centauri)   เครดิต: NASA/ESA 

  ที่มา:  http://www.space.com/23475-proxima-centauri-hubble-telescope-photo.html 
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2. ปีแสง คอือะไร 

ปีแสง (light year ตวัยอ่ ly) คือ ระยะทางที่แสงเดินทางในหน่ึงปี  ซ่ึงมีวธีิคิดดงัน้ีคือ  เน่ืองจากแสงมี
อตัราเร็วในการเคล่ือนที่ในสุญญากาศประมาณ  3108 เมตร/วนิาที  ดงันั้นเราจะสามารถค านวณไดว้า่ ใน 1 
ปี แสงจะเคล่ือนที่ (หรือเดินทาง) ไดเ้ป็นระยะทางเท่าไร โดยการเทียบสดัส่วน (บางคนเรียกวา่ เทียบ
บญัญตัิไตรยางค)์ วา่ 1 วนิาที แสงเดินทางได ้3108 เมตร ดงันั้น ใน 1 ปี (มีก่ีวนิาที หาใหไ้ดก่้อน) แสงจะ
เดินทางไดก่ี้เมตร   
 
เน่ืองจาก 60 วนิาที เป็น 1 นาที  60 นาที เป็น 1 ชัว่โมง  24 ชัว่โมง เป็น 1 วนั  365 วนั เป็น 1 ปี 
ดงันั้น ใน 1 ปี มีก่ีวนิาที ค  านวณไดด้งัน้ี: 
 1 นาที มี 60 วนิาที 
 1 ชัว่โมง จึงมี  60 วนิาที60 นาที  =  3,600 วนิาที 
 1 วนั จึงมี  3,600 วนิาที24 ชัว่โมง  =  86,400 วนิาที 
 1 ปี จึงมี 86,400 วนิาที365 วนั   =  31,536,000 วนิาที  
 
ดงันั้น  ใน 1 ปีแสง คิดเป็นระยะทางเท่าใด ค  านวณไดด้งัน้ี: 
ค านวณโดยการเทียบสดัส่วน 
 1 วนิาที    แสงเดินทางได ้   3108 เมตร 
        31,536,000 วนิาที  แสงจึงเดินทางได ้  3108 เมตร  31,536,000 วนิาที 
      =   9,460,800,000,000,000  เมตร 
      =   9,460,800,000,000  กิโลเมตร  
      =   9.46081012 กิโลเมตร 
  1 ปีแสง เท่ากบั 9.46081012 กิโลเมตร   
 
 
 
 
จะเห็นไดว้า่เม่ือเราเขียนบอกระยะทางในหน่วยปีแสงจะใชพ้ื้นที่นอ้ยกวา่การเขียนในหน่วยกิโลเมตรมาก 
ดว้ยเหตุน้ี นกัวทิยาศาสตร์จึงมกับอกระยะทางจากโลกถึงดวงดาวต่าง ๆ ในหน่วยปีแสงมากกวา่หน่วย
กิโลเมตร นอกจากน้ียงัใหค้วามรู้สึกไดว้า่แสงจากดาวเดินทางเป็นปีกวา่จะมาถึงโลก 
 
3. วิธีวัดระยะทางแบบโดยตรงกับโดยอ้อม 
การวดัระยะทางสามารถท าไดท้ั้งโดยตรงและโดยออ้ม  ซ่ึงเราคุน้เคยกบัการวดัระยะทางแบบโดยตรงอยู่
แลว้ คือ ใชเ้คร่ืองมือวดัต่าง ๆ วดัระยะทางจากจุดหน่ึงถึงอีกจุดหน่ึงที่ตอ้งการทราบ   ส่วนวธีิวดัระยะทาง

