
ระบบสุริยะ  

กาแลกซี่ที่ดวงอาทิตยอาศัยอยูเรียกวา "ทางชางเผือก" ประกอบดวยดาว
ประมาณแสนลานดวงมีขนาดและระยะหางจากดวงอาทิตยตางๆ กัน ดาวมี
ขนาดและอุณหภูมิแตกตางกันออกไป หมูดาวแคระมีขนาดคงที่แลวแต
ความรอนจะคอยๆ ลดลงไป ดวงอาทิตยเปนดาวแคระเหลือง ดาวยักษแดง 
และดาวแคระขาว เปนดาวที่มีอายุมากกวาดวงอาทิตย  
 
ทางชางเผือกมีรูปรางแบบกังหัน แตเนื่องจากโลกของเราอยูภายในกาแลก
ซี่จึงมองเห็นเปนทางยาวมัวๆ กวางประมาณ 100,000 ปแสง และตรงกลาง
หนาประมาณ 15,000 ปแสง ระบบสุริยะของเราตั้งอยูประมาณ 30,000 ป
แสงจากศูนยกลางของกาแลกซี่  
   

 

 
ระบบสุริยะเปนระบบหนึ่งในแสนลานระบบของแกแลคซี่ทางชางเผือก 
ประกอบดวยดวงอาทิตย เปนศูนยกลางของระบบ โดยมีหมูดาวเคราะห 
(Planet) ลอมรอบอยูเกาดวง รวมทั้งเทหวัตถุตาง ๆ ที่โคจรอยูโดยรอบ นับ
จากดวงอาทิตยออกมาจะเปน ดาวพุธ (Mercury), ดาวศุกร (Venus), โลก 
(Earth), ดาวอังคาร (Mars), หมูดาวเคราะหนอย (Asteroids), ดาวพฤหัส 
(Jupiter), ดาวเสาร (Saturn), ดาวมฤตยูหรือยูเรนัส (Uranus), ดาวเกตุ
หรือเนปจูน (Neptune), และ ดาวยมหรือพลูโต (Pluto) นอกจากนี้ยังมดีาว
บริวาร (Satellite) ของดาวเคราะห, ดาวหาง (Comet), ดาวตกหรือผีพุงใต 
(Meteors), กาซ, ฝุนธุลีคอสมิคและที่วาง  
   



 

 
ดาวเคราะหสามารถ แบงออกเปน 2 กลุมตามระยะหางจากดวงอาทิตยเมื่อ
เปรียบกับโลก คือ กลุมดาวเคราะหวงนอก (Superior Planet) ไดแก ดาว
ยม ดาวเกตุ ดาวมฤตยู ดาวเสาร ดาวพฤหัส และดาวอังคาร กลุมดาว
เคราะหวงใน (Interior Planet) ไดแก โลก ดาวศุกร และดาวพุธ 
นอกจากนีย้ังอาจ แบงกลุมโดยอาศัยขนาดเปรียบเทียบกับขนาดของโลก 
ออกเปนสองกลุมคือ กลุมดาวเคราะหแบบโลก (Earthlike Planets) ไดแก 
ดาวพุธ, ดาวพลูโต, ดาวอังคาร, ดาวศุกร และ โลก อีกกลุมเปน กลุมดาว
เคราะหแกสขนาดยักษ (Gas-Giant Planets) ไดแก ดาวเกตุ, ดาวมฤตยู 
ดาวเสาร และดาวพฤหัส  
   

 

 

 
Mature Planetary System  

 
กฎของโบด (Bode's Law) หรือ กฎความสัมพันธทิเทียส-โบด (Titius-
Bode Relation) เปนกฎที่ใชหาระยะทางเฉลี่ยของดาวเคราะห ซึ่งเร่ิมจาก
การสังเกตและเขียนเปนสมการโดยนักคณิตศาสตรชาวเยอรมัน ชื่อ เจ ดี ทิ
เทียส ในป ค.ศ.1766 และตอมาไดมีการตีพิมพภายหลังโดยนักดารา
ศาสตรเยอรมัน ชื่อ เจ อี โบด ซึ่งกลาววา "ระยะทางจากดวงอาทิตยถึงดาว
เคราะหดวงใด สามารถคํานวนไดจากสมการ 0.4 + (0.3 x 2n)" เมื่อ n เปน
คา -1 สําหรับดาวพุธ, 0 สําหรับ ดาวศุกร, 1 สําหรับโลก, 2 สําหรับดาว



อังคาร, และเลขทวีคูณสําหรับดาวดวงถัดไป ซึ่งจะไดระยะทางเฉลี่ยของ
ดาวที่หางจากดวงอาทิตยดังตารางที่ 1, ปจจุบันเชื่อวากฎนี้เปนการบังเอิญ
มากกวาเพราะในชวงดาวเคราะหรอบนอกจะไมคอยถูกตองนัก  
   

ดาวเคราะห  ระยะทางจากกฏโบด  ระยะทางจริง  

ดาวพุธ  0.4 + 0.0 = 0.4  0.39 ระยะเฉลี่ย 35.98 
ลานไมล  

ดาวศุกร  0.4 + 0.3 = 0.7  0.72 ระยะเฉลี่ย 67.24 
ลานไมล  

โลก  0.4 +(0.3 x 2) = 1.0  1.00 ระยะเฉลี่ย 92.96 
ลานไมล  

ดาวอังคาร  0.4 +(0.3 x 2 2 ) = 1.6  1.52 ระยะเฉลี่ย 
141.64 ลานไมล  

หมูดาวเคราะหนอย  0.4 +(0.3 x 2 3 ) = 2.8  2.9 ระยะเฉลี่ยไม
ปรากฏ  

ดาวพฤหัส  0.4 +(0.3 x 2 4 ) = 5.2  5.20 ระยะเฉลี่ย 
483.72 ลานไมล  

ดาวเสาร  0.4 +(0.3 x 2 5 ) = 10.0  9.54 ระยะเฉลี่ย 
890.60 ลานไมล  

ดาวมฤตยู  0.4 +(0.3 x 2 6 ) = 19.6  19.18 ระยะเฉลี่ย 
1777.02 ลานไมล  

ดาวเกตุ  0.4 +(0.3 x 2 7 ) = 38.8  30.06 ระยะเฉลี่ย 
2799.44 ลานไมล  

ดาวยม  0.4 +(0.3 x 2 8 ) = 77.2  39.44 ระยะเฉลี่ย 
3650.41 ลานไมล  

 
กฎของเคปเลอร (Kepler's Law) กลาวเกี่ยวกับการโคจรของดาวเคราะห
รอบดวง อาทิตยดังนี้ 
1.วงโคจรของดาวเคราะหจะมีลักษณะเปนวงรี โดยมีดวงอาทิตยเปน
ศูนยกลาง ณ ตําแหนงหนึ่ง (กฏวงรี) ใชอธิบายเกี่ยวกับแรงดึงดูดซ่ึงกัน



