
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

วิชา วิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) 

ใบความรู้ เร่ือง ปรากฏการณ์ท่ีเกดิจากโลกหมุนรอบตัวเอง 
 ระบบสุริยะ (Solar System)  เป็นระบบท่ีมีดวงอาทิตยเ์ป็นศูนยก์ลาง มีดาวเคราะห์ 8 ดวง ดวงจนัทร์
มากกว่า 548 ดวง ดาวจุลเคราะห์กว่า 1,000 ดวง และอุกกาบาตอีกนับไม่ถว้น เป็นบริเวณโคจรรอบดวง
อาทิตย ์  
 โลก (Earth)  โลกเราไดก้ าเนิดขึ้นพร้อมกบัการเกิดสุริยะจกัรวาลเม่ือ 4,600 ลา้นปีมาแลว้ โดยแก๊ส
ย่อยแต่ละกลุ่มท่ีตกค้างมาแต่การก่อตัวของดวงอาทิตย์ได้ร่วมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน แต่ละกลุ่มก้อนก็มี
วิวฒันาการเป็นดาวเคราะห์แต่ละดวง ซึงดูใหญ่โตมาก แต่เม่ือเทียบกบัดวงอาทิตยแ์ลว้โลกมีขนาดเล็กมาก 
เพราะตอ้งน าโลก 109 ดวงมาเรียงยาวกนัถึงจะเท่ากบัเส้นผ่านศูนยก์ลางของดวงอาทิตย ์และถา้เปรียบเทียบ
ปริมาตรแลว้ ดวงอาทิตยมี์ปริมาตรใหญ่กวา่โลกมากกวา่หน่ึงลา้นเท่า 
 โลกเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะท่ีมีส่ิงมีชีวิตอาศยัอยู ่มีการเคล่ือนทีตลอดเวลา  ซ่ึงการเคล่ือนท่ีมี 
2 ลกัษณะ คือ หมุนรอบตวัเองรอบละ 24 ชัว่โมง หรือ 1 วนั และโคจรรอบดวงอาทิตยร์อบละ 365 วนั หรือ 
1 ปี 
 โลกของเรามีสัณฐานกลมแต่ไม่ไดมี้รูปร่างกล่าวโดยส้ินเชิง แกนโลกเอียง 23.5 องศา มีเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 40,077 กิโลเมตร และท่ีขั้วโลกยาว 40,009 กิโลเมตร โลกมีสองซีกโลก คือ ซีกโลกเหนือและซีก
โลกใต ้ถูกแบ่งออกจากกนัโดยเส้นศูนยสู์ตร โลกอยูห่่างจากดวงอาทิตยป์ระมาณ 150 ลา้นกิโลเมตร 
 โลกประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นพื้นดิน พื้นน ้ า และบรรยากาศห่อหุ้มโลกซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ด ารงอยูข่องส่ิงมีชีวิต 
 การขึ้นตกของดวงอาทิตย์  เป็นปรากฏการท่ีเห็นขึ้นทางทิศตะวนัออกในตอนเช้า แลว้เห็นดวง
อาทิตยเ์คล่ือนท่ีปรากฏไปบนทอ้งฟ้า และเห็นดวงอาทิตยต์กทางทิศตะวนัตกในตอนเยน็  เกิดจากการท่ีโลก
หมุนรอบตวัเองจากทิศตะวนัตกไปทิศตะวนัออกพร้อมกบัโคจรรอบๆดวงอาทิตย ์โลกหมุนรอบตวัเองหน่ึง
รอบใช้เวลา 1 วนั (24ชัว่โมง) การท่ีโลกหมุนรอบตวัเองยงัท าให้เกิดปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงดาว โลก
หมุนรอบตวัเองท าให้เกิดเวลากลางวนั คือ ช่วงเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตยข์ึ้นจนกระทัง่ถึงดวงอาทิตยต์ก  เวลา
กลางคืน คือ ช่วงเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตยล์บัขอบฟ้า จนกระทัง่ก่อนดวงอาทิตยข์ึ้น  
 
 

ช่ือ .................................................................... ช้ัน ............... เลขท่ี ........ 



 
ภาพ โลกหมุนรอบตวัเองจากทิศตะวนัตก ไปทิศตะวนัออก 

จากภาพสามารถอธิบายได้ว่า 
 1. ผูส้ังเกต ณ ต าแหน่งท่ี 1 จะเห็นดวงอาทิตยโ์ผล่พน้ขอบฟ้าทางทิศตะวนัออก ซ่ึงขณะนั้นเป็นเวลา
ประมาณ 6.00 น. 
 2. ผูส้ังเกต ณ ต าแหน่งท่ี 2 จะเห็นดวงอาทิตยอ์ยู่ตรงศีรษะพอดี ซ่ึงขณะนั้นจะเป็นเวลาประมาณ 
12.00 น. 
 3. ผูส้ังเกต ณ ต าแหน่งท่ี 3 จะเห็นดวงอาทิตยก์ าลงัจะลบัขอบฟ้าทางทิศตะวนัตก ซ่ึงขณะนั้นจะเป็น
เวลาประมาณ 18.00 น. 
 4. ผูส้ังเกต ณ ต าแหน่งท่ี 4 ดวงอาทิตยล์บัขอบฟ้าไปแลว้ ผูส้ังเกตจะมองไม่เห็นดวงอาทิตย ์ขณะนั้น
ควรเป็นเวลา 24.00 น. 
 5. เม่ือโลกหมุนพาผูส้ังเกตไปอยู่ ณ ต าแหน่งท่ี 1 จะเห็นดวงอาทิตยอ์ยู่ทางทิศตะวนัออก ส่วนผู ้
สังเกตท่ีอยู่ ณ ต าแหน่งท่ี 3 จะเห็นดวงอาทิตยอ์ยูท่างทิศตะวนัตก เน่ืองจากโลกหมุนพาผูส้ังเกตเคล่ือนท่ีไป
ทางทิศตะวนัออก 
สรุปการก าหนดทิศขึน้บนพื้นผิวโลกนักวิทยาศาสตร์ได้ก าหนดไว้ดังนี ้
 1. ก าหนดใหทิ้ศท่ีโลกหมุนไปเป็นทิศตะวนัออก  
 2. ใหทิ้ศท่ีอยูต่รงขา้มกบัการหมุนของโลกเป็นทิศตะวนัตก  
 3. โลกหมุนจากทิศตะวนัตกไปทิศตะวนัออกและโลกจะหมุนในทิศทางทวนเขม็นาฬิกาตลอดเวลา  
 4. ขณะท่ีโลกหมุนไป ทิศบนโลก ณ ต าแหน่งท่ีผูส้ังเกตยนือยูจ่ะคงเดิมเสมอไม่วา่จะเป็นเวลาใด  
 5. การหาทิศเหนือ ทิศใต ้ท าไดโ้ดยให้ยืนหันหน้าไปทางทิศตะวนัออก แลว้กางแขนทั้งสองออก 
แขนซา้ยจะช้ีไปทางทิศเหนือส่วนแขนขวาจะช้ีไปทางทิศใต ้
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ใบความรู้เร่ือง ปรากฏการณ์ท่ีเกดิจากโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ ทรงกลมฟ้า 
 

