
ตํานานกลุมดาว.... 

  

 สมัยเปนเดก็ตัวพีชอบฟงเรื่องราวนิทานจากดวงดาว...และสนใจเรื่องดวงดาว
อยูเหมือนกนัตํานานของาวแตละกลุมเอามาเลาเปนนิทานกอนนอนใหเด็กๆฟง
ได. 
ฟงแลวอาจเกิดความสนใจในดาราศาสตรขึ้นมาบาง.สมัยนี้มีเวปไซดที่ทําใหเรา
รูจักดวงดาวมากขึ้น.เชนเวปดูดาวของgoogle.แตกอนที่เราจะเรื่มตนสนใจล 
ดวงดาวลองฟงตํานานจากกลุมดาวตางๆกอนดีไหมคะ... 
 
นิทานกลุมดาว คนคู 
วากันวาทั้งสองเปนฝาแฝดระหวาง Caster และ Pollux เปนบุตรของเทพเจา.มี
มารดา คือ Leda ผูเปนมเหสีของกษัตริย Tyndareus แหงเมือง Sparta ซึ่งนาง
ไดใหกําเนดิบุตร เปนไข 2 ใบ ใบแรก ระหวางนางกับกษตัริย Tyndareus 
กลายเปน Helen of Troy สวนอีกใบ กับเทพเจา Zeus ในรางของหงส ซึ่งไขใบ
ที่สองกลายเปน Caster และ Pollux โดยทั้งคู เทพเจา Poseidon ใหเปน
สมาชิก และผูพิทักษเรอือารโก ของกัปตันเจสนั ทั้งสอง จะยืนเหนือกระโดงเสา
ของเรอือารโก กลุมดาวคนคู เปนกลุมดาวอันดับที่สามของกลุมดาวจักรราศี อยูในแนว
สุริยวิถ ีทงดานตะวันออกเฉียงเหนือ ของกลุมดาวนายพราน เปนดาวฤกษสุกสวางที่
สังเกตงาย และอยูใกลกัน 2 ดวง คือ ดาวคาสเตอร และดาวพอลลกัซ ดาวทั้ง
สองอยูในตาํแหนงศีรษะของคนคู และเทาของคนคูอยูบนทางชางเผือก. 
เมืองไทยเห็นกลุมดาวคนคู เรียงกันเปนสี่เหลี่ยมผืนผา รูปรางคลายโลงศพเลย
เรียกกลุมดาวนี้วา "กลุมดาวโลงศพ" และเห็นดาวสามดวงที่อยูตรงดานขางโลง
เหมือน นกกาที่มาเกาะโลงอยูจีงเรียกกลุมดาวนั้นวา "กลุมดาวกา" เราสามารถ
เห็นกลุมดาวคนคู ขึ้นไปสูงสุดกลางทองฟา ราวเที่ยงคืนของเดือนมกราคม 
 
 



 
นิทานกลุมดาวสิงโต  
สิงโต เปนเจาแหงสัตวปา.ออกลาเหยื่อรบกวนชาวบาน จึงถูกฆาโดยเฮอรคิวลิส 
แตสิงโตตัวน้ี มีหนังหนาและเหนียวฟนแทงไมเขา 
จึงถูกเฮอรคิวลิสฆา โดยล็อคคอดวยมือเปลา จากนั้นเฮอรคิวลิสก็ถลกหนัง โดยใชเล็บ
ของสิงโตเอง จากนั้น ก็เอาหนังมาทําเครื่องแตงกาย 
และเกราะ ทําใหเฮอรคิวลิสดูนาเกรงขาม จากนั้น เทพธิดาแหงดวงจันทร ไดนําสิงโต
ขึ้นไปอยูบนทองฟา เปนหนึ่งในกลุมดาวจักราศี โดยท่ีสิงโตจะวิ่งหนีเฮอรคิวลิสตลอด
เวลา เราจะพบสิงโตอยูสูงบนทองฟา ในขณะที่เฮอรคิวลิสกําลังขึ้น และตกอยูบน
ทองฟาเชนกันกลุมดาวสิงโต เปนกลุมดาวอันดับที่หาของกลุมดาวจักรราศี อยูในแนวสุ
ริยวิถีที่สังเกต และจดจํางาย.รูปสิงโตของกลุมดาวสิงโต จะหันหนาไปทางทิศตะวันตก 
ดาวในสวนหัวของสิงโต จะเรียงกันเปนรูปเครื่องหมายคําถามกลับดาน โดยมีดาวฤกษ
สุกสวางคือ ดาวเรกูลัส ซึ่งจะอยูตรงตําแหนงหวัใจของสิงโต จึงมีอีกช่ือหน่ึงวา ดาว
หัวใจสิงห ซึ่งเปนดาวหนึ่งในสี่ของดาวราชาทั้งสี่ เราจะห็นกลุมดาวสิงโต ขึ้นไปสูงสุด
กลางทองฟาราวเที่ยงคืนเดือนมีนาคม  
 
