
กลุมดาว  

          คนในสมัยกอนเชื่อวา เบื้องบนเปนสวรรคเบื้องลางเปนนรกโดยมีโลกมนุษยอยู
ตรงกลาง พวกเขาจินตนาการวา โลกที่เราอยูน้ัน มีทรงกลมทองฟาลอมรอบ โดยมี

ดวงดาวติดอยูที่ทรงกลมนั้น ดังน้ันคนโบราณจึงคิดวา ดวงดาวแตละดวงอยูหางจากโลก
เปนระยะทางเทา ๆ กัน เน่ืองจากบนทองฟามีดวงดาวอยูเปนจํานวนมาก พวกเขาจึงแบง
ดวงดาวออกเปนกลุม ๆ  และวาดภาพจินตนาการวาเปน รูป คน สัตว สิ่งของ ไปตาง ๆ 

นานา ตามความเชื่อ และวิถีชีวิต ของวัฒนธรรมของพวกเขา 

 

ภาพท่ี 1  กลุมดาวเตา หรือ กลุมดาวนายพราน 

           กลุมดาว (Constellations) บนทองฟามีความแตกตางกันไปในแตละอารยะ
ธรรม เปนตนวา ชาวยุโรปซึ่งอยูบนภูเขา มีอาชีพลาสัตว มองเห็นกลุมดาว "นายพราน" 
(Orion) เปนรูป "นายพราน"   แตคนไทยสวนใหญมีอาชีพทางการเกษตร มองเห็นกลุม

ดาวนี้เปนรูป "เตา" และ "คันไถ" ดังภาพที่ 1  

 

ภาพท่ี 2  กลุมจระเข หรอื กลุมหมีใหญ 



           กลุมดาว "หมีใหญ" (Ursa Major) ก็เชนกัน ชาวยุโรปซึ่งใชชีวิตบนภูเขา
มองเห็นเปนรูป "หมีใหญ"  แตคนไทยใชชีวิตอยูริมนํ้า จึงมองเห็นเปนรูป "จระเข" ดัง
ภาพท่ี 2   จะเห็นไดวา กลุมดาวเปนเพียงเรื่องของจินตนาการ ซึ่งมีความแตกตางกันไป 
ในแตละทองถิ่น เช้ือชาติ ภาษา และวัฒนธรรม ฉะน้ันเพื่อใหสื่อความหมายตรงกัน 
องคการดาราศาสตรสากล จึงกําหนดมาตรฐานเดียวกนั โดยแบงกลุมดาวบนทองฟา 
ออกเปน 88 กลุม โดยมีช่ือเรียกใหเหมือนกัน โดยถือเอาตามยุโรป เชน กลุมดาว
นายพราน และกลุมดาวหมีใหญ สวนชื่อกลุมดาวเตา กลุมดาวจระเขน้ัน ถือเปนช่ือ

ทองถิ่นภายในประเทศไทย 
  

“กลุมดาว” ในความหมายที่แทจริง 

          ดาวฤกษบนทองฟา แทจริงมีขนาดไมเทากัน และอยูหางจากโลกของเรา ดวย
ระยะทางที่แตกตางกันออกไป แตเน่ืองจากดาวฤกษแตละดวงอยูหางจากเรามาก เราจึง

มองเห็นเปนเพียงจุดแสง เพียงแตแตกตางกันที่สีและความสวาง  
ยกตัวอยาง กลุมดาวแคสสิโอเปย (Cassiopeia) ซึ่งอยูใกลขั้วฟาเหนือ (ในภาพที่ 3) 
ชาวยุโรปจินตนาการวาเปน "พระราชนีิ" แตคนไทยเรามองเห็นเปน "คางคาว"   เมื่อ
มองดูดวยตาเปลา เราจะเห็น ดาวฤกษ 5 ดวง เรียงตัวเปนรูปตัว "M" หรือ "W" คว่ํา 