 โลกของเรามีลกัษณะสัณฐานกลม โดยมีเส้นศูนยสู์ตร ซ่ึงเป็นเส้นมิติแบ่งคร่ึงซีกโลกเป็นสองส่วน
คือ ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต ้จุดเหนือสุดเราเรียกว่า ขั้วโลกเหนือ จุดใตสุ้ดเราเรียกว่า ขั้วโลกใต้ เม่ือเรา
ขยายขอบเขตของโลกไปยงัอวกาศ จะไดท้รงกลมสมมติครอบโลกอยู่ท่ีเรียกว่า ทรงกลมฟ้า หากเราขยาย
เส้นศูนยไ์ปถึงทรงกลมฟ้าก็จะไดเ้ส้นศูนย์สูตรฟ้า และหากต่อแนวขั้วโลกเหนือไปยงัทรงกลมฟ้าก็จะได ้ขั้ว
ฟ้าเหนือ และหากต่อแนวขั้วโลกใตไ้ปยงัทรงกลมฟ้าก็จะได ้ขั้วฟ้าใต้ การท่ีโลกหมุนรอบตวัเองนั้น โลก
หมุนผ่านแกนสมมติท่ีผ่านขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใตแ้ละจุดศูนยก์ลางของโลก โดยแกนสมมติท่ีโลกหมุน
นั้นเราเรียกวา่ แกนโลก 
- พิกัดศูนย์สูตร (Equatorial coordinates) เป็นระบบพิกัดซ่ึงใช้ในการวดัต าแหน่งของวตัถุทอ้งฟ้า โดย
ถือเอาการเคล่ือนท่ีของทรงกลมฟ้าเป็นส่ิงอา้งอิง โดยก าหนดจุดและเส้นสมมติในระบบพิกดั ดงัน้ี  
- ทรงกลมฟ้า (The celestial sphere) ทรงกลมสมมติท่ีครอบโลกอยู ่เม่ือเราขยายเส้นศูนยสู์ตรออกไปถึงทรง
กลมฟ้า  
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 - เส้นศูนย์สูตรฟ้า (Celestial Equatorial) หมายถึงเส้นวงกลมใหญ่บนทรงกลมฟ้า ซ่ึงเกิดจากการต่อ
ขยายเส้นศูนยสู์ตรโลกขึ้นไปบนฟ้า ดงันั้นระนาบศูนยสู์ตรฟ้าจึงตั้งฉากกบัแกนหมุนของโลก 

- ขั้วโลกเหนือ (North Pole) เป็นจุดเหนือสุดของซีกโลกเหนือ  
- ขั้วโลกใต้ (South Pole) เป็นจุดใตสุ้ดของซีกโลกใต ้ 
- ขั้วฟ้าเหนือ (North Celestial Pole) คือ จุดเหนือสุดของทรงกลมฟ้า เกิดขึ้นเม่ือเช่ือมต่อแนวขั้วโลก

เหนือช้ีไปยงัทรงกลมฟ้า  
- ขั้วฟ้าใต้ (South Celestial Pole) คือ จุดใตสุ้ดของทรงกลมฟ้า เกิดขึ้นเม่ือเช่ือมต่อแนวขั้วโลกใตช้ี้ไป

ยงัทรงกลมฟ้า  
 

 โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 
 โลกโคจรรอบดวงอาทิตยใ์นลกัษณะท่ีแกนโลกเอียงจากแนวตั้งฉากกบัระนาบสุริยะวิถี (สุริยะวิถี 
เส้นทางท่ีดวงอาทิตยป์รากฏเคล่ือนท่ีไปบนทรงกลมฟ้าครบรอบ 1 ปี) เป็นมุม 23.5 องศาดงันั้นเม่ือครบ 1 ปี
ดวงอาทิตยจ์ะปรากฏขึ้นและตก ณ ต าแหน่งเดิม 

 
ภาพ โลกโคจรรอบดวงอาทิตย ์โดยแกนโลกเอียงจากแนวตั้งฉากกบัระนาบท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย ์

 
 แกนโลกเอียงท ามุมประมาณ 23.5 องศา จากภาพในวนัท่ี 21 มิถุนายน โลกหนัเขา้หา ดวงอาทิตย ์จึง
เป็นการเร่ิมตน้ฤดูร้อนของซีกโลกเหนือ ในวนัท่ี 22 ธันวาคม โลกหันซีกโลกเหนือออกจากดวงอาทิตยจึ์ง
เป็นการเร่ิมตน้ของฤดูหนาวของซีกโลกเหนือ ในวนัท่ี 21 มีนาคมและวนัท่ี 23 กนัยายน โลกหันดา้นขา้งเขา้
หาดวงอาทิตย ์จึงเป็นช่วงเร่ิมตน้ของฤดูใบไม้ผลแิละใบไม้ร่วงตามล าดบั 



 

 
ภาพ โลกโคจรรอบดวงอาทิตย ์

 

 
ภาพ การขึ้นตกของดวงอาทิตยท่ี์ต าแหน่งต่างกนัในแต่ละเดือน 
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ใบความรู้ เร่ือง ข้างขึน้ข้างแรม  

 ดวงจันทร์ เป็นบริวารของโลก มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 3,480 กิโลเมตร (2,160 ไมล)์ มีมวลเป็น 1 

ใน 8 ของโลก วิถีการโคจรของดวงจนัทร์รอบโลกจะเป็นวงรี เช่นเดียวกบัวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย ์  

โดยจะใชเ้วลาในการโคจรอบโลกประมาณ 29.5 วนั 

 ดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตวัเอง แสงจากดวงจนัทร์เกิดจากการสะทอ้นแสงอาทิตยม์าเขา้ตาเรา 

ดวงจนัทร์ท่ีเราเห็นในแต่ละคืนจะมีรูปร่างเปล่ียนไปทุกคืน เน่ืองจากขณะท่ีดวงจนัทร์หมุนรอบโลก ดา้น

สว่างท่ีหันมาทางโลกไม่เท่ากนั รูปร่างของดวงจนัทร์จะต่างกนัน้ี เราเรียกว่า ข้างขึน้ข้างแรม หรือ ดิถีของ

ดวงจันทร์ (The Phase of The Moon) 

ปฏิทินทางจันทรคติ คือ ปฏิทินท่ีมีการนับวนัและเดือนโดยถือเอาการเดินทางของดวงจนัทร์เป็น

หลกั ซ่ึงสังเกตจากลกัษณะและต าแหน่งของดวงจนัทร์ท่ีเห็นปรากฏบนโลกเรียกวา่ ขา้งขึ้น ขา้งแรม  

