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บทคัดย่อ

  การดูดาวเป็นคือการรู้จักท้องฟ้าและดวงดาวบนท้องฟ้า โดยเฉพาะดาวที่ปรากฏสว่าง

มาก ๆ  และกลุม่ดาวเด่น การทีโ่ลกหมนุรอบตวัเองท�าให้เกดิปรากฏการณ์ขึน้ตกของดวงดาว  ท�าให้

เกิดทิศ  ท�าให้เกิดกลางวันกลางคืน  ส่วนโลกเคลื่อนรอบดวงอาทิตย์ท�าให้เห็นดาวขึ้นเร็วขึ้นทุกวัน 

วันละประมาณ ๔ นาที  หรือเดือนละ ๒ ชั่วโมง บนท้องฟ้ามีดาวที่เป็นต้นก�าเนิดของชื่อวัน  และ

คนไทยตั้งชื่อเดือนสุริยคติตามชื่อกลุ่มดาวจักรราศี สิ่งที่อยู่บนท้องฟ้ามีความสวยงามทั้งที่เห็นด้วย
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อารัมภบท

  ๑. ชื่อเรื่อง มีหมายความว่า เมื่อดูดาวเป็นแล้วจะสนุก เรื่องน่าสนใจ เต็มไปด้วยความรู้
     การดดูาวให้เป็นคอื การรูจ้กัท้องฟ้า รูจ้กัสิง่ทีอ่ยูบ่นท้องฟ้า โดยเฉพาะดาวทีอ่ยูใ่กล้ ๆ  โลก เข้าใจ
ผลที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของโลก เมื่อดูดาวเป็นก็จะคุ้นเคยกับดวงดาวบนฟ้า ไปที่ไหนก็ไม่หลงทาง รุู้จัก
ที่อยู่ของตนในโลก และมีเพื่อนเป็นดาวเต็มฟ้า
  ๒. ท้องฟ้าคอืส่วนเบือ้งบนทีค่รอบแผ่นดนิอยู ่เป็นสิง่ทีม่องเหน็เป็นรปูครึง่ทรงกลมกลวงคล้าย
สุ่ม หรือ กระทะคว�่าโดยผู้มองอยู่ที่จุดศูนย์กลางของครึ่งทรงกลม ระดับต�่าสุดของท้องฟ้าเรียกว่า ขอบฟ้า 
อยู่รอบ ๆ  ตัวเรา เป็นระดับสายตาที่ยืนมองไปตรง ๆ  ขอบฟ้าของคนที่อยู่บนพื้นโลกและคนที่อยู่บนตึกสูง 
๑๐๐ ชัน้ เป็นขอบฟ้าเดยีวกนัเพราะระยะระหว่างพืน้โลกกบัชัน้ที ่๑๐๐ ของตกึสัน้มากเมือ่เทยีบกบัระยะ
จากผู้สังเกตถึงขอบฟ้า เส้นขนานกันที่ผ่านตาของผู้สังเกตบนพื้นโลกกับคนที่อยู่บนชั้นที่ ๑๐๐ ของตึกไป
ตัดกันที่ระยะอนันต์คือ ขอบฟ้า ขอบฟ้าของคนที่อยู่บนละติจูดเดียวกันแต่อยู่คนละซีกโลกก็เป็นขอบฟ้า
เดียวกัน เพราะโลกเล็กมากเมื่อเทียบกับท้องฟ้า
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       จุดสูงสุดของท้องฟ้า เรียกว่า จุดเหนือศีรษะ (เซนิท) จุดเหนือศีรษะและขอบฟ้าพร้อมทิศ 
ทัง้ 4 จงึเป็นสมบตัขิองผูท้ีอ่ยูบ่นโลก ถ้าออกไปอยูใ่นปรภิมูไิกลจากโลก จะเหน็โลก ดวงอาทติย์ ดวงจนัทร์ 
และดวงดาวทั้งหลายลอยอยู่โดยรอบตัวเรา และอยู่บนทรงกลมใหญ่ที่เรียกว่า ทรงกลมฟ้า ดวงอาทิตย์ 
ดวงจันทร์ โลกและดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ จะปรากฏมีขนาดใหญ่เพราะอยู่ใกล้ต�าแหน่งที่เราอยู่ในปริภูมิ 
แต่ดาวอื่น ๆ เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ไกลมาก ไกลกว่าระยะดวงอาทิตย์เป็นแสนเป็นล้านเท่า ดาวฤกษ์ทั้งหลาย
จึงปรากฏเป็นจุดสว่างต่าง ๆ กัน และเรียงเป็นกลุ่มรูปร่างแบบเดียวกับที่เห็นเมื่อดูจากพื้นโลก

  ท้องฟ้าของคนทีอ่ยูบ่นละตจิดู ๒๐ � เหนอื จะเหน็ดาวเหนอือยูส่งูจากขอบฟ้าทศิเหนอื ๒๐ องศา 
และเส้นศนูย์สตูรฟ้าผ่านจดุทศิตะวนัออก (E) จดุทศิตะวนัตก (W) โดยผ่านเมรเิดยีน ณ จดุทีอ่ยูท่างใต้ของ
จุดเหนือศีรษะ (Z) เป็นมุม ๒๐ องศา

  ๓. เส้นสมมติและจุดบนท้องฟ้า เส้นและจุดส�าคัญต่าง ๆ บนท้องฟ้าเอาไปจากโลกทั้งสิ้น เช่น 
จุดเหนือศีรษะ (Z) เป็นจุดสูงสุดบนท้องฟ้า โดยต่อขยายขึ้นไปจากเส้นดิ่งตรงจุดที่ยืนอยู่, ขอบฟ้าเป็น
เส้นขยายวงกลมในระดับสายตาไปถึงฟ้า, เมริเดียน เป็นเส้นขยายเมริเดียนบนโลกไปถึงฟ้า จึงเป็นเส้นที่
ผ่านจุดเหนือศีรษะและตั้งฉากกับขอบฟ้าตรงจุดทิศเหนือ และจุดทิศใต้ ศูนย์สูตรฟ้า เป็นส่วนขยายของ
ศูนย์สูตรโลกไปถึงฟ้า เส้นนี้จึงผ่านจุดทิศตะวันตก จุดทิศตะวันออก และผ่านเมริเดียนตรงจุดที่อยู่ทางใต้
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ของจุดเหนือศีรษะ φ องศา เมื่อ φ เป็นละติจูดของผู้สังเกตบนโลก ขั้วฟ้าเหนือ เป็นจุดที่แกนโลกด้าน
ที่ผ่านขั้วโลกเหนือชี้ไปบนฟ้า ปัจจุบันใกล้จุดนี้มีดาวเหนือปรากฏอยู่ ขั้วฟ้าเหนือจึงอยู่สูงจากขอบฟ้าทิศ 
เหนือเป็นมุม φ องศา (เส้นที่ลากจากตาไปในแนวที่ขนานกับเส้นต่อของแกนหมุนของโลกจะไปพบกันที่
ขั้วฟ้าเหนือ)

