
กาํเนดิระบบสรุยิะ  

        ระบบสุริยะ ประกอบดวยดวงอาทิตยและบริวาร ซึ่งโคจรอยูรอบดวงอาทิตย  ไดแก 
ดาวเคราะห 9 ดวง บริวารของดาวเคราะห ดาวเคราะหนอย และดาวหาง   ดาวเคราะห 4 
ดวงที่อยูใกลดวงอาทิตย  เรียกวา "ดาวเคราะหช้ันใน" ซึ่งเปนดาวเคราะหขนาดเล็ก และ
มีพื้นผิวเปนของแข็ง ไดแก ดาวพุธ ดาวศุกร โลกและดาวอังคาร ดาวเคราะห 5 ดวงที่
อยูถัดออกไปเรียกวา "ดาวเคราะหช้ันนอก" ซึ่งมีขนาดใหญ และมีองคประกอบสวนใหญ
เปนกาซ ยกเวนดาวเคราะหดวงนอกสุด คือ ดาวพลูโตที่มีขนาดเล็ก และมีพื้นผิวเปน
ของแข็ง 

 
ภาพท่ี 1  เปรียบเทียบขนาดของดาวเคราะหในระบบสุริยะ 

        ระบบสุริยะเกิดจากกลุมกาซและฝุนในอวกาศ ยุบรวมกนัภายใตอิทธิพลของแรง
โนมถวง เมื่อ 4,600 ลานปที่ผานมา ที่ใจกลางของกลุมกาซเกิดเปนดาวฤกษ คือ ดวง
อาทิตย เศษฝุน และกาซที่เหลือจากการเกิดเปนดาวฤกษ เคล่ือนที่อยูลอมรอบ เกิดการ
ชน และรวมตัวกัน ภายใตอิทธิพลของแรงโนมถวง ในชวงเวลาหลายรอยลานป จนใน
ที่สุดก็กลายเปนดาวเคราะหบริวาร และวัตถุอื่นๆ ในระบบสุริยะ 

 
ภาพท่ี 2  กําเนิดระบบสุริยะ  



ขอมูลที่นารู 
         - ระบบสุริยะมขีนาดเสนผานศูนยกลาง 12,000 ลานกิโลเมตร 
         - 99% ของเนื้อสารทั้งหมดของระบบสุรยิะ รวมอยูที่ดวงอาทิตย  

 

ดวงอาทติย 

 
ภาพท่ี 1 ดวงอาทิตย  

       ดวงอาทิตยเปนดาวฤกษที่อยูใกลโลกของเรามากที่สุด มีองคประกอบสวนใหญ
เปนกาซไฮโดรเจน ที่ใจกลางของดวงอาทิตย มีอุณหภูมิและแรงดันสูงมาก จนทําให
กาซไฮโดรเจนหลอมรวมกันเปนกาซฮีเลียม และแผพลังงานออกมาอยางมหาศาล เปน
ความรอนและแสงสวาง เราเรียกปฏิกิริยานี้วา "ปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชัน"  พลังงานความ
รอน และแสงสวาง จากดวงอาทิตยน้ีเอง ที่เอื้อใหเกิดสิ่งมีฃวีิตบนโลกของเรา 

โครงสรางภายในของดวงอาทติย ประกอบไปดวย 
 
         1. แกนกลาง มีอณุหภูมิสูงกวา 15 ลานองศาเซลเซียส 
         2. โชนการแผรังสี พลังงานความรอนถายทอดออกสูสวนนอกในรูปแบบคลื่น 
         3. โซนการพารังสี อยูเหนือโซนการแผรังสี พลังงานความรอนในโซนนี้ถูก
ถายทอดออกสูสวนนอก โดยการเคลื่อนที่ของกาซ 
         4. โฟโตสเฟยร เปนพื้นผิวของดวงอาทิตย อยูเหนือโซนการพารังสี เราสังเกต
พื้นผิวสวนนี้ไดในชวงคลื่นแสง มีอณุหภูมิประมาณ 5,500 องศาเซลเซียส 
         5. โครโมสเฟยร เปนบริเวณท่ีอยูเหนือขึ้นมาจากชั้นโฟโตสเฟยร มีอุณหภูมิสูง
ประมาณ 10,000 องศาเซลเซียส 
         6. คอโรนา เปนบรรยากาศชั้นนอกสุดของดวงอาทิตยแผออกไปในอวกาศหลาย
ลานกิโลเมตร มีอุณหภูมิสูงมากกวา 1 ลานองศาเซลเซียส 



 
ภาพท่ี 2 โครงสรางของดวงอาทิตย 

จุดบนดวงอาทิตย 
         เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแมเหล็กที่พื้นผิวดวงอาทิตย ทําใหบริเวณ
ดังกลาวมีอุณหภูมิต่ํากวาบริเวณรอบขาง จึงมีความสวางนอยกวาบริเวณขางเคียง จึง
สังเกตเห็นเปนจุดดํา จุดบนดวงอาทิตยบางจุดมีขนาดใหญกวา โลกของเราหลายเทา 
จุดบนดวงอาทิตย มีจํานวนเพิ่มขึ้นสูงสุดทุกๆ 11 ป ซึ่งสัมพันธกับการประทุจาที่พื้นผิว
ของดวงอาทิตย ที่เรียกวา "โซลารแฟลร" (Solar flare) 

ภาพท่ี 3 จุดบนดวงอาทิตย 

ลมสุริยะ 
         อนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตยแผออกสูอวกาศทุกทิศทาง เรียกวา "ลม
สุริยะ" (Solar wind) อนุภาคเหลาน้ีเดินทางมาสูโลกตลอดเวลา แตถูกสนามแมเหล็ก
โลกปดกั้นไว จึงไมเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลก อยางไรก็ตามอนุภาคเหลาน้ีถูก
สนามแมเหล็กโลกเรงเขาสูช้ันบรรยากาศโลก ในบริเวณขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกใต 
และทําปฏิกิริยากับกาซในชั้นบรรยากาศ ปรากฏเปนแสงสีสวยงามบนทองฟาในยามค่ํา

คืน เรียกวา "แสงเหนือแสงใต" (Aurora)  

 

คาบการหมุนรอบตัวเอง บริเวณใกลศูนยสูตร 35 
วัน  คาบการหมุนรอบตัวเอง บริเวณใกลขั้วดาว 25 
วัน  คาบการโคจรรอบกาแล็กซี 220 ลานป 

 
ความหนาแนน 1,410 กิโลกรัม / ลูกบาศก
เมตร  มวลมากกวาโลก 3 แสนเทา 

 
ดวงอาทิตยประกอบดวย ไฮโดรเจน 75% และ 
ฮีเลียม 25% (นับโดยมวล) 



