
กลุมดาวฤกษ 
คนเรามีความผูกพันธกับดวงดาวตาง ๆ บนทองฟามาตั้งแตสมัยโบราณเพราะคนเราใชชีวิตประจําวัน  
เกี่ยวของกับดวงดาว เชนตองใชดวงดาวบอกทิศในการเดินทางใชดวงดาวมาทํานายโชคชะตาคนใน  
สมัยกอนจะมีความรูเรื่องดาวมากรูจักช่ือของดวงดาวตาง ๆ ในทองฟาจนสามารถพรรณนาออกมาเปนกาพย  
กลอน เชน สุนทรภูจินตกวีเอกของไทยไดแตงกลอนไวเรื่องพระอภัยมณีตอนชมดาววา 
 
"ดูโนนแนะแมอรุณรัศมี  
ตรงมือช้ีดาวเตา นั่นดาวไถ  
โนนดาวธงอยูตรงหนาอาชาไนย  
ดาวลูกไกเคียงคูเปนหมูกัน  
องคอรุณทูลถามพระเจาปา  
ที่ตรงหนาดาวไถชื่อไรนั่น  
นางตอบวาดาวธงอยูตรงนั้น  
ที่เรียงกันเปนระนาวคือดาวโลง" 
 
สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงรูจักและมีความรูในเรื่องดวงดาวดีมาก พระองคไดทรงพระราช- นิพนธคํา
กลอนชมดาวไวในบทละครเรื่องอิเหนาตอนหนึ่งวา 
 
"โรหิณีสีสดบรสิุทธิ์ กัลปติกาสมมติดาวลูกไก 
ที่สามชวงเรียงเรียงเคียงกันไป เรียกดาวไถแตบุราณ" 
และอีกตอนหนึ่งวา 
 
"จระเขเหราปลาเตา ดาวสําเภาหัวทรงดาวหงสหาน 
ดาวเคราะหเห็นจําเพาะแตดาวอังคาร สีดาวหาวหาญกวาทุกเดือน 
ดาวฤกษหลายดวงมีความสวางเห็นไดชัดเจนอยูบนทองฟาในบริเวณใกลเคียงกัน ทําใหคนเราเกิดจินตนาการ
ออกเปนรูปของเทพเจา รูปสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุเครื่องใชตาง ๆ ตามความคิดคํานึงของกลุมชนแต  
ละเผาพันธุมาตั้งแตสมัยโบราณทําใหเกิดประโยชนในการหาทิศทาง บอกเวลา บอกฤดูกาล การกําหนดวัน  
นักขัตฤกษและสะดวกในการศึกษาวัตถุทองฟาที่โคจรแปลกปลอมเขามา เชน ดาวหาง ดาวเคราะหนอย  
อุกกาบาต 
ในปจจุบันนี้นักดาราศาสตรไดแบงดวงดาวบนทองฟาออกเปน 88 กลุมตามขอตกลงระหวางประเทศ กลุมดาวที่
คนเรารูจักกันดีและควรรูจักมีอยูหลายกลุม เชนกลุมดาวจระเข กลุมดาวเตาหรือกลุมดาว นายพราน กลุมดาว
คางคาว กลุมดาวในจักราศี เปนตน  
 
กลุมดาวจรเขหรือกลุมดาวหมีใหญ(Ursa major) 
กลุมดาวจระเขหรือกลุมดาวหมีใหญ ทางยุโรปเรียกกลุมดาวนี้วากระบวยใหญหรือ Big dipper แตกลุมประเทศ
ทางเหนือเรียกวา กลุมดาวหมีใหญ ประกอบดวยดาวฤกษใหญ 7 ดวงโดย 4 ดวงแรกเปน ตัวจระเขหรือตัวหมีสวน