  4. เกิดอะไรขึ้นเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองรอบละ ๑ วัน
  โลกหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาไม่เคยหยุด โลกหมุนรอบตัวเองไปทางทิศตะวันออกรอบละ ๑ 
วัน ท�าให้เกิดปรากฎการณ์ ๓ อย่างคือ
  - การขึ้น–ตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวทั้งหลาย
  - เกิดทิศ
  - กลางวัน (เริ่มตั้งแต่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ถึงดวงอาทิตย์ตก) กลางคืน (เริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตก 
ถึงดวงอาทิตย์ขึ้น)
  เมื่อโลกหมุนจากตะวันตกไปตะวันออก เราไปด้วยพร้อมกับท้องฟ้า ขณะที่ขอบฟ้าตะวันออก 
สัมผัสดาว เรียกว่า ดาวขึ้น เมื่อขอบฟ้าตะวันตกพบดาว เรียกว่า ดาวตก เมื่อเมริเดียนสัมผัสดาวคือ
ต�าแหน่งที่ดาวอยู่สูงสุดจากขอบฟ้า เรียก ทรานสิต ถ้าเห็นดาวผ่านเมริเดียนไปทางตะวันตกเรียกว่า  
ทรานสิทบน ถ้าเห็นดาวผ่านเมริเดียนไปทางตะวันออก (ต�่ากว่าดาวเหนือ) เรียกว่า ทรานสิตล่าง 
จะเห็นได้ว่าทุกอย่างในอวกาศนอกโลก ขึ้น–ตก เพราะโลกหมุนรอบตัวเอง ดาวไม่เคลื่อนที่อย่างที่ตาเห็น  
ดาวไม่ได้เคลื่อนรอบโลกจากตะวันออกไปตะวันตกรอบละ ๑ วัน แต่โลกหมุนในทิศตรงข้ามโดยเอา 
ขอบฟ้าไปพบดาว และเพราะการพาขอบฟ้าตะวันตกไปพบดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตก 
จึงเกิดขึ้น บนโลกมีทิศตะวันตก–ตะวันออกก็เพราะเหตุนี้นั่นเอง ถ้าโลกไม่หมุนรอบตัวเอง ดวงดาวจะ 
ไม่ขึ้น–ตก เช่นเดียวกับเมื่ออยู่ในอวกาศไกลออกไปก็จะไม่เห็นการขึ้น–ตกของดวงดาว แต่จะเห็นดาว 
อยู่รอบตัวของเรา เห็นดาวอยู่บนผิวทรงกลมฟ้า

  5. ดาวขึ้น–ตกในประเทศไทย
  เมื่อขอบฟ้าด้านตะวันออกสัมผัสดวงดาวเรียกว่า ดาวขึ้น และเมื่อขอบฟ้าด้านตะวันตกสัมผัส
ดวงดาวเรียกว่า ดาวตก ถ้าดาวขึ้นตรงจุดทิศตะวันออกพอดีจะไปตกตรงจุดทิศตะวันตกพอดี โดยมีเส้น
ทางขึ้น–ตกเป็นเส้นศูนย์สูตรฟ้า ช่วงเวลาตั้งแต่ขึ้นถึงตกยาว ๑๒ ชั่วโมง ต�าแหน่งที่เส้นศูนย์สูตรฟ้า 
ผ่านเมริเดียนจะอยู่ทางใต้ของจุดเหนือศีรษะเท่ากับละติจูดของผู้สังเกต เช่น ตอนกลางของประเทศไทย
มีละติจูด ๑5 องศาเหนือ เส้นศูนย์สูตรฟ้าจะผ่านเมริเดียน ณ มุมเงย ๗5 องศาเหนือขอบฟ้าทิศใต้  
เส้นทางขึ้น-ตกจึงเอียงเป็นมุม ๑5 องศา กับเส้นตั้งฉากกับขอบฟ้า เส้นทางขึ้น–ตก ณ จุดอื่น ๆ จะขนาน
กบัเส้นศนูย์สตูรฟ้า โดยมรีะยะเวลาอยูบ่นท้องฟ้าสัน้ลงกว่า ๑๒ ชัว่โมงในกรณทีีข่ึน้เฉยีงไปทางใต้ แต่ถ้าขึน้
เฉยีงไปทางเหนอืจะอยูบ่นท้องฟ้านานกว่า ๑๒ ชัว่โมง ดาวเหนอือยูส่งูจากขอบฟ้าทศิเหนอืเป็นมมุเท่ากบั
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ละติจูด ๑5 องศาตลอด ๒4 ชั่วโมง เส้นทางขึ้น–ตกของดาวอาจหาได้จากส่วนโค้งของวงกลมบนท้องฟ้า
ที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ดาวเหนือ และรัศมีเท่ากับระยะที่ดาวห่างจากดาวเหนือนั่นเอง
  ในกรณีของดวงอาทิตย์จะมีเส้นทางขึ้น–ตกเปลี่ยนไปตลอดทั้งปี เพราะแกนโลกเอียง ท�าให้ 
ขั้วโลกเหนือเบนเข้าหาดวงอาทิตย์ในเดือนมิถุนายน เบนออกในเดือนธันวาคมและหันด้านข้างเข้าหาใน
เดือนมีนาคมและกันยายน ผลก็คือเกิดฤดูต่าง ๆ ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนยาวไม่เท่ากันตลอดทั้งปี

ดาวฤกษ์ขึ้น–ตก เวลาเดิมทุกวันหรือไม่
  ดาวฤกษ์ขึ้นไม่ตรงเวลาเดิมทุกวัน แต่จะขึ้นเร็วขึ้นวันละ 4 นาที ทั้งนี้เพราะโลกโคจรรอบ 
ดวงอาทิตย์ ท�าให้เวลาดวงอาทิตย์กับเวลาดวงดาวไม่ตรงกัน ผลก็คือ เห็นดาวฤกษ์ขึ้นเร็วขึ้นทุก ๆ วัน  
วันละประมาณ 4 นาที

รูปแสดงเส้นทางขึ้น–ตกของดวงอาทิตย์ที่ละติจูด ๑๕ องศาเหนือ 

เส้นทางขึ้น–ตกเปลี่ยนไปตลอดทั้งปีเพราะแกนโลกเอียง

เส้นทาง ก เป็นเส้นทางขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ในวันที่ ๒๑ มีนาคม และ ๒๓ กันยายนที่ละติจูด ๑๕ องศาเหนือ

เส้นทาง ข เป็นเส้นทางขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ที่ละติจูด ๑๕ องศาเหนือ

เส้นทาง ค เป็นเส้นทางขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ที่ละติจูด ๑๕ องศาเหนือ
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การสาธติว่าโลกเคลือ่นรอบดวงอาทติย์รอบละ ๑ ปีท�าให้เหน็ดาวฤกษ์ขึน้เรว็ขึน้วนัละประมาณ ๔ นาที
       โลกหมุนรอบตัวเองรอบละ ๑ วัน และเคลื่อนรอบดวงอาทิตย์รอบละ ๑ ปี โดยเคลื่อน 
ไปในทิศทางเดียวกันคือจากตะวันตกไปตะวันออก โลกหมุนรอบตัวเองท�าให้เกิดปรากฏการณ์ขึ้น–ตก 
ดังได้สาธิตแล้ว โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ท�าให้เห็นดาวฤกษ์ขึ้นเร็ววันละประมาณ 4 นาที หรือเดือนละ  
๒ ชั่วโมง วิธีอธิบายหรือสาธิตเรื่องนี้มี ๒ วิธี คือ