 วันข้างขึน้ คือ วนัท่ีมองเห็นดวงจนัทร์มากขึ้นจนถึงวนัท่ีเห็นดวงจนัทร์เตม็ดวง  

 วันข้างแรม คือ วนัท่ีมองเห็นดวงจนัทร์นอ้ยลงจนถึงวนัท่ีมองไม่เห็นดวงจนัทร์  

 

A C 

D 

B 
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จากภาพ 
 ต าแหน่ง A มองไม่เห็นดวงจนัทร์เพราะดวงจนัทร์ดา้นท่ีหันมาทางโลกไม่ไดรั้บแสงเลย ต าแหน่งน้ี
จะตรงกบัแรม 15 ค ่า 
 ต าแหน่ง C มองเห็นดวงจนัทร์เป็นรูปวงกลม เรียกวา่ จนัทร์เพญ็ เพราะดวงจนัทร์หันดา้นสวา่ง
ทั้งหมดมาโลก ตรงกบัขึ้น 15 ค ่า ช่วงท่ีเกิดจนัทร์เพญ็ดวงจนัทร์จะขึ้นทางทิศตะวนัออกในเวลาหวัค ่า และ
จะตกลบัขอบฟ้าทางทิศตะวนัตกในเวลารุ่งเชา้ 
 เม่ือพิจารณาจากภาพจะพบว่า การเคล่ือนท่ีของดวงจนัทร์จะหนัเขา้หาโลกดา้นเดียวตลอดการ
เคล่ือนท่ีรอบโลก คือดวงจนัทร์จะหมุนรอบตวัเองได ้1 รอบ ขณะเดียวกนัก็สามารถหมุนรอบตวัเองได ้1 
รอบเช่นกนั ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 1 เดือน 
 
เพิม่เติม 

 ดา้นของดวงจนัทร์ท่ีหันเขา้หาดวงอาทิตยเ์ป็นดา้นสวา่งเสมอ  
 การสังเกตบนโลกจะพบวา่ในวนัขา้งขึ้นดาวจนัทร์หันดา้นสวา่งไปทางทิศตะวนัตก ส่วนวนั

ขา้งแรม ดาวจนัทร์หนัดา้นสวา่งไปทางทิศตะวนัออก เราสามารถบอกวนัขา้งขึ้น หรือขา้งแรมโดย
สังเกตลกัษณะของดวงจนัทร์ในคือต่างๆ  

 ดวงจนัทร์ขา้งขึ้น ดวงจนัทร์ขึ้นเวลากลางวนั และตกเวลากลางคืน โดยหนัเส้ียวสวา่งไปทางทิศ
ตะวนัตก  

 ดวงจนัทร์ขา้งแรม ดวงจนัทร์ขึ้นเวลากลางคืน และตกเวลากลางวนั โดยหนัเส้ียวสวา่งไปทางทิศ
ตะวนัออก 

 

  
ที่มา : ประดับ  นาคแก้ว และดาวัลย์ เสริมบุญสุข.  หนังสือเรียนแม็ค วิทยาศาสตร์ ม.3. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพแ์ม็ค, 2555. 
        สมพงษ ์ จันทร์โพธิ์ศรี. คู่มือเตรยีมสอบ วทิยาศาสตร ์ม.3 เล่ม 2. กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2556. 
        เสียง  เชษฐศิริพงศ์. คู่มือวิทยาศาสตร์ 6 ม.3 เล่ม 2. กรุงเทพฯ : พ.ศ.พฒันา, 2556     



 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
วิชา วิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) 
ใบความรู้เร่ือง น ้าขึน้น ้าลง 

ปรากฏการณ์น ้ าขึ้นน ้ าลง เป็นผลมาจากแรงโน้มถ่วงท่ีกระท าระหว่างโลกกบัดวงจนัทร์ ซ่ึงมีค่าไม่

เท่ากนัในแต่ละต าแหน่งบนผิวโลก เรียกวา่เป็น แรงไทดัล  

แรงไทดัล (Tidal force) คือการเกิดแรงดึงดูดกนั โดยแรงดึงดูด

จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับระยะทางและมวลของวตัถุ โลก ดวง

จนัทร์และดวงอาทิตยต์่างก็มีแรงดึงดูดซ่ึงกนัและกนั แต่ดวงจนัทร์อยู่

ใกลโ้ลกจึงมีอิทธิพลในการดึงดูดมากกวา่ดาวดวงอ่ืนๆ ส่วนต่างๆของ

โลกท่ีเห็นได้ถึงความเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจนก็คือน ้ า ซ่ึงน ้ าเป็น

องค์ประกอบถึง 2 ใน 3 ของพื้นโลก และเป็นของไหลท่ีสามารถ

เคล่ือนท่ีไปได้ทั่วโลก จึงแสดงผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงให้เห็น

ชดัเจนท่ีสุด จึงเกิดเป็นปรากฏการณ์ น ้าขึน้น ้าลง 

 ปรากฏการณ์น ้าขึ้นน ้าลง  คือปรากฏการณ์ท่ีเม่ือดวง

จนัทร์โคจรมาอยู่ใกล้บริเวณโลก จะสามารถดึงดูดน ้ ามา

รวมกนัไดม้ากกว่าอีกดา้นหน่ึงหรืออีกซีกโลกหน่ึง ท าให้

ดา้นท่ีอยู่ใกลด้วงจนัทร์เกิดเป็นปรากฏการณ์น ้าขึ้น (High 

tide) ในขณะท่ีอีกซีกโลกหน่ึงก็ไดรั้บอิทธิจากแรงไทดลัท า

ให้ซีกโลกฝ่ังนั้ นเกิดปรากฏการณ์น ้ าขึ้ นด้วย เ ช่นกัน  

ในขณะท่ีเกิดปรากฏการณ์น ้ าขึ้นนั้น บริเวณท่ีอยู่ไกลจาก

ดวงจนัทร์ก็จะเกิดปรากฏการณ์น ้าลง (Low tide)  

ดังนั้นในขณะท่ีดวงจันทร์โคจรไปรอบโลก ณ ต าแหน่ง

ต่างๆ จึงเกิดน ้ าขึ้น น ้ าลงทั้งสองบริเวณ และจากการท่ีโลก

มีการหมุนรอบตวัเอง ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงหันดา้นท่ีเขา้หาดวงจนัทร์และดา้นหันออกจากดวงจนัทร์ 

จึงมีการเปล่ียนแปลงในรอบ 1 วัน เกดิเป็นน ้าขึน้และน ้าลงในแต่ละบริเวณประมาณ 2 คร้ังต่อวัน 

ช่ือ .................................................................... ช้ัน ............... เลขท่ี ........ 