อีก 3 ดวงที่เหลือเปนหาง ดาวจระเขจะเห็นในชวงตอนหัวค่ําของเดือนกุมภาพันธ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะ
อยูสูงจากขอบฟาทิศเหนือประมาณ45 องศา ตอนเที่ยงคืนและจะหาย ไปทางขอบฟาทิศตะวันตกเฉียงเหนือใน
เวลาใกลรุง 

 
ลักษณะการขึ้นและตกของกลุมดาวจระเขจะแตกตางกัน โดยขณะขึ้นจะเอาสวนหัวขึ้นมากอนและใน  
ขณะตกสวนหัวก็จะตกลงไปกอนเชนกัน กลุมดาวจระเขมีประโยชนสําหรับนํามาหาดาวเหนือไดโดยลากเสน 
ตรงจากดาวดวงที่ 2 ไปยังดาวดวงที่ 1 ดังรูป 61 แลวตอเลยออกไปประมาณ 5 เทาครึ่งของระยะระหวางดาว 1 
และดาว2 จะพบดาวเหนืออยูตรงหางของกลุมดาวหมีเล็กและเปนดาวที่สวางกวาดาวทุก ดวงในกลุมนี้ ดาวเหนือ
มีความสําคัญในการกําหนดทิศของการเดินทางในสมัยโบราณ 
 
กลุมดาวคางคาวหรือกลุมดาวแคสสิโอเปย(Cassiopia) 
กลุมดาวคางคาวหรือกลุมดาวแคสสิโอเปย เปนกลุมดาวที่มีดาวฤกษเรียงกันอยู 5 ดวงทางทิศเหนือ  
คลายตัว M เรียกวากลุมดาวแคสสิโอเปย ซึ่งตามนิยายกลาววาเปนราชินีของกษัตรยเซฟอุสชาวตะวันตก  
จะเห็นกลุมดาวแคสลิโอเปยเปนรูปผูหญิงนั่งเกาอี้ สวนคนไทยเรียกวา"กลุมดาวคางคาว"เปนกลุมดาวที่  
ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเวลาตกจะเห็นเปนรูปตัว W โดยจะตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 



 
 
กลุมดาวคางคาวอยูหางจากดาวเหนือเปนระยะทางปรากฏประมาณเทากับระยะหางระหวางกลุม  
ดาวจรเขกับดาวเหนือ แตกลุมดาวคางคาวและกลุมดาวจรเขอยูตรงกันขามคนละฟากฟา ดังนั้นในขณะ  
ที่กลุมดาวคางคาวขึ้นจะไมเห็นกลุมดาวจรเขและทํานองเดียวกันถากลุมดาวจรเขขึ้นก็จะมองไมเห็นกลุมดาว
คางคาวเชนเดียวกัน  
กลุมดาวคางคาวหรือกลุมดาวแคสลิโอเปยใชหาดาวเหนือไดเชนเดียวกัน โดยลากเสนแบงครึ่งมุม  
123 จากรูป 63 ใหยาวประมาณ 6 เทาของระยะระหวางดาว 1 และดาว 2 จะพบดาวเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุมดาวเตาหรือกลุมดาวนายพราน(Orion) 
 
 
 
 

 

 
 