โดยท่ีดาวแตละดวงอยูหางกันไมมาก และมีความสวางใกลเคียงกัน 
          ในความเปนจริง ดาวฤกษทั้งหาดวงนี้ มีขนาดแตกตางกันมาก และอยูหางจาก
โลกดวยระยะทางที่แตกตางกันมากดวย ดาวเบตา (ดวงแรก) มีขนาดเล็กแตวาอยูใกล 
สวนดาวแกมมา (ดวงที่สาม) มีขนาดใหญแตวาอยูไกล เราจึงมองเห็นเหมือนวาดาวทั้ง
สองมีความสวางใกลเคียงกัน เรามองเห็นเหมือนวา ดาวทั้งสองมีระยะเชิงมุมใกล ๆ กัน 

ทวาความจริงแลว ดาวฤกษทั้งสองอยูลึกไปในอวกาศไมเทากัน 
  

 

ภาพท่ี 3  กลุมดาวคางคาวในความหมายที่แทจริง 

           ดาวฤกษแตละดวงมิไดหยุดน่ิงอยูประจําที่ ทวาเคล่ือนที่ไปในอวกาศดวย
ความเร็วและทิศทางที่แตกตางกัน เน่ืองจากวาดาวฤกษอยูหางไกลมาก เราจึงมองเห็น



พวกมันคลายวาหยุดน่ิง และจินตนาการลากเสนเช่ือมตอใหเปนรูปรางที่แนนอน ดังใน
รูป ข.  

          เน่ืองจากดวงดาวแตละดวง ตางเคลื่อนที่ไปในกาแล็กซีทางชางเผือก กลุมดาว
ที่เรามองเห็น ยอมมีรูปรางแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ดังแสดงในรูป ก เปนภาพกลุม
ดาวคาวคาวเมื่อ 50,000 ปในอดีต, รูป ข เปนภาพกลุมดาวคางคาวในปจจุบัน, และรูป 

ค เปนภาพของกลุมดาวคางคาวในอีก 50,000 ปขางหนา  
  

จักราศี 

          โลกหมุนรอบตัวเอง ขณะเดียวกันก็โคจรรอบดวงอาทิตย โดยใชเวลารอบละ 1 
ป ทําใหตําแหนงปรากฏของดวงอาทิตย เทียบกับตําแหนงของกลุมดาว บนทองฟา
เปลี่ยนแปลงไป ดังภาพที่ 4 ยกตัวอยาง เชน ในเดือนมิถุนายน เรามองเห็นดวงอาทิตย
อยูหนา “กลุมดาวคนคู” (ราศีเมถุน) และในเวลาหนึ่งเดือนตอมา ดวงอาทิตยเคล่ือนที่
ในทิศทวนเข็มนาฬิกาไป 30 องศา เรากจ็ะมองเห็นดวงอาทิตยเคล่ือนที่ไปอยูหนา 
"กลุมดาวปู" (ราศีกรกฏ) ซึ่งอยูถัดไป 30° เชนกัน  
          เราเรียกกลุมดาว ซึ่งบอกตําแหนงดวงอาทิตย ในแตละเดือนวา "จักราศี" 
(Zodiac) ผูคนในสมัยกอนใชกลุมดาวจักราศี เปนเสมือนปฏิทิน ในการกําหนดเวลาเปน
เดือนและป โดยการเปรียบเทียบตําแหนงของดวงอาทิตย กับตําแหนงของกลุมดาวจัก
ราศีบนทองฟา โดยการถือเอาเสนสุริยะวิถี เปนเสนรอบวง 360° หารดวยจํานวนกลุม
ดาวประจําราศีทั้ง 12 กลุม ซึ่งหางกันกลุมละ 30° 

 