 ในวันขึ้น 15 ค ่าซ่ึงเป็นคืนเดือนเพ็ญ ดวงจนัทร์สว่างเต็มดวงหรือแรม 15 ค ่าเป็นคืนเดือนมืด ดวง

จันทร์มืดทั้ งดวง ซ่ึงในวนัน้ีเองท่ีโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อยู่ในแนวเดียวกัน เลยส่งผลท าให้

ปรากฏการณ์น ้าขึ้นน ้าลงนั้นมีมากกวา่ปกติ นัน่คือเกิดการเปล่ียนแปลงมาก เรียกปรากฏการณ์ท่ีเกดิในช่วงนี้

ว่า น ้าเกดิ 

 

ในวันขึน้ 8 ค ่าหรือแรม 8 ค ่า ซ่ึงในวนัน้ีเองท่ีโลก ดวงจนัทร์และดวงอาทิตยอ์ยู่ในแนวท่ีตั้งฉากกนั 

เลยส่งผลท าให้ปรากฏการณ์น ้ าขึ้นน ้ าลงนั้นเกิดการไม่เสริมกัน ท าให้ไม่เกิดน ้ าขึ้นน ้ าลงจนเห็นความ

แตกต่างมากนกั เรียกปรากฏการณ์ท่ีเกดิในช่วงนีว่้า น ้าตาย 

 
 

เพิม่เติม  แรงโน้มถ่วงท่ีดวงอาทิตย์กระท าต่อโลก มีขนาด

มากกวา่แรงโนม้ถ่วงท่ีดวงจนัทร์กระท าต่อโลกแต่เม่ือพิจารณาแรงไทดลั

บนโลกท่ีเกิดจากดวงจนัทร์พบว่า มีค่ามากกว่าแรงไทดลับนโลกท่ีเกิด

จากดวงอาทิตย ์เน่ืองจากแรงไทดลัเป็นผลมาจากความแตกต่างของแรง

โนม้ถ่วงท่ีกระท าต่อโลก ในแต่ละต าแหน่งท่ีอยู่ห่างจากดวงจนัทร์ (หรือ

ดวงอาทิตย)์ ไม่เท่ากนั  

 

 

 

 



ใบความรู้เร่ือง อุปราคา 

 การเกิดอุปราคาเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย ์โคจรมาอยู่ในแนว

ระนาบเดียวกัน การโคจรรอบโลกของดวงจนัทร์จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนอยู่ในระนาบหน่ึง ส่วนการ

โคจรของโลกรอบดวงอาทิตยใ์ชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ปีอยูใ่นอีกระนาบหน่ึง ซ่ึงระนาบทั้งสองน้ีเอียงท ามุม

กนั จึงไม่ท าให้เกิดอุปราคาทุกเดือน จะเกิดอุปราคาก็ต่อเม่ือโลก ดวงจนัทร์และดวงอาทิตยโ์คจรมาอยู่ใน

ระนาบเดียวกนัและอยูใ่นเส้นตรงเดียวกนั อุปราคามีสองแบบคือ สุริยุปราคาและจันทรุปราคา 

 1. สุริยุปราคา เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดจากดวงจันทร์โคจรมาอยู่ระหว่างโลกและดวง

อาทิตย ์ดวงจนัทร์บงัแสงท่ีดวงอาทิตยส่์องมายงัโลก ท าใหเ้งาของดวงจนัทร์ตกลงบนโลก ท าใหค้นบนโลก

ท่ีอยู่ในเงามองไม่เห็นดวงอาทิตยต์ามปกติแต่จะเห็นดวงอาทิตยมื์ดไปทั้งดวงหรือมืดไปบางส่วน  และ

เน่ืองจากดวงจนัทร์เป็นวตัถุทึบแสงจึงเกิดเงาท่ีเยกว่าเงามืดลกัษณะเป็นกรวยปากแหลมและมีเงามวัเป็น

ลกัษณะปลายบาน การท่ีดวงจนัทร์จะทอดเงาไปยงัโลกไดต้อ้งเป็นเวลากลางวนัและเป็นวนัท่ีดวงอาทิตย ์

โลกและดวงจนัทร์โคจรมาอยูใ่นระนาบเดียวกนั สุริยปุราคาจึงเกิดในเวลากลางวนัและจะตรงกบัวนัแรม 15 

ค ่าหรือขึ้น 1 ค ่า คนท่ีอยู่ใตเ้งามืดของดวงจนัทร์จะเห็นดวงจนัทร์บงัดวงอาทิตยเ์ต็มดวง เรียกว่า สุริยุปราคา

เต็มดวง ส่วนคนท่ีอยู่ในเงามวัจะเห็นดวงจนัทร์บงัดวงอาทิตยบ์างส่วน เรียกว่า สุริยุปราคาบางส่วน และถา้

หากเกิดวนัใดท่ีเงาของดวงจนัทร์ทอดไปไม่ถึงโลก คนบนโลกก็จะเห็นเกิดเป็นสุริยปุราคาวงแหวน 

 

ภาพ สุริยปุราคา 

ท่ีมา : http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/eclipse/index2.htm 

ช่ือ .................................................................... ช้ัน ............... เลขท่ี ........ 



 

ภาพ สุริยปุราคา 

ท่ีมา : http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/2/ 

effect_astronomy/solar_eclipse/solar_eclipse.html 

 

2. จันทรุปราคา เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในเวลากลางคืน ขณะท่ีดวงจนัทร์เต็มดวงดวงจนัทร์จะ

อยู่ตรงขา้มดวงอาทิตย ์และจะมีโลกอยู่ระหว่างดวงจนัทร์และดวงอาทิตย ์เม่ือดวงอาทิตยส่์องผ่านมายงัโลก 

เงาของโลกก็จะตกกระทบไปยงัดวงจันทร์ ถ้าเกิดดวงจันทร์เข้าไปอยู่ในเงามืดของโลกก็จะเกิดเป็น

จนัทรุปราคาเตม็ดวง ถา้เขา้ไปอยูใ่นเงามืดบางส่วน เรียกวา่ จนัทรุปราคาบางส่วน และถา้เกิดเขา้ไปอยูใ่นเงา

มวัก็จะเกิดเป็นจนัทรุปราคาในเงามวั ซ่ึงจะสังเกตไดย้าก เพราะดวงจนัทร์จะไม่มืดสนิท 

 

ภาพ สุริยปุราคา 

ท่ีมา : http://thaiastro.nectec.or.th/skyevnt/eclipses/200703tle.html 

ใบกจิกรรมที่ 3. 5 
  

ที่มา : ประดับ  นาคแก้ว และดาวัลย์ เสริมบุญสุข.  หนังสือเรียนแม็ค วิทยาศาสตร์ ม.3. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพแ์ม็ค, 2555. 
        สมพงษ ์ จันทร์โพธิ์ศรี. คู่มือเตรยีมสอบ วทิยาศาสตร ์ม.3 เล่ม 2. กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2556. 
        เสียง  เชษฐศิริพงศ์. คู่มือวิทยาศาสตร์ 6 ม.3 เล่ม 2. กรุงเทพฯ : พ.ศ.พฒันา, 2556     

http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/2/


ใบความรู้เร่ือง การบอกต าแหน่งของวัตถุท้องฟ้า 
 

ระยะเชิงมุมและมุมห่าง 
การบอกต าแหน่งบนพื้นโลก บอกเป็นเส้นละติจูดกบัเส้นลองจิจูดตดักนั การบอกต าแหน่งวตัถุเหนือ