 
อุณหภูมิเฉล่ียที่ผิว 5,500 °C   อุณหภูมิเฉล่ียที่ใจ
กลาง 15,000,000 °C 

ตารางที่ 1  ขอมูลดวงอาทิตย 

คําเตอืน! หามมองดูดวงอาทิตยโดยตรงจากกลองสองตาหรือกลองโทรทรรศน หรือ
ดวยตาเปลา เพราะพลังงานของแสงอาทิตย  จะทําใหตาบอดได ควรสังเกตดวงอาทิตย
ทางออมโดยใชฉากหรือกระดาษสขีาว รับภาพของดวงอาทิตย จากกลองสองทางไกล 
หรือ กลองโทรทรรศน 

 

ดาวพุธ (Mercury)  

 
ภาพท่ี 1 ดาวพุธ 

          ดาวพุธเปนดาวเคราะหซึ่งอยูใกลกับดวงอาทิตยมากที่สุด เปนดาวเคราะหขนาด
เล็ก และไมมีดวงจันทรบริวาร  
โครงสรางภายในของดาวพุธประกอบไปดวย แกนเหล็กขนาดใหญมีรัศมีประมาณ 1,800 
ถึง 1,900 กิโลเมตร ลอมรอบดวยชั้นที่เปนซิลิเกท (ในทํานองเดียวกับที่แกนของโลก
ถูกหอหุมดวยแมนเทิลและเปลือก) ซึ่งหนาเพียง 500 ถึง 600 กิโลเมตร บางสวนของ
แกนอาจจะยังหลอมละลายอยู  

          ดาวพุธถูกเยี่ยมเยือนดวยยานอวกาศเพียงลําเดียวคือ ยานมารีเนอร 10 ในป 
พ.ศ. 2517 ซึ่งไดทําการสํารวจ และทําแผนที่พื้นผิวดาวพุธเปนครั้งแรก แตเน่ืองจาก
ดาวพุธอยูใกลดวงอาทิตยมาก จึงสามารถทําแผนที่ไดเพียงรอยละ 45 ของพื้นที่
ทั้งหมด 

          พื้นผิวดาวพุธเต็มไปดวยหลุมบอมากมาย คลายกับพื้นผิวดวงจันทร มีเทือกเขา
สูงใหญ และแองที่ราบขนาดใหญอยูทั่วไป แองที่ราบแคลอริสเปนแองที่ราบขนาดใหญ 
ซึ่งมีขนาดเสนผานศนูยกลางประมาณ 1,300 กิโลเมตร  นักดาราศาสตรสันนิษฐานวา 
แองที่ราบขนาดใหญน้ีเกิดจากการพุงชนของอุกกาบาตในยุคเริ่มแรกของระบบสุริยะ 

  



ภาพท่ี 2 พื้นผิวเต็มไปดวยหลุมอุกาบาต คลายกับดวงจันทรของเรา 

          ดาวพุธไมมีช้ันบรรยากาศหอหุม และการที่ดาวพุธอยูใกลดวงอาทิตยมาก ทําให
อุณหภูมิที่พืน้ผิวดาวพุธ ในเวลากลางวันและกลางคืน แตกตางกันมากถึง 600 องศา
เซลเซียส โดยมีอุณหภูมิในเวลากลางวันสูงถึง 430 องศาเซลเซียส และลดลงเหลือ –
180 องศาเซลเซียส ในเวลากลางคืน 
  

 

ดาวศุกร (Venus)  

 
ภาพท่ี 1 ดาวศุกร 

          ดาวศุกรอยูหางจากดวงอาทิตยเปนลําดับที่ 2 เปนดาวเคราะหที่มีขนาดใหญเปน
อันดับที่ 6 และไมมีดวงจันทรบริวาร ดาวศุกรมีลักษณะที่คลายคลึงกับโลก จนไดช่ือวา
เปนดาวเคราะหฝาแฝดกับโลกของเรา โครงสรางภายในของดาวศุกร ประกอบดวย 
แกนกลางที่เปนเหล็กมีรัศมีประมาณ 3,000 กิโลเมตร หอหุมดวยชั้นแมนเทิลที่มีความ
หนาประมาณ 3,000 กิโลเมตร และเปลือกแข็งที่ประกอบดวยหินซิลิเกต 

          ยานอวกาศลําแรกที่เดินทางไปดาวศุกรคือ มาริเนอร 2 ใน พ.ศ.2505  หลังจาก
น้ันก็มีอีกหลายลํา จนกระทั่งในป พ.ศ. 2532 ยานอวกาศแมกเจลแลน ไดใชเรดารใน
การสํารวจผานชั้นบรรยากาศที่หนาแนนของดาวศุกร เพื่อทําแผนที่พื้นผิวของดาว การ
สํารวจโดยใชสัญญาณเรดาร ทําใหทราบถึงความสูงต่ําของพื้นผิวดาวศุกรได และพบวา
พื้นผิวดาวศุกรปกคลุมไปดวย ที่ราบที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ และภูเขาไฟขนาด
ใหญหลายแหง นอกจากนี้ยังพบวา พืน้ผิวดาวศุกรไมมีหลุมอุกกาบาตขนาดเล็กกระจาย
อยูทั่วไป เชนเดียวกับดาวพุธ ทั้งน้ีเปนเพราะวา อกุกาบาตจะถูกเผาไหมไปจนหมด ใน
ระหวางที่เดินทางเขาสูช้ันบรรยากาศที่หนาแนนของดาวศุกร 

          ช้ันบรรยากาศของดาวศุกรน้ันมีความหนาแนนมาก ความดันบรรยากาศที่พื้นผิว
ดาวศุกรมีคาประมาณ 90 เทา ของความดันบรรยากาศที่พื้นผิวโลก หรือมีคาเทากับ
ความดันที่ใตทะเลลึก 1 กิโลเมตร บรรยากาศของดาวศุกรประกอบไปดวย กาซ
คารบอนไดออกไซดเปนสวนใหญ และมีช้ันเมฆอยูหลายชั้นที่ประกอบไปดวยกาซ



ซัลเฟอรไดออกไซด (กรดกํามะถัน) ซึ่งมีความหนาหลายกิโลเมตร ทําใหเราไมสามารถ
สังเกตเห็นพื้นผิวดาวศุกรได 

          ช้ันบรรยากาศที่หนาทึบน้ีทําใหเกิดสภาวะเรือนกระจก กักเก็บความรอนไว
ภายใตช้ันบรรยากาศ ทําใหอุณหภูมิพื้นผิวสูงถึง 600-900 องศาเซลเซียส จะเห็นวา
พื้นผิวดาวศุกรรอนกวาพื้นผิวดาวพุธมาก ทั้งๆ ที่อยูไกลจากดวงอาทิตยกวาดาวพุธถึง
สองเทาก็ตาม 
  

 

โลก (The Earth)  

 
ภาพท่ี 1  โลก "ดาวเคราะหสีนํ้าเงิน" 

          โลกของเราเปนดาวเคราะหดวงเดียวในระบบสุริยะ ที่มีสภาวะแวดลอม
เอื้ออํานวยตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โลกอยูหางจากดวงอาทิตยเปนลําดับที่ 3 และ
มีขนาดใหญเปนอันดับที่ 5 ในบรรดาดาวเคราะหทั้งหมดในระบบสุริยะ 
 