ภาพท่ี 4  กลุมดาวจักราศี 

          ถาหากแกนหมุนของโลกตั้งฉากกับระนาบวงโคจรรอบดวงอาทิตย เสนศูนยสูตร
ฟากับเสนสุรยิะวิถีจะเปนเสนเดียวกัน และเราจะเห็นดวงอาทิตยและกลุมดาวจักราศี อยู
บนเสนศูนยสูตรฟาตลอดเวลา ทวาในความเปนจริง แกนของโลกเอียง 23.5° ขณะที่
โคจรไปรอบ ๆ ดวงอาทติย ดังน้ันกลุมดาวจักราศีจะเรียงตัวอยูบนเสนสุริยะวิถี หางจาก
เสนศูนยสูตรฟาไปทางทิศเหนือหรือใต เปนระยะเชิงมุมไมเกิน 23.5° ดังภาพที่ 5 



 

ภาพท่ี 5  เสนสุริยะวิถ ีและกลุมดาวจักราศี  
  

 
การสังเกตกลุมดาวสวาง  

          แมวาจะมีกลุมดาวบนทองฟาอยูถึง 88 กลุม แตในทางปฏิบัติมีกลุมดาวเพียงสิบ
กวากลุมที่เหมาะสมสําหรบัการเริ่มตน และกลุมดาวเหลาน้ีก็มิไดมีใหเห็นตลอดเวลา 
เน่ืองเพราะโลกหมุนรอบตัวเอง และหมุนรอบดวงอาทิตย กลุมดาวสวางแตละกลุมจะ
ปรากฏใหเห็นเพียงแตละชวงเวลาเทาน้ัน  

การหาจากกลุมดาวหมีใหญ 

 
  

 



ภาพท่ี 1  กลุมดาวสวางรอบกลุมดาวหมีใหญ 

           ในการเริ่มตนดูดาวนั้น เราตองจับจุดจากดาวฤกษที่สวางเสียกอน แลวจึงคอย
มองหารูปทรงของกลุมดาว สิ่งแรกที่ตองทําความเขาใจคือ การเคลื่อนที่ของทองฟา 
เราจะตองหาทิศเหนือใหพบ แลวสังเกตการเคลื่อนที่ของกลุมดาว จากซีกฟาตะวันออก

ไปยังซีกฟาตะวันตก เน่ืองจากการหมุนตัวเองของโลก 
           กลุมดาวหมีใหญ (Ursa Major) ประกอบดวยดาวสวางเจ็ดดวง เรียงตัวเปนรูป
กระบวยขนาดใหญ ดาวสองดวงแรกชาวยุโรปเรียกวา "เดอะ พอยเตอร" (The Pointer) 
หมายถึง ลูกศรซึ่งช้ีเขาหา ดาวเหนือ (Polaris) อยูตลอดเวลา โดยดาวเหนือจะอยูหาง
จากดาวสองดวงแรกนั้น นับเปนระยะเชิงมุมสี่เทา ของระยะเชิงมุมระหวางดาวสองดวง
น้ัน ดาวเหนืออยูในสวนปลายหางของ กลุมดาวหมีเล็ก (Ursa Minor) ซึง่ประกอบดวย
ดาวไมสวาง เรียงตัวเปนรูปกระบวยเล็ก แมวาดาวเหนือจะมีความสวางไมมากนัก แตใน
บริเวณขั้วฟาเหนือ ก็ไมมีดาวใดสวางไปกวาดาวเหนือ ดังน้ันดาวเหนือจึงมีความโดดเดน

พอสมควร 
            เมื่อเราทราบตําแหนงของดาวเหนือ เราก็จะทราบทิศทางการหมุนของทรง
กลมทองฟา หากเราหันหนาเขาหาดาวเหนือ ทางขวามือจะเปนทิศตะวันออก และทาง
ซายมือจะเปนทิศตะวันตก กลุมดาวทั้งหลายจะเคลื่อนที่จากทางขวามือไปตกทางซาย
มือ ในขั้นตอนตอไปเราจะตั้งหลักที่กลุมดาวหมีใหญ วาดเสนโคงตาม "หางหมี" หรือ 
"ดามกระบวย" ตอออกไปยัง ดาวดวงแกว (Arcturus) หรือที่มีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา 
“ดาวมหาจุฬามณ”ี เปนดาวสีสมสวางมากใน "กลุมดาวคนเลี้ยงสัตว" (Bootes) และ
หากลากเสนอารคโคงตอไปอีกเทาตัว ก็จะเห็นดาวสวางสีขาวชือ่วา ดาวรวงขาว 