พื้นโลก เช่น ยอดเสาธง สามารถบอกไดเ้ป็นมุมเงย (Altitude) มุมทิศ (Azimuth) และมุมห่าง (Elongation) 
ระยะเชิงมุม ( Angular distance ) หมายถึง  ขนาดของมุมระหว่างทิศทาง 2 ทิศทาง ซ่ึงเกิดจากผูส้ังเกตมุ่ง

ไปยงัวตัถุทั้งสอง  
ระยะเชิงมุมระหว่างดาว  2 ดวง คือ มุมท่ีเกิดขึ้นระหว่างรัศมีท่ีลากจากจุดศูนยก์ลางโลกไปยงัดาวทั้ง 2 

ดวง 
 การวัดมุมทิศ  

         มุมทิศเป็นมุมท่ีบอกทิศ โดยเร่ิมวดัจากจุดทิศเหนือไปตามเส้นขอบฟ้าทางตะวนัออก จนกระทัง่
กลบัมาท่ีจุดทิศเหนือ 
 
 
 

 

ภาพ มุมทิศ 
 การวัดมุมเงย  

         มุมเงยเป็นมุมท่ีวดัจากเส้นขอบฟ้าขึ้นไปตามเส้นวงกลมด่ิงจนถึงจุดเหนือศีรษะ 

 

ภาพ มุมเงย 
 

  เพื่อความสะดวกในการวดัค่ามุมทิศและมุมเงยจึงไดมี้การประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อใชว้ดัค่ามุมทั้งสอง 
อุปกรณ์ชนิดน้ี เราเรียกวา่ แอสโทรเลบ (Astrolabe) 
 
 

ช่ือ .................................................................... ช้ัน ............... เลขท่ี ........ 



 การวัดระยะเชิงมุมอย่างง่าย 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพ แสดงการวัดระยะมุมโดยใช้มือ 

 

ใชว้ิธีเหยยีดแขนตรง กางน้ิวทุกน้ิวยืน่ไปในฟ้า ระยะห่างบนฟ้าระหวา่งปลายน้ิว จะเป็นดงัน้ี 

➢ ปลายน้ิวโป้งถึงปลายน้ิวกอ้ย เม่ือกางน้ิวใหเ้ตม็เหยยีด จะห่างกนั 25 องศา 
➢ ปลายน้ิวช้ีถึงปลายน้ิวกอ้ย เม่ือกางออกเตม็ท่ี จะห่างกนั 15 องศา 
➢ ความหนาของน้ิวช้ี ประมาณ  2 องศา 
➢ ความหนาของน้ิวช้ีและน้ิวกลาง ประมาณ 4 องศา 
➢ ความหนาของน้ิวช้ี น้ิวกลางและน้ิวนาง ประมาณ 5 องศา 
➢ ความหนาของน้ิวกอ้ย ประมาณ 1 องศา 
➢ 1 ก าป้ัน  เท่ากบั 10 องศา 

ระยะเชิงมุมเหล่าน้ีเป็นระยะห่างบนฟ้า เพื่อวดัระยะทางของดวงดาวบนทอ้งฟ้า 

ค่ามุมห่าง ( Elongation )เป็นระยะเชิงมุมระหว่างดวงอาทิตยถึ์งดาวเคราะห์ จากมุมมองของผูส้ังเกต

บนโลก อาจเรียกค่ามุมห่างวา่ ค่ามุมต าแหน่งดาวเคราะห์ 

มุมทิศ  มุมเงย 

 มุมทิศ หรือ มุมอาซิมุท(Azimuth)เป็นมุมในแนวราบ วดัจากทิศเหนือ (0 องศา ) ไปตามเส้นขอบ

ฟ้าในทิศตามเข็มนาฬิกา ไปยงัทิศตะวนัออก (90 องศา) ทิศใต ้(180 องศา) ทิศตะวนัตก (270 องศา) และ

กลบัมาท่ีทิศเหนือ (360 องศา) อีกคร้ังหน่ึง ดงันั้นการวัดมุมอาซิมุทของดาวหรือวัตถุท้องฟ้า จึงวัดจากทิศ

เหนือไปตามเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออก จนถึงต าแหน่งจุดตัดของเส้นท่ีลากจากวัตถุท้องฟ้าลงมาตัดและ

ตั้งฉากกบัเส้นขอบฟ้า 



 มุมเงย (Altitude)เป็นมุมในแนวตั้ง วดัจากเส้นขอบฟ้า (0 องศา) สูงขึ้นไปจนถึงจุดเหนือศีรษะ (90 

องศา) ดงันั้น จึงเป็นมุมท่ีเกิดจากเส้นตรงท่ีลากจากผูส้ังเกตไปยงัวตัถุทอ้งฟ้ากบัเส้นตรงท่ีลากจากผูส้ังเกต

ไปยงัจุดตดัของเส้นขอบฟ้ากบัเส้นด่ิงท่ีลากจากวตัถุทอ้งฟ้า มุมเงย มีค่าระหวา่ง 0-90 องศา 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ีดาว 

 

➢ แผนท่ีดาววงกลมเป็นอุปกรณ์อยา่งง่าย ท่ีช่วยในการวางแผนและ

สังเกตการณ์ทอ้งฟ้า  แผนท่ีดาวชนิดน้ีประกอบด้วย แผ่นกระดาษ

สองแผ่น คือ แผ่นแผนท่ี (แผ่นล่าง) และ แผ่นขอบฟ้า (แผ่นบน) 

ซอ้นกนัอยู ่และยดึติดกนัดว้ยตาไก่ท่ีตรงจุดศูนยก์ลาง 

 

 

➢ แผ่นแผนท่ีมีจุดศูนยก์ลางอยู่ท่ีขั้วฟ้าเหนือ ดาวเหนืออยู่

ตรงตาไก่พอดีตรงปลายหางของกลุ่มดาวหมีเล็ก เส้นทึบรูปวงกลมท่ี

ก่ึงกลางของรัศมีของแผนท่ีดาวเป็นเส้นศูนยสู์ตรฟ้า ภายในวงกลม

เป็นซีกฟ้าเหนือ ภายนอกวงกลมเป็นซีกฟ้าใต ้ ใกล้ๆ  กบัเส้นศูนยสู์ตร

ฟ้ามีเส้นประรูปวงกลมเป็น เส้นสุริยวิถี กลุ่มดาวท่ีอยู่บนเส้นสุริยวิถี

เป็นกลุ่มดาวจกัราศี 12 กลุ่ม แถบสีเทาอ่อนรูปวงรีบนแผนท่ีดาวแสดง

ต าแหน่งของทางช้างเผือก และท่ีขอบของแผ่นแผนท่ีเป็นสเกล 

“ปฏิทิน” บอก “วนัท่ี” และ “เดือน” 