          โครงสรางภายในของโลกประกอบไปดวยแกนกลางชั้นในที่เปนเหล็ก มีรัศมี
ประมาณ 1,200 กิโลเมตร หอหุมดวยแกนกลางชั้นนอกที่เปนของเหลว ประกอบดวย
เหล็กและซัลเฟอร มีความหนาประมาณ 2,200 กิโลเมตร ถัดขึ้นมาเปนช้ันแมนเทิลที่
เปนของเหลวหนืด ประกอบไปดวย เหล็ก แมกนีเซียม ซิลิกอน และธาตุอื่นๆ มีความ
หนาประมาณ 3,000 กิโลเมตร เปลือกโลกเปนของแข็ง มีองคประกอบสวนใหญเปน 
แรควอตช (ซิลิกอนไดออกไซด) และเฟลสปาร 

          ช้ันบรรยากาศของโลกประกอบไปดวยไนโตรเจน 77 % ออกซิเจน 21% ที่
เหลือเปน อารกอน คารบอนไดออกไซด และนํ้า กาซคารบอนไดออกไซดชวยในการกัก
เก็บความรอนไวภายใตช้ันบรรยากาศ โดยอาศัยสภาวะเรือนกระจก ทําใหโลกมีความ
อบอุน ไมหนาวเย็นจนเกินไปสําหรับสิ่งมีชีวิต อยางไรก็ตาม ถาปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นมากจนเกินไป ก็จะทําใหโลกรอนขึ้น ซึ่งอาจสงผลให
สิ่งมีชีวิตไมสามารถดํารงอยูไดเชนกัน 

          นอกจากนี้ โลกยังมีสนามแมเหล็ก ที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก 
ถึงแมวาจะมีความเขมไมมากนัก แตชวยปกปองมิใหอนุภาคที่มีพลังงานสูงจากอวกาศ



เดินทางผานมาที่ผิวโลกได โดยสนามแมเหล็กจะกักใหอนุภาค เดินทางไปตามเสนแรง
แมเหล็ก และเขาสูช้ันบรรยากาศได เพียงที่ขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกใตเทาน้ัน ซึ่งเปน
ตําแหนงของขั้วแมเหล็กโลกน่ันเอง เมื่ออนุภาคเหลาน้ีทําปฏิกิริยากับโมเลกุลกาซในชั้น
บรรยากาศ ทําใหเกิดแสงสีสวยงาม สังเกตเห็นบนทองฟายามค่ําคืน เรียกวา "แสงเหนือ
แสงใต" (Aurora) ตามบริเวณท่ีปรากฏนั่นเอง 
  

ดวงจันทร (The Moon)  

 
ภาพท่ี 2  ดวงจันทร 

          ดวงจันทรเปนบริวารดวงเดียวของโลก มีพื้นผิวที่เปนของเข็ง เต็มไปดวยหลุม
อุกกาบาตมากมาย แสงจันทรที่เรามองเห็นน้ันเปนแสงอาทิตยที่สะทอนจากพื้นผิวดวง
จันทร ในขณะที่ดวงจันทรโคจรรอบโลกเราจะมองเห็นดวงจันทรในลักษณะที่เปล่ียนไป 
ตามปริมาณของบริเวณท่ีไดรับแสงและบริเวณดานมืดที่หันหนาเขาหาโลก เรียกวา 
ขางขึ้นขางแรม 
 
          แมวาดวงจันทรจะมีขนาดเล็ก แตดวยการที่มันอยูใกลกับโลกของเรามากกวา
ดาวเคราะหดวงอื่นๆ ดวงจันทรจึงมีอิทฺธิพลตอปรากฏการณบนโลก เชน การเกิดนํ้าขึ้น
นํ้าลง ซึ่งเกิดจากแรงโนมถวงระหวางโลกกับดวงจันทร และการเกิดสุริยุปราคา และ
จันทรุปราคา เปนตน 

         ยานอวกาศลําแรกที่เดินทางไปสํารวจดวงจันทร คือ ยานลูนา 2 ของประเทศ
รัสเซีย ในป พ.ศ. 2502 และยาน 
อะพอลโล 11 เปนยานอวกาศลําแรกที่พามนุษยไปลงสูพื้นผิวดวงจันทร เมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม พ.ศ. 2512 พบวาดวงจันทรไมมีช้ันบรรยากาศหอหุม จึงเปนสาเหตุใหพื้นผิว
ดวงจันทร เต็มไปดวยหลุมอุกกาบาตมากมาย ทัง้ขนาดใหญและเล็ก เราสามารถ
มองเห็นหลุมอุกกาบาตขนาดใหญไดดวยตาเปลาคือ บริเวณที่เราจินตนาการวา เปน
กระตายบนดวงจันทรน่ันเอง 

          นอกจากนี้ยังพบวาหินบนดวงจันทรมีอายุมากถึง 3,000 – 4,600 ลานป ซึ่ง
เกาแกกวาหินบนพื้นโลกมาก ดังน้ันจึงเปนหลักฐานที่สําคัญเกี่ยวกับการเกิดของระบบ
สุริยะในยุคเริ่มแรก 

 

ดาวอังคาร (Mars)  



 
ภาพท่ี 1 ดาวอังคาร 

          ดาวอังคารเปนดาวเคราะหที่อยูหางจากดวงอาทิตยเปนอันดับที่ 4 ในบรรดาดาว
เคราะหทั้งหมด ดาวอังคารมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 0.5 เทาของโลก  ดาว
อังคารมีโครงสรางภายในประกอบดวย แกนกลางที่เปนของแข็ง มีรัศมีประมาณ 1,700 
กิโลเมตร หอหุมดวยชั้นแมนเทิลที่เปนหินเหลวหนืด หนาประมาณ 1,600 กิโลเมตร 
และมีเปลือกแข็ง เชนเดียวกับโลก 
 
          เราสังเกตเห็นดาวอังคารเปนสีแดง เพราะมีพื้นผิวที่ประกอบไปดวยออกไซด
ของเหล็ก หรือ สนิมเหล็กน่ันเอง พื้นผิวดาวอังคารเต็มไปดวย หุบเหวตางๆ มากมาย 
หุบเหวขนาดใหญช่ือ หุบเหวมาริเนอริส มีความยาวถึง 4,000 กิโลเมตร กวาง 600 
กิโลเมตร และลึก 8 กิโลเมตร นอกจากนี้ดาวอังคารยังมีภูเขาไฟที่สูงที่สุดในระบบสุริยะ
ช่ือ ภูเขาไฟโอลิมปส ที่มีความสูงถึง 25 กิโลเมตร และมีฐานที่แผออกไปเปนรัศมี 300 
กิโลเมตร 

          ดาวอังคารมีบรรยากาศที่เบาบางมาก ประกอบดวยคารบอนไดออกไซดเปนสวน
ใหญ กาซเหลาน้ีเกิดจาก การระเหิดของน้ําแข็งแหง (คารบอนไดออกไซดแข็ง) ที่ปก
คลุมอยูทั่วไปบนพื้นผิวดาวอังคาร โดยเฉพาะที่บรเิวณขั้วเหนือและขั้วใตของดาว มี
นํ้าแข็งปกคลุมอยูตลอดเวลา 