กลุมดาวเตาหรือกลุมดาวนายพรานประกอบดวยดาวฤกษ7 ดวง เมื่อลากเสนตรงเชื่อมระหวาง  
ดาว 4 ดวงรอบนอกจะไดรูปสี่เหลี่ยม คนไทยจินตนาการเปนรูปเตา ภายในกรอบสี่เหลี่ยมจะมีดาว3  
ดวงเรียงกันเปนเสนตรง คนไทยสมัยโบราณจินตนาการเปนรูปไถจึงเรียกวา"กลุมดาวไถ" คันไถจะชี้  
ไปยังขาหลังของเตา ชาวกรีกโบราณจินตนาการทั้งดาวไถและดาวเตารวมกันเปนดาวนายพรานโดย 4  
ดวงแรกรอบนอกเปนสวนของรางกาย อีก3 ดวงที่เรียงกันเปนเสนตรงเปนเข็มขัดนายพราน กลุมดาว  
นายพรานจะเห็นชวงหัวค่ําทางทองฟาทิศตะวันออก โดยสวนที่เปนเข็มขัดนายพรานหรือดาวไถจะขึ้นตรง  
ทิศตะวันออกพอดีและจะตกลับขอบฟาตรงทิศตะวันตกพอดีดาวบนสุดในกลุมดาวไถจะปรากฎบนเสนศูนยสูตร  
ทองฟาพอดี สามารถใชเปนตัวบอกถึงการแบงครึ่งทองฟาได ดาวที่อยูเหนือศูนยสูตรทองฟาจะเปนดาว  
ที่อยูในทองฟาซีกเหนือ สวนดาวที่อยูใตศูนยสูตรจะเปนดาวที่อยูทองฟาซีกใต ทางดานตะวันออกเฉียงใต  
ของกลุมดาวนายพรานจะมีดาวดวงหนึ่งสุกสวางมากที่สุดในทองฟาอยูในกลุมดาวสุนัขใหญคือ ดาวซิริอุส  
(Sirius)สวนทางดานตะวันออกของกลุมดาวนายพรานจะเห็นดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งมีความสวางเห็นเดนชัด  



คือ ดาวโปรซิออน(Procyon) อยูในกลุมดาวสุนัขเล็ก ดาวฤกษที่สวางที่สุดในกลุมดาวนายพราน คือ ดาว  
ไรเจล(Rigel) ซึ่งเปนดาวที่อยูบริเวณขาหลังของเตานั่นเอง เมื่อลากเสนตรงระหวางดาวปเตลจุส  
(Betlegius)ซึ่งเปนดาวขาหนาดาวเตากับดาวโปรซิออนและดาวซิริอุสจะไดรูปสามเหลี่ยมและดาวเหลา  
นี้จะปรากฎใหเห็นในชวงหัวค่ําของฤดูหนาวประมาณเดือนธันวาคมจึงเรียกสามเหลี่ยมนี้วาสามเหลี่ยมหนา  
หนาว 
 
กลุมดาวจักรราศี 
เนื่องจากโลกโคจรไปรอบดวงอาทิตย ทําใหคนบนโลกเห็นดวงอาทิตยดวงจันทรและดาวเคราะห  
เคลื่อนที่ปรากฎผานกลุมดาวฤกษ12กลุม ซึ่งคนไทยเรียกวากลุมดาว12ราศี คนไทยในสมัยกอนได  
จินตนาการกลุมดาวฤกษเหลานี้เปนรูปรางตาง ๆ เชน รูปแกะ วัว คนคู ปลา ปู สิงโต คันช่ัง แมงปอง  
คนถือธนู หญิงพรหมจารี แพะทะเล คนแบกหมอน้ํา  
ราศี หมายถึง ชวงที่ดวงอาทิตยเคลื่อนที่ปรากฎบนเสนสุริยวิถี(Ecliptic) ในเวลาประมาณ  
1 เดือน กลุมดาวจักรราศีหมายถึงกลุมดาวทั้ง 12 กลุมที่ดวงอาทิตยเคลื่อนที่ปรากฎผานไป จึงนํามา  
กําหนดเดือนโดยแตละเดือนหมายถึงชวงที่ดวงอาทิตยเคลื่อนที่เขามาอยูในกลุมดาวนั้น ๆ หรือราศีนั้น เชน  
เดือนธันวาคม หมายถึง ดวงอาทิตยเขามาอยูในราศีธนู การใชดวงอาทิตยเปนหลักวาเขาใกลราศีใดก็นับ  
เปนเดอืน ๆ นั้นเรียกวา การนับเดือนทางสุริยคติ กลุมดาวจักรราศีมีช่ืออะไรบางนักเรียนศึกษาไดจาก  
คํากลอนตอไปนี้ 
 