 
 
 
นิทานดาวหญิงสาว  
เทพธิดาแอสเตรีย เปนลูกสาวของจูปเตอรและเทมิส เธอลงมาจากสวรรค พรอม
นองสาวชื่อวา พูดิซิเตรีย ทั้งคูไรเดียงสา ไมรับประทานเนื้อสัตว เทพธิดาแอสเตรีย เปน
เทพธิดาแหงความยุติธรรม เธอปรารถนาใหโลกรมเย็น ไมเบียดเบียนกันและกัน แต
มนุษยกลับรบราฆาฟนกนั ขโมยขาวของ กดขี่ขมเหง เธอทนไมไดจึงหนีเขาไปอยูในปา 
จนในที่สุด ตองหนีกลับสวรรค โดยจะปรากฏใหเห็นเฉพาะ คนที่รักและใฝหาสันติภาพ 
กับความยุติธรรมเทานั้น และเพื่อเปนเครื่องเตือนสติ เธอจึงบดรวงขาว แลวหวาน
เมล็ดขาว ไปรอบฟา กลายเปนทางชางเผือกที่สวยงาม รมเย็น และสันติสขุ กลุม
ดาวหญิงสาว หรือกลุมดาวหญิงสาวพรหมจารี เปนดาวอันดับที่หกของกลุมดาวจักรราศี 
มีพื้นที่ใหญเปนอันดับที่สอง รองจากกลุมดาวงูไฮดราอยูทางซีกฟาใต มีลําตัวทอดยาว
ขนานไปตามแนวสุริยวิถี มีดาวฤกษสกุสวาง คือ ดาวรวงขาว เปนดาวฤกษที่เห็นได
เดนชัดและหาไดงาย โดยลากเสน จากแนวหางของกลุมดาวหมีใหญ โคงไปตามแนว
โคงของหาง ราว 3องศา จะผานดาวดวงแกว และตอไปอีกประมาณ 30 องศา ก็จะเปน
ดาวรวงขาวนี้ ถามองไปทางซีกฟาใต กลุมดาวหญิงสาว จะอยูสูงจากกลุมดาวมาครึ่งคน 
ประมาณ 30-40 องศา โดยกลุมดาวหญิงสาว จะขึ้นไปสูงสุดกลางทองฟา ประมาณ
เที่ยงคืนของเดอืนเมษายน 
 
 
นิทานกลุมดาวคันชั่ง 
ชาวเมโสโปเตเมีย เปนผูกําหนดกลุมดาวนี้ เมื่อประมาณ 2000 ปที่แลว โดยสังเกตวา 
เมื่อดวงอาทิตยเคล่ือนที่ผานกลุมดาวนี้กลางวันกับกลางคืนจะยาวเทากัน และเปนเดือน
กันยายน จึงเรียกวา "SeptemberEquinox" กําหนดใหคันช่ัง เปนสัญลักษณแหงความ
ยุติธรรมโดยมีเทพเจาแหงความยุติธรรม Astraeia เปนผูพิทักษ ซึ่งมีเทพธิดาแอสเตรีย 
หญิงสาวผูรักความบริสทุธิ์และยุติธรรมเปนเพื่อน กลุมดาวคันช่ัง.กลุมดาวคันช่ัง เปน
กลุมดาวอันดับที่เจ็ดของดาวจักรราศี อยูระหวางกลุมดาวหญิงสาว และกลุมดาวแมง
ปอง และ อยูตรงหนา ของสวนหัวแมงปอง โดยท่ีดาวอัลฟา อยูบนแนวสุริยะวิถีพอด ีจะ
ขึ้นไปสูงสุดกลางทองฟา ประมาณเที่ยงคืนของตนเดือนพฤษภาคม  
 
 



นิทานกลุมดาวแมงปอง 
แมงปอง เปนสัตวที่จีอา เทพเจาแหงโลก สงใหไปทํารายนายพรานจึงตองหนี
แมงปอง แมวาจะกลายเปนกลุมดาว บนทองฟาไปแลว โดยกลุมดาวแมงปองจะ
ขึ้นในขณะที่กลุมดาวนายพราน กําลังตกลับขอบฟา อยูทิศตรงขามกันตลอด
กาล กลุมดาวแมงปอง เปนกลุมดาวอันดับที่แปดของกลุมดาวจักรราศี และเปน
กลุมดาวแนวกาแล็กซ่ีทางชางเผอืก พาดผาน เราสามารถเห็นกลุมดาวนี้เปนรปู
แมงปองไดชัดเจน และมีขนาดใหญ ตั้งแตหัวถึงหาง ยาวถึงประมาณ 30 องศา
เลยทเีดียว กลุมดาวแมงปอง จะขึน้ไปสูงสดุกลางทองฟา ประมาณเที่ยงคืนของ
เดือนมิถุนายน โดยเมือ่ขึ้นไปสูงสดุบนทองฟา จะอยูทางทศิใต สูงจากขอบฟา
ประมาณ 45 องศา  