  - อธิบายจากโลก 4 ต�าแหน่งรอบดวงอาทิตย์

  ไกลจากระยะดวงอาทิตย์กว่า ๒6๐, ๐๐๐ เท่าเป็นดาวฤกษ์ดวงที่อยู่ใกล้โลกที่สุด ดาวฤกษ์ 
ดวงอื่น ๆ จึงอยู่ไกลโลกและดวงอาทิตย์มากกว่านี้ สมมติมีดาว 4 ดวง คือ 1, 2, 3, 4 อยู่บนระนาบทาง
โคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ โดยเมื่อโลกอยู่ต�าแหน่ง ก จะเห็นว่าดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่ทาง 1 เมื่อโลก
อยู่ ณ ต�าแหน่ง ข, ค, ง ดวงอาทติย์ปรากฏอยู่ทาง 2, 3, 4 ตามล�าดบั ดูจากเหนือระนาบทางโคจรของโลก 
จะเห็นขั้วโลกเหนือ (  ) เยื้องไปทางขวามือ แสดงว่า ณ ต�าแหน่ง ง ขั้วโลกเหนือเบนเข้าหาดวงอาทิตย์ 
เส้นแบ่งกลางวนักลางคนืผ่านเลยขัว้โลกเหนอื ท�าให้บรเิวณขัว้โลกเหนอืมเีพยีงกลางวนัเท่านัน้ ณ ต�าแหน่ง 
ข ขั้วโลกเหนือเบนออกจากดวงอาทิตย์ เส้นแบ่งกลางวันกลางคืนผ่านไม่ถึงขั้วโลกเหนือ ท�าให้บริเวณ 
ขัว้โลกเหนอืมกีลางคนื โดยไม่มเีวลากลางวนัเลย ส่วนต�าแหน่ง ก และ ค โลกหนัด้านข้างเข้าหาดวงอาทติย์ 
เส้นแบ่งกลางวันกลางคืนผ่านทั้งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ ท�าให้กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน

โลก	๔	ต�ำแหน่งรอบดวงอำทิตย์เมื่อมองจำกเหนือระนำบทำงโคจรของโลกรอบดวงอำทิตย์	
 คอื	ขัว้โลกเหนอื	ดำวฤกษ์	๔	ดวงอยูไ่กลจำกระบบโลก	–	ดวงอำทติย์มำก (รปูไม่เป็นไปตามสดัส่วน
ที่แท้จริง)
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  พิจารณาโลก ณ ต�าแหน่ง ก A เห็นดาว 1 ขึ้นพร้อมดวงอาทิตย์เวลา 6 นาฬิกา  ๓ เดือนหลัง
จากนั้น โลกเดินทางมาถึงต�าแหน่ง ข ณ ต�าแหน่ง ข A เห็นดวงดาว 1 อยู่ที่ขอบฟ้าตะวันออกหรือขึ้น 
เมื่อเวลา ๐ นาฬิกา ซึ่งเร็วกว่าเมื่อโลกอยู่ต�าแหน่ง ก 6 ชั่วโมง นั่นคือเวลา ๓ เดือนหรือ ๙๐ วัน ดาว 1 
ขึ้นเร็ว 6 ชั่วโมงหรือ ๓6๐ นาที ดังนั้นในเวลา ๑ วัน ดาว 1 ขึ้นเร็ว ๓6๐/๙๐ หรือ 4 นาที

  - อธิบายจากการวัดความยาวของ ๑ วันเทียบกับดวงอาทิตย์ และ ๑ วันเทียบกับดาวฤกษ์

   ในชีวิตประจ�าวัน วัดความยาวของวัน โดยอาศัยดวงอาทิตย์ ทั้งนี้เพราะทุกคนในโลกรู้จักดวง
อาทิตย์และเป็นดาวฤกษ์ดวงเดียวที่ปรากฏใหญ่ มีลักษณะเป็นดวงกลมโต สังเกตได้ง่าย แต่มีดาวฤกษ์ 
อื่น ๆ เป็นจ�านวนมาก การวัดคาบการหมุนรอบตัวเองของโลกหรือ ๑ วันเทียบกับดาวฤกษ์เพื่อน�ามาใช้
ในชีวิตประจ�าวันจึงไม่สะดวก

วิธีวัดความยาวของ ๑ วัน เทียบกับดวงอาทิตย์ และ ๑ วัน เทียบกับดาวฤกษ์
  เวลา ๑ วัน เทียบกับดวงอาทิตย์ (วันสุริยคติ) คือ การวัดช่วงเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเอง ๑ 
รอบโดยสังเกตดวงอาทิตย์ กล่าวคือถ้าเริ่มวัดเวลาตั้งแต่เห็นดวงอาทิตย์อยู่สูงสุดวันแรก จนถึงเวลาเห็น 
ดวงอาทิตย์อยู่สูงสุดในวันถัดไป จะได้ช่วงเวลา ๑ วันเทียบกับดวงอาทิตย์ ซึ่งน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวันที่
เรียกสั้น ๆ ว่า ๑ วันหรือ ๒4 ชั่วโมง
  ส่วนเวลา ๑ วัน เทียบกับดาวฤกษ์ (วันดาราคติ) คือ การวัดช่วงเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเอง ๑ 
รอบโดยเปรียบเทียบกับดาวฤกษ์ เช่น ช่วงเวลาระหว่างการเห็นดาวซีรีอัสผ่านเมริเดียน (จุดที่ดาวขึ้น 
ไปสูงสุดบนท้องฟ้า) ครั้งแรกถึงครั้งถัดไป แสดงว่า ๑ วันดาราคติเป็นช่วงเวลาที่โลกหมุนรอบแกนสมมติ
ไปได้ ๓6๐ องศา พอดี
      แต่ ๑ วันสุริยคติเป็นช่วงเวลาที่โลกต้องหมุนไปประมาณ ๓6๑ องศา เพราะโลกไม่ได้อยู่กับ
ที่ขณะหมุนรอบตัวเอง แต่เคลื่อนโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ตลอดเวลา การโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลก 
ไปทางทิศตะวันออก ท�าให้ผู้สังเกตบนโลกเห็นว่าดวงอาทิตย์ย้ายต�าแหน่งไปทางทิศตะวันออกของจุดเดิม
ประมาณ ๑ องศาต่อวัน (โลกเคลื่อนไปได้ ๓6๐ องศา ในเวลา ๓65.๒5 วัน ท�าให้ใน ๑ วัน โลกเคลื่อน
ไปประมาณ ๑ องศา) ดังนั้นโลกจึงต้องหมุนรอบตัวเองต่อไปอีก ๑ องศา หรือ 4 นาที จึงจะเป็นเวลา  
๑ วันสุริยคติ

  ถ้า ๑ วันสุริยคติเท่ากับ ๒4 ชั่วโมง

       ๑ วันดาราคติจะประมาณ ๒๓ ชั่วโมง 56 นาที

  หรือ เวลาเทียบกับดาวเร็วกว่าเวลาเทียบกับดวงอาทิตย์วันละ 4 นาที
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  นั่นคือ เราจะเห็นดาวฤกษ์ปรากฏอยู่ต�าแหน่งเดิมในเวลาที่เร็วขึ้นวันละ 4 นาที หรือเร็วขึ้น 
เดือนละ ๒ ชั่วโมง เช่น ดาวซีรีอัสขึ้นเวลา ๒๐ นาฬิกาในวันที่ ๑ ธันวาคม แต่วันที่ ๑ มกราคมจะขึ้นเวลา 
๑8 นาฬิกา เป็นต้น
  ในทางปฏิบัติการวัดความยาวของ ๑ วันสุริยคติ อาจวัดได้โดยสังเกตเงาของเสาที่อยู ่ใน 
แนวทิศเหนือ–ใต้ ครั้งแรกถึงครั้งถัดไป นั่นคือต้องมีแนวทิศเหนือ–ใต้ที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังอาจวัด ๑ วัน
สุริยคติโดยใช้นาฬิกาแดด