จุดเหนือศีรษะ (Zenith) คือ จุดสูงที่สุดบนฟ้าจะอยู่ตรงศีรษะพอดี จุด
เหนือศีรษะจะทำมุมุกับผู้สังเกตและขอบฟ้าทุกๆ ด้านเป็นมุมฉากหรือ 90 
องศาพอดี 

http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/star-map/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88.jpg?attredirects=0
http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/star-map/Screen%20Shot%202556-10-25%20at%2011.48.01%20AM.png?attredirects=0


➢ แผ่นขอบฟ้า เป็นแผ่นเจาะช่อง แสดงอาณาเขตของทอ้งฟ้า เส้น

ขอบฟ้า ทิศเหนือ (N), ตะวันออกเฉียงเหนือ  (NE), ตะวันออก (E), 

ตะวนัออกเฉียงใต ้(SE), ใต ้(S), ตะวนัตกเฉียงใต ้(SW), ตะวนัตก (W), 

ตะวนัตกเฉียงเหนือ (NW) ตามล าดับ  ท่ีขอบของแผ่นทอ้งฟ้าเป็นสเกล

นาฬิกา บอกเวลาเป็น ชัว่โมง และมีสเกลยอ่ยขีดละ 10 นาที  

 

 วิธีการใช้งานแผนท่ีดาว 
         ตั้งเวลาท่ีจะสังเกตการณ์ โดยหมุนเวลา (นาฬิกา) ท่ีขอบแผ่นขอบฟ้า ให้ตรงวนัเดือนปี (ปฏิทิน) ท่ี
ขอบแผ่นแผนท่ี ตวัอย่างเช่น ตอ้งการดูดาวในเวลา 05.00 น. ของวนัท่ี 5 เดือนมกราคม ก็ให้หมุนแผ่นขอบ
ฟ้ามาจนกระทัง่เวลา 05.00 ตรงกบัวนัท่ี 5 เดือนมกราคม ของแผน่แผนท่ี 

 จบัแผนท่ีดาวแหงนขึ้น โดยให้ทิศเหนือและทิศใตบ้นแผนท่ีดาว ช้ีตรงกบัทิศเหนือและทิศใตข้อง
ภูมิประเทศจริง ควรระลึกไวเ้สมอวา่ การอ่านแผนท่ีดาวมิใช่การกม้อ่านหนงัสือ แต่เป็นการแหงนขึ้นดู เพื่อ
เปรียบเทียบทอ้งฟ้าในแผนท่ีกบัทอ้งฟ้าจริง  เม่ือเวลาเปล่ียนไปให้หมุนแผ่นขอบฟ้า (แผ่นบน) ในทิศตาม
เขม็นาฬิกา ไปยงัเวลาปัจจุบนั จะเห็นไดว้า่ กลุ่มดาวทางทิศตะวนัออกของแผนท่ี จะเคล่ือนท่ีห่างจากขอบฟ้า 
(E) มากขึ้น  ในขณะท่ีกลุ่มดาวในทิศตะวนัตก จะเคล่ือนท่ีเขา้หาขอบฟ้า (W) เสมือนการเคล่ือนท่ี ขึ้น - ตก 
ของดาวบนทอ้งฟ้าจริง  
         จะสังเกตเห็นว่า ไม่ว่าจะหมุนแผ่นขอบฟ้าไปอย่างไรก็ตาม เส้นศูนย์สูตรฟ้าจะอยู่ตรงแนวทิศ
ตะวนัออก (E)และตะวนัตก (W) เสมอ เพราะนัน่คือเส้นแบ่งซีกทอ้งฟ้า และเส้นสุริยวิถีตรงกลุ่มดาวคนคู่ จะ
อยู่ค่อนไปทางเหนือ(โซลสติสฤดูร้อน) และเส้นสุริยวิถีตรงกลุ่มดาวคนยิงธนู จะอยู่ค่อนไปทางใต ้(โซลส์
ติซฤดูหนาว) วงกลมทั้งสองเอียงตดักันเป็นมุม 23.5° เน่ืองเพราะแกนของโลกเอียงขณะโคจรรอบดวง
อาทิตย ์
  

ที่มา : ประดับ  นาคแก้ว และดาวัลย์ เสริมบุญสุข.  หนังสือเรียนแม็ค วิทยาศาสตร์ ม.3. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม็ค, 2555. 
        สมพงษ์  จันทร์โพธิ์ศรี. คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2. กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2556. 
        เสียง  เชษฐศิริพงศ์. คู่มือวิทยาศาสตร์ 6 ม.3 เล่ม 2. กรุงเทพฯ : พ.ศ.พฒันา, 2556     
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ความรู้เร่ืองเทคโนโลยีอวกาศ 
 
กาลเิลโอ เป็นนกัวิทยาศาสตร์คนแรกท่ีสร้างกลอ้งโทรทรรศน์เพื่อสังเกตวตัถุทอ้งฟ้า และพบวา่ 

1. บนดวงจนัทร์มีภูเขา หุบเขา และไดเ้ขียนแผนท่ีของพื้นผิวดวงจนัทร์ตามท่ีสังเกตเห็น 
2. เห็นจุดด าบนพื้นผิวดวงอาทิตย ์
3. เห็นแถบสีเขม็ขดัและดวงจนัทร์บริวารของดาวพฤหสับดีจ านวน 4 ดวง 
4. เห็นดาวฤกษจ์ านวนมากในทางชา้งเผือก 

นอกจากน้ี พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 แห่งราชวงศ์จกัรี ก็ทรงใช้กลอ้ง
โทรทรรศน์ในการสังเกตการเกิดสุริยปุราคาท่ีต าบลหวา้กอ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 กล้องโทรทรรศน์ 
 กลอ้งโทรทรรศน์ (Telescope) เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยขยายภาพของวตัถุทอ้งฟ้าให้มีรายละเอียดเพิ่ม
มากขึ้น ท าใหม้นุษยส์ังเกตรายละเอียดของวตัถุทอ้งฟ้าไดเ้พิ่มมากขึ้น 

1. กล้องโทรทรรศน์ในปัจจุบันแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.1 กล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสง (Refracting Telescope) 

 
 ภาพแสดง กลอ้งโทรทรรศน์แบบหกัเหแสง 

กลอ้งโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสงใช้เลนส์นูน 2 อนัคือ เลนส์ใกลต้าและเลนส์ใกลว้ตัถุ เลนส์ทั้งสองมี
ความยาวโฟกสัไม่เท่ากนั เลนส์ใกลต้ามีความยาวโฟกสัสั้น ส่วนเลนส์ใกลว้ตัถุมีความยาวโฟกสัยาว 
หลกัการของกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง 