 

 
นิทานกลุมดาวคนยิงธนู 
ชาวกรีกโบราณ ใหกลุมดาวคนยิงธนูเปนสัญลักษณตัวแทนของ Crotus ผูซึ่งมี
รางเปนครึ่งมา ครึ่งคน ยืนดวยเทาหลัง 2 ขาง สวนชาวโรมัน  
ใหกลุมดาวคนยิงธน ูเปนหนึ่งในสตัวเทพนิยาย ประเภทครึ่งมา ครึ่งคน ซึ่งมี
หัวหนาคือ Chiron ซึ่งแทนดวยกลุมดาวมาครึ่งคน และผูคนมักสับสน ระหวาง 2
กลุมดา เปนกลุมดาวอนัดับที่เกาของกลุมดาวจักรราศี.จะเปนรูปสัตวในเทพ
นิยาย เปนครึ่งมา ครึง่คน เหมือนกลุมดาวมาครึ่งคน ( เพียงแตคนยิงธนูเปน
นายพราน จึงมักจะสับสนกันบอย กลุมดาวคนยิงธนูจะหันปลายธนู ไปทางกลุมดาว
แมงปอง เปนกลุมดาวที่คอนขางสุกสวางจ. เรามักจะเห็นเปนรูปกาตมน้ํา หันไปทาง
กลุมดาวแมงปอง โดยจะขึ้นไปสูงสุดกลางทองฟา ประมาณเที่ยงคืนของตน
เดือนกรกฎาคม  

 

 

นิ ทานกลุมดาวมกร 
เทพบดีซูส มอบหนาที่ใหแกนิมีด ผูถือแกวน้ําของเหลาเทพเจาเปนผูสงน้ําไปยัง
โลก โดยเอียงแกวใหนํ้าไหลอยางไมขาดสายกลายเปนแมนํ้าหลายสายบนโลก รวมทั้ง
แมนํ้าไนล ซึ่งเปนสถานที่รื่นรมยของเทพเจาแพน ผูมีรางเปนแพะและชอบเปาขลุย 
วันหนึ่งงูยักษไทฟอนจะเขามาทําราย เทพเจาแพน เขาจึงกระโดหนีลงน้ํา แต
วายน้ําไมเร็วเพราะกีบแพะเล็กนิดเดียว ดังนั้นไทเทพซสูจึงชวยแปลงรางของ
เทพแพนใหเปนหางปลา และเรียกสัตวชนดิใหมนี้วา แพะทะเล หรอื มกรกลุม
ดาวแพะทะเลกลุมดาวมกร เปนกลุมดาวอันดบัที่สิบของกลุมดาวจักรราศี และ
เปนกลุมดาวแนวกาแล็กซ่ี ทางชางเผือก พาดผาน โดยกลุมดาวนี้ เปนรูปครึ่ง
แพะ-ครึ่งปลา โดยสวนหัวเปนแพะ สวนหางเปนปลา อยูทางทิศตะวันออกของ 
กลุมดาวคนยิงธนู เราสามารถเห็นกลุมดาวนี ้ไดจากกลุมดาววีกา ลากมายัง
ดาวอัลแตร แลวตอมายังเขาของแพะทะเลกลุมดาวแพะทะเล จะขึ้นไปสูงสุด
กลางทองฟา ประมาณเที่ยงคืนของตนเดือนสงิหาคม โดยจะคอนไปทางซีกฟา
ใต คนไทยมักเรียกผิดเปน "กลุมดาวมังกร"  
 

 



นิทานกลุมดาวคนแบกหมอน้ํา 
ชาวบาบิโลเนียนโบราณ ประมาณ 2000 ปกอนคริสตศักราช มองเห็นเปนรูปหมอนํ้า ที่มี
นํ้าลนออกมา และแทนดวยสัญลักษณ ของคนแบกหมอนํ้า ซึ่งในเดือนที่ 11 ของชาวบา
บิโลเนียน (หรือระหวางเดือนมกราคม-กุมภาพันธ) จะเปนชวงที่ฝนตกหนักในรอบป สวน
ชาวอียิปตโบราณ เห็นเปนรูปเทพเจา Hapi ซึงเปนเทพเจาแหงแมน้ําไนล ซึ่งเปน
ผูใหนํ้า เพื่อการดํารงชีวิตของมนุษบโลก กลุมดาวคนแบกหมอนํ้า เปนกลุมดาวอันดับที่
สิบเอ็ด ของกลุมดาวจักรราศี เปนกลุมดาวที่คอนขางหายากเนื่องจากไมมีดาวฤกษดวง
ใด ในกลุมที่มีความสวางกวา 2.9 เลย คนโบราณ เห็นเปนรูปคนแบกหมอนํ้า กําลังเทนํ้า
ลงในแมนํ้า Fluvius Aquarii ซึ่งหมายถึง "the River of Aquarius" ซึ่งสายน้ําจะไหล 
ผานกลุมดาวปลาทางใต ที่มีดาวฤกษสุกสวางคอื ดาวโฟมาลออท ขึ้นไปสูงสุดกลาง
ทองฟา ประมาณเที่ยงคืนของปลายเดือนสิงหาคม ตนเดือนกันยายน  
 