 ค าถามชวนคดิ:  ระยะทางจากโลกถึงดาวพร็อกซิมา เซนทอรี ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 41,512,200,000,000 
กิโลเมตร  คิดเป็นระยะทางก่ีปีแสง 
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โดยออ้มนั้นเราไม่จ าเป็นตอ้งน าเคร่ืองมือวดัไปวดัระยะทาง แต่เราจะใชห้ลกัการของสามเหล่ียมในการหา
ระยะทางแทน ซ่ึงท าไดด้งัน้ี 

วสัดุ-อุปกรณ์ 
1. คร่ึงวงกลมวดัมุม (หรือไมโ้ปรแทรกเตอร์) 
2. ไมเ้มตร 
3. กระดาษการ์ด 3 แผน่ 
4. ปากกาเคมี 
5. เทปกาวใส 
6. โตะ๊ 

วธีิท า 
1. วางโตะ๊ไวใ้กลก้บัผนงัหอ้ง โดยใหด้า้นยาวของโตะ๊ขนานไปกบัผนงัหอ้ง  น ากระดาษการ์ด 2 

แผน่ วางบนโตะ๊โดยใหข้อบนอกของกระดาษอยูห่่างกนั 100 เซนติเมตร แลว้ยดึกระดาษการ์ด
ทั้งสองใหติ้ดกบัโตะ๊ดว้ยเทปกาวใส  

2. ใชป้ากกาเคมีเขียนเคร่ืองหมายกากบาทขนาดใหญ่บนกระดาษการ์ดอีกแผน่ แลว้น ากระดาษน้ี
ไปติดที่ผนงัหอ้งใหสู้งระดบัเดียวกบัหนา้โตะ๊ (ดู ภาพ 3.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3.1  วธีิวดัระยะทางแบบโดยออ้ม 
 

3. น าคร่ึงวงกลมวดัมุมวางบนกระดาษการ์ดโดยใหจุ้ดกลางของคร่ึงวงกลมอยูต่รงมุมกระดาษ
การ์ดพอดี  ใหผู้ส้งัเกตมองจุด X โดยดวงตาอยูร่ะดบัเดียวกบัหนา้โตะ๊ โดยเร่ิมมองจากที่ละฝ่ัง 
(อาจเร่ิมจากฝ่ังกระดาษการ์ด 1)  ใชไ้มบ้รรทดัเล็งระยะไปที่จุด X  แลว้ใหเ้พือ่นช่วยอ่านค่ามุม
ที่เกิดจากเสน้ฐานกบัมุมที่ไมบ้รรทดัเล็งไปที่จุด X ที่วดัไดจ้ากคร่ึงวงกลม บนัทึกค่าไว ้

ผนังหอ้ง 

 

100 ซม. 
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กระดาษการด์ 1 กระดาษการด์ 2 

ครึง่วงกลม 

ไมบ้รรทดัใชเ้ล็ง 

กระดาษการด์ 3 
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4. ท าเช่นเดียวกบัขอ้ 3. แต่เปล่ียนเป็นมองจุด X จากต าแหน่งกระดาษการ์ด 2  ท าการวดัมุม แลว้
บนัทึกค่าไว ้

5. ค านวณหาระยะทางระหวา่งจุดก่ึงกลางของเสน้ฐานกบัจุด X   โดยวาดสามเหล่ียมที่ไดจ้ากการ
วดัเป็นสามเหล่ียมยอ่ส่วนลงในกระดาษทด (อาจก าหนดให ้10 ซม. ในกระดาษทดของเรา
เท่ากบั 100 ซม. ในของจริง) น าคร่ึงวงกลมมาวาดมุมใหเ้ท่ากบัที่วดัไดล้งที่ปลายเสน้ฐานใน
กระดาษทด แลว้ลากเสน้ต่อทั้งสองดา้นใหบ้รรจบกนัจนเกิดเป็นสามเหล่ียม ที่จุดปลายของ
สามเหล่ียมคือต าแหน่งของ X   แลว้วดัระยะทางตั้งแต่จุด X น้ีจนถึงจุดก่ึงกลางของเสน้ฐาน 
บนัทึกค่าไว ้ และค านวณกลบัไปเป็นระยะทางจริงของจุด X กบัจุดก่ึงกลางที่ท  าการทดลองบน
โตะ๊  โดยการน า 10 ไปคูณกบัระยะทางที่วดัไดใ้นสามเหล่ียมภาพ 3.2  หรือค านวณส่วนสูง
ของสามเหล่ียมจาก  ความสูง = 5 tan เซนติเมตร 
 