          ดาวอังคารเปนดาวเคราะหที่เปนที่ช่ืนชอบของผูแตงนิยายวิทยาศาสตร ตั้งแต
เมื่อหลายสิบปที่ผานมา เมื่อเริ่มมีการสังเกตดาวอังคารผานกลองโทรทรรศน และพบ
รูปรางพื้นผิวที่คลายกับคลองสงนํ้าของมนุษยดาวอังคาร (ถามีสิ่งมีชีวิตอยูจริงบนดาว
อังคาร) แตหลังจากที่องคการนาซาไดสงยานไปสํารวจดาวอังคารอยางตอเน่ือง ทําให
เราทราบวา ลักษณะดังเกลาวเปนเพียงรองรอยที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ 

          อยางไรก็ตามจากการสํารวจพื้นผิวดาวอังคารโดยยานไวกิงออรบิเตอร 1 ในป 
พ.ศ. 2519  และจากยานมารส 
โกลบอลเซอรเวเยอร พบรองนํ้าเกา หรือรองรอยของทองแมนํ้าที่เหือดแหงไปหมดแลว 
นักวิทยาศาสตรตั้งสมมติฐานวา ถาเคยมีสิ่งมีชิวิตอยูบนดาวอังคารมากอน ก็นาจะพบ
ซากหรือฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตเหลาน้ันใตทองนํ้า หรือภายใตนํ้าแข็งที่ขั้วทั้งสองของ
ดาวอังคาร  การพิสูจนหาความจริงดังกลาว เปนภารกิจของโครงการสํารวจดาวอังคาร 
มารสโรเวอร และมารสเอก็เพรส ที่ถูกสงขึ้นไปเมื่อกลางป พ.ศ. 2003 น้ี 



          ดาวอังคารมีบริวารขนาดเล็ก 2 ดวง มีช่ือวา โฟบัส และดีมอส  ดวงจันทรทั้ง
สองดวงมีรูปราง ไมสมมาตร และมีขนาดเล็กกวา 25 กิโลเมตร นักดาราศาสตรจึง
สันนิษฐานวา อาจเปนวัตถุในแถบดาวเคราะหนอยที่ถูกแรงโนมถวงของดาวอังคาร 
ดึงดูดใหโคจรรอบ 

ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)  

 
ภาพท่ี 1 ดาวพฤหัสบดี 

      ดาวพฤหัสบดี เปนเทหวัตถุที่มีความสวางมากเปนอันดับที่ 4 ของทองฟา (รองจาก 
ดวงอาทิตย ดวงจันทร และ ดาวศุกร แตบางครั้ง ดาวอังคาร อาจสวางกวา) และเปนที่
รูจักกันมาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร การคนพบดวงจันทรบริวารทั้งสี่ของกาลิเลโอ อัน
ไดแก ไอโอ ยูโรปา แกนีมีด และ คัลลิสโต ดวงจันทรทั้งสี่ดวงจึงไดช่ือวาเปน "ดวง
จันทรกาลิเลียน" (Galilean moons) 

      ดาวพฤหัสบดี ถูกเยีย่มเยือนเปนครั้งแรกโดย ยานไพโอเนียร 10 ในป พ.ศ. 2516 
ติดตามดวย ไพโอเนียร 11, วอยเอเจอร 1, วอยเอเจอร 2, ยูลิซิส และลาสุดคือ ยานกา
ลิเลโอ  

      ดาวพฤหัสบดีเปนดาวเคราะหกาซ โดยท่ีไมมพีื้นผิวเปนของแข็ง แตเต็มไปดวย
กาซซึ่งมีความหนาแนนสูง กดทับกันลึกลงไป เมื่อเรามองดูดาวเคราะหเหลาน้ี สิ่งที่เรา
มองเห็นคือ บรรยากาศชั้นยอดเมฆ (ซึ่งมีความหนาแนนเบาบางกวา 1 หนวย
บรรยากาศ)  

      ช้ันบรรยากาศของดาวพฤหัสบดปีระกอบดวยไฮโดรเจน 90% และ ฮีเลียม10% ซึ่ง
ปะปนดวย มเีทน นํ้า และแอมโมเนีย เพียงเล็กนอย ลึกลงไปดานลางเปนช้ันเมนเทิล
ช้ันนอกที่ประกอบไปดวย ไฮโดรเจน และฮีเลียมเหลว และแมนเทิลช้ันในที่ประกอบไป
ดวย ไฮโดรเจน ที่มีสมบติเปนโลหะ และแกนกลางที่เปนหินแข็ง มีขนาดเปน 2 เทาของ
โลก 

จุดแดงใหญ 
      เปนที่รูจักมานานกวา 300 ป จุดแดงใหญมีรูปวงรี แผออกไปเปนบริเวณกวางถึง 
25,000 กิโลเมตร ใหญพอที่จะบรรจุโลกได 2 ใบ จุดแดงใหญน้ีเปนพายุที่เกิดขึ้นในชั้น
บรรยากาศของดาวพฤหัสบดี ซึ่งมีอายุมากกวา 300 ป และยังไมทราบวาพายุน้ีจะจาง
หายไปเมื่อไร  



วงแหวนของดาวพฤหัสบด ี
      จากการสํารวจของยานวอยเอเจอร 1 ทําใหเราทราบวาดาวพฤหัสบดมีีวงแหวน
เชนเดียวกับดาวเสาร แตมีขนาดเล็ก และบางกวามาก ประกอบไปดวยเศษหินและฝุนที่
มีขนาดเล็ก และไมมีนํ้าแข็งเปนองคประกอบ จึงทําใหมันไมสวางมากนัก (หินและฝุน
สะทอนแสงอาทิตยไดไมดีเทากับนํ้าแข็ง) 

ดวงจันทรบริวารหลักของดาวพฤหสับด ี
      ปจจุบันพบวาดาวพฤหัสมีดวงจันทรอยูอยางนอย 39 ดวง แตมีเพียง 4 ดวง ที่เปน
ดวงจันทรขนาดใหญ และมีรูปรางเปนทรงกลม ไดแก ไอโอ ยุโรปา แกนีมีด และคัล
ลิสโต   ดวงจันทรไอโอและยุโรปาเปนดวงจันทรที่มีอายุนอยและมีหลุมอุกกาบาตอยูไม
มากนัก โดยเฉพาะดวงจันทรไอโอที่ยังมีการครุกรุนของภูเขาไฟอยูที่พื้นผิว สวนดวง
จันทรแกนีมีดและคัลลิสโตนั้น เปนดวงจันทรที่มีขนาดใหญและมีอายุมากกวา มีพื้นผิวที่
เต็มไปดวยหลุมอุกกาบาตอยูมากมาย 
  

 

ดาวเสาร (Saturn)  