 

ชวงเวลาทีเ่หมาะสม: 
ฤดูหนาวเปนฤดูที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการดูดาว ชวงเวลาที่ดีทีสุ่ดอยูระหวาง
เดือน พฤศจิกายน – มกราคม หลังจากนี้ไปจนถึงกอนสงกรานต ทองฟาก็ยัง
โปรงไมมีเมฆ แตจะมีหมอกแดด ซึ่งเกิดจากการเผาปา และไร หลังจาก
สงกรานตเปนตนไปเปนชวงฤดูฝน ฟาเปดเปนหยอมๆ ดดูาวไดบางเปนบางสวน 
แตจะมีเมฆผานไปมาอยูตลอดเวลาทําใหไมสะดวกตอการดูเปนกลุมดาว 
อยางไรก็ตามหลังจากฝนตก ถาไมมีเมฆแผน ทองฟาจะใสมาก เพราะน้ําฝนชะ
ลางฝุนในบรรยากาศลงมาหมด ชวงเดือนสิงหาคม – กลางเดอืนตลุาคม เปน
ชวงที่ไมควรจัดกิจกรรมดูดาวเลย เนื่องจากทองฟาปด มเีมฆปกคลุมตลอดเวลา 
และมีฝนตกแทบทุกวัน  
 

แผนที่ดาววงกลมเปนอปุกรณอยางงาย ที่ชวยในการวางแผนและสงัเกตการณ
ทองฟา แผนที่ดาวชนดินี้ประกอบดวย แผนกระดาษสองใบคือ แผนที่ดาว (แผน
ลาง) และแผนขอบฟา (แผนบน) ซอนกันอยู และยึดตดิกันดวยตาไก ที่ตรงจุด
ศูนยกลาง  

อุปกรณ:  
1. แผนที่ดาววงกลมเปนอุปกรณอยางงาย ที่ชวยในการวางแผนและ
สังเกตการณทองฟาประกอบดวย แผนกระดาษสองใบคอื แผนทีด่าว (แผนลาง)
และแผนขอบฟา (แผนบน) ซอนกันอยู และยึดตดิกันดวยตาไก ที่ตรงจุด
ศูนยกลาง 2. เสื่อสําหรับปูนอน  
3. เครื่องคอมพิวเตอรติดตั้งซอฟตแวร Stellariumเ ปนซอฟตแวรทองฟา
จําลอง 3 มิต ิซึ่งแสดงภาพทองฟายามค่ําคืนเหมือนจริงสามารถแสงเสนกลุม
ดาวรูปภาพกลุมดาว ชือ่ดาว ชื่อกลุมดาว รวมทั้งจําลองการเคลือ่นทีข่องทรง
กลมทองฟา สามารถเลือกเวลาและสถานที่ในการสังเกตการณไดตามตองการ 
6. กลองโทรทรรศน 

สถานที่:  
อุปสรรคที่สาํคัญของการดูดาวคอื แสงรบกวน สถานทีท่ี่เหมาะสมกับการดูดาว 
ควรจะอยูในชนบท ภูเขา หรือชายทะเล ควรออกหางจากเมืองใหญอยางเชน 
กรุงเทพ  
ไมนอยกวา 100 กิโลเมตร อยางไรก็ตามใน กทม. ก็สามารถมองเห็นกลุมดาว
สวาง ดาวเคราะห ดวงจันทร และดาวคูได แตจะไมสามารถมองเหน็ ทาง



ชางเผือก กาแล็กซี  
หรือเนบิวลา เนื่องจากเทหวัตถุจําพวกนี้มีแสงจาง กลืนไปกับความสวางของ
ทองฟาที่มมีลภาวะทางแสง บริเวณที่เฝาดูควรเปนที่โลงกวาง มองเห็นขอบฟา
ไดทุกดาน โดยเฉพาะดานทิศเหนอื ในการจัดที่นั่งเปนหมูคณะ ควรใหผูชมหัน
หนาไปทางทิศเหนอื เพื่อใหสามารถสังเกตการเคลือ่นทีข่องทรงกลมทองฟา 
จากทิศตะวันออก ไปยังทิศตะวันตก (การหมุนรอบตัวเองของโลก) แตมี
ขอจํากัดดานทิศเหนือ เลือกหันไปทางทิศตะวันออก เพื่อที่จะไดเห็นกลุมดาว
เคลือ่นทีข่ึ้นมาตรงหนา และขามศรีษะไปตกดานหลัง  