"ราศีแกะ ราศีวัวและคนคู อีกทั้งปู สิงห นางงามอรามสม  
คันช่ัง แมงปอง ธนู ดูนาชม มกราคม โถวารี มีปลาเอย" 
 
ชื่อกลุมดาวฤกษตาง ๆ ในจักรราศีท้ัง 12 ราศี 

ช่ือภาษาลาติน  ภาษาไทย  รูป ดาวสวางที่สุดในกลุม  
1.CAPRICORNUS 
2.AQUARIUS  
3.PISCES  
4.ARIES  
5.TAURUS  
6.GEMINI  
7.CANCER  
8.LEO  
9.VIRGO  
10.LIBRAUS  
11.SCORPIUS  
12.SAGITTARIUS  

(แคพริคอรนัส)มกรฤกษ  
(อาควาริอัส) กุมราฤกษ  
(พิสซิส) มีนฤกษ  
(แอรีส) เมษฤกษ  
(ทอรัส) พฤษภฤกษ  
(เจมินี) มิถุนฤกษ  
แคนเซอร) กรกฎฤกษ  
(เลียวหรือลีโอ)สิงหฤกษ  
(เวอรโก) กันยฤกษ  
(ลิบรา) ตุลฤกษ  
(สคอรปอัส) พิจิกฤกษ  
(แซจิททาริอัส)ธนูฤกษ  

มังกร  
คนถือหมอน้ํา  
ปลา  
ลูกแพะ  
วัว  
คนคู  
ปู  
สิงโต  
สาวพรหมจารี  
คันช่ัง  
แมงปอง  
คนยิงธนู  

-  
-  
-  
-  
ALDEBARAN  
CASTOR,POLLUX  
-  
REGULUS  
SPICA  
-  
ANTARES  
-  

 



 
 
โลกโคจรรอบดวงอาทิตยจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกใชเวลา1ปจึงครบ 1 รอบ เราจะ  
เห็นดวงอาทิตยเคลื่อนที่ปรากฎผานกลุมดาวจักราศีจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกจนครบ12กลุม ใน  
เวลา12 เดือน หรือ1 ป สวนดวงจันทรและดาวเคราะหมีระนาบการโคจรคนละระนาบกับการโคจร  
ของโลกรอบดวงอาทิตย จึงเห็นดวงจันทรและดาวเคราะหปรากฎอยูใกล ๆ เสนสุริยวิถี  
แถบจักรราศี หมายถึง บริเวณทองฟาที่เรามองเห็นดวงอาทิตย ดวงจันทรและดาวเคราะหตาง ๆ  
เคลื่อนที่ผานกลุมดาวจักรราศี เรียกวา"แถบจักรราศี"เปนแถบรอบทรงกลมทองฟากวางประมาณ 17 องศา  
ยาวรอบทองฟาคิดเปนระยะทางเชิงมุม360องศา แถบจักรราศีเปนแถบรอบทรงกลมทองฟาโดยมีเสน  
ทางเดินปรากฎของดวงอาทิตยอยูกลางแถบและดวงอาทิตยจะเคลื่อนที่ปรากฎผานกลุมดาวจักรราศีเดือนละ  
1 กลุม 
 

 
จากรูป 67 สรุปไดวา  
ระนาบเสนสุริยวิถีเอียงทํามุม 23.5 องศากับระนาบเสนศูนยสูตรทองฟา เราจึงมองเห็นกลุมดาว  
จักรราศีปรากฎอยูบนทองฟาดานทิศเหนือและทิศใต โดยดานทิศเหนือจะมีดาวจักรราศี6กลุมคือกลุมดาว  
ปลา แกะ วัว คนคู ปูและสิงโต โดยมีกลุมดาวคนคูปรากฎอยูเหนือสุด สวนกลุมดาวจักรราศีที่ปรากฎอยู  