และกัน ตอบคําถามวาทําไมดาวเคราะหจึงโคจรรอบดวงอาทิตย 
   

 

2.ขณะที่ดาวเคราะหโคจรเปนวงรีรอบดวงอาทิตย เสนตอระหวางดาว
เคราะหถึงดวงอาทิตย จะกวาดพื้นที่ไดเทากันในเวลาที่เทากัน (กฎพื้นที่) 
เปนการอธิบายเกี่ยวกับความเร็ว ณ ที่จุดตางๆ ในวงโคจร ความรูในสวนนี้
ชวยในการคํานวนเสนทางการสํารวจดวงจันทรจนประสบความสําเร็จ 
   

 

 
3.กําลังสองของอัตราสวนคาบ (Period) ของดาวเคราะหสองดวงยอม
เทากับกําลังสาม ของอัตราสวนระยะทางเฉลี่ยที่ดาวเคราะหทั้งสองอยูหาง
จากดวงอาทิตย (กฎคาบ) เปนการหาความสัมพันธกบัวงโคจรของดาว
เคราะหแตละดวง Ta

2 / Tb
2 = Ra

3 / Rb
3 

http://javalab.uoregon.edu/dcaley/Kepler/Kepler.html  
 
จากกฎทั้งสามขอของเคปเลอร ทําให เซอร ไอแซค นิวตัน ใชเปนความรู
พื้นฐานในการตั้งกฎเกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลกที่พวกเรารูจัก กันดี  
 
1 ดวงอาทิตย 
ดวงอาทิตยมีมวล = 2 x 1027 ตัน (หรือประมาณ 1.8 x 1030 กิโลกรัม) 
หรือประมาณ 330,000 เทาของมวลโลก และประมาณ 1000 เทาของมวล
รวมดาวเคราะหบริวารและกลุมสสารที่โคจรโดยรอบทั้งหมด มีขนาด
เสนผาศูนยกลางประมาณ 1,392,000 กิโลเมตร โลกอยูหางจากดวง
อาทิตยประมาณ 93 ลานไมล องคประกอบสวนใหญเปนกาซไฮโดรเจน
และกาซฮีเลียม ดังนั้นจึงมีความหนาแนนเพียง 0.4 เทาของความหนาแนน
ของโลก แตมีแรงดึงดูดที่ผิวมากกวาโลกถึง 28 เทา การหมุนรอบตัวเองที่
บริเวณศูนยสูตรจะหมุนชากวาที่บริเวณขั้วเหนือและขั้ว ใต อุณหภูมิที่พื้นผิว
ประมาณ 6,000 องศาเคลวิน (องศาเคลวิน = องศาเซลเซียส + 273.15) 
และที่ศูนยกลางประมาณ 15,000,000 องศาเคลวิน  
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ดวงอาทิตยประกอบดวยกลุมกาซรอน สวนที่เปนขอบสวางแผรังสีความรอน
และแสงสวางเรียกวา "โฟโตสเฟยร" ชั้นที่ลอมรอบโฟโตสเฟยร เปนกลุม
กาซสีแดงที่สุก ใสหนาประมาณ 10,000 กิโลเมตรเรียกวา "โครโมสเฟยร" 
มีกาซไฮโดรเจน เปนพวกสีแดงพุงขึ้นสูงจากชั้นโครโมสเฟยรสูชั้นโดโรนา 
ซึ่งเปนกลุมกาซเจือจางสีคอนขางเหลืองและสีเขียวไขมุกเปนแสน ๆ 
กิโลเมตรเรียกวา "ไพรมิเนนซ" ชั้นนอกสดุที่ลอมรอบโครไมสเฟยรเปนชั้น
ของกาซเรียกวา "โคโรนา" พื้นผิวของดวงอาทิตย มีจุดสีคล้ําเรียกวา "จุด
บนดวงอาทิตย"  
   

 

 
จุดบนดวงอาทิตยที่ปรากฎอยูบนชั้นโฟโตรสเฟยร เกิดจากอุณหภูมิบน
พื้นผิวรอบๆ ลดลงอุณหภูมิที่ศูนยกลางของจุดเหลานี้ประมาณ 4,000 องศา
เคลวิน มีความสวางเพียงหนึ่งในหาของชั้นโพโตร สเฟยรในเวลาปกติ บาง
จุดมีเสนผาศูนยกลางใหญกวาโลกหลายเทา และมีรูปรางตางๆ กัน เมื่อ
มองผานกลองโทรทัศนชนิดพิเศษที่เรียกวา "โคโรนากราฟ" จะเห็นจุดตรง
กลางมีสีเขมกวาสวนที่ลอมรอบอยู "เทมัว" โดยความเปนจริงแลว จุดดับ 
คือ พายุกาซไฟฟาที่หมุนบิดไปมาขณะที่มวลของกาซที่เคลื่อนที่ไปมาบน
พื้นผิวดวง อาทิตย จะกอใหเกิดแรงแมเหล็กไฟฟามหาศาล รวมทั้งรังสี
เอกซความรอน รังสีอุลตราไวโอเลตและความรอน ซึ่งจะมีผลรบกวน
เครื่องมือที่เกี่ยวกับแมเหล็กและไฟฟาบนโลก ขนาดและจํานวนจุดดับดวง