 
 
 
 

ภาพ 3.2  วธีิหาระยะทางในกระดาษทด 
 

6. ทดลองวดัระยะทางจริงจากจุด X บนผนงัหอ้งมาถึงจุดก่ึงกลางของเสน้ฐานที่วาดไวบ้นโตะ๊  
เทียบกบัระยะทางที่ไดจ้ากการค านวณวา่ใกลเ้คียงกนัหรือไม่ (ควรไดค้่าใกลเ้คียงกนั) 

 
4. วิธีวัดระยะทางจากโลกถึงดวงดาว 
เราสามารถใชห้ลกัการของสามเหล่ียมขา้งตน้ มาใชใ้นการหาระยะทางจากโลกถึงดวงดาวได ้นัน่คือ 
ลากเสน้ฐานและวดัมุมที่เกิดจากเสน้ฐานกบัเสน้ที่มองเห็นวตัถุ ดงัภาพ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.1 หลกัการสามเหล่ียมที่ประยกุตใ์ชใ้นการหาระยะทางจากโลกถึงดวงดาว 
 
 

เส้นฐาน 

วตัถุ 

ดวงตา 

เส้นท่ีมองเห็น
วตัถุ 

ใชไ้มบ้รรทดัวัดระยะทางโดยตรง 

10 ซม. 

 

 



5 
 

ส าหรับเสน้ฐานที่ยาวที่สุดที่อยูบ่นโลกมีค่า 12,742 กิโลเมตร (เสน้ผา่นศูนยก์ลางของโลกนัน่เอง)  
แต่เน่ืองจากระยะทางดงักล่าวมีค่านอ้ยมากแมว้า่เทียบกบัระยะทางจากโลกถึงดาวที่ใกลโ้ลกที่สุด ซ่ึง
หมายความวา่เสน้ฐานใด ๆ ก็ตามบนโลกนั้นสั้นมาก!!!  ดว้ยเหตุน้ี เสน้การมองเห็นดวงดาวเม่ือผูส้งัเกตอยูท่ี่
ต  าแหน่งต่าง ๆ กนับนโลกจึงเป็นเสน้ที่ขนานกนั ดงัภาพ 4.2 

 
 
 
 
 

 
ภาพ 4.2  ภาพวาดแสดงเสน้การมองเห็นสองเสน้จากโลกจะขนานกนั 

หมายเหตุ: ยกเวน้ดาวท่ีอยูใ่กล ้ไดแ้ก่ ดวงอาทิตย ์และดวงจนัทร์ เป็นตน้ 

 
ไม่วา่จะสร้างเสน้ฐานใด ๆ บนโลก เสน้การมองเห็นดวงดาวจากแต่ละดา้นของสามเหล่ียมก็เป็นเสน้ที่ยาว
และแคบมากเสมอ  และมุมที่ฐานของสามเหล่ียมแต่ละดา้นดูเหมือนจะเป็นมุมเกือบ 90  ดงันั้นในการหา
ระยะทางจากโลกถึงดวงดาว นกัดาราศาสตร์จึงใชก้ารถ่ายภาพและสร้างเสน้ฐานที่ยาวกวา่เสน้ฐานบนโลก
มาก ๆ ขึ้นมา 
 