ทางใต 6 กลุม ไดแก กลุมดาวหญิงพรหมจารี คันช่ัง แมงปอง คนถือธนู แพะทะเลและกลุมดาวคนแบก  
หมอน้ําโดยมีกลุมดาวแมงปองอยูใตสุด 

 
การสังเกตดาวจักรราศีในคืนใดคืนหนึ่ง ทําไดโดยเริ่มสังเกตตรงตําแหนงที่ดวงอาทิตยกําลังลับ  
ขอบฟาจะเห็นกลุมดาวที่มีช่ือสัมพันธกับช่ือเดือนนั้น ดาวกลุมนี้จะขึ้นและตกพรอมกับดวงอาทิตยจึงเห็นเพียง  
บางสวนเทานั้นตัวอยางเชน เมื่อมองดูดาวจักรราศีในคืนวันที่ 1 มีนาคม ทางทิศตะวันตกตรงดวงอาทิตย  
ลับขอบฟาจะมองเห็นบางสวนของกลุมดาวปลา และเมื่อมองสูงขึ้นผานกลางทองฟาไปทางทิศตะวันออกจะ  
เห็นกลุมดาวแกะ วัว คนคู ปูและดาวสิงโต ตามลําดับ  
การแบงกลุมดาวที่ดวงอาทิตยเคลื่อนที่ผานออกเปน12 กลุม ไดมีการแบงมาประมาณ 2,000 ปมา  
แลว โดยนักดาราศาสตรชาวกรีก เริ่มจากจุดตัดของเสนสุริยวิถีกับเสนศูนยสูตรทองฟาตรงกับเวลาที่ดวง  
อาทิตยเริ่มเคลื่อนที่ปรากฎเขาสูกลุมดาวแกะซึ่งเรียกวาราศีเมษ ระหวางวันที่ 1-30 เมษายน หลังจาก  
นั้นก็จะเคลื่อนที่ปรากฎเขาสูราศีพฤษภและเคลื่อนที่ปรากฎไปเรื่อย ๆ จนครบ 12กลุมตามลําดับ แตใน  
ปจจุบันดวงอาทิตยเคลื่อนที่ปรากฎคลาดเคลื่อนไปจากเดิม ซึ่งจากการศึกษาของนักดาราศาสตรพบวาการ  
ที่คนเราเห็นดวงอาทิตยเคลื่อนที่ปรากฎในราศีตาง ๆ คลาดเคลื่อนไปเปนเพราะวาการสายของแกนหมนุ  
ของโลกปจจุบันดวงอาทิตยเขาสูราศีเมษเร็วขึ้นคือระหวางวันที่21มีนาคม - 20 เมษายนจากนั้นจึง  
เคลื่อนที่เขาสูราศีพฤษภและราศีอื่น ๆ ตอไป ดังรูป 69 



 
 
สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ 
ดาวฤกษทุกดวงในทองฟาเปนดาวที่มีแสงสวางในตัวเองบางดวงมีแสงสวางมากบางดวยสวางนอย  
เมื่อเราพิจารณาสังเกตอยางละเอียดแลวจะพบวาดาวฤกษเหลานี้มีสีแตกตางกันไปบางดวงมีสีขาวน้ําเงิน  
น้ําเงินแกมขาว เหลือง สม แดง เปนตน สีของดาวฤกษจะเปนตัวบอกอุณหภูมิของดาวฤกษดังตาราง 4 
 
ตาราง 4 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิท่ีผิวกับสีของดาวฤกษ 
สีของดาว  อุณหภูมิพ้ืนผิว(องศาเซลเซียส)  ตัวอยางดาวฤกษ  
น้ําเงิน  
ขาว  
เหลือง  
สม  
แดง  

25,000  
11,000  
5,600  
4,000  
3,000  

ไรเจล,สไปกา  
ซีรีอุส  
ดวงอาทิตย,คาเพลลา  
อารคตุรุส(ดาวดวงแกว), อัลดิบาแรน  
บีเทลจุส,แอนแทเรส  