สรุปผลที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของโลก
  •	 ดาวขึ้น–ตก เพราะโลกหมุนรอบตัวเองจากตะวันตกไปตะวันออกรอบละ ๑ วัน
  •	 เส้นทางขึ้น–ตกของดาวฤกษ์จะคงที่เหมือนเดิมทุกคืนตลอดชีวิตของเรา แต่จะขึ้นเร็ว 
   หรือมาอยู่ที่เก่าในเวลาที่เร็วขึ้นวันละ 4 นาที เพราะโลกโคจรอบดวงอาทิตย์
  •	 เส้นทางขึ้น–ตกของดวงอาทิตย์เปลี่ยนไปทุกวัน เพราะแกนที่โลกหมุนรอบเอียงจากแนว 
   ตั้งฉากกับแนวระนาบทางโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เป็นมุมประมาณ ๒๓.5 องศา
  •	 เส้นทางขึ้น–ตกของดวงจันทร์ดาวเคราะห์เปลี่ยนไปทุกวัน เพราะดวงจันทร์โคจรรอบโลก 
   และดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์

มีดาวอะไรบ้างบนท้องฟ้า
  ดาวทีเ่หน็ด้วยตาเปล่าบนท้องฟ้า
มี ๒ ประเภท คือ ดาวประจ�าที่ ซึ่งเป็น
ดาวฤกษ์ที่เรียงเป็นรูปร่างต่าง ๆ เรียกว่า
กลุม่ดาวฤกษ์ เช่น กลุม่ดาวนายพราน กลุม่
ดาวแมงป่อง; บนทรงกลมฟ้าที่ใหญ่ไพศาล 
มีกลุ่มดาวทั้งหมด 88 กลุ่ม อีกประเภท
หนึง่ คอื ดาววนัเกดิ เป็นดาวทีเ่อามาตัง้เป็น
ชื่อวันในสัปดาห์ อาจจะเรียกดาววันเกิด
ว่าเป็นดาวเคราะห์โบราณ เพราะในอดีต
มนุษย์เชื่อว่า ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 

ดาวต้นก�าเนิดวันอาทิตย์ คือดวงอาทิตย์

ซึ่งคนโบราณคิดว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง
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ต้นก�าเนิดวันจันทร์ คือดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวดวง

เดียวที่เคลื่อนรอบโลก แต่คนโบราณคิดว่าเป็นดาว

เคราะห์ดวงหนึ่งที่อยู่ใกล้โลกที่สุด

ดาวต้นก�าเนิดวันอังคาร คือดาวอังคารซึ่งคนโบราณ

คิดว่าเป็นดาวเคราะห์ห่างโลกเป็นล�าดับที่ 5

ดาวต้นก�าเนิดวันพุธ คือดาวพุธซึ่งคนโบราณคิดว่า

อยู่ห่างโลกเป็นล�าดับที่ ๒ รองจากดวงจันทร์
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ดาวต้นก�าเนิดวันพฤหัสบดี คือดาวพฤหัสบดี

ซึ่งคนโบราณคิดว่าอยู่ห่างโลกเป็นล�าดับที่ 6

ต้นก�าเนิดวันศุกร์ คือดาวศุกร์ซึ่งคนโบราณคิดว่า

อยู่ห่างโลกเป็นล�าดับที่ ๓

ต้นก�าเนิดวันเสาร์ คือดาวเสาร์ซึ่งคนโบราณ

คิดว่าอยู่ห่างโลกเป็นล�าดับที่ ๗
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เป็นดาวเคราะห์ เช่นเดียวกับ ดาวอังคาร ดาวพุธ ดาวพฤหัสบดี ดาวศุกร์ และดาวเสาร์ ซึ่งเคลื่อนที่
ผ่านกลุ่มดาวต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มดาว ๑๒ กลุ่ม ที่เรียกว่ากลุ่มดาวจักรราศี ปัจจุบัน การเคลื่อนที่ของ 
ดาววันเกิดก็ยังเหมือนยุคโบราณ เพียงอธิบายการเคลื่อนที่ได้ดีกว่า เพราะเข้าใจระบบที่ถูกต้อง กล่าว
คือดาวเคราะห์โบราณไม่ได้เคลื่อนที่รอบโลกทุกดวง มีเพียงดวงจันทร์เท่านั้นที่เคลื่อนรอบโลก รอบละ 
๑ เดือน โดยเคลื่อนไปทางทิศเดียวกับทิศทางการหมุนรอบตัวเองของโลก คือจากตะวันตกไปตะวันออก
เป็นการเคลือ่นทีจ่รงิ ดวงอาทติย์เคลือ่นไปทางตะวนัออกเป็นการเคลือ่นทีป่รากฏ เพราะผูส้งัเกตอยูบ่นโลก
ก�าลังเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ ท�าให้คนบนโลกเห็นดวงอาทิตย์เปลี่ยนต�าแหน่ง คล้ายการเห็นดวงอาทิตย์
ขึ้น–ตก เพราะโลกหมุนรอบตัวเอง ส่วนดาวเคราะห์จริงรวมทั้งโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปทางเดียวกัน 
คือจากตะวันตกไปตะวันออกด้วยความเร็วต่างกัน ดวงที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่เร็วกว่าดวงที่อยู่ไกล  
โลกเป็นดาวเคราะห์เคลื่อนรอบดวงอาทิตย์ด้วย คนบนโลกจึงเห็นดาวเคราะห์ดวงอื่นเคลื่อนที่ไปทาง 
ตะวันออกผ่านกลุ่มดาวจักรราศี แต่ทุกครั้งที่ดาวเคราะห์อยู่ใกล้โลก เราจะเห็นดาวเคราะห์ปรากฏ 
ถอยหลงั กล่าวคอืเคลือ่นไปทางตะวนัตกตดิต่อกนัหลายวนัถงึหลายเดอืน ทัง้นีเ้พราะเมือ่ดจูากโลกจะเหน็
ดาวเคราะห์เคลื่อนที่ช้ากว่าโลก เช่น ดาวอังคารจะถอยหลังครั้งละ 8๐ วัน, ดาวเสาร์ถอยหลังครั้งละ 4 
เดือน ๑6 วัน
  ดาวเคราะห์ที่มองเห็นด้วยตาเปล่า 5 ดวง ล้วนปรากฏสว่างมาก ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แต่
สะท้อนแสงอาทติย์มาเข้าตาเรา ดวงสว่างทีส่ดุคอื ดาวศกุร์ สว่างรองจากดวงจนัทร์ เมือ่อยูท่างตะวนัออก 
ของดวงอาทิตย์จะเป็นดาวประจ�าเมือง และเมื่ออยู ่ทางตะวันตกของดวงอาทิตย์จะเป็นดาวรุ ่ง 
ดาวพฤหัสบดี สว่างรองจากดาวศุกร์ ดาวอังคาร สว่างรองจากดาวพฤหัสบดี ยกเว้นปีที่ดาวอังคารอยู่
ใกล้โลกมากที่สุดในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ดาวอังคารจะสว่างกว่าดาวพฤหัสบดี แต่ดูง่ายเพราะดาว
อังคารมีสีแดง ดาวเสาร์ สว่างรองจากดาวอังคาร ยกเว้นเมื่ออยู่ตรงข้ามดวงอาทิตย์ ดาวเสาร์จะสว่างกว่า 
ดาวองัคารเมือ่อยูไ่กลโลก ดาวพธุ ปรากฏความสว่างไม่คงทีแ่ละสงัเกตได้ยากเพราะปรากฏใกล้ดวงอาทติย์
เสมอ
  เนื่องจากระนาบทางโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์เอียงเป็นมุมเล็ก ๆ กับระนาบโคจร 
ของโลกรอบดวงอาทิตย์ (ดาวพุธ ๗°, ดาวศุกร์ ๓°, ดาวอังคาร ๒°, ดาวพฤหัสบดี ๑°, ดาวเสาร์ ๒.5�) 
ท�าให้เห็นดาวเคราะห์เรียงเป็นแถวเหมือนเป็นสร้อยไข่มุก บนท้องฟ้ามีดวงจันทร์อยู่บนสร้อยนี้ด้วย และ 
สร้อยไข่มุกผ่านใกล้สุริยวิถี ดาวเคราะห์จึงอยู่ในกลุ่มดาวจักรราศี
  ดวงจนัทร์เคลือ่นทีร่อบโลกจากตะวนัตกไปตะวนัออกเรว็มากและกลบัมาทีเ่ก่าประมาณ ๑ เดอืน 
ดังนั้นดวงจันทร์จึงผ่านใกล้ดาวเคราะห์แต่ละดวงเดือนละ ๑ ครั้งเสมอ  การเห็นดวงจันทร์ปรากฏอยู่ใกล้
ดาวสว่างมาก ๆ ดวงใด ดาวดวงนั้นมักเป็นดาวเคราะห์
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  กล้องโทรทรรศน์เป็นอุปกรณ์ในการตัดสินว่าดาวที่เห็นเป็นดาวเคราะห์หรือไม่ ถ้าเป็นดาวฤกษ์
ภาพในกล้องโทรทรรศน์จะปรากฏเป็นจุดสว่างมากขึ้น แต่ถ้าเป็นดาวเคราะห์จะปรากฏเป็นดวงกลมโต 
แต่ละดวงมเีอกลกัษณ์หรอืรปูร่างเฉพาะทีแ่ตกต่างกนั เช่น เหน็ดาวเสาร์มวีงแหวน, เหน็ดาวพฤหสับดเีป็น
ดวงกลมโตพร้อมบริวารขนาดใหญ่ 4 ดวง, เห็นดาวศุกร์เป็นเสี้ยว
  ดาวอืน่ ๆ  เป็นดาวฤกษ์ทีม่สีมบตัเิหมอืนกนัคอืสร้างพลงังานได้เองหรอืมแีสงในตวัเอง ผลพลอยได้
คือธาตุต่าง ๆ แต่ปรากฏแตกต่างกันในหลายลักษณะ ได้แก่ ก�าลังส่องสว่าง ความสว่าง ต�าแหน่งบน 
ทรงกลมฟ้า ระยะห่าง สี อุณหภูมิผิว สเปกตรัม อายุ มวล ระบบ องค์ประกอบ และวิวัฒนาการ ต่อไปนี้
เป็นตารางแสดงดาวฤกษ์ ดวงที่ปรากฏสว่างมาก ๆ  พร้อมสมบัติบางประการ เช่น โชติมาตร (อันดับความ
สว่าง) เป็นตวัเลขไม่มหีน่วย ระยะห่าง ต�าแหน่งบนทรงกลมฟ้า (กลุม่ดาวทีด่าวฤกษ์สงักดั) และ สเปกตรมั