ภาพท่ีมองจากกลอ้งโทรทรรศน์จะมีขนาดใหญ่กว่ามองวตัถุดว้ยตาเปล่า แสงจากวตัถุซ่ึงอยู่ไกล
ส่องผ่านเลนส์ใกลว้ตัถุ ท าให้เกิดภาพจริง หัวกลบั เอาฉากรับได้ ภาพจริงนั้นเป็นวตัถุของเลนส์ใกลต้า 
เลนส์ใกลต้าจะขยายภาพไดภ้าพเสมือนหัวกลบั ซ่ึงไม่สามารถเอาฉากรับได ้แต่ถา้ตอ้งการเห็นภาพหัวตั้ง 
จะตอ้งใส่เลนส์นูนอีกอนัหน่ึงหนา้เลนส์ใกลต้า เพื่อกลบัภาพขึ้น 



 
ภาพแสดง หลกัการท างานของกลอ้งโทรทรรศน์แบบหกัเหแสง 

ก าลังขยายของโทรทรรศน์ ค  านวณจากอตัราส่วนระหว่างความยาวโฟกสัของเลนส์ใกลว้ตัถุและ
เลนส์ใกลต้า (วิธีใชส้ าหรับการส่องดูวตัถุไกลมากๆ เท่านั้น ถา้ส่องดูวตัถุอยูใ่กลจ้ะหาดว้ยวิธีน้ีไม่ได)้ 

ก าลงัขยายของกล้อง   =  
ความยาวโฟกสัของเลนส์ใกลว้ตัถุ (𝒇𝐨)

ความยาวโฟกสัของเลนส์ใกลต้า (𝒇𝐞)
 

ความยาวของกล้อง(L)  =  f0 + fe 
ตัวอย่าง  กลอ้งโทรทรรศน์อนัหน่ึงประกอบดว้ยเลนส์ใกลต้าซ่ึงมีความยาวโฟกสั 8 เซนติเมตร และเลนส์
ใกลว้ตัถุซ่ึงมีความยาวโฟกสั 64 เซนติเมตร กลอ้งอนัน้ีมีก าลงัขยายก่ีเท่าและมีความยาวเท่าไร 

ก าลงัขยายของกลอ้ง   =  
𝑓o

𝑓e
 

         =  
64

8
         =   8  เท่า 

ความยาวของกลอ้ง (L)   =  f0 + fe 
   =  64  +  8   =  72  เซนติเมตร 
กลอ้งอนัน้ีมีก าลงัขยาย 8 เท่า และมีความยาวของกลอ้ง 72 เซนติเมตร 

 
1.2 กล้องโทรทรรศน์ประเภทสะท้อนแสง  (Reflecting telescope) 

 
ภาพแสดง กลอ้งโทรทรรศน์แบบสะทอ้นแสง 

  
 



ส่วนประกอบที่ส าคัญของกล้องโทรทรรศน์ประเภทสะท้อนแสงมี 3 ส่วน คือ 
1. กระจกเงาเว้า ท าหนา้ท่ีรับแสงจากวตัถุ ท าใหเ้กิดภาพหนา้กระจกเงาเวา้ 
2. กระจกเงาระนาบ จะช่วยรับภาพนั้น และส่งภาพนั้นไปยงัเลนส์ใกลต้าซ่ึงท าดว้ยเลนส์นูน 
3. เลนส์ใกล้ตา ซ่ึงเป็นเลนส์ท่ีมีความยาวโฟกสัสั้น จะท าหนา้ท่ีขยายภาพ 

กลอ้งโทรทรรศน์ประเภทน้ี ถา้ท าให้กระจกเวา้มีเส้นผ่านศูนยก์ลางยาวมากๆ จะสามารถศึกษา
วตัถุท่ีอยูไ่กลจากโลกมากๆ ไดดี้กวา่กลอ้งโทรทรรศน์ประเภทหกัเหแสง ซ่ึงอาจมีเลนส์ใกลต้าอยูข่า้งกลอ้ง
หรือดา้นหลงักลอ้งก็ได ้ขึ้นอยูก่บัการจดัทางเดินแสง 

กลอ้งโทรทรรศน์ประเภทสะทอ้นแสงมีประสิทธิภาพในการส่องดูวตัถุไดดี้กวา่ประเภทหกัเหแสง 
ทั้งน้ีเน่ืองจากมีเส้นผ่านศูนยก์ลางท่ีใหญ่กว่า รับแสงไดม้ากกว่า แต่มกัจะมีน ้ าหนักมาก การควบคุมการ
หมุนกลอ้งติดตามต าแหน่งดาวท าไดล้  าบาก และกลอ้งประเภทน้ีจะสร้างโดมเป็นอาคารใหญ่คลุมไว ้ซ่ึงมี
ราคาแพงในการจดัสร้าง  
 อย่างไรก็ดีกล้องโทรทรรศน์ชนิดแสงทั้งสองประเภทก็ยงัมีข้อจ ากัดในการตรวจจบัวตัถุท่ีอยู่
ห่างไกลในอวกาศ เน่ืองจากสามารถใช้ไดเ้ฉพาะกบัคล่ืนแสงท่ีตาเรามองเห็นได้เท่านั้น นักดาราศาสตร์
พบว่าวตัถุทอ้งฟ้าหลายชนิดสามารถให้คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงคล่ืนอ่ืนๆ ท่ีตามองไม่เห็นได้ด้วย เช่น 
คล่ืนวิทยซ่ึุงสามารถจบัคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าในขนาดความยาวคล่ืนวิทยจุากวตัถุทอ้งฟ้าบางชนิดได ้
 

2. กล้องโทรทรรศน์วิทยุ (Radio telescope)  
 

 
ภาพแสดง กลอ้งโทรทรรศน์วิทย ุ

 
 กลอ้งโทรทรรศน์วิทยุเป็นกลอ้งโทรทรรศน์ท่ีสามารถจบัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในขนาดความยาว
คล่ืนวิทยุจากวตัถุบางชนิดในทอ้งฟ้าได ้เป็นกลอ้งโทรทรรศน์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่ากลอ้งโทรทรรศน์
แสงทั้ง 2 ประเภท มีหลกัการท างานดงัน้ี 
ส่วนประกอบของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ มี 3 ส่วน คือ 



1. ส่วนรับสัญญาณ เป็นเสาอากาศท่ีมีรูปร่างลกัษณะต่างๆ แต่ท่ีนิยมใช้กนัมาก คือ แบบจานกน้ลึกเหมือน
กระจกเวา้ ท าหนา้ท่ีรับและรวมสัญญาณอยูท่ี่จุดโฟกสัของจาน 

2. ส่วนขยายสัญญาณ ท าหนา้ท่ีขยายสัญญาณท่ีส่งมาจากส่วนรับสัญญาณ 
3. ส่วนบันทึกสัญญาณ ท าหนา้ท่ีแปลสัญญาณท่ีถูกขยายให้ออกมาเป็นกราฟหรือรหัสบนแผ่นกระดาษหรือ