(Spica) อยูในกลุมดาวหญิงสาว (Virgo) หรือราศีกันย กลุมดาวนี้จะมีดาวสวางประมาณ 
7 ดวงเรียงตัวเปนรูปตัว Y อยูบนเสนสุริยะวิถ ี 

กลับมาที่กลุมดาวหมีใหญอีกครั้ง ดาวดวงที่ 4 และ 3 ตรงสวนของกระบวย จะช้ีไปยัง 
ดาวหัวใจสิงห (Regulus) ใน กลุมดาวสิงโต (Leo) หรือ ราศีสิงห พึงระลึกไววา กลุม
ดาวจักราศีจะอยูบนเสนสุริยะวิถีเสมอ ถาเราพบกลุมดาวราศีหน่ึง เราก็สามารถไลหา
กลุมดาวราศีของเดือนอื่นซึ่งเรียงถัดไปได เชน ในภาพที่ 1 เราเห็นกลุมดาวราศีสิงห 
และกลุมดาวราศีกันย เราก็สามารถประมาณไดวากลุมดาวราศีกรกฏ และราศีตุลยจะอยู

ทางไหน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สามเหลี่ยมฤดูหนาว  
 

 
ภาพท่ี 2  สามเหลี่ยมฤดูหนาว  

           ในชวงของหัวค่ําของฤดูหนาว จะมีกลุมดาวสวางอยูทางทิศตะวันออก คือ กลุม
ดาวนายพราน กลุมดาวสุนัขใหญ และกลุมดาวสุนัขเล็ก หากลากเสนเช่ือม ดาวบีเทลจุส 
(Betelgeuse) - ดาวสวางสีแดงตรงหัวไหลของนายพรานไปยัง ดาวซิริอุส (Sirius) – 
ดาวฤกษสวางที่สุดสีขาว ตรงหัวสุนัขใหญ และ ดาวโปรซีออน (Procyon) - ดาวสวางสี
ขาวตรงหัวสนัุขเล็ก จะไดรูปสามเหลี่ยมดานเทา เรียกวา "สามเหลี่ยมฤดูหนาว" 
(Summer Triangle) ซึ่งจะขึ้นในเวลาหัวค่ําของฤดูหนาว  
กลุมดาวนายพรานเปนกลุมดาวที่เหมาะสมกับการเริ่มตนหัดดูดาวมากที่สุด เน่ืองจาก
ประกอบดวยดาวสวาง ที่มีรูปแบบการเรียงตัว (pattern) ที่โดดเดนจํางาย และขึ้นตอน
หัวค่ําของฤดูหนาว ซึ่งมักมีสภาพอากาศดี ทองฟาใส ไมมีเมฆปก
คลุม           สัญลักษณของกลุมดาวนายพรานก็คือ ดาวสวางสามดวงเรียงกันเปน
เสนตรง ซึ่งเรียกวา "เข็มขัดนายพราน" (Orion’s belt) ทางทิศใตของเข็มขัดนายพราน 
มีดาวเล็ก ๆ สามดวงเรียงกัน คนไทยเราเห็นเปนรูป "ดามไถ" แตชาวยุโรปเรียกวา "ดาบ
นายพราน" (Orion’s sword) ที่ตรงกลางของบริเวณดาบนายพรานนี้ ถานํากลองสองดู
จะพบ "เนบิวลา M42" เปนกลุมกาซในอวกาศ กําลังรวมตัวเปนดาวเกิดใหม ซึ่งอยูตรง
ใจกลางและสองแสงมากระทบเนบิวลา ทําใหเรามองเห็น  
          ดาวสวางสองดวงที่บริเวณหัวไหลดานทิศตะวันออก และหัวเขาดานทิศตะวันตก 
ของกลุมดาวนายพราน มสีีซึ่งแตกตางกันมาก ดาวบีเทลจุส มีสีออกแดง แตดาวไรเจล 
(Rigel) มีสีออกนํ้าเงิน สีของดาวบอกถึงอายุ และอุณหภูมิของดาว ดาวสีนํ้าเงินเปนดาว
ที่มีอายุนอย และมีอุณหภูมิสูง 1 – 2 หมื่นองศาเซลเซียส ดาวสีแดงเปนดาวที่มีอายุมาก 
และมีอุณหภูมิต่ําประมาณ 3,000° C สวนดวงอาทิตยของเรามีสีเหลือง เปนดาวฤกษซึ่ง
มีอายุปานกลาง และมีอุณหภูมิที่พื้นผิวประมาณ 6,000° C 
          ในกลุมดาวสุนัขใหญ (Canis Major) มีดาวฤกษที่สวางที่สุดบนทองฟามีช่ือวา 
ดาวซิริอุส (Sirius) คนไทยเราเรียกวา "ดาวโจร" (เน่ืองจากสวางจนทําใหโจรมองเห็น
ทางเขามาปลน) ดาวซิรอิุสมิไดมีขนาดใหญ แตวาอยูหางจากโลกเพียง 8.6 ลานปแสง 
ถาเทียบกับดาวไรเจลในกลุมดาวนายพรานแลว ดาวไรเจลมีขนาดใหญและมีความสวาง