 ๑ ดวงอาทิตย ์(Sun) -๒6.๗5 8.๓ นาทีแสง G2 จักรราศี

 ๒ ซีรีอัส (Sirius) -๑.44 ๙ A0 หมาใหญ่

 ๓ คาโนปัส (Canopus) -๐.6๒ ๓๑๐ A9 กระดูกงูเรือ

 4 ดวงแก้ว (Arcturus) -๐.๐5 ๓๗ K1.5 คนเลี้ยงสัตว์

 5 แอลฟา เซนเทารี่ (∝-Centauri) -๐.๐๑ 4 G2 เซนเทารุส

 6 วีกา (Vega) ๐.๐๓ ๒5 A0 พิณ

 ๗ คาเพลลา (Capella) ๐.๐8 4๒ G6 สารถี

 8 ไรเจล (Rigel) ๐.๑8 8๐๐ 18 นายพราน

 ๙ โปรซิออน (Procyon) ๐.4๐ ๑๑ F5 หมาเล็ก

 ๑๐ อะเคอร์นาร์ (Achernar) ๐.45 ๑44 B3 แม่น�้า

 ๑๑ เบทเทลจุส (Betelgeuse) ๐.45 5๒๐ M2 นายพราน

 ๑๒ บีตาเซนเทารี ( β-Centauri) ๐.58 5๐๐ B1 เซนเทารุส

 ๑๓ ตานกอินทรี (Altair) ๐.๗6 ๑๗ A7 นกอินทรี

ตารางดาวฤกษ์ดวงที่ปรากฏสว่างมาก
(เรียงล�าดับตามความสว่างปรากฏ)

 เลขที่ ชื่อ โชติมาตร ระยะห่าง สเปกตรัม** กลุ่มดาว
    (ปีแสง)*
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 ๑4 ตาวัว (Aldebaran) ๐.8๗ 65 K5 วัว

 ๑5 รวงข้าว (Spica) ๐.๙8 ๒6๐ B1 ผู้หญิงสาว

 ๑6 ปาริชาต (Antares) ๑.๐6 6๐๐ M1.5 แมงป่อง

 ๑๗ พอลลักซ์ (Pollux) ๑.๑6 ๓4 K0 คนคู่

 ๑8 โฟมัลออท (Fomalhaut) ๑.๑๗ ๒5 A3 ปลาใต้

 ๑๙ แอลฟา ครูซิส (β-Crucis) ๑.๒5 ๓๒๐ B0.5 กางเขนใต้

 ๒๐ หางหงส์ (Deneb) ๑.๒5 ๑,5๐๐ A2 หงส์

 ๒๑ บีตา ครูซิส (β-Crucis) ๑.๒5 ๓5๐ B0.5 กางเขนใต้

 ๒๒ หัวใจสิงห์ (Regulus) ๑.๓6 ๗8 B7 สิงโต

 เลขที่ ชื่อ โชติมาตร ระยะห่าง สเปกตรัม** กลุ่มดาว
    (ปีแสง)*

* ๑ ปีแสง คือ ระยะทางที่แสงเดินทางไปได้ในเวลา ๑ ปี เท่ากับประมาณ ๑๐ ล้านล้านกิโลเมตร

** ล�าดับสเปกตรัมของดาวฤกษ์จากอุณหภูมิพื้นผิวสูงมายังอุณหภูมิผิวต�่า คือ O B A F G K M 

กลุ่มดาวหลัก เป็นกลุ่มดาวที่ควรคุ้นเคยและท�าความรู้จักเป็นพวกแรก ได้แก่
  • กลุ่มดาวจักรราศี ๑๒ กลุ่ม เป็นกลุ่มดาวที่ดาววันเกิดผ่าน
  • กลุม่ดาวนายพราน มดีาวฤกษ์สว่างมาก ๒ ดวง คอื เบทเทลจสุและไรเจล รวมทัง้เส้นศนูย์สตูร
ฟ้าผ่านกลุ่มดาวนี้
  • กลุ่มดาวหมาใหญ่ มีดาวฤกษ์สว่างที่สุดในเวลากลางคืนอยู่ในกลุ่มนี้
  • กลุ่มดาวหมาเล็ก มีดาวโปรซิออน
  • กลุ่มดาวหมีใหญ่ มีดาวเรียงเด่น ๗ ดวง
  • กลุ่มดาวพิณ มีดาววีกาอยู่ในกลุ่มนี้
  • กลุ่มดาวนกอินทรี มีดาวตานกอินทรี
  • กลุ่มดาวหงส์ มีดาวหางหงส์
  • กลุ่มดาวกางเขนใต้ มีดาวแอลฟา ครูซิส และ บีตา ครูซิส
  • กลุ่มดาวเซนเทารุส มีดาวแอลฟา เซนเทารี และ บีตา เซนเทารี
  • กลุ่มดาวปลาใต้ มีดาวโฟมัลออท
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  • กลุ่มดาวแม่น�้า มีดาวอะเคอร์นาร์อยู่ในกลุ่มนี้
  • กลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ มีดาวดวงแก้ว
  • กลุ่มดาวสารถี มีดาวคาเพลลา
  • กลุ่มดาวกระดูกงูเรือ มีดาวคาโนปัส
  • กลุ่มดาวคนแบกงู มีสุริยวิถีผ่านระหว่างกลุ่มดาวแมงป่องและกลุ่มดาวคนยิงธนู