อาทิตยมีการเปลี่ยนแปลงอยางสม่ํา เสมอในชวงเวลา 11 ป  
 
อุณหภูมิที่ผิวดวงอาทิตยสูงประมาณ 5,700ฐC ซึ่งที่อุณหภูมิระดับนี้ธาตุ
ตางๆ จะกลายเปนกาซไปหมด ดังนั้นบรรยากาศที่หอหุมผิวของดวงอาทิตย
จึงเปนบรรยากาศที่เบาบาง ประกอบดวยกาซไฮโดรเจน กาซฮีเลียม และ
แคลเซียมบางเวลาจะปรากฏเปลวไฟลุกโชติชวงขึ้นไปในอวกาศ ซึ่งจะเห็น
ไดชัดตอนเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง รวมทั้งจะสังเกตเห็นแสงเรืองรองอยูรอบ
ดวงอาทิตยที่เรียกวา "โคโรนา" (Corona) ซึ่งประกอบดวยอนุภาคอะตอม
และอิเล็กตรอนรอน จากปรากฏการณนี้นักวิทยาศาสตรเชื่อวาเปนผลของ
การเคลื่อนไหวของอนุภาคดัง กลาวในบรรยากาศ ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกิด 
"ลมสุริยะ" (Solar wind)  

 

 
จุดบนดวงอาทิตย (Sun spots) คือบริเวณที่ความเขมของแสงอาทิตย
บางจุดลดลง ทําใหมองเห็นเปนจุดดําหรือจางกวาบริเวณใกลเคียง ซึ่ง
เรียกวา "จุดบนดวงอาทิตย" จุดที่ดํามากจะมีอุณหภูมิประมาณ 4,200ฐC 
แตไมตํ่ากวา 1,500ฐC เชื่อวาเกิดจากกลุมกาซที่เคลื่อนที่จากภายในดวง
อาทิตยระเบิด ออกมาสูภายนอก ทําใหบริเวณดังกลาวมีอุณหภูมิตํ่ากวา
บริเวณขางเคียง จุดบนดวงอาทิตยจะเกิดตอเนื่องกันและมีอายุไมกี่วันจนถึง
กินเวลาเปน เดือนๆ ขณะที่เกิดจุดจะทําใหสนามแมเหล็ก ในระบบสุริยะเกิด
การเปลี่ยนแปลงขนาดของจุดจะแตกตางกันไปตั้งแต 20,000-200,000 
ไมล "กาลิเลโอ" เปนนักวิทยาศาสตรทานแรกที่ศึกษาเกี่ยวกับจุดบนดวง
อาทิตยและพบวา จุดจะเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกมายังทิศตะวันตก ซึ่ง
ตรงกับที่นักวิทยาศาสตรในยุคปจจุบันพบ จากปรากฏการณนี้แสดงใหเห็น
วาดวงอาทิตยหมุนรอบตัวเอง โดยทั่วไปจุดบนดวงอาทิตยจะเกิดเปนกลุม 
มักเกิดเปนสองบริเวณใหญๆ คือ บริเวณเหนือใตของเขตศูนยสูตร สวน
บริเวณศูนยสูตรหรือเลยเสนรุงที่ 35O แลวจะมีนอยมาก จํานวนจุดจะขึ้นกับ
เวลาประมาณทุกๆ 11 ป จํานวนจุดบนดวงอาทิตยจะมีมากที่สุด และจะ
คอยๆ ลดลงจนกระทั่งถึงปที่ 6 หรือ 7 จะไมมีจุดเลย และจะคอย ๆ เพิ่มขึ้น
อีกจนกระทั่งปที่ 11 จะมากที่สุด เรียกปรากฏการณนี้วา "วัฏจกัรของจุดบน
ดวงอาทิตย"  
   



 

 
จุดบนดวงอาทิตยมีผลตอโลก คือ 
1. ในชวงที่มีจุดบนดวงอาทิตยมากที่สุด ดวงอาทิตยจะปลอยแสง
อัลตราไวโอเลตและรังสีเอกซมากผิดปกติ ซึ่งเปนผลใหคลื่นวิทยุจาง
หายไป 
2. ขณะเกิดจุดจะมีอนุภาคโปรตอนและอีเล็คตรอนจํานวนมหาศาลพุง
ออกมาจากจุดดับนี้ ทําใหเกิดพายุแมเหล็ก (magnetic storms) และแสง
เหนือ-ใต นอกจากนีย้ังทําใหรังสีคอสมิคมีการเปลี่ยนแปลง 
 
2 ดาวเคราะห 
เปนดาวที่ไมมีแสงสวางในตัวเอง แสงสวางที่เห็นเกิดจากการสะทอนแสง
ของสวนผิวที่ถูกแสงอาทิตย ลกัษณะสําคัญบางประการที่ควรทราบ คือ 
ก. ระยะทางจากดวงอาทิตยถึงดาวพลูโต 5 ปแสง 
ข. วงโคจรของดาวเคราะหจะมีลักษณะเกือบกลม และสวนมากจะมีแนว
โคจรเกือบอยูในระนาบเดียวกัน 
ค. การหมุนรอบดวงอาทิตยและการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะหจะอยูใน
ทิศทางเดียวกันคือ หมุนทวนเข็มนาฬิกา (W-E) เมื่อดูจากขั้วโลกเหนือ 
ยกเวนดาวศุกรและดาวบริวารบางดวงที่หมุนในทิศทางตรงกันขาม และดาว
มฤตยูที่หมุนรอบแกนที่เอียง ~ 8ฐ จากแนวระนาบของทางโคจร 
 
3 รายละเอียดของดาวเคราะหในระบบสุริยะ 
ระบบสุริยะ ประกอบดวยดวงอาทิตย และเทหวัตถุ ตางๆ ในทองฟาที่โคจร
รอบดวงอาทิตย ซึ่งเรียกวาดาวเคราะหมีทั้งหมดเกาดวง ดาวเคราะหนี้อาจ
แบงออกไดเปนสองกลุมคือ ดาวเคราะหใหญ และดาวเคราะหนอย ดาวพุธ 
ดาวศุกร โลก และดาวอังคาร จัดอยูใน กลุมดาวเคราะหนอย สวน ดาว
พฤหัส ดาวเสาร ดาวมฤตยู และดาวเกตุ จดัอยูในกลุมดาวเคราะหใหญ  
 