การวางแผน: 
การดูดาวทีด่ีตองวางแผนลวงหนา วาคืนนั้นจะมีอะไรใหชม ดวงจันทรขึ้น-ตก
เวลาใด ชวงหัวค่ํามีดาวเคราะห หรือ มีวัตถุทีน่าสนใจอะไรบาง ชวงกอนรุงเชามี
เวัตถุใดทีคุ่มคาตอการตื่นขึ้นมาดบูาง พยายามเลี่ยงวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา เพราะ
ดวงจันทรจะขึ้นทันทีหลังจากดวงอาทิตยขึน้ และตกตอนรุงเชาเมื่อฟาสาง 
ฉะนั้นคืนทัง้คืนจะเต็มไปดวยแสงจันทร  
บดบังทางชางเผือก กาแล็กซี และเนบิวลาทั้งหลาย การดูดาวไมจําเปนตองเปน
คืนเดือนแรม 15 ค่ํา เพราะผูชมสวนมากไมเคยเหน็ดวงจันทรผานกลอง
โทรทรรศน และดวงจันทรก็มิไดสวางตลอดทัง้คืน ในชวงขางขึ้น ดวงจันทรจะ
ปรากฏใหเห็นตอนเย็น ดวงจันทรจะขึ้นชาไปวันละประมาณ 50 นาที และจะขึ้น
ประมาณหกโมงเย็นพอดี ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา สวนชวง 
ขางแรม ดวงจันทรจะปรากฏใหเห็นในตอนเชา การวางแผนเวลาการขึ้น-ตก 
ของดวงจันทร วัตถุทองฟาที่นาสนใจ สามารถเรียกดูไดจากซอฟตแวรดารา
ศาสตร เชน Stellarium และ Starry Night สวนการประเมินสภาพลมฟา
อากาศ ดไูดจากภาพถายดาวเทยีม ในเว็บไซตของ กรมอุตุนิยมวทิยา ที ่
http://www.tmd.go.th และแผนที่ดาว ดาวนโหลดไดจาก The LESA 
Project ที่เว็บไซต http://www.lesaproject.com งดการใชไฟฉาย เพื่อให
โอกาสแกดวงตาของเราสรางเซลลไวแสงสําหรับการมองภาพกลางคืน ซึ่งจะใช
เวลาประมาณ 15 นาที ถาแสงไฟเขาตา เซลลสําหรับมองกลางวันจะทํางานอยู
ตลอดเวลา และเราก็จะมองไมเห็นรายละเอียดของกลุมดาว 

• ทําความรูจักทิศ 
• การหาดาวเหนือจากกลุมดาว รูจักเสนสมมุติบนทองฟา เสนศูนยสูตรฟาทํา
ความเขาใจการเคลือ่นที่ของทรงกลมทองฟา 
• ดูกลุมดาวสวาง เริ่มตนดวยกลุมดาวที่มีลกัษณะเดน และมีดาวสวางหลายดวง 
เชน กลุมนายพราน โยงไปสูกลุมดาวดาวสวางที่อยูใกล 
เชน กลุมดาวสุนัขใหญ กลุมดาวสุนัขเล็ก ที่ขาดไมไดคอื สามเหลีย่มฤดูรอน 
สามเหลี่ยมฤดูหนาว หากลุมดาวจักราศี ซึ่งปสูงเสนสุริยวิถี และการเคลือ่นทีข่อง
ดาวเคราะหหากเปนคืนเดือนมืด ทาางชางเผอืก  
 
 
สังเกตการณดวยกลองโทรทรรศน 
วัตถุตางๆ อาทิเชน กระจุกดาว เนบิวลา และกาแล็กซี ควรศึกษาตําแหนงเมื่อ
มองดูดวยตาเปลา เชน.  
• เสี้ยวของดาวพุธ และดาวศุกร ซึ่งจะมองเห็นไดแตในชวงหัวค่ํา หรือกอนรุง
เชาเทานัน้ 
• ขั้วน้ําแข็งของดาวองัคาร 
• แถบเมฆ จุดแดงใหญของดาวพฤหัสบดี และดวงจันทรทั้งสี ่
• วงแหวนดาวเสาร 

http://www.tmd.go.th/
http://www.lesaproject.com/


• เนบิวลา M42 ในกลุมดาวนายพราน 
• กระจุกดาวลูกไก ในกลุมดาวนายพราน 
• ดาวอัลฟา เซนทอรี (ระบบดาวคู) ในกลุมดาวคนครึง่สัตว ซึ่งเปนดาวฤกษที่อยู
ใกลระบบสุริยะมากที่สุด 
• กระจุกดาวทรงกลม โอเมกา เซนทอรี ในกลุมดาวคนครึ่งสัตว  
• กาแล็กซีแอนโดรมีดา (M31) ในกลุมดาวเจาหญิงแอนโดรมีดา  
• อื่นๆ 
 