 
ภาพท่ี 1 ดาวเสาร 

         ดาวเสารเปนดาวเคราะหที่รูจักกันมาตั้งแตกอนยุคประวัติศาสตร กาลิเลโอไดใช
กลองสองทางไกล สังเกตดาวเสารเปนครั้งแรก เมื่อป พ.ศ. 2153 และพบลักษณะที่เปน
วงรี คลายกับเปนดาวเคราะหที่มีหูสองขาง จนกระท่ังในป พ.ศ.2202  คริสเตียน ฮอย
เกนส พบวาเปนวงแหวนของดาวเสาร เปนที่เช่ือกันวาดาวเสารเปนดาวเคราะหเพียงดวง
เดียว ในระบบสุริยะ ที่มีวงแหวน จนกระทั่งเมื่อไมกี่สิบปมานี้เอง ที่ไดมีการคนพบวง
แหวนบางๆ รอบดาวยูเรนัส ดาวพฤหัสบดี และดาวเนปจูน 

          ดาวเสารถูกเยียมเยือนครั้งแรกโดย ยานไพโอเนียร 11 ในป พ.ศ.2522  ตาม
ดวย วอยเอเจอร 1 และ วอยเอเจอร 2  สวน ยานแคสสินีกําลังอยูในการเดินทาง ซึ่งจะ
ไปถึงใน ป พ.ศ.2547  

          ดาวเสารมีองคประกอบคลายกับดาวพฤหัสบดีคือ ประกอบไปดวย ไฮโดรเจน 
75% ฮีเลียม 25% ปะปนไปดวยน้ํา มีเทน แอมโมเนีย เพียงเล็กนอย โครงสรางภายใน
ของดาวเสาร มีลักษณะคลายคลึงกัของดาวพฤหัสบดี ซึ่งมีแกนกลางที่เปนหินแข็ง 
หอหุมดวยแมนเทิลช้ันใน ที่เปนโลหะไฮโดรเจน และแมนเทิลช้ันนอกที่เปน ไฮโดรเจน 
และฮีเลียมเหลว 



          แถบที่มีความเขมตางๆ กันที่ปรากฏบนดาวเสาร เกิดจากการหมุนรอบตัวเองที่
เร็วมากของดาว ทําใหเกิดการหมุนวนของชั้นบรรยากาศ ที่มีอุณภูมิแตกตางกัน จึง
ปรากฏเปนแถบเขมและจาง สลับกันไป 

วงแหวนดาวเสาร 
          จากภาพวงแหวนดาวเสาร ดูคลายกับวาจะมีลักษณะเปนแผน แทที่จริงแลว
ประกอบดวยอนุภาคจํานวนมหาศาล ซึง่มีวงโคจรอิสระ และมขีนาดตั้งแตเซนติเมตร ไป
จนหลายรอยเมตร สวนใหญจะประกอบดวยน้ําแข็ง ปะปนอยูกับเศษหินเคลือบน้ําแข็ง 
วงแหวนของดาวเสารน้ันบางมาก แมจะมีขนาดเสนผานศูนยกลางยาวถึง 250,000 
กิโลเมตร แตมีความหนาไมถึง 1.5 กิโลเมตร 
วงแหวนแตละช้ันมีช่ือเรียกตามอักษรภาษาอังกฤษ เชน วงแหวนสวาง (A และ B) และ
วงสลัว (C) สามารถมองเห็นไดจากโลก ชองระหวางวงแหวน A และ B รูจักในนาม 
"ชองแคบแคสสินี" (Cassini division )  เรายังไมทราบถึง ตนกําเนิดของวงแหวนดาว
เสาร และบรวิารเล็กๆ แมวาจะมีวงแหวนมาตั้งแตการฟอรมตัว ของดาวเคราะหในยุค
เริ่มแรก แตระบบของวงแหวนขาดเสถียรภาพ และเปล่ียนแปลงไปตามกระบวนการรอบๆ 
ขาง บางทีมันอาจกําเนิดจากการแตกสลายของบรวิารที่มีขนาดใหญกวา  

ดวงจันทรบริวารของดาวเสาร 
          ดาวเสารมีดวงจันทรบริวารอยางนอย 30 ดวง ดวงจันทรบริวารที่มีขนาดใหญ
ที่สุดคือ "ไททัน" (Titan) มีขนาดใหญหวาดาวพุธ  ไททันมีช้ันบรรยากาศที่
ประกอบดวย กาซไนโตรเจนเปนสวนใหญ คลายคลึงกับช้ันบรรยากาศของโลก ดังน้ัน
นักดาราศาสตรจึงสนใจที่จะศึกษาดวงจันทรไททันอยางละเอียด เพื่อที่จะไดนํามา
เปรียบเทียบกับโลก 
ดวงจันทรบริวารที่มีขนาดรองจากไททันไดแก รี ดิโอนี ไออาเพตุส เททิส เอนเซลาดุส 
และ มิมาส ซึ่งสวนใหญประกอบดวย นํ้าแข็งและมีหินผสมอยูเล็กนอย 
  

 

ดาวยูเรนัส (Uranus)  

 
ภาพท่ี 1 ดาวยูเรนัส 

       ยูเรนัสเปนดาวเคราะหดวงแรกซึ่งถูกคนพบในยุคใหม โดย วิลเล่ียม เฮอสเชล เมื่อ
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2324 
ยานวอยเอเจอร 2 เปนยานอวกาศลําแรกที่ไปสํารวจดาวยูเรนัส ในป พ.ศ. 



2529  องคประกอบหลักของดาวยูเรนัสเปนหินและ นํ้าแข็ง หลากหลายชนิด มี
ไฮโดรเจนเพียง 15% กับฮีเลียมอีกเล็กนอย (ไมเหมือนกับ ดาวพฤหัสบดแีละ ดาวเสาร 
ซึ่งมีไฮโดรเจนเปนสวนใหญ) แกนของดาวยูเรนัสและเนปจูน มีลักษณะที่คลายคลึงกับ
แกนของดาวพฤหัสบดีและดาวเสารคือ หอหุมดวย โลหะไฮโดรเจนเหลว แตแกนของ
ดาวยูเรนัสไมมีแกนหิน ดังเชน ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร  

       บรรยากาศของดาวยูเรนัสประกอบดวยไฮโดรเจน 83%, ฮีเลียม 15% และมีเทน 
2% เน่ืองจากกาซมีเทนในบรรยากาศชั้นบน ดูดกลืนแสงสีแดง และสะทอนแสงสีนํ้าเงิน 
ดาวยูเรนัสจึงปรากฏเปนสีนํ้าเงิน บรรยากาศของดาวยูเรนัส อาจจะมีแถบสีดังเชนดาว
พฤหัสบดี เชนเดียวกับดาวกาซดวงอื่น แถบเมฆของดาวยูเรนัสเคลื่อนที่เร็วมาก แตจาง
มากจะเห็นไดดวยเทคนิคพิเศษเทาน้ัน ดังเชน ภาพจาก ยานวอยเอเจอร 2 และจากการ
สังเกตการณดวยกลองโทรทรรศนฮับเบิล 