3.1 ดาวพุธ เปนดาวเคราะหที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะ และโคจรใกลดวง
อาทิตยมากที่สุด โดยมีวงโคจรคอนขางกลมใชเวลาโคจรรอบดวงอาทิตย
เพียง 88 วัน ดาวพุธแทบไมมีบรรยากาศเลยขอมูล จากยานมารินเนอร 10 
พบวาบรรยากาศสวนใหญเปนกาซอีเลียม ที่เหลือเปนพวก อารกอน นีออน 
ไมปรากฎวามีกาซออกซิเจน คารบอนไดออกไซด หรือ ไนโตรเจนเลย 
อุณหภูมิกลางวันสูงถึง 425 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเวลากลางคืนจะ
ลดลงตํ่ากวา -175 องศาเซลเซียสภาพถายจากยานสํารวจมารินเนอร 10 
แสดงใหเห็นวาลักษณะพื้นผิวเหมือน กับพื้นผิวของดวงจันทร คือ เต็มไป
ดวยเครเตอร หลุมขนาดใหญ หนาผา สันเขา และที่ราบ แรงสนามแมเหล็ก
มีเพียง 1 เปอรเซนตของแรงสนามแมเหล็กโลก  
   

 

3.2 ดาวศุกร เปนดาวเคราะหดวงที่สองที่นับหางจากดวงอาทิตย นักดารา
ศาสตรเชื่อวาดาวดวงนี้มีกําเนิดเมื่อประมาณ 8500 ลานป ดาวศุกรมีขนาด
และมวลใกลเคียงกับโลก คือ มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 12,100 
กิโลเมตร มีมวลประมาณรอยละ 80 ของโลก และมีความหนาแนนประมาณ
รอยละ 90 ของโลก โคจรรอบดวงอาทิตยเกือบเปนวงกลมใชเวลา 225 วัน 
เปนดาวดวงที่สวางที่สุดบนทองฟาบรรยากาศสวนใหญประกอบดวย กาซ
คารบอนไดออกไซดถึงรอยละ 95 มีไนโตรเจน ไฮโดรเจน และไอน้ําเปน
สวนนอย อุณหภูมิพื้นผิวประมาณ 475 องศาเซลเซียส ความดันของ
บรรยากาศที่พื้นผิวมาก เปน 95 เทาของโลก ภาพถายที่ไดจากยานสํารวจวี
เนอรา 9 ของสหภาพสาธารณรัฐโซเวียตรัสเซีย พบวาลักษณะพื้นผิวเต็มไป
ดวยเนินเขาหรือภูเขา บางบริเวณจะมีเครเตอร พื้นผิวมีลักษณะที่สึกกรอน
เนื่องจากการทําลายโดยลม สิ่งมีชีวิตที่อาศัยบนโลกไมสามารถมีชีวิตอยูได
บนดาวดวงนี้ เนื่องจากอุณหภูมิและความกดดันที่สูงมาก รวมทั้งไมมีน้ําหรือ
ออกซิเจนอยางไรก็ตามนักวิทยาศาสตรคาดวาอาจเปนไปได ที่จะมี
สิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนี้  
   



 

 
3.3 ดาวอังคาร เปนดาวเคราะหดวงที่สี่ที่หางจากดวงอาทิตยเนื่องจากเมื่อ
มองดูดวยตาจะมีสีแดง จึงมักเรียกวา "ดาวเคราะหแดง" ดาวอังคารมีขนาด
เสนผาศูนยกลางที่ศูนยสูตรประมาณ 6,787 กิโลเมตร คือประ มาณครึ่งหนึ่ง
ของโลก ใชเวลาโคจรรอบดวงอาทิตยประมาณ 687 วัน หมุนรอบตัวเองใช
เวลา 24 ชั่วโมง 37 นาที มีดาวบริวารสองดวง คือ ไดมอส และโฟบอส 
(Deimos & Phobos) เมื่อมองจากกลองโทรทัศนจะ เห็นบริเวณขั้วดาวทั้ง
สองเปนสีขาว ซึ่งจากขอมูลที่ไดจากยานมารินเนอรพบวาเปนน้ําแข็งแหง
หรือผลึกแข็ง บริสุทธิ์ของกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ -
128 องศาเซลเซียส ลักษณะของขั้วสีขาวจะเปลี่ยนแปลงตามเวลา คือ
ใหญขึ้นเมื่อเบนออกจากดวงอาทิตยและจะเล็กลง เมื่อเบนเขาหาดวง
อาทิตย โดยจะมีขนาดที่ขั้วเหนือใหญกวาขั้วใต อุณหภูมิในชวงกลางฤดู
รอนเวลากลางวันที่บริเวณขั้วใตเฉลี่ยประมาณ -7 องศาเซลเซียส บริเวณ 
tem-perate ประมาณ 16 องศาเซลเซียส และบริเวณศูนยสูตรประมาณ 24 
องศาเซลเซียส สวนบริเวณเดียวกันที่ซีกเหนือ บริเวณขั้วเหนือประมาณ -
40 องศาเซลเซียส บริเวณ temperate ประมาณ -18 องศาเซลเซียส สวน
ในเวลากลางคืนอุณหภูมิประมาณ -50 องศาเซลเซียส โดยทั่วไปมีความ
แตกตางระหวางฤดูกาลอยางรุนแรงมาก พวกกาซอารกอน ไนโตรเจน และ
ออกซิเจน รวมทั้งอาจมีไอน้ําในบริเวณซีกใต ดังนั้นบรรยากาศจึงเบาบาง
กวาโลกมาก ความดันบรรยากาศประมาณหนึ่งในสิบของบรรยากาศโลก แต
กระแสลมที่พัดจะมีความแรงถึงหลายรอยไมลตอชั่วโมง  
 