(อางอิง) 
http://www.lesa.in.th/astroschool.in.th /Darasart.com /ภาพ 
thaigoodview.com/pyn-payakorn.com/mblog.manager.co.th/.../ 
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	 นิทานกลุ่มดาวคนยิงธนู ชาวกรีกโบราณ ให้กลุ่มดาวคนยิงธนูเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของ Crotus ผู้ซึ่งมีร่างเป็นครึ่งม้า ครึ่งคน ยืนด้วยเท้าหลัง 2 ข้าง ส่วนชาวโรมัน  ให้กลุ่มดาวคนยิงธนู เป็นหนึ่งในสัตว์เทพนิยาย ประเภทครึ่งม้า ครึ่งคน ซึ่งมีหัวหน้าคือ Chiron ซึ่งแทนด้วยกลุ่มดาวม้าครึ่งคน และผู้คนมักสับสน ระหว่าง 2กลุ่มดา เป็นกลุ่มดาวอันดับที่เก้าของกลุ่มดาวจักรราศี.จะเป็นรูปสัตว์ในเทพนิยาย เป็นครึ่งม้า ครึ่งคน เหมือนกลุ่มดาวม้าครึ่งคน ( เพียงแต่คนยิงธนูเป็นนายพราน จึงมักจะสับสนกันบ่อย กลุ่มดาวคนยิงธนูจะหันปลายธนู ไปทางกลุ่มดาวแมงป่อง เป็นกลุ่มดาวที่ค่อนข้างสุกสว่างจ. เรามักจะเห็นเป็นรูปกาต้มน้ำ หันไปทางกลุ่มดาวแมงป่อง โดยจะขึ้นไปสูงสุดกลางท้องฟ้า ประมาณเที่ยงคืนของต้นเดือนกรกฎาคม 
	นิิทานกลุ่มดาวมกร เทพบดีซูส มอบหน้าที่ให้แกนิมีด ผู้ถือแก้วน้ำของเหล่าเทพเจ้าเป็นผู้ส่งน้ำไปยังโลก โดยเอียงแก้วให้น้ำไหลอย่างไม่ขาดสายกลายเป็นแม่น้ำหลายสายบนโลก รวมทั้งแม่น้ำไนล์ ซึ่งเป็นสถานที่รื่นรมย์ของเทพเจ้าแพน ผู้มีร่างเป็นแพะและชอบเป่าขลุ่ย วันหนึ่งงูยักษ์ไทฟอนจะเข้ามาทำร้าย เทพเจ้าแพน เขาจึงกระโดหนีลงน้ำ แต่ว่ายน้ำไม่เร็วเพราะกีบแพะเล็กนิดเดียว ดังนั้นไท้เทพซูสจึงช่วยแปลงร่างของเทพแพนให้เป็นหางปลา และเรียกสัตว์ชนิดใหม่นี้ว่า แพะทะเล หรือ มกรกลุ่มดาวแพะทะเลกลุ่มดาวมกร เป็นกลุ่มดาวอันดับที่สิบของกลุ่มดาวจักรราศี และเป็นกลุ่มดาวแนวกาแล็กซี่ ทางช้างเผือก พาดผ่าน โดยกลุ่มดาวนี้ เป็นรูปครึ่งแพะ-ครึ่งปลา โดยส่วนหัวเป็นแพะ ส่วนหางเป็นปลา อยู่ทางทิศตะวันออกของ กลุ่มดาวคนยิงธนู เราสามารถเห็นกลุ่มดาวนี้ ได้จากกลุ่มดาววีกา ลากมายังดาวอัลแตร์ แล้วต่อมายังเขาของแพะทะเลกลุ่มดาวแพะทะเล จะขึ้นไปสูงสุดกลางท้องฟ้า ประมาณเที่ยงคืนของต้นเดือนสิงหาคม โดยจะค่อนไปทางซีกฟ้าใต้ คนไทยมักเรียกผิดเป็น "กลุ่มดาวมังกร"  
	นิทานกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ ชาวบาบิโลเนียนโบราณ ประมาณ 2000 ปีก่อนคริสตศักราช มองเห็นเป็นรูปหม้อน้ำ ที่มีน้ำล้นออกมา และแทนด้วยสัญลักษณ์ ของคนแบกหม้อน้ำ ซึ่งในเดือนที่ 11 ของชาวบาบิโลเนียน (หรือระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์) จะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักในรอบปี ส่วนชาวอียิปต์โบราณ เห็นเป็นรูปเทพเจ้า Hapi ซึงเป็นเทพเจ้าแห่งแม่น้ำไนล์ ซึ่งเป็นผู้ให้น้ำ เพื่อการดำรงชีวิตของมนุษบ์โลก กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ เป็นกลุ่มดาวอันดับที่สิบเอ็ด ของกลุ่มดาวจักรราศี เป็นกลุ่มดาวที่ค่อนข้างหายากเนื่องจากไม่มีดาวฤกษ์ดวงใด ในกลุ่มที่มีความสว่างกว่า 2.9 เลย คนโบราณ เห็นเป็นรูปคนแบกหม้อน้ำ กำลังเทน้ำลงในแม่น้ำ Fluvius Aquarii ซึ่งหมายถึง "the River of Aquarius" ซึ่งสายน้ำจะไหล ผ่านกลุ่มดาวปลาทางใต้ ที่มีดาวฤกษ์สุกสว่างคือ ดาวโฟมาลออท ขึ้นไปสูงสุดกลางท้องฟ้า ประมาณเที่ยงคืนของปลายเดือนสิงหาคม ต้นเดือนกันยายน   
	ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ฤดูหนาวเป็นฤดูที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดูดาว ช่วงเวลาที่ดีที่สุดอยู่ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – มกราคม หลังจากนี้ไปจนถึงก่อนสงกรานต์ ท้องฟ้าก็ยังโปร่งไม่มีเมฆ แต่จะมีหมอกแดด ซึ่งเกิดจากการเผาป่า และไร่ หลังจากสงกรานต์เป็นต้นไปเป็นช่วงฤดูฝน ฟ้าเปิดเป็นหย่อมๆ ดูดาวได้บ้างเป็นบางส่วน แต่จะมีเมฆผ่านไปมาอยู่ตลอดเวลาทำให้ไม่สะดวกต่อการดูเป็นกลุ่มดาว อย่างไรก็ตามหลังจากฝนตก ถ้าไม่มีเมฆแผ่น ท้องฟ้าจะใสมาก เพราะน้ำฝนชะล้างฝุ่นในบรรยากาศลงมาหมด ช่วงเดือนสิงหาคม – กลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ไม่ควรจัดกิจกรรมดูดาวเลย เนื่องจากท้องฟ้าปิด มีเมฆปกคลุมตลอดเวลา และมีฝนตกแทบทุกวัน  
	แผนที่ดาววงกลมเป็นอุปกรณ์อย่างง่าย ที่ช่วยในการวางแผนและสังเกตการณ์ท้องฟ้า แผนที่ดาวชนิดนี้ประกอบด้วย แผ่นกระดาษสองใบคือ แผนที่ดาว (แผ่นล่าง) และแผ่นขอบฟ้า (แผ่นบน) ซ้อนกันอยู่ และยึดติดกันด้วยตาไก่ ที่ตรงจุดศูนย์กลาง 
	อุปกรณ์:  1. แผนที่ดาววงกลมเป็นอุปกรณ์อย่างง่าย ที่ช่วยในการวางแผนและสังเกตการณ์ท้องฟ้าประกอบด้วย แผ่นกระดาษสองใบคือ แผนที่ดาว (แผ่นล่าง)และแผ่นขอบฟ้า (แผ่นบน) ซ้อนกันอยู่ และยึดติดกันด้วยตาไก่ ที่ตรงจุดศูนย์กลาง 2. เสื่อสำหรับปูนอน  3. เครื่องคอมพิวเตอร์ติดตั้งซอฟต์แวร์ Stellariumเ ป็นซอฟต์แวร์ท้องฟ้าจำลอง 3 มิติ ซึ่งแสดงภาพท้องฟ้ายามค่ำคืนเหมือนจริงสามารถแสงเส้นกลุ่มดาวรูปภาพกลุ่มดาว ชื่อดาว ชื่อกลุ่มดาว รวมทั้งจำลองการเคลื่อนที่ของทรงกลมท้องฟ้า สามารถเลือกเวลาและสถานที่ในการสังเกตการณ์ได้ตามต้องการ 6. กล้องโทรทรรศน์
	สถานที่:  อุปสรรคที่สำคัญของการดูดาวคือ แสงรบกวน สถานที่ที่เหมาะสมกับการดูดาว ควรจะอยู่ในชนบท ภูเขา หรือชายทะเล ควรออกห่างจากเมืองใหญ่อย่างเช่น กรุงเทพ  ไม่น้อยกว่า 100 กิโลเมตร อย่างไรก็ตามใน กทม. ก็สามารถมองเห็นกลุ่มดาวสว่าง ดาวเคราะห์ ดวงจันทร์ และดาวคู่ได้ แต่จะไม่สามารถมองเห็น ทางช้างเผือก กาแล็กซี  หรือเนบิวลา เนื่องจากเทห์วัตถุจำพวกนี้มีแสงจาง กลืนไปกับความสว่างของท้องฟ้าที่มีมลภาวะทางแสง บริเวณที่เฝ้าดูควรเป็นที่โล่งกว้าง มองเห็นขอบฟ้าได้ทุกด้าน โดยเฉพาะด้านทิศเหนือ ในการจัดที่นั่งเป็นหมู่คณะ ควรให้ผู้ชมหันหน้าไปทางทิศเหนือ เพื่อให้สามารถสังเกตการเคลื่อนที่ของทรงกลมท้องฟ้า จากทิศตะวันออก ไปยังทิศตะวันตก (การหมุนรอบตัวเองของโลก) แต่มีข้อจำกัดด้านทิศเหนือ เลือกหันไปทางทิศตะวันออก เพื่อที่จะได้เห็นกลุ่มดาวเคลื่อนที่ขึ้นมาตรงหน้า และข้ามศีรษะไปตกด้านหลัง 