กลุ่มดาวจักรราศี เป็นกลุ่มดาวที่เป็นฉากเบื้องหลังซึ่งดาวเคราะห์โบราณผ่าน เป็นต้นก�าเนิดของชื่อเดือน 
ในภาษาไทย โดยเรียงล�าดับจากตะวันตกไปตะวันออกตามล�าดับของชื่อเดือนซึ่งเป็นทิศทางการโคจร
ของโลกรอบดวงอาทิตย์ ในยุคปัจจุบันต�าแหน่งดวงอาทิตย์ประมาณวันที่ ๒๑ ของเดือนใดเดือนหนึ่ง คือ 
ต�าแหน่งดวงอาทิตย์ก�าลังเข้าสู่กลุ่มดาวต้นก�าเนิดเดือนนั้น ๆ เช่น วันที่ ๒๑ มิถุนายน ดวงอาทิตย์ก�าลัง
เข้าสู่กลุ่มดาวมิถุน (คนคู่) ซึ่งเป็นที่มาของเดือนมิถุนายน (มิถุน = คนคู่ อายน แปลว่า มาถึงหรือมาแล้ว 
มิถุนายนจึงแปลว่า มาถึงกลุ่มดาวคนคู่แล้ว) กลุ่มดาวจักรราศีแต่ละกลุ่มมีความโดดเด่นแตกต่างกัน กลุ่ม
ดาวเด่น ๆ  คือ กลุ่มดาววัว เพราะมีดาวตาวัวและดาวลูกไก่อยู่ในกลุ่มนี้ กลุ่มดาวคนคู่ มีดาวคาสเตอร์และ
ดาวพอลลักซ์ กลุ่มดาวสิงโต มีดาวหัวใจสิงห์เป็นดาวดวงเด่นในกลุ่มและสุริยวิถีผ่านใกล้ดาวดวงนี้ กลุ่ม
ดาวผู้หญิงสาว มีดาวรวงข้าวเป็นดาวเด่น กลุ่มดาวแมงป่อง มีดาวปาริชาตสีแดง อยู่กลางตัวแมงป่อง 
และมีดาวฤกษ์อย่างน้อย ๑5 ดวงที่เรียงเป็นรูปแมงป่องอย่างชัดเจนมาก ส่วนกลุ่มดาวอื่นประกอบด้วย 
ดาวริบหรี่แต่มีเส้นทางขึ้น–ตก ที่ไม่เปลี่ยนแปลง เช่นกลุ่มดาวสิงโตและกลุ่มดาวแกะ มีเส้นทางขึ้น–ตก
แบบเดียวกัน คือขึ้นทางตะวันออกเฉียงไปทางเหนือเล็กน้อยและตกไปทางตะวันตกเฉียงไปทางเหนือเล็ก
น้อย ผ่านเมรเิดยีนเกอืบเหนอืศรีษะ กลุม่ดาวววัและกลุม่ดาวปขูึน้ทางตะวนัออกเฉยีงไปทางเหนอืมากกว่า 
กลุ่มดาวสิงโต และกลุ่มดาวคนคู่ขึ้นทางตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากกว่ากลุ่มดาวอื่น ๆ ท�าให้วันที่ 
๒๑ มิถุนายน เป็นวันที่กลางวันยาวนานที่สุดเพราะดวงอาทิตย์อยู่ในกลุ่มดาวคนคู่ ส่วนกลุ่มดาวจักรราศี
ที่อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรฟ้ามากที่สุด คือกลุ่มดาวแมงป่อง ซึ่งขึ้นแบบตัวแมงป่องตั้งตรงกับขอบฟ้าทาง 
ตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อผ่านเมริเดียนล�าตัวแมงป่องจะเฉียงไปทางขวามือเป็นมุม 45 องศากับขอบฟ้า 
จงึเป็นต�าแหน่งเด่นชดัของกลุม่ดาวแมงป่องทางทศิใต้ และแมงป่องจะลบัขอบฟ้าแบบตะแคงทางตะวนัตก
เฉียงใต้ ดวงอาทิตย์ผ่านกลุ่มดาวแมงป่องระหว่าง ๒4 พฤศจิกายน ถึง ๑ ธันวาคม สุริยวิถีผ่านกลุ่มดาว 
คนแบกงูก่อนที่จะเข้าสู่กลุ่มดาวคนยิงธนู ดังนั้นใน ๑ ปีดวงอาทิตย์จึงปรากฏผ่านกลุ่มดาว ๑๓ กลุ่ม  
ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ดวงอาทิตย์อยู่ในกลุ่มดาวคนยิงธนูและเป็นวันที่กลางวันสั้นที่สุดของปี กลุ่มดาว
จักรราศีที่ขึ้นทางตะวันออกเฉียงไปทางใต้เท่ากันคือ กลุ่มดาวคันชั่ง กลุ่มดาวมังกร และกลุ่มดาวคนแบก
หม้อน�้า
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กลุ่มดาวจักรราศีเมื่อมองจากเหนือระนาบสุริยวิถี

  กลุม่ดาวจกัรราศทีีเ่ส้นศนูย์สตูรฟ้าผ่านคอื กลุม่ดาวปลาและกลุม่ดาวผูห้ญงิสาว ทัง้นีเ้พราะดวง
อาทติย์ในวนัที ่๒๑ มนีาคม อยูใ่นกลุม่ดาวปลา และดวงอาทติย์ในวนัที ่๒๓ กนัยายนอยูใ่นกลุม่ดาวผูห้ญงิ
สาว กลุ่มดาวปลาและกลุ่มดาวผู้หญิงสาวจึงขึ้นตรงจุดทิศตะวันออก และตกตรงจุดทิศตะวันตก
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กลุม่ดาวนายพรานและสามเหลีย่มฤดหูนาวขณะผ่านเมรเิดยีน กลุม่ดาวนายพรานเป็นกลุม่ดาวฤดหูนาวเพราะเหน็ตลอด
ทั้งคืนในฤดูหนาว ในประเทศไทยขณะผ่านเมริเดียน ศีรษะของนายพรานจะอยู่ไปทางทิศใต้ของจุดเหนือศีรษะเพียง ๕ 
องศา ขณะนั้นสามเหลี่ยมฤดูหนาวซึ่งเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละ ๒๒ องศาอยู่ถัดไปทางทิศตะวันออกของนาย
พราน สามเหลี่ยมฤดูหนาวประกอบด้วยซีรีอัส (ดาวดวงสว่างที่สุดและอยู่ต�่าสุด) ดาวโปรซิออน (ดวงสว่างที่อยู่ซ้ายมือ) 
และดาวเบทเทลจสุ (ดาวสว่างสแีดงตรงรกัแร้นายพราน) กลุม่ดาวนายพรานขึน้แบบตะแคงโดยดาวตรงเขม็ขดันายพราน
ดวงเหนือสุดขึ้นตรงจุดทิศตะวันออก และตกแบบตะแคงโดยดาวตรงเข็มขัดนายพรานดวงเหนือสุดตกตรงทิศตะวันตก
พอดี ดาวดวงนี้จึงอยู่บนท้องฟ้านาน ๑๒ ชั่วโมง เพราะอยู่บนเส้นศูนย์สูตรฟ้า