เดิมทีในป ค.ศ.1877 นักดาราศาสตรชาวอิตาเลียนชื่อ "จีโอวานนี วี.เชีย
พาเรลลี" ประกาศวาดาวอังคารเมื่อมองผานกลองโทรทัศนจะเห็นแนวทาง
ยาวเปนเสนๆ เนื่องจากมีผูแปลภาษาอิตาลีคําวา "คานาลี่" (รอง) ผิดเปน
ภาษาอังกฤษวา "คาแนล" จึงทําใหเขาใจผิดวาดาวอังคารมีคลอง ตอมา
เมื่อสหรัฐอเมริกาสงยานมารินเนอร 6, 7 และ 9 ทําใหพบความจริงวาแนวที่
คิดวาเปนคลองแทจริงคือ แนวแตกของเครเตอร เนื่องจากแนวเหลานี้ดูจะ
เปลี่ยนสีตามฤดูกาลของดาวอังคาร ซึ่งอาจเปนไปไดวาจะมีพืช นอกจากนี้
ยังพบวาดาวอังคารมีหลุมและภูเขาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ทั้งยัง



เชื่อวามีภูเขาไฟที่ยังคุอยู ซึ่งภูเขาบนดาวอังคารมีมากกวาบนโลกและสูง
กวา 6,000 ถึง 7,000 กิโลเมตร ประการสําคัญไดคนพบใหม ๆ แสดงให
เห็นวามีหุบเขาใหญรูปตะขาบยาว 400 กิโลเมตร ซึ่งอาจเกิดจากการกัด
กรอนของน้ํา  
   

 

 
3.4 ดาวพฤหัส เปนดาวเคราะหที่ใหญที่สุดในระบบสุริยะหางจากดวง
อาทิตยเปนอันดับที่ 5 โคจร เปนวงรีรอบดวงอาทิตยใชเวลาโคจร 11.82 ป 
หมุนรอบตัวเอง 9 ชั่วโมง 55 นาที มีดาวบริวาร12 ดวง ดวงที่ใหญที่สุดคือ 
"กานีมีด" เมื่อมองจากกลองโทรทัศนจะเห็นลักษณะเปนแถบและจุดแดง
ใหญรูปไข บรรยากาศเปนกาซที่เบาบาง เชน ไฮโดรเจนและฮีเลียม รวมทั้ง
กลุมแอมโมเนียแข็งและผลึกน้ําแข็ง ความหนาแนนต่ํา อาจเนื่องจาก
ประกอบดวยธาตุที่เบาเปนสวนใหญ ซึ่งประกอบดวยกาซไฮโดรเจนรอยละ 
84 และกาซฮีเลียมรอยละ 15 โดยปริมาตร ที่เหลือเปนกาซมีเทน 
แอมโมเนีย และสารอื่น ๆ บริเวณใจกลางเปนหินหนักและธาตุโลหะ มีมวล
เปนรอยละ 70 ของมวลรวมของดาวเคราะหในระบบสุริยะ เสนผาศูนยกลาง
ที่บริเวณศูนยสูตรประมาณ 142,750 กิโลเมตร หรือประมาณ 11 เทาของ
เสนผาศูนยกลางของโลก มีมวลประมาณ 318 เทาของมวลโลก แตมีความ
หนาแนนเพียงรอยละ 25 ของความหนาแนนของโลก อุณหภูมิที่บริเวณใจ
กลางคํานวณไดประมาณ 30,000 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่ระดับ 24 
กิโลเมตรเหนือบรรยากาศประมาณ -14 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใน
บรรยากาศที่ระดับ 200 กิโลเมตร สูงถึงประมาณ 125 องศาเซลเซียส แต
ถาลึกลงไปอีกอุณหภูมิจะสูงถึง 880 องศาเซลเซียส สิ่งที่นาสนใจสําหรับ
ดาวดวงนี้ คือ เมื่อมองจากกลองโทรทัศนจะเห็นแถบสีเหลืองเขมและจาง
ขนานไปกับแนวเสน ศูนยสูตร จะเห็นรูปไขสีแดงที่เรียกวา "จุดแดงขนาด
ยักษ" (the Great Red Spot) บริเวณ เสนรุง 20 องศา (Latitude) 
ลักษณะจุดดังกลาวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางชา ๆ ทั้งขนาดและสีตลอด
ทั้งป จากขอมูลที่ไดจากยานไพโอเนียร 10 แสดงใหเห็นวาแถบสี ชมพู 



แดง และน้ําเงินมีความ ยาวถึง 48,000 กิโลเมตร และกวางถึง 12,900 
กิโลเมตร ซึ่งใหญพอที่จะบรรจุโลกไดหลายใบดาวพฤหัสมีดาวบริวาร 12 
ดวง ซึ่งในสี่ดวงคือ ไอโอ ยุโรปา กานีมีด และคัลลัสโต เปนดาวบริวารที่
ใหญ และสวางพอที่จะเห็นไดโดยใชกลองดูดาวขนาดเล็ก  
   

 

 
3.5 ดาวเสาร มีขนาดใหญรองมาจากดาวพฤหัสมีดาวบริวาร 10 ดวง มี
เสนผาศูนยกลางที่เสนศูนยสูตรประมาณ 119,600 กิโลเมตร หมุนรอบ
ตัวเองประมาณ 11 ชั่วโมง ลักษณะเดนคือมี วงแหวนลอมรอบสีว่ง วงนอก
สุด (A) หางจากผิวประมาณ 122,000 ถึง 137,000 กิโลเมตร วงถัดมา (B) 
หางจากผิวประมาณ 91,000 ถึง 117,000 กิโลเมตร วงใน (C) มองเกือบ
ไมเห็น หางจากผิวประมาณ 75,000 กิโลเมตร วงในสุด (D) ซึ่งเพ่ิงคนพบ
ในป ค.ศ. 1970 รายละเอียดยังไมทราบแนชัดวงแหวนของดาวเสารจะ
เอียงขนานกับเสนศูนยสูตร เมื่อโคจรรอบดวงอาทิตยวงแหวนจะเบนทํามุม
ตาง ๆ กัน แตอยูในระนาบเดิม วงแหวนมีความหนาประมาณ 15 กิโลเมตร 
เชื่อกันวาวงแหวนเหลานี้อาจเปนสวนของดาวบริวารที่ถูกทําลาย ดาวเสารมี
ดาวบริวารถึง 10 ดวง ไทตัน เปนดาวบริวารที่มีขนาดใหญที่สุด ดาวเสารมี
บรรยากาศที่หนาแนนมาก สวนใหญรอยละ 30 ถึง 60 ประกอบดวย กาซ
ไฮโดรเจน นอกนั้นเปน ฮีเลียม มีเทน และผลึกแอมโมเนีย เปนดาวเคราะห
ที่มีความหนาแนน ตํ่าสุดเพียงสองในสามของน้ํา  
   