       ดาวเคราะหสวนใหญมีแกนหมุนรอบตวัเองคอนขางจะตั้งฉากกับระนาบสุริยะวิถ ีแต
แกนหมุนรอบตัวเองของดาวยูเรนัส กลับเกือบขนานกับสุริยะวิถ ี ในชวงที่ยานวอยเอ
เจอรเดินทางไปถึง ยูเรนัสกําลังหันขั้วใตช้ีไปยังดวงอาทิตย เปนผลใหบริเวณขั้วใต
ไดรับพลังงานจากดวงอาทิตย มากกวาบริเวณเสนศูนยสูตร อุณหภูมิบนดาวยูเรนัสมี
ลักษณะตรงกันขามกับดาวเคราะหดวงอื่น กลาวคือ อุณหภูมิบริเวณขั้วดาวจะสูงกวา
บริเวณเสนศูนยสูตรเสมอ 

วงแหวน 
       ดาวยูเรนัสมีวงแหวนเชนเดียวกับดาวเคราะหกาซดวงอื่นๆ วงแหวนของดาวยูเรนัส
มีความสวางไมมากนัก เชนเดียวกับวงแหวนของดาวพฤหัสบดี เพราะประกอบดวย
อนุภาคซึ่งมีขนาดเล็กมากดังฝุนผง ไปจนใหญถึง 10 เมตร ดาวยูเรนัสนับเปนดาว
เคราะหดวงแรก ที่ถูกคนพบวามีวงแหวนลอมรอบ เชนเดียวกับดาวเสาร ซึ่งเปนการ
คนพบที่สําคัญ ที่ทําใหเราทราบวา ดาวเคราะหกาซทุกดวงจะมีวงแหวนลอมรอบอยู 
มิใชเพียงเฉพาะดาวเสารเทาน้ัน  

ดวงจันทรบริวาร 
        ดาวยูเรนัสมีดวงจันทรบริวารอยางนอย 21 ดวง ซึ่งประกอบไปดวยดวงจันทร
ขนาดใหญอยูหลายดวง อันไดแก มิรันดา แอเรียล อัมเบรียล ไททาเนีย และ โอเบรอน 
  

 

ดาวเนปจูน (  Neptune)  

 
ภาพท่ี 1  ดาวเนปจูน 



      ดาวเนปจูนถูกคนพบ หลังจากการคนพบดาวยูเรนัส โดยนักดาราศาสตรพบวาวง
โคจรของดาวยูเรนัสมิไดเปนไปตามกฏของนิวตัน จึงทําใหเกิดการพยากรณวา จะตองมี
ดาวเคราะหอีกดวงหนึ่งที่อยูไกลถัดออกไป มารบกวนวงโคจรของดาวยูเรนัส  
เนปจูนถูกเยี่ยมเยือนโดยยานอวกาศเพียงลําเดียวคือ วอยเอเจอร 2 เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม พ.ศ.2532, เกือบทุกอยางที่เรารูเกี่ยวกับดาวเนปจูน มาจากการเยี่ยมเยือนใน
ครั้งน้ี เน่ืองจากวงโคจรของ ดาวพลูโต เปนวงรีมาก ในบางครั้งมันจะตัดกับวงโคจรของ
เนปจูน ทําใหเนปจูนเปนดาวเคราะหซึ่งอยูไกลที่สุดในบางป  
ดาวเนปจูนมีองคประกอบคลายคลึงกับดาวยูเรนัส เชน รูปแบบของน้ําแข็ง มีไฮโดรเจน 
15% และฮีเลียมจํานวนเล็กนอย ดาวเนปจูนแตกตางกับดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร 
ตรงที่ไมมีการแบงช้ันภายในที่ชัดเจน เรารูเพียงวามีแกนกลางที่มีขนาดเล็ก (มีมวล
ประมาณเทาโลก) ดาวเนปจูนเปนดาวเคราะหสีนํ้าเงินเชนเดียวกับดาวยูเรนัส เพราะใน
ช้ันบรรยากาศมกีาซมีเทน เปนองคประกอบอยูดวย 

      ในชวงเวลาที่ยานวอยเอเจอรเขาใกลดาวเนปจูน ไดภาพถายที่มสิ่งสะดุดตาคือ จุด
ดําใหญ (Great dark spot) ทางซีกใตของดาว มขีนาดใหญเกือบครึ่งหนึ่งของจุดแดง
ใหญบนดาวพฤหัสบดี (ประมาณเทากับเสนผานศูนยกลางของโลก) จุดดําใหญน้ีเปน
ศูนยกลางพายุเชนเดียวกับจุดแดงใหญบนดาวพฤหัส มีทิศทางกระแสลมพัดไปทาง
ตะวันตก ดวยความเร็ว 300 เมตร/วินาที  

วงแหวน 
      ดาวเนปจูนมีวงแหวน 4 วง และมีความสวางไมมากนัก เพราะประกอบดวยอนุภาคที่
เปนผงฝุนขนาดเล็ก จนถึงขนาดประมาณ 10 เมตร เชนเดียวกับวงแหวนของดาวพฤหัส
และดาวยูเรนัส ภาพถายจากยานวอยเอเจอรแสดงใหเห็นถึงวงแหวนหลัก 2 วง และวง
แหวนบางๆ อยูระหวางวงแหวนทั้งสอง 

ดวงจันทรบริวาร 
      ดาวเนปจูนมีดวงจันทรบริวารที่คนพบแลว 8 ดวง โดยมีดวงจันทรช่ือ "ทายตัน" 
(Triton) เปนบริวารที่มีขนาดใหญที่สุด ในบรรดาดวงจันทรบริวารทั้ง 8 ดวง ทายตันมีวง
โคจรที่สวนทางกับการหมุนรอบตัวเองของดาวเนปจูน นักดาราศาสตรคาดวา ทายตันจะ
โคจรเขาใกลดาวเนปจูนเรื่อยๆ และพุงเขาชนดาวเนปจูนในที่สุด (อาจใชเวลาถึงเกือบ 
100 ลานป) 
  

 

ดาวพลูโต (  Pluto)  

 
ภาพท่ี 1  ดาวพลูโต 



      ดาวพลูโตถูกคนพบในป พ.ศ.2473 โดยบังเอิญ หลังจากที่กอนหนาน้ันไดมีการ
คํานวณหาตําแหนงดาวเคราะหดวงใหมถัดจาก ดาวเนปจูนโดยใชฐานขอมูลการ
เคล่ือนที่ของดาวยูเรนัสและดาวเนปจูน แตไมประสบผลสําเร็จ  
หลังจากที่ไดคนพบดาวพลูโตแลว นักวิทยาศาสตรยังคงถกเถียงกันวา ขนาดของดาว
พลูโตเล็กเกินกวา ที่จะรบกวนวงโคจรของดาวเคราะหดวงอื่นได จะตองมีดาวเคราะห
ดวงอื่นที่มีขนาดใหญกวา จึงจะรบกวนดาวเนปจูนได ดังน้ันการคนหา ดาวเคราะห X จึง
มีขึ้นตอไป แตก็ไมมีสิ่งใดถูกคนพบเพิ่มเติม จนกระทั่ง ยานวอนเอเจอร 2 ไดขอมูลดาน
มวลสารของดาวเนปจูนเพิ่มเติม ขอถกเถียงดังกลาวจึงหมดไป โดยไมจําเปนตองมีดาว
เคราะหดวงที่ 10  ดาวพลูโตเปนดาวเคราะหเพียงดวงเดียว ที่ไมเคยมีการสงยานอวกาศ
ไปสํารวจ แมแตกลองโทรทรรศนอวกาศฮับเบิล ยังทําการสํารวจรายละเอียดไดไมมาก
นัก  