 



จากตารางนักเรียนสามารถสรุปไดวา 
1.สีของดาวฤกษมีความสัมพันธกับอุณหภูมิคือถามีสีคอนไปทางสีน้ําเงินจะมีอุณหภูมิสูงกวาดาวฤกษที่มี  
สีคอนไปทางสีแดง  
2.ถาใชดวงอาทิตยเปนเกณฑในการเปรียบเทียบแลวดาวไรเจลดาวสไปกาดาวซีรีอุสเปนดาวฤกษ  
ที่มีอุณหภูมิสูงกวาดวงอาทิตย  
ความสวางของดาวฤกษในปจจุบันใชระบบสากลแมกนิจูด ซึ่งเสนอโดยนอรแมนแพกสันในค.ศ.1856  
บอกความสวางของดาวฤกษเปนแมกนิจูด(Magnitudes)  
แมกนิจูดของดาวคือตัวเลขที่ต้ังขึ้นเพื่อบอกใหรูถึงความสวางของดาวนั้น ถาดาวมีแมกนิจูดมากจะ  
สวางนอยและดาวที่มีแมกนีจูดนอยจะสวางมาก 
 
ดาวฤกษ(Stars) 
ดาวฤกษเปนกลุมกอนกาซที่อยูภายใตอุณหภูมิสูง แหลงพลังงานของดาวฤกษอยูในใจกลางของดวง  
ดาวอันเกิดจากปฏิกิริยาเทอรโมนิวเคลียร ทําใหดาวฤกษเปนดาวที่มีแสงสวางในตัวเองดาวฤกษเปนดาว ที่อยูไกล
จากโลกมาก แสงจากดาวฤกษตองใชเวลาเดินทางอันยาวนานเปนป กวาจะมาถึงโลกได ดาวฤกษที่เราเห็นอยูใน
คืนวันนี้อาจเปนดวงดาวแหงอดีตกาล เพราะดาวฤกษนั้นอาจแตกดับไปแลวก็ได เหลือเพียงแสงที่ว่ิงมายังโลก
เทานั้น แสงจากดาวฤกษที่ว่ิงลงมาตองผานชั้นบรรยากาศของโลกทําใหแสง ที่ผานเขามาเกิดการหักเหและดาว
ฤกษอยูไกลมาก ลําแสงของดาวฤกษจึงเปนลําแสงที่เล็กมากเมื่อเทียบ กับลําแสงจากดาวเคราะหที่อยูใกลกวา จึง
ทําใหคนบนโลกมองเห็นดาวฤกษมีแสงกระพริบระยิบระยับ 

 
การเคลื่อนที่ของดาวฤกษ 
จากการศึกษาโดยละเอียดพบวาดาวฤกษแตละดวงมีการเคลื่อนที่ไปในอวกาศในทิศทางที่ตางกันดวย ความเร็วที่
ตางกัน แตมันอยูหางไกลจากดลกมาก คนบนโลกจึงไมสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงตําแหนง ของดาวฤกษแตละ
ดวง แตจะเห็นมันเคลื่อนที่ไปพรอมกันทั้งระบบบนทองฟา ทําใหรักษาระยะหางระหวาง กันเทาเดิมเสมอ จึงเห็น
ดาวฤกษไมเคลื่อนที่เราเรียกวาดาวประจําที่ ในการใชดาวเปนตัวบอกตําแหนงบนพื้นโลกมักใชดาวเหนือ
(Polestar หรือ Polaris)เปนตัว บอกตําแหนง การหาดาวเหนือทําไดโดยตอเสนสมมติแทนแกนหมุนของโลกจาก
ขั้วโลกเหนือพุงขึ้นไปสู ทองฟา แนวแกนสมมตินี้จะผานดาวฤกษดวงหนึ่งที่มีความสุกสวางมากดาวดวงนี้คือ"
ดาวเหนือ"ดาวเหนือ เปนดาวฤกษที่คนซึ่งอยูเลยเสนศูนยสูตรขึ้นไปทางเหนือจะเห็นดาวเหนือไมมีการเคลื่อนที่
ตลอดทั้งคืนทั้งนี้ เนื่องจากตําแหนงของดาวเหนืออยูตรงกับแกนหมุนของโลกพอดี จากการสังเกตดาวเหนือของ