 

 
3.6 ดาวมฤตยู (Uranus) เปนดาวดวงที่ 7 ที่หางจากดวงอาทิตยคนพบ
ในป ค.ศ.1781 โดย เซอรวิลเลียม เฮอรเซล เปนดาวดวงที่ใหญเปนอันดับ 
3 ในระบบสุริยะ เสนผาศูนยกลางประมาณ 29,400 ไมล มีปริมาตรเปน 60 
เทาของโลก มีมวลเปน 14.5 เทาของโลก มีแกนหมุนทํามุม 98 องศา จาก
เสนต้ังฉาก คือ เกือบอยูในระนาบของวงโคจร เสมือนนอนตะแคง โคจรรอบ
ดวงอาทิตยใชเวลา 84 ป มีดาวบริวาร 5 ดวง คือ มิแรนดา แอ-เรียล อัมเบรี
ยล ไตตาเนีย และ โอบีรอน  
   

 

 
3.7 ดาวเกตุ (Neptune) เปนดาวดวงที่ 8 ที่หางจากดวงอาทิตย คือ
ประมาณ 2,799,435,000 ไมล มีเสนผาศูนยกลาง 29,000 ไมล คือ ใหญ
กวาโลกประมาณ สามเทาครึ่ง ดาวเกตุโคจรเปนวงรีรอบดวงอาทิตยหนึ่ง
รอบใชเวลา 165 ปโลก มีบริวารสองดวง ไตรตอนเปนดาวบริวารดวงหนึ่ง
โคจรอยูวงใน มีเสนผาศูนยกลาง 4,828 กิโลเมตร ใหญกวาดวงจันทร และ 
นิรีอิด การโคจรของดาวเกตุแทบเปนวงกลมรอบดาวเกตุจากทิศตะวันออก



ไปทิศตะวันตก  
   

 

 
3.8 ดาวพลูโต (Pluto) เปนดาวเคราะหดวงนอกสุด มีเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 3,600 ไมล หางจากดวงอาทิตยประมาณ 3,654,410,000 ลาน
ไมล ใชเวลาโคจรรอบดวงอาทิตย 246 ป  

 

 
3.9 ดาวเคราะหนอย (Asteroids) ในระหวางวงโคจรของดาวอังคารและ
ดาวพฤหัส จะมีเทหวัตถุในอวกาศเปนจํานวนมากที่โคจรรอบดวงอาทิตย 
ซึ่งเรียกวา ดาวเคราะหนอย ในกลุมนี้ดวงที่ใหญที่สุดซึ่งมีเสนผาศูนยกลาง 
770 กิโลเมตร เรียกวา เซเรส และยังมีการคนพบใหมอยูตลอดเวลา  
   



 

 
นอกจากดาวเคราะหดังกลาวแลวในอวกาศยังมีเทหวัตถุที่รูจักกันมานาน
แลวก็ คือ  
 
3.10 ดาวหาง (Comets) ถือวาเปนสวนหนึ่งของระบบสุริยะ โคจรรอบดวง
อาทิตยโดยมีแนวไมแนนอน ยกเวนบางดวง สวนประกอบที่สําคัญของดาว
หาง คือ ใจกลางจะเปนพวกแกสมีเทน แอมโมเนีย และน้ําแข็ง นอกจากนี้
ยังมีเศษช้ินสวนเล็ก ๆ ที่เปนโลหะและหิน ดาวหางเมื่อโคจรใกลดวง
อาทิตย สวนที่เปนน้ําแข็งจะกลายเปนไอและแยกใหเห็นเปนสวนหัวและ
สวนหาง ซึ่งยิ่งใกลดวงอาทิตยหางก็จะยิ่งยาว  
   

 

 
3.11 ดาวตก หรือ ผีพุงใต (Meteors) เปนสะเก็ดดาวที่พุงเขาสู
บรรยากาศโลก และจะเสียดสีกับบรรยายกาศจนไหมเปนไฟ ถาไหมไมหมด
และตกลงสูพื้นโลก เรียกสวนนี้วา อุกกาบาต โดยทั่วไปแลวอุกกาบาตตก
ลงสูพื้นโลกราว 50-100 ตัน/วัน หลุมที่เกิดจากจากกระแทกของอุกกาบาต 
เรียกวา หลุมอุกกาบาต (Meteor crater) หลุมที่ใหญที่สุดที่พบบนพื้นโลก



ปจจุบัน คือ Crater of Barrington ที่มลรฐัอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
กวาง 4,200' ลึก 1,500ราศี เกิดเมื่อราว 20,000 ปที่ผานมา  
   

 

 
4 โลก  
โลกอยูหางจากดวงอาทิตยเปนอันดับที่สาม มีดวงจันทรเปนบริวารหนึ่งดวง 
โลกมีชั้นบรรยากาศหอหุม และมีแรงดึงดูด ถาตองการหนีแรงดึงดูดโลก
ตองใชความเร็วอยางนอยที่สุด 11.2 กิโลเมตร/วินาที จึงสามารถเขาไปสู
อวกาศได โลกมีเสนผาศูนยกลาง 7,827 ไมล ระยะหางระหวางขั้วโลก 
7.900 ไมล ความยาวเสนรอบวงประมาณ 25,000 ไมล แกนหมุนของโลก
เอียงจากแนวดิ่งประมาณ 23 1/2 องศา หางจากดวงอาทิตย 92.96 ลาน
ไมล หมุนรอบตัวเองใชเวลา 365 1/4 วัน  
   