       โชคดีที่ดาวพลูโตมีบริวารชื่อ "แครอน" (Charon) ซึ่งคนพบในป พ.ศ.2521  นัก
ดาราศาสตรทราบเพียง คามวลรวมของพลูโตและแครอน การที่จะไดคามวลสารของแต
ละดวงนั้น จําเปนตองอาศัยยานอวกาศขี้นไป สํารวจที่ระยะใกลดาวพลูโตตอไป เชน
โครงการพลูโตเอ็กซเพรส เปนตน 

        นักวิทยาศาสตรบางคนคิดวา เราควรจะจัดประเภทของดาวพลูโต เปนดาวเคราะห
นอยหรือดาวหาง มากกวาที่จะเปน ดาวเคราะหบางคนก็วา เราควรจะพิจารณามันเปน
วัตถุที่ใหญที่สุดใน "แนวเข็มขัดคุยเปอร" (Kuiper's belt) อยางไรกต็ามในปจจุบันเรา
ยังถือวา ดาวพลูโตเปนเทหวัตถุประเภทดาวเคราะห อยางเชนเคย  

        วงโคจรของดาวพลูโตรีมาก ขณะท่ีมันเขาใกลดวงอาทิตย มันจะอยูใกลดวง
อาทิตยมากกวาดาวเนปจูน (นับตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2522 จนถึงกุมภาพันธ พ.ศ.
2542) ดาวพลูโตหมุนรอบตัวเองในทิศทางที่ตรงขามกับดาวเคราะหดวงอื่น  

        เรายังมิทราบองคประกอบของดาวพลูโตที่แนชัด แตคาความหนาแนนอยูที่
ประมาณ 2 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร โดยอาจมีสวนผสมเปนหิน 70% นํ้าแข็ง 30% 
คลายกับดวงจันทรทายตันของเนปจูน บริเวณพื้นทีส่วางอาจปกคลุมดวย นํ้าแข็ง
ไนโตรเจน ผสมกับ มีเทน และคารบอนมอนอกไซดแข็ง บริเวณท่ีเปนสีคลํ้ายังไมมี
ขอมูล  

        ดาวพลูโตมีบรรยากาศเพียงเล็กนอย องคประกอบหลักอาจเปนไนโตรเจน มี
คารบอนโมนอกไซด และมีเทนจํานวนเล็กนอย โดยมีความกดอากาศที่พื้นผิวต่ํามาก 
บรรยากาศของดาวพลูโตจะมีสถานะเปนกาซ เฉพาะเวลาที่มันโคจรเขาใกลดวงอาทิตย
มากที่สุด สวนในชวงเวลาอื่นๆ บรรยากาศจะแข็งตัวกลายเปนนํ้าแข็ง  

ดาวเคราะหนอย (Asteroids) 

          ดาวเคราะหนอย (Asteroids หรือ Minor planets) เกิดขึ้นในยุคที่เกิดระบบ
สุริยะเมื่อ 4,600 ลานปที่แลว ปจจุบันมีวัตถุที่นักดาราศาสตรไดสังเกตพบและตั้งช่ือไว
อยูถึง 20,000 ดวง มีวัตถทุี่มีขนาดเสนผานศูนยกลางมากกวา 100 กิโลเมตร อยู
ประมาณ 200 ดวง ที่เหลอืเปนอุกกาบาตขนาดเล็กมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 1 
กิโลเมตร ดาวเคราะหนอยโดยท่ัวไปมีรูปรางไมแนนอน และเต็มไปดวยหลุมบอ แถบ
ดาวเคราะหนอย (Asteroid Belt) พบอยูระหวางวงโคจรของดาวอังคารและดาว
พฤหัสบดี สันนิษฐานวาเกิดมาพรอมๆ กับดาวเคราะหดวงอื่นๆ มีทฤษฎีหน่ึงอธิบายวา 
ดาวเคราะหนอยในบริเวณน้ีไมสามารถรวมตัวกันเปนดาวเคราะหขนาดใหญได เน่ืองจาก
ถูกรบกวนโดยแรงโนมถวงอันมหาศาลของดาวพฤหัสบดี 



ภาพท่ี 1  ดาวเคราะหนอย 

          ตลอดเวลา 30 ปที่ผานมา นักดาราศาสตรไดใชสเปกโตรสโคปในการศึกษา
องคประกอบทางเคมีและแรธาตุตางๆ บนดาวเคราะหนอย โดยการวิเคราะหแสงสะทอน
จากพื้นผิวดาว นอกจากนี้ยังตรวจสอบชิ้นอุกกาบาตที่ตกลงมาสูพื้นโลก พบวาประมาณ 
1 ใน 3 ของบรรดาอุกกาบาตที่ศึกษาพบ มสีีเขมและมีองคประกอบสวนใหญเปน
คารบอน ใหช่ือวาเปนอุกกาบาตประเภทคารบอนาเซียสคอนไดรท (carbonaceous 
chondrites: C-type) อีกประมาณ 1 ใน 6 พบวา มสีีคอนขางแดงแสดงวามี
สวนประกอบที่เปนเหล็ก จึงเรียกวา ประเภทหินปนเหล็ก (stony-iron bodies: S-type) 
          มีดาวเคราะหนอยบางดวงที่มีวงโคจรที่ไมอยูในระนาบอิคลิปติกและมีวงโคจรอยู
ไมไกลกวา 195 ลานกิโลเมตร ซึ่งทําใหมันมีโอกาสที่จะโคจรมาพบกับโลกไดในวัน
หน่ึงในอนาคต ดังน้ันนักดาราศาสตรไมเพียงแตคนหาดาวเคราะหนอยดวงใหมเทาน้ัน 
แตตองติดตามการเคลื่อนที่ของดาวเคราะหนอยเหลาน้ันที่มีวงโคจรอยูใกลเคียงกับโลก 
ซึ่งจําแนกพวกนี้เปนดาวเคราะหนอยใกลโลก (Near Earth Asteroids: NEAs) 
          นอกจากนี้ยังมีวตัถุบางชิ้นที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่มีการกอตัวของดาวเคราะหดวง
อื่นๆ นักวิทยาศาสตรพบช้ินสวนอุกกาบาต ALH 84001 ที่พบบนพื้นโลกบริเวณขั้วโลก 
ที่นาจะมีตนกําเนิดจากดาวอังคาร อีกทั้งยังพบรองรอยขององคประกอบของเซลล
สิ่งมีชีวิตที่ยังพิสูจนไมไดวาเปนเซลลสิ่งมีชีวิตจากนอกโลก หรือจากพื้นผิวโลกแทรก
เขาไปในรอยราวของอุกกาบาตนั้น 