กลุ่มดาวแมงป่องก�าลังขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้โดยเส้นที่ลากจากหัวไปยังหางตั้งได้ฉากกับขอบฟ้า
ดาวที่สว่างที่สุดคือ ดาวปาริชาตซึ่งอยู่กลางตัวแมงป่อง
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  กลุ่มดาวแมงป่องขึ้นทางตะวันออกเฉียงใต้แบบตั้งตรง และตกแบบตะแคงทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ขณะผ่านเมริเดียนล�าตัวแมงป่องจะเอียง 45 องศา กับขอบฟ้า โดยหัวเอียงไปทางขวา หาง
เฉียงไปทางซ้าย ตัวแมงป่องอยู่สูงเหนือขอบฟ้าทิศใต้ประมาณ 45 องศา จึงเห็นแมงป่องเด่นชัดมาก 
ในประเทศไทย และดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวแมงป่องคือ ดาวฤกษ์สีแดงชื่อดาวปาริชาต (Antares)  
กลุ ่มดาวแมงป่องเป็นกลุ ่มดาวฤดูร้อนเพราะเห็นอยู ่บนฟ้านานที่สุดในฤดูร้อน ของซีกโลกเหนือ  
(เดือนมิถุนายน) ส่วนสามเหลี่ยมฤดูร้อน
อยู ่ทางทิศเหนือ เป็นรูปสามเหลี่ยม 
หน้าจั่วที่มีความสูงมากกว่าความสูงของ
สามเหลี่ยมฤดูหนาว ดาวที่อยู่ด้านฐาน
ของสามเหลี่ยมคือ ดาววีกา (Vega) ใน
กลุ่มดาวพิณ และดาวหางหงส์ (Deneb) 
ในกลุม่ดาวหงส์ ส่วนดาวตรงมมุยอดของ
สามเหลี่ยมคือ ดาวตานกอินทรี (Altair) 

ในกลุ่มดาวนกอินทรี

สามเหลี่ยมหน้าร้อนประกอบด้วยดาววีกา (Vega) ดาวหางหงส ์(Deneb) และดาวตานกอินทรี

(Altair) สามเหลี่ยมหน้าร้อนขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มดาวหมีใหญ่อยู่ตรงข้ามกลุ่มดาวแคสสิโอเปีย 

ขณะอยู่ใกล้ขอบฟ้า
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   แสดงกลุ่มดาวหมีใหญ่ก�าลังตกและกลุ่มดาวแคสสิโอเปียก�าลังขึ้น ดาว ๗ ดวงในกลุ่มดาว 
หมีใหญ่เรียกว่าดาวเรียงเด่น คนไทยเรียกดาวจระเข้ สมัยโบราณคนจีนเรียกดาวนี้ว่า ดาวกระบวยใหญ่ 
(Big Dipper) ส่วนดาว 5 ดวงเรียงเป็นรูปตัว M ตะแคง ในกลุ่มดาวแคสสิโอเปีย ไทยเราเรียกว่า 
ดาวค้างคาว เส้นที่ต่อระหว่างดาวดวงที่ 5 ในดาวจระเข้ และดาวดวงที่ ๓ ในดาวค้างคาว ผ่านดาวเหนือ
พอดี กลุ่มดาวทั้งสองจึงอยู่ตรงกันข้ามโดยมีดาวเหนืออยู่กลาง
                
เครื่องช่วยให้ดูดาวเป็น
  •	 ท้องฟ้าจ�าลอง
  •	 แผนที่ดาว
  •	 ทรงกลมดาว
  •	 โปรแกรมดูดาวต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Stellarium และ โปรแกรม Starry Night

  •	 หนังสือดาราศาสตร์ เช่น การดูดาวขั้นต้นโดยผู้เขียน
  •	 วารสารทางช้างเผือกของสมาคมดาราศาสตร์ไทย
  •	 วารสาร Sky and Telescope ของสหรัฐอเมริกา
  •	 วารสาร Astronomy ของสหรัฐอเมริกา

ความสวยงามของธรรมชาติที่อยู่บนท้องฟ้า
  นอกเหนือจากสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเปล่าดังกล่าว แล้วยังมีสิ่งสวยงามซึ่งดูลึกลับมหัศจรรย์
อีกมากมาย ส่วนใหญ่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ต้องใช้กล้องโทรทรรศน์ช่วยในการบันทึกภาพสิ่งเหล่านี้ 
เช่น แหล่งก�าเนิดดาวฤกษ์หรือซากที่เหลือ
อยู่จากการจบชีวิตของดาวฤกษ์ ที่เรียกว่า 
เนบิวลา, เมืองของดาวฤกษ์ที่ เรียกว่า 
กาแล็กซี และภาพกาแล็กซีจ�านวนมาก 
ที่อยู่ไกลที่สุด ซึ่งกล้องโทรทรรศน์อวกาศ
ฮับเบิลบันทึกไว้จากห้วงอากาศลึก

ดาวฤกษ์ก�าลังก่อก�าเนิดขึ้นจากเนบิวลาสว่างใหญ่ 
(M42 หรือ NGC 1976) ในกลุ่มดาวนายพราน 

เป็นเนบิวลาที่พอมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะมี
โชติมาตร ๔ กว้าง ๑ องศา ๑๖ ลิปดา 16’ M42 

อยู่บริเวณดาบที่ห้อยจากเข็มขัดของนายพราน
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เนบิวลาปู เป็นซากที่เหลือจากการระเบิดของดาวฤกษ์ หรือซูเปอร์โนว่าเมื่อ พ.ศ. ๑๕๙๗ ในกลุ่มดาววัว อยู่ห่างจาก
โลก ๖,๕๐๐ ปีแสง มีรัศมี ๑๑ ปีแสง ขยายตัวด้วยอัตราเร็ว ๑,๖๐๐ กิโลเมตรต่อวินาที เป็นส่วนหนึ่งของแขนด้านกลุ่ม 
ดาวเพอร์ซอิสัของกาแลก็ซทีางช้างเผอืก ทีศ่นูย์กลางมดีาวนวิตรอนขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง ๒๘-๓๐ กโิลเมตร หมนุด้วย
อัตรา ๓๐.๒ รอบต่อวินาที เนบิวลาปู คือ M1 ในสารบบของเมสสิเยร์และมีโชติมาตร ๘.๔

เนบิวลาตาแมว เป็นเนบิวลาที่เหลืออยู่จากการจบชีวิต
ของดาวฤกษ์ขนาดดวงอาทิตย์ เรียกว่าเนบิวลา

ดาวเคราะห์อยู่ในกลุ่มดาวมังกร อยู่ห่างโลก ๓,๐๐๐ ปีแสง 
มีโชติมาตรปรากฏ ๙.๘๘
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กาแล็กซีหรือดาราจักร เป็นระบบดาวฤกษ์ที่ใหญ่มาก ประกอบด้วยดาวฤกษ์จ�านวนแสนล้านดวงที่อยู่ห่างศูนย์กลาง 
ของระบบต่าง ๆ กัน ที่ศูนย์กลางมีหลุมด�ามวลยวดยิ่ง ท�าหน้าที่ดึงดาวฤกษ์เหล่านี้ไว้ด้วยแรงโน้มถ่วง ท�าให้ดาวฤกษ์
เคลือ่นรอบศนูย์กลาง ด้วยความเรว็ทีไ่ม่เท่ากนั รปูร่างของแต่ละกาแลก็ซจีะแตกต่างกนั ส่วนมากจะเป็นรปูกงัหนั มขีนาด
ใหญ่มาก เช่น กาแล็กซีทางช้างเผือกหรือกาแล็กซีของเรา มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ปีแสง ดวงอาทิตย์
อยู่ที่ขอบนอกหรือแขนด้านกลุ่มดาวนายพราน โดยอยู่ห่างศูนย์กลางประมาณ ๓๐,๐๐๐ ปีแสง ดวงอาทิตย์จึงพาบริวาร
เคลือ่นทีไ่ปในอวกาศด้วยความเรว็สงู โดยจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ล้านปี จงึวนรอบศนูย์กลางได้ ๑ รอบ แต่ละกาแลก็ซี
อยู่ห่างกันมาก และมักอยู่เป็นกระจุก ภาพข้างบน คือ กาแล็กซีแอนโดรเมดา อยู่ห่างกาแล็กซีของเรา ๒.๔ ล้านปีแสง