 

 
โลกประกอบดวยสวนที่สําคัญ 3 สวน คือ  



 
ก. ธรณีภาค (Lithosphere) หมายถึง สวนของโลกที่เปนของแข็งหุมหอ
อยูรอบนอกสุด ประกอบดวยหินและดิน ซึ่งแยกเปนสามสวนคือ สวนบนสุด 
หรือ Lithosphere จะบางเรียกสวนนี้วา เปลือกโลก (crust) หนาประมาณ 
6-35 กิโลเมตร และ สวนลางทีร่องรับ ที่มีสองสวนคือ Asthenosphere 
หรือ ธรณีภาคชั้นกลาง หรือสวนของแมนเทิล ประกอบดวยวัสดุเนื้อออน 
รอน และไหลได และสวนที่อยูลางสุดที่เรียกวา ธรณีภาคชั้นใน 
(Mesosphere) อยูในชวงความลึก 50 - 250 กิโลเมตร เปนสวนของแมน
เทิลเชนกัน แตประกอบดวยวัสดุเนื้อแข็งและแนน  
   

 

 
ข. อุทกภาค (Hydrosphere) คือ สวนที่เปนน้ําทั้งหมดบนพื้นโลก 
ค. บรรยากาศ (Atmosphere) คือ สวนที่หุมหอโลก 
 
5 ดวงจันทร (Moon) ดวงจันทรเปนบริวารเพียงดวงเดียวของโลก พื้นผิว
ดวงจันทรดานที่มืดโดยทั่วไปเปนที่ราบ ซึ่งเรียกวา มาเรีย (maria) หรือ 
ทะเลแหงความสงบและทะเลแหงฝน ประกอบดวยหลุมบอตาง ๆ มากมาย 
บริเวณนี้บางสวนจะพบหินที่มีความหนาแนนสูงอยูภายใตพื้นผิว โดยทั่วไป
บริเวณดังกลาวจะมีความหนาแนนเฉลี่ย 3.2 ซึ่งดวงจันทรโดยทั่วไปมีความ
หนาแนนเฉลี่ย 3.34 ขณะที่โลกมีความหนาแนนประมาณ 5.5 (เมื่อเทียบ
กับน้ําที่มีความหนาแนน = 1) สวนดานที่สวางเปนแผนดินสูง ขรุขระ มักมี
หลุมบอรูปทรงกลม (crater) ขนาดใหญเต็มไปหมด บางบริเวณมีรอยแตก 



รอง หรือ หุบเขาเปนแนวยาวหลายรอยกิโลเมตร พื้นดวงจันทรปกคลุมไป
ดวย ธุลีจันทร (lunar dust) หนาหลายชั้น ประกอบดวยวัตถุตาง ๆ เชน เถา
ภูเขาไฟ เศษอุกกาบาต เปนตน หินดวงจันทร สวนใหญเปนหินบะซอลต
คลายที่พบบนโลก ดวงจันทรคาดวามีอายุประมาณ 4,500 ลานป พอๆ กับ
อายุของโลก  
 
ดวงจันทรหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบโลกใชเวลาเทากัน ทําใหคนบนโลก
มองเห็นดวงจันทรเพียงดานเดียว วิถีโคจรเปนวงรี และโคจรทวนเข็ม
นาฬิกา เนื่องจากวงโคจรเปนวงรี จะทําใหมีระยะหนึ่งที่อยูใกลโลกมาก
ที่สุด ซึ่งเรียกตําแหนงนี้วา Perigee และระยะที่อยูไกลโลกมากที่สุด ซึ่ง
เรียกวา Apogee ดังนั้นในชวงระยะเวลา 27 1/3 วัน ดวงจันทรจะอยูใกล
และไกลโลกอยางละครั้ง  
   

 

ทรงกลมทองฟา  

เนื้อหาในเรื่อง ทรงกลมทองฟา มีวัตถุประสงคใหนักเรียนมีความเขาใจ
เบื้องตน ในเรื่องการกําหนดทิศ การวัดระยะทางเชิงมุม การเคลื่อนที่ของ
ดาว และหลักการของทรงกลมทองฟา  

ระยะเชิงมุม  

ในการวัดระยะหางของดวงดาวและเทหวัตถุตาง ๆ บนทองฟานัน้ เราไม
สามารถวัดระยะหางออกมาเปนหนวยเมตร หรือกิโลเมตรไดโดยตรง ถาเรา
ไมทราบวาวัตถุเหลานั้นอยูหางจากเราเปนระยะทางเทาไร ดังนั้นการวัด
ระยะทางดาราศาสตร จึงนิยมวัดออกมาเปน ระยะเชิงมุม (Angular 
distance) ตัวอยางเชน เราบอกวา ดาว A อยูหางจาก ดาว B เปนระยะทาง 
5 องศา หรือบอกวาดวงจันทรมีขนาดกี่องศา ซึ่งเปนการบอกระยะหางและ
ขนาดเปนเชิงมุมทั้งสิน้  



 

ภาพที่ 1 แสดงการวัดระยะเชิงมุม  

ระยะเชิงมุมที่วัดไดนั้น เปนระยะหางที่ปรากฏใหเห็นเทานั้น ทวาในความ
เปนจริง ดาว A และดาว B อาจอยูหางจากเราไมเทากัน หรืออาจจะอยูหาง
จากเราเปนระยะที่เทากันจริง ๆ ก็ได เนื่องจากดาวที่เราเห็นในทองฟานั้น
เราเห็นเพียง 2 มิติเทานั้น สวนมิติความลึกนั้นเราไมสามารถสังเกตได การ
วัดระยะเชิงมุมอยางงาย  

ในการวัดระยะเชิงมุมถาตองการคาที่ละเอียดและมีความแมนยํา จะตองใช
อุปกรณที่มีความซับซอนมากในการวัด แตถาตองการเพียงคาโดยประมาณ 
เราสามารถวัดระยะเชิงมุมไดโดยใชเพียงมือและนิ้วของเราเองเทานั้น เชน 
ถาเรากางมือชูนิ้วโปงและนิ้วกอย โดยเหยียดแขนใหสุด ความกวางของนิ้ว
ทั้งสองเทียบกับมุมบนทองฟา จะไดมุมประมาณ 18 องศา ถาดาวสองดวง
อยูหางกันดวยความกวางนี้แสดงวา ดาวทั้งสองอยูหางกัน 18 องศาดวย  