 

ดาวหาง (Comets) 
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         ดาวหางประกอบดวยฝุนและนํ้าแข็งสกปรก เมื่อโคจรเขาใกลดวงอาทิตย นํ้าแข็ง
จะระเหิดกลายเปนหาง กาซและหางฝุนใหเราเห็นเปนทางยาว ดาวหางที่มีคาบการโคจร
สั้นก็จะวนเวียนอยูภายในระบบสุริยะ แตดาวหางสวนใหญจะมาจากบริเวณขอบนอกของ
ระบบสุริยะทีเ่รียกวา แถบคุยเปอร (Kuiper's belt) ที่เปนบริเวณตั้งแต วงโคจรของดาว
พลูโตออกไป เปนระยะทาง 500 AU จากดวงอาทิตย และเมฆออรต (Oort Cloud) ที่
อยูถัดจากแถบคุยเปอรออกไปถึง 50,000 AU จากดวงอาทิตยการเกิดหางของดาวหาง 



         เมื่อดาวหางอยูที่บริเวณขอบนอกระบบสุรยิะ จะเปนเพียงกอนน้ําแข็งสกปรกที่ไม
มีหาง นิวเคลียส (nucleus) ประกอบไปดวยน้ําแข็ง คารบอนไดออกไซด มีเทน 
แอมโมเนีย และมีเปลือกแข็งที่มีเศษฝุนปะปนอยูกับนํ้าแข็ง เมื่อโคจรเขาใกลดวง
อาทิตยนํ้าแข็งเหลาน้ี จะระเหิดกลายเปนกาซ โดยเฉพาะบรเิวณท่ีรับแสงอาทิตย  จะมี
การประทุของกาซอยางรุนแรง ปรากฏอยูลอมรอบนิวเคลียสเรียกวา โคมา (coma) กาซ
เหลาน้ีจะถูกลมสุรยิะพัดออกไปเปนทางยาว ในทิศทางตรงกันขามกับดวงอาทิตย
กลายเปนหางกาซ (gas tail) แสงสีตางๆ ที่ปรากฏบนหางกาซ เกิดจากโมเลกุลกาซ
เรืองแสงหลังจากไดรับความรอนจากแสงอาทิตย คลายกับการเรืองแสงของกาซนีออน 
ในหลอดฟลูออเรสเซน หางฝุน (dust tail) ของดาวหาง เกิดจากฝุนที่พุงออกมาจาก
นิวเคลียส ถูกแรงดันจากแสงอาทิตยผลักออกจากดาวหาง ฝุนเหลาน้ีสามารถสะทอน
แสงของดวงอาทิตยไดดี จึงปรากฏเปนทางโคงสวางใหเห็นตามแนวทิศทางของวง
โคจร  
         นิวเคลียสของดาวหางมีเสนผานศูนยกลางโดยทั่วไปประมาณ 10 กิโลเมตร สวน
โคมาของดาวหางโดยทั่วไป แผออกไปกวางเปนรัศมีถึงหลายแสนกิโลเมตร และหาง
ของดาวหางนั้นโดยทั่วไปมีความยาวถึง 100 ลานกิโลเมตร พอๆ กับระยะหางระหวาง
โลกถึงดวงอาทิตย 
 
การสังเกตดาวหาง 
         ดาวหางบางดวงมีความสวางมากจนเราสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ดาวหาง
โดยท่ัวไปนั้นจะคลายกับดาวที่ขุนมัว หางจะปรากฏเปนทางยาวเมื่อเขาใกลดวงอาทิตย 
การบันทึกภาพดาวหางนั้นทําไดโดยการเปดหนากลองไวประมาณ 2-3 นาที ก็จะได
ภาพท่ีสวยงามดังภาพตัวอยาง 
  

 

ดาวตก (Meteor)  

      ดาวตก หรือผีพุงใต (Meteor) เปนเพียงอุกกาบาต (Meteoroids) เศษวัตถุเล็ก ๆ 
หรือฝุนที่เกิดตามทางโคจรดาวหาง เมื่อเศษวัตถุเหลาน้ีตกผานชั้นบรรยากาศโลก ก็จะ
ถูกเสียดสีและเผาไหมเกิดเปนแสงใหเห็นในยามค่ําคืน ในบางครั้งวัตถุขนาดใหญ
สามารถลุกไหมผานชั้นบรรยากาศ และตกถึงพื้นโลกได เราเรียกวา "กอนอุกกาบาต" 

(Meteorite) 
      การที่ดาวหางโคจรเขาใกลดวงอาทิตย ไดทิ้งเศษฝุนและวัตถุขนาดเล็กตามแนว
เสนทางโคจร ในแตละปโลกจะโคจรผานบริเวณดังกลาว เมื่อเศษฝุนเหลาน้ีผานเขามาสู
ช้ันบรรยากาศชั้นบนของโลกจะถูกเสียดสีกับช้ันบรรยากาศทําใหเกิดความรอนและเผา
ไหมเศษวัตถุน้ันภายในเวลาเพียงไมกี่วินาที ปรากฏใหเห็นเปนเสนสวางสวยงามเปน

จํานวนมาก เราจึงเรียกวา “ฝนดาวตก” (Meteor shower) 
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ปฏิทินฝนดาวตก 

เดือน 
ฝน
ดาว
ตก 

กลุมดาว ชวงเวลา 
สังเกตการณ

คืนที่
มีดาว
ตก
สูงสุด

จํานวน
ดาวตก
สูงสุด
(ตอ

ช่ัวโมง)

ความเร็ว
ของ

อุกกาบาต 
(กม./
วินาที) 

มกราคม 
ควอด
แดน
ติดส 

คนเลี้ยง
สัตว 

28 ธ.ค. - 7 
ม.ค. 

3-4 
ม.ค. 50 41 

เมษายน ไล
ริดส พิณ 16 - 25 

เม.ย. 

20-
21 
เม.ย.

10-15 48 

พฤษภาคม 

เอตา 
อะค
วอ
ริดส 

คนแบก
หมอนํ้า 

21 เม.ย.-22 
พ.ค  

4-5 
พ.ค. 20-50 65  

กรกฎาคม 

เดลตา 
อะค
วอ
ริดส 

คนแบก
หมอนํ้า 

14 ก.ค.-18 
ส.ค. 

29 
ก.ค. 15-20 41 

สิงหาคม เพอร
ซิดส 

เพอรเซ
อุส 

23 ก.ค.-22 
ส.ค. 

12-
13 
ส.ค.

80 60 

ตุลาคม 
โอไร
ออ
นิดส 

นายพราน 15-29 ต.ค.
21-
22 
ต.ค.

20-25 66 

พฤศจิกายน ลีโอนิดส สิงโต 14-20 พ.ย.
17-
18 
พ.ย.

15-
100+ 71 

ธันวาคม เจมิ
นิดส คนคู 6-19 ธ.ค. 

13-
14 
ธ.ค 

80-
100 35 

 