คนที่อยูทาง ซีกโลกเหนือที่ละติจูดตางกันจะเห็นดาวเหนืออยูสูงจากขอบฟามีคามุมเงยไดแตกตางกันไปดังตาราง 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
จากตาราง 3 นักเรียนสามารถสรุปไดวา 
1. จากการสังเกตดาวเหนือของคนที่อยูทางซีกโลกเหนือพบวามุมเงยของดาวเหนือที่วัดไดไมวาจะ สังเกตที่
บริเวณใดก็คือตําแหนงละติจูดของผูสังเกตยืนอยูนั่นเอง 
2. คนในกรุงเทพมหานครจะเห็นดาวเหนือมีมุมเงย 14 องศา แสดงวากรุงเทพมหานครอยูที่เสน ละติจูด 14 องศา
เหนือ 
3. คามุมเงยของดาวเหนือจะมีคามากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อผูสังเกตเปลี่ยนตําแหนงการสังเกตขึ้นไปทาง ทิศเหนือและจะ
เห็นดาวเหนืออยูตรงศีรษะเมื่อผูสังเกตอยูตรงขั้วโลกเหนือพอดี 
4. คนที่อยูบริเวณเสนศูนยสูตรจะเห็นดาวเหนือที่เสนขอบฟาทางทิศเหนือพอดี หรือมีคามุมเงยเทากับ 0 องศา ซึ่ง
เสนศูนยสูตรก็คือ เสนละติจูดที่ 0 องศานั่นเอง 
 
การอานแผนที่ดาว 
แผนที่ดาวเปนแผนที่ที่เขียนตําแหนงของดวงดาวและกลุมดาวตาง ๆ ลงไวในแผนที่เมื่อตองการทราบ  
วาในคืนนี้กลุมดาวอะไรอยูตรงไหนเราก็สามารถหาไดจากแผนที่ดาว แตการอานแผนที่ดาวไมเหมือนกับ  
การอานแผนที่โลกเพราะจะตองนอนหงายหรือเงยหนาอาน โดยยกแผนที่ดาวขึ้นเหนือศีรษะแลวต้ังทิศของ  
แผนที่ดาวและทิศบนทองฟาใหตรงกัน เมื่อแหงนหนาขึ้นอานแผนที่จะเห็นดวงดาวบนทองฟากับดวงดาวใน  



แผนที่มีตําแหนงและทิศทางตรงกัน  
ถาวางแผนที่ดาวลงกับพื้นแลวกมลงอานจะทําใหเห็นกลุมดาวบนทองฟากับกลุมดาวในแผนที่ไมตรงกัน ดาวที่อยู
ทิศตะวันออกกลับมาอยูทิศตะวันตก  
ในแผนที่ดาวจะบอกตําแหนงเฉพาะดาวฤกษเทานั้นสวนตําแหนงของดวงจันทรและดาวเคราะหไมได กําหนดไว
ในแผนที่ดาวเพราะทั้งดวงจันทรและดาวเคราะหมีการเปลี่ยนตําแหนงตลอดเวลา 
 
 
 
 

 
 