 

ภาพที่ 2 การใชมือวัดมุม  

ในคืนที่มีดวงจันทรเต็มดวง ใหเราลองกํามอืชูนิ้วกอยและเหยียดแขน
ออกไปใหสุด ทาบนิ้วกอยกับดวงจันทร เราจะพบวานิ้วกอยของเราจะบัง



ดวงจันทรไดพอดี เราจึงบอกไดวาดวงจันทรมี "ขนาดเชิงมุม" (Angular 
Diameter) เทากับ 1/2 องศา โดยขนาดเชิงมุมก็คือ ระยะเชิงมุมที่วัด
ระหวางขอบของดวงจันทรนั้นเอง ขนาดเชิงมุมของวัตถุขึ้นอยูกับระยะหาง
ของวัตถุกับผูสังเกต และขนาดเสนผานศูนยกลางจริงของวัตถุนั้น  

 

ภาพที่ 3 ขนาดเชิงมุม  

ยกตัวอยาง: ลองจินตนาการภาพลูกบอลวางอยูหางจากเรา 1 เมตร ใหเรา
ลองวัดขนาดเชิงมุมของลูกบอล จากนั้นเลือ่นลูกบอลใหไกลออกไปเปน
ระยะทาง 3 เทา ขนาดเชิงมุมจะลดลงเปน 1 ใน 3 ของขนาดที่วัดไดกอน
หนานี้ ดังนั้น "คาขนาดเชิงมุม" คือ อัตราสวนของขนาดจริง ตอ ระยะหาง
ของวัตถุ  

การกําหนดทิศ  

เมื่อเราอยูกลางแจงและมองไปรอบ ๆ ตัว เราจะเห็นพื้นโลกทอดไกล
ออกไปจรดขอบฟาเปนรูปครึ่งวงกลม เราเรียกเสนตัดระหวางพื้นโลกกับ
ขอบฟาวา เสนขอบฟา (Horizon) เสนขอบฟาเปนเสนวงกลมลอมรอบตัว
ในแนวราบ เมื่อสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยในเวลาเชา จะเห็นดวง
อาทิตยโผลขึ้นมาจากขอบฟาดานหนึ่ง เรียกวา ทิศตะวันออก และดวง
อาทิตย จะเคลื่อนที่ขึ้นสูงที่สุดในเวลาประมาณเที่ยงวัน จากนั้นดวงอาทิตย
จะเคลื่อนตํ่าลงกระทั่งตกลับขอบฟาอีกดานหนึ่ง เรียกวา ทิศตะวันตก การ
ขึ้น – ตกของดวงอาทิตย เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกตามแกน
เหนือ - ใต ดังนั้นการกําหนดทิศทางบนโลก จึงแบงออกเปน 4 ทิศหลัก 
คือ ทิศตะวันออก (East) ทิศตะวันตก (West) ทิศเหนือ (North) และทิศ
ใต (South) โดยทิศทั้งสี่มีความสัมพันธกนัดังนี้  



ภาพที่ 1 เมื่อหันหนาไป
ทางเหนือ 

ดานหลังของเราจะเปน
ทิศใต 

แขนซายจะชี้ไปทางทิศ
ตะวันตก 

แขนขวาจะชี้ไปทางทิศ
ตะวันออก  

ภาพที่ 2 เมื่อหันหนาไป
ทางทิศตะวันตก  

 
ดานหลังของเราจะเปน

ทิศตะวันออก 
แขนซายจะชี้ไปทางทิศ

ใต 
แขนขวาจะชี้ไปทางทิศ

เหนือ  

ภาพที่ 3 จุดเหนือศีรษะ  
 

จุดสูงที่สุดบนฟาจะอยู
เหนือศีรษะพอดี เรียกวา 
จุดเหนือศีรษะ (Zenith) 

 
จุดเหนือศีรษะทํามุมกับผู
สังเกตการณ และขอบฟา
ทุก ๆ ดาน เปนมุมฉาก 

(90°) พอดี  

การบอกตําแหนงดาว  



 

ภาพที่ 4 มุมอาซิมุท และมุมเงย  

ในการบอกตําแหนงเทหวัตถุทองฟาอยางงาย ซึ่งเรียกวา ระบบ "อัลตาซิ
มุท" (Alt-azimuth) นั้น เราบอกดวยคามุมสองชนิด คือ มุมอาซิมุท และมุม
เงย  
มุมอาซิมุท (Azimuth) เปนมุมใน แนวราบ นับจากทิศเหนือ ในทิศทาง
ตามเข็มนาฬิกา ไปยังทิศตะวันออก ทิศใต ทิศตะวันตก และกลับมาทิศ
เหนืออีกครั้งหนึ่ง มีคาระหวาง 0 - 360 องศา  
มุมเงย (Altitude) เปนมุมในแนวตั้ง นับจากเสนขอบฟาขึ้นไปสูจุดเหนือ
ศีรษะ มีคาระหวาง 0 - 90 องศา  

จากตัวอยางในภาพที่ 4 แสดงใหเห็นวา ตําแหนงของดาว มีคามุมอาซิมุธ 
250° และมีคามุมเงย 50°  

แบบฝกหัด  

1. จงอธิบายเหตุผลที่เชื่อวาเอกภพกําลังขยายตัว 
2. จงอธิบายโครงสรางของกาแลคซี่ 
3. ระบบสุริยะมีความสัมพันธกับกาแลคซี่ทางชางเผือกอยางไร 
4. ความสัมพันธของสวนประกอบสําคัญของโลกมีในลักษณะใด 
5. กฎของเคปเลอรทําไมจึงมีความสําคัญตอการสํารวจอวกาศ 
6. ทําไมจุดดับบนดวงอาทิตยจึงมีอิทธิพลตอระบบการสื่อสารบนโลก 

 
 
 