กาแล็กซีหลายกาแล็กซีปรากฏอยู่ใกล้ ๆ กัน
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ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเอกภพ และปัญหาในปัจจุบัน
  เอกภพประกอบด้วยกาแลก็ซทีัง้ปวง และทีว่่างระหว่างกาแลก็ซ ีเอกภพในปัจจบุนัและแรกเกดิ
เมื่อ ๑๓,๗๐๐ ล้านปีมาแล้ว แตกต่างกันมาก เพราะเมื่อแรกเกิดเอกภพเป็นพลังงานที่มีค่าสูงยิ่ง อุณหภูมิ
สงูอนนัต์และมขีนาดเลก็มาก จดุเริม่ต้นของเอกภพทีเ่รยีกว่าบกิแบงนัน้ สสารทีเ่กดิขึน้ครัง้แรกเป็นอนภุาค
พลงังานสงูหลายชนดิ เช่น อเิลก็ตรอน ควาร์ก นวิทรโิน พร้อมปฏอินภุาค เมือ่อณุหภมูลิดลงจนถงึระดบัหนึง่
จงึเกดิโปรตอนหรอืนวิเคลยีสของไฮโดรเจน และนวิตรอน จากการรวมตวักนัของควาร์กด้วยแรงนวิเคลยีร์
อย่างแรง ต่อมาโปรตรอนและนิวตรอนจึงหลอมรวมกันเป็นนิวเคลียสของฮีเลียม ครั้นเมื่ออุณหภูมิลดต�่า
ลงเป็นประมาณ ๑๐,๐๐๐ เคลวิน หลังบิกแบง ๓๐๐,๐๐๐ ปี จึงเกิดอะตอมแรกขึ้นมาในเอกภพ เพราะ
ที่อุณหภูมิดังกล่าวอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ช้าลงพอที่โปรตรอนและนิวเคลียสของฮีเลียมจะดึงอิเล็กตรอน 
มาโคจรรอบได้ด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้า กลายเป็นอะตอมของไฮโดรเจน และอะตอมของฮีเลียม ส่วนใหญ่

ภาพถ่ายกาแล็กซีจ�านวนมากจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล เป็นภาพที่ได้จากการเล็งกล้องโทรทรรศน์ไปยัง
จุดเล็ก ๆ จุดหนึ่งในกลุ่มดาวหมีใหญ่ กาแล็กซีที่ไกลที่สุดที่กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลบันทึกได้

อยู่ไกลไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ ล้านปีแสง
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เป็นไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุหลักของการก่อก�าเนิดเป็นดาวฤกษ์ภายในกาแล็กซี กาแล็กซีต่าง ๆ เกิดหลัง 
บิกแบงประมาณ ๑,๐๐๐–๒,๐๐๐ ล้านปี และเริ่มเคลื่อนที่ห่างออกจากกันท�าให้เอกภพมีขนาดใหญ่ขึ้น 
ผูพ้สิจูน์ว่าเอกภพขยายตวัคอื เอด็วนิ พ ีฮบัเบลิ ซึง่พบว่ากาแลก็ซยีิง่อยูไ่กลยิง่เคลือ่นทีห่นห่ีางด้วยความเรว็ 
ที่มากกว่า และนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบหลักฐานที่แสดงว่าอุณหภูมิของเอกภพลดลงเป็น ๒.๗๓ เคลวิน 
คือ อาร์โน เพนเซียส และ รอเบิร์ต วิลสัน ทั้งการขยายตัวของเอกภพและอุณหภูมิที่ลดต�่าลง 
เป็นข้อสนบัสนนุทฤษฎบีกิแบงได้เป็นอย่างด ีแต่กาแลก็ซตีลอดทัง้สิง่ทีส่มัผสัได้ในปัจจบุนัมเีพยีงร้อยละ 4 
ที่เหลือร้อยละ ๒๒ เป็นสสารมืด และร้อยละ ๗4 เป็นพลังงานมืด สสารมืดส่วนหนึ่งอยู่บริเวณรอบนอก
หรือฮาโลของกาแล็กซีจึงเรียกว่าแมกโฮ (MACHO : Massive Astrophysical Compact Halo Objects) 

สสารมืดอาจเป็นหลุมด�าหรือดาวที่ไม่ส่องแสง นอกจากนี้สสารมืดอาจเป็นอนุภาคที่มีมวลมากแต่ 
ท�าปฏิกิริยากับสสารอื่นอย่างอ่อน ๆ ดังเช่นนิวทริโนที่ทะลุทะลวงโลกได้ นักดาราศาสตร์เรียกสสารมืด 
ที่เป็นอนุภาคมวลมากนี้ว่า วิมพ์ (WIMP : Weakly Interactive Massive Particles)

  พลังงานมืด เป็นพลังผลักที่ท�าให้เอกภพขยายตัวจึงเป็นแรงต้านแรงโน้มถ่วง เอกภพยิ่งขยาย
ตัวยิ่งมีพลังงานมืดมาก การค้นพบว่าเอกภพขยายตัวด้วยความเร่ง ท�าให้เกิดที่ว่างมากขึ้นอย่างมหาศาล
ในเอกภพ
  นกัวทิยาศาสตร์ก�าลงัแสวงหาค�าตอบว่า สสารมดืและพลงังานมดืเป็นอะไรโดยอาศยัเทคโนโลยี
อวกาศ ปัจจุบันนักดาราศาสตร์รู้จักสสารในเอกภพเพียงร้อยละ 4 ส่วนที่เหลือยังไม่รู้จักจึงเรียกว่า  
สสารมืดและพลังงานมืด นี่คือปัญหาของเอกภพในเวลานี้
     แต่ปัญหาเรือ่งนีไ้ม่น่ากระทบกระเทอืนเกีย่วกบัความสวยงาม ความมเีสน่ห์ของทองฟ้ายามค�า่คนื 
การคุ้นเคยกับดวงดาวบนท้องฟ้ายังมีประโยชน์ทุกยุคทุกสมัย จึงหวังว่าการดูดาวให้เป็นจะน�าความสุข 
มาสู่ท่านบ้าง
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Abstract How to get acquainted with the sky
 Nibondh  Saibejra
 Fellow of the Academy of Science, The Royal Institute, Thailand

  In order to be acquainted with the sky, one must realize what a sky is. When  
the Earth is rotating our sky is moving with the Earth from West to East. The moment 
that the western horizon meeting the celestial objects is what we say they are setting. 
Rising is when they meet the eastern horizon. Rising, setting, Western point, Eastern 
point, day and night are due to the spinning of the Earth. The revolution of the Earth 
around the Sun causes rising and setting to be earlier each day by about 4 minutes, or 
2 hours in a month. To our naked eyes, we can see 7 wanderers among 21 brightest 
stars in the sky. Day names came from these 7 wanderers. Thai month names are also 
related to the signs of zodiac. Stars and planets up in the sly are wonderful to witness. 
There are many other celestial objects that can be photographed though telescopes, 
such as nebulae and galaxies. 

 Keywords: Earth’s rotation, revolution, rising, setting, planets, stars, constellations, 
 nebulae, galaxies, universe