วิธีใชแผนที่ดาว 
 
หมุนแผนกลมใหชองวันที่และเดือนตรงกับขีดตัวเลขบอกชั่วโมงที่ตองการดูดาวแลวจึงยกแผนที่ดาวขึ้น  
เพื่อเทียบกับดาวบนทองฟาโดยใหทิศของแผนที่ดาวตรงกับทิศของทองฟาจริง ผูดูดาวตองรูทิศของตนเอง  
กอนแลวจึงหันหนาไปทางนั้น ถือแผนที่ไวตรงหนาใหทิศเหนือของแผนที่อยูดานลาง ทิศตะวันออกอยูทาง  
ขวามือทิศตะวันตกอยูซายมือดาวที่อยูบนขอบฟาดานเหนือในแผนที่ดาวจะตรงกับครึ่งโดมทองฟาดานเหนือ  
เชน จะดูดาวในวนัที่ 20 สิงหาคมเวลา 19.00 น. ใหหมุนแผนกลมชองวันที่ 20 สิงหาคมตรงกับขีด  
19.00 น. จะเห็นดาวแพะกําลังขึ้นทางทิศตะวันออก 
 

บทสรุปจําหนวยท่ี 5 
  
     1. ดาวฤกษมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาแตเคลื่อนที่ไปพรอมกันทั้งระบบ  ทําใหรักษาระยะหางระหวาง กัน
เทาเดิมเสมอ  คนเราจึงมองเห็นดาวฤกษไมเคลื่อนที่  
     2. ดาวเหนือนอกจากใชบอกทิศบนโลกแลวยังสามารถใชบอกตําแหนงบนโลกไดโดยวัดคามุมเงยของ  
ดาวเหนือ  คามุมเงยของดาวเหนือที่ไดคือ คาละติจูดของผูสังเกตนั่นเอง  
     3. กลุมดาวจระเขหรือกลุมดาวหมีใหญประกอบดวยดาวฤกษ 7ดวง มีประโยชนสําหรับนํามาหาดาว  
เหนือได  



     4. กลุมดาวคางคาวหรือกลุมดาวแคสสิโอเปยเปนกลุมดาวที่ประกอบดวยดาวฤกษ5 ดวงในขณะขึ้น  
จะมีลักษณะคลายตัว M และขณะตกมีลักษณะคลายตัว W มีประโยชนสําหรับหาดาวเหนือเชนเดียวกัน  
     5. กลุมดาวเตาหรือกลุมดาวนายพรานเปนกลุมดาวที่สวยที่สุดในทองฟาประกอบดวยดาวฤกษ 7 ดวง  
4 ดวงแรกเปนกรอบรูปสี่เหลี่ยมคนไทยจินตนาการเปนรูปเตาสวนอีก 3 ดวงเปนสวนที่เปนเข็มขัดนายพราน  
คนไทยจินตนาการเปนรูปดาวไถ  
     6. กลุมดาวในจักรราศีหมายถึงกลุมดาว 12 กลุมที่ดวงอาทิตยเคลื่อนที่ปรากฎผานไปนํามากําหนด  
เดือน โดยแตละเดือน หมายถึงชวงที่ดวงอาทิตยเคลื่อนที่มาอยูในกลุมดาวราศีนั้น ๆ เชน ในเดือนธันวาคม  
ดวงอาทิตยจะเขามาอยูในราศีธนูเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน และจะออกจากราศีธนูวันที่ 20 ธันวาคม  
     7. การอานแผนที่ดาวตองนอนหงายอานหรือเงยหนาอานโดยยกแผนที่ดาวขึ้นเหนือศีรษะแลวต้ังทิศ  
ของแผนที่ดาวและทิศของโลกใหตรงกัน  เมื่อแหงนหนาขึ้นอานแผนที่ดาวจะเห็นดาวบนทองฟากับดาวบน  
แผนที่มีตําแหนงและทิศทางตรงกัน  
     8. สีของดาวฤกษมีความสัมพันธกับอุณหภูมิ คือ ถามีสีคอนไปทางสีน้ําเงินจะมีอุณหภูมิสูงกวาดาวฤกษ  
ที่มีสีคอนไปทางสีแดง 