กวาดาวซิริอสุนับพันเทา หากแตวาอยูหางไกลถึง 777 ลานปแสง เมื่อมองดูจากโลก 
ดาวไรเจลจึงมีความสวางนอยกวาดาวซิริอุส  

 

สามเหลี่ยมฤดูรอน 
 
  

 
ภาพท่ี 3  สามเหลี่ยมฤดูรอน  

           ในชวงหัวค่ําของตนฤดูหนาว จะมีกลุมดาวสวางทางดานทิศตะวันตก คือ กลุม
ดาวพิณ กลุมดาวหงส และกลุมดาวนกอินทรีย หากลากเสนเช่ือม ดาวเวกา (Vega) - 
ดาวสวางสีขาวในกลุมดาวพิณไปยัง ดาวหางหงส (Deneb) - ดาวสวางสีขาวในกลุมดาว
หงส และ ดาวนกอินทรีย (Altair) - ดาวสวางสีขาวในกลุมดาวนกอินทรีย จะไดรูป
สามเหลี่ยมดานไมเทาเรียกวา "สามเหลี่ยมฤดูรอน" (Summer Triangle) ซึง่อยูในทิศ
ตรงขามกับสามเหลี่ยมฤดูหนาว ขณะที่สามเหลี่ยมฤดูรอนกําลังจะตก สามเหลี่ยมฤดู
หนาวก็กําลังจะขึ้น (สามเหลี่ยมฤดูหนาวขึ้นตอนหัวค่ําของฤดูรอนของยุโรปและอเมริกา 
ซึ่งเปนชวงฤดูฝนของประเทศไทย) ในคืนที่เปนขางแรมไรแสงจันทรรบกวน หากสังเกต
ใหดีจะเห็นวา มีแถบฝาสวางคลายเมฆขาว พาดขามทองฟา ผานบริเวณกลุมดาวนก
อินทรีย กลุมดาวหงส ไปยังกลุมดาวแคสสิโอเปย (คางคาว) แถบฝาสวางที่เหน็น้ันแทที่
จริงคือ ทางชางเผือก (The Milky Way)  

 