	การวางแผน: การดูดาวที่ดีต้องวางแผนล่วงหน้า ว่าคืนนั้นจะมีอะไรให้ชม ดวงจันทร์ขึ้น-ตกเวลาใด ช่วงหัวค่ำมีดาวเคราะห์ หรือ มีวัตถุที่น่าสนใจอะไรบ้าง ช่วงก่อนรุ่งเช้ามีเวัตถุใดที่คุ้มค่าต่อการตื่นขึ้นมาดูบ้าง พยายามเลี่ยงวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เพราะดวงจันทร์จะขึ้นทันทีหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้น และตกตอนรุ่งเช้าเมื่อฟ้าสาง ฉะนั้นคืนทั้งคืนจะเต็มไปด้วยแสงจันทร์  บดบังทางช้างเผือก กาแล็กซี และเนบิวลาทั้งหลาย การดูดาวไม่จำเป็นต้องเป็นคืนเดือนแรม 15 ค่ำ เพราะผู้ชมส่วนมากไม่เคยเห็นดวงจันทร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ และดวงจันทร์ก็มิได้สว่างตลอดทั้งคืน ในช่วงข้างขึ้น ดวงจันทร์จะปรากฏให้เห็นตอนเย็น ดวงจันทร์จะขึ้นช้าไปวันละประมาณ 50 นาที และจะขึ้นประมาณหกโมงเย็นพอดี ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ส่วนช่วง ข้างแรม ดวงจันทร์จะปรากฏให้เห็นในตอนเช้า การวางแผนเวลาการขึ้น-ตก ของดวงจันทร์ วัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจ สามารถเรียกดูได้จากซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์ เช่น Stellarium และ Starry Night ส่วนการประเมินสภาพลมฟ้าอากาศ ดูได้จากภาพถ่ายดาวเทียม ในเว็บไซต์ของ กรมอุตุนิยมวิทยา ที่ http://www.tmd.go.th และแผนที่ดาว ดาวน์โหลดได้จาก The LESA Project ที่เว็บไซต์ http://www.lesaproject.com งดการใช้ไฟฉาย เพื่อให้โอกาสแก่ดวงตาของเราสร้างเซลล์ไวแสงสำหรับการมองภาพกลางคืน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที ถ้าแสงไฟเข้าตา เซลล์สำหรับมองกลางวันจะทำงานอยู่ตลอดเวลา และเราก็จะมองไม่เห็นรายละเอียดของกลุ่มดาว
	• ทำความรู้จักทิศ • การหาดาวเหนือจากกลุ่มดาว รู้จักเส้นสมมุติบนท้องฟ้า เส้นศูนย์สูตรฟ้าทำความเข้าใจการเคลื่อนที่ของทรงกลมท้องฟ้า • ดูกลุ่มดาวสว่าง เริ่มต้นด้วยกลุ่มดาวที่มีลักษณะเด่น และมีดาวสว่างหลายดวง เช่น กลุ่มนายพราน โยงไปสู่กลุ่มดาวดาวสว่างที่อยู่ใกล้ เช่น กลุ่มดาวสุนัขใหญ่ กลุ่มดาวสุนัขเล็ก ที่ขาดไม่ได้คือ สามเหลี่ยมฤดูร้อน สามเหลี่ยมฤดูหนาว หากลุ่มดาวจักราศี ซึ่งปสู่งเส้นสุริยวิถี และการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์หากเป็นคืนเดือนมืด ทาางช้างเผือก    สังเกตการณ์ด้วยกล้องโทรทรรศน์ วัตถุต่างๆ อาทิเช่น กระจุกดาว เนบิวลา และกาแล็กซี ควรศึกษาตำแหน่งเมื่อมองดูด้วยตาเปล่า เช่น.  • เสี้ยวของดาวพุธ และดาวศุกร์ ซึ่งจะมองเห็นได้แต่ในช่วงหัวค่ำ หรือก่อนรุ่งเช้าเท่านั้น • ขั้วน้ำแข็งของดาวอังคาร • แถบเมฆ จุดแดงใหญ่ของดาวพฤหัสบดี และดวงจันทร์ทั้งสี่ • วงแหวนดาวเสาร์ • เนบิวลา M42 ในกลุ่มดาวนายพราน • กระจุกดาวลูกไก่ ในกลุ่มดาวนายพราน • ดาวอัลฟา เซนทอรี (ระบบดาวคู่) ในกลุ่มดาวคนครึ่งสัตว์ ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ระบบสุริยะมากที่สุด • กระจุกดาวทรงกลม โอเมก้า เซนทอรี ในกลุ่มดาวคนครึ่งสัตว์  • กาแล็กซีแอนโดรมีดา (M31) ในกลุ่มดาวเจ้าหญิงแอนโดรมีดา  • อื่นๆ  (อ้างอิง) http://www.lesa.in.th/astroschool.in.th /Darasart.com /ภาพ thaigoodview.com/pyn-payakorn.com/mblog.manager.co.th/.../