นกัดาราศาสตร์ท าการบนัทึกเสน้การมองเห็นดวงดาวที่อยูใ่กลโ้ลกจากต าแหน่งหน่ึงบนโลก  จากนั้น เม่ือ
เวลาผา่นไป 6 เดือน จึงท าการสงัเกตดาวดวงเดิมอีกคร้ังจากต าแหน่งเดิมบนโลก  ท าไมตอ้ง 6 เดือน?  นัน่
เป็นเพราะโลกของเราจะโคจรไปอยูอี่กฝ่ังหน่ึงของดวงอาทิตยพ์อดีนัน่เอง 

ระยะทางเฉล่ียระหวา่งโลกกบัดวงอาทิตยมี์ค่าประมาณ 150 ลา้นกิโลเมตร นกัดาราศาสตร์จึงใชค้วามยาว
เสน้ฐานเป็นสองเท่าของระยะทางดงักล่าว หรือประมาณ 300 ลา้นกิโลเมตร นัน่เอง  ดว้ยเสน้ฐานที่ยาวมาก
ขนาดน้ีจึงท าใหน้กัดาราศาสตร์สามารถวดัมุมระหวา่งเสน้ฐานกบัเสน้การมองเห็นดาวได ้ (ดู ภาพ 4.3)  และ
จากนั้นนกัดาราศาสตร์ก็จะสามารถค านวณหาระยะทางจากโลกถึงดวงดาวต่อไปไดโ้ดยใชห้ลกัการของ
สามเหล่ียมน้ีเป็นพื้นฐาน  

 

 

 

 

 

 

 

โลก ดาว 

เส้นการมองเห็น 1 

เส้นการมองเห็น 2 

เส้นฐานท่ียาวท่ีสุดบนโลก 

เส้นประ หมายถึง 
แสงเดนิทางไกลมาก 
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ภาพ 4.3 ภาพวาดแสดงการวดัระยะทางจากโลกถึงดวงดาวโดยใชห้ลกัการสามเหล่ียมเป็นพื้นฐาน 
 
ระยะทางที่หาไดใ้นที่น้ีจะเป็นระยะทางจากดวงอาทิตย ์(ก่ึงกลางของเสน้ฐาน) ไปถึงดวงดาว แลว้ระยะทาง
จากโลกถึงดวงดาวจะหาอยา่งไร?    ในความเป็นจริงแลว้ระยะทางระหวา่งดวงดาวกบัดวงอาทิตยก์บั
ระยะทางระหวา่งดวงดาวดงักล่าวกบัโลกแทบไม่แตกต่างกนั เพราะในสเกลที่ใหญ่ระดบัเอกภพระยะทาง
จากดวงอาทิตยถึ์งโลก (150 ลา้นกิโลเมตร) ถือเป็นระยะทางที่สั้นมาก ดงันั้นสามเหล่ียมที่เกิดขึ้นดงัภาพ 4.3 
แทจ้ริงแลว้เป็นสามเหล่ียมที่แคบมาก โดยเสน้ฐานยาว 1 หน่วย ระยะของดวงดาวจะเป็นหลายแสนหลาย
ลา้นเท่าของฐาน จึงสรุปไดว้า่ระยะทางจากโลกถึงดวงดาวก็มีระยะทางเท่า ๆ กบัระยะทางจากดวงอาทิตยถึ์ง
ดาวดวงนั้นดว้ย  
................................................. .............................. .. 
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น่ารู้:  การหาระยะทางแบบโดยออ้มน้ี
อาศยัปรากฏการณ์แพรัลแลกซ์ 
(parallax) โดยนกัดาราศาสตร์หา
ระยะทางจากโลกถึงดวงดาวไดจ้ากมุม
แพรัลแลกซ์  (มุม p ในภาพ 4.3) ซ่ึงเป็น
คร่ึงหน่ึงของมุมในสามเหล่ียมใหญ่ 
(ผูท่ี้สนใจสามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้าก 
อินเทอร์เน็ตโดยใส่ค าคน้ว่า parallax) 

โลก โลก 

ดาว 

ดวงอาทติย ์

(6 เดอืนต่อมา) 

300,000,000 กโิลเมตร 

p 