จอรับภาพหรือเป็นเสียง 

ความแตกต่างของกล้องโทรทรรศน์ชนิดแสงและกล้องโทรทรรศน์วิทยุ 
กลอ้งโทรทรรศน์ชนิดแสง กลอ้งโทรทรรศน์วิทยุ 

- ใช้เลนส์หรือกระจกเว้ารับแสง
จากดวงดาวในทอ้งฟ้า 

- รับคลื่นแสงซ่ึงมีความยาวคล่ืน
สั้นกวา่คล่ืนวิทย ุ

- ไม่สามารถส่องทะลุเมฆได ้
- มีขนาดเลก็กวา่ 
- ศึกษาวตัถุทอ้งฟ้าท่ีอยูไ่กลๆไม่ได ้
- ขอ้มูลท่ีได ้คือ ภาพดาว 
- ผูใ้ช้ไม่จ าเป็นตอ้งมีความช านาญ

ทางดา้นอิเลก็ทรอนิกส์มากนกั 

- ใชเ้สาอากาศเป็นโลหะ ส่วนมากเป็น
รูปจานเวา้กน้ลึกขนาดใหญ่ 

- รับคลื่นวิทยจุากวตัถุทอ้งฟ้า 
- สามารถส่องทะลุเมฆได ้
- มีขนาดใหญ่ 
- ศึกษาวตัถุทอ้งฟ้าไดไ้กลกวา่มาก 
- ขอ้มูลท่ีได ้คือ กราฟและตวัเลข 
- ผู ้ใ ช่ต้องมีความช านาญทางด้าน

อิเลก็ทรอนิกส์ 

 
3. กล้องโทรทรรศน์อวกาศ 

          
ภาพแสดง กลอ้งโทรทรรศน์อวกาศ 

  
 เป็นกลอ้งท่ีอยู่บนอวกาศ เพื่อการดูดาวท่ีละเอียดและชดัเจนยิ่งขึ้นเลยพาออกไปอยู่บนอวกาศ ซ่ึง
เป็นการขา้มขอ้จ ากดัของกลอ้งดูดาวท่ีอยู่บนโลกท่ีอาจจะท าให้แสงท่ีมาจากนอกโลกถูกรบกวน ความยาว
คล่ืนบางส่วนอาจจะไม่สามารถทะลุผ่านชั้นบรรยากาศโลกได ้เช่นรังสีเอ็กซ์ และรังสีแกมมา เช่น กลอ้ง
โทรทรรศน์อวกาศฮบัเบิล และกลอ้งโทรทรรศน์อวกาศจนัทรา 
  



❖ ดาวเทียม   
ดาวเทียม (Satellite) คือ ส่ิงประดิษฐ์ท่ีมนุษยค์ิดคน้ขึ้น ท่ีสามารถโคจรรอบโลก โดยอาศยัแรง

ดึงดูดของโลก ส่งผลใหส้ามารถโคจรรอบโลกไดใ้นลกัษณะเดียวกนักบัท่ีดวงจนัทร์โคจรรอบโลก และ
โลกโคจรรอบดวงอาทิตย ์วตัถุประสงคข์องส่ิงประดิษฐ์น้ีเพื่อใช ้ทางการทหาร การส่ือสาร การรายงาน
สภาพอากาศ การวิจยัทางวิทยาศาสตร์เช่นการส ารวจทางธรณีวิทยาสังเกตการณ์สภาพของอวกาศ โลก ดวง
อาทิตย ์ดวงจนัทร์ และดาวอ่ืนๆ รวมถึงการสังเกตวตัถุ และดวงดาว ดาราจกัร ต่างๆ 

 
ภาพแสดง ดาวเทียม 

❖ วงโคจรดาวเทียม (Satellite Orbit) เม่ือแบ่งตามระยะความสูง (Altitude) จากพื้นโลกแบ่งเป็น 3 
ระยะคือ 

1. วงโคจรต ่าของโลก (Low Earth Orbit "LEO") 
คือระยะสูงจากพื้นโลกไม่เกิน 2,000 กม. ใชใ้นการสังเกตการณ์ ส ารวจสภาวะแวดลอ้ม, ถ่ายภาพ 

ไม่สามารถใชง้านครอบคลุมบริเวณใดบริเวณหน่ึงไดต้ลอดเวลา เพราะมีความเร็วในการเคล่ือนท่ีสูง แต่จะ
สามารถบนัทึกภาพคลุมพื้นท่ีตามเส้นทางวงโคจรท่ีผา่นไป ตามท่ีสถานีภาคพื้นดินจะก าหนดเส้นทางโคจร
อยูใ่นแนวขั้วโลก (Polar Orbit) ดาวเทียมวงโคจรระยะต ่าขนาดใหญ่บางดวงสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตา
เปล่าในเวลาค ่า หรือก่อนสวา่ง เพราะดาวเทียมจะสวา่งเป็นจุดเลก็ ๆ เคล่ือนท่ีผา่นในแนวนอนอยา่งรวดเร็ว 

2. วงโคจรระยะปานกลาง (Medium Earth Orbit "MEO") 
อยูท่ี่ระยะความสูงตั้งแต่ 10,000 กม. ขึ้นไป ส่วนใหญ่ใชใ้นดา้นอุตุนิยมวิทยา และสามารถใชใ้นการ

ติดต่อส่ือสารเฉพาะพื้นท่ีได ้แต่หากจะติดต่อใหค้รอบคลุมทัว่โลกจะตอ้งใชด้าวเทียมหลายดวงในการ
ส่งผา่น 

3. วงโคจรประจ าที่ (Geosynchonus Earth Orbit "GEO") 
เป็นดาวเทียมเพื่อการส่ือสารเป็นส่วนใหญ่ อยูสู่งจากพื้นโลก 35,786 กม. เส้นทางโคจรอยูใ่นแนว

เส้นศูนยสู์ตร (Equatorial Orbit) ดาวเทียมจะหมุนรอบโลกดว้ยความเร็วเชิงมุมเท่ากบัโลกหมุนรอบตวัเอง
ท าใหดู้เหมือนลอยน่ิงอยูเ่หนือ จุดจุดหน่ึงบนโลกตลอดเวลา (เรียกทัว่ๆ ไปวา่ "ดาวเทียมคา้งฟ้า") 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3


 
ภาพแสดง วงโคจรดาวเทียม 

❖ สถานีอวกาศ (Space Station) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station) หรือ ISS เป็นห้องปฏิบติัการลอยฟ้าซ่ึง
โคจรรอบโลกท่ีระยะสูง 410 กิโลเมตร เคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว 27,744 กิโลเมตร/ชัว่โมง โคจรรอบโลก 1 
รอบใชเ้วลา 92 นาที สร้างขึ้นดว้ยความร่วมมือจาก 16 ประเทศ ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ญ่ีปุ่ น แคนาดา 
ฝร่ังเศส เยอรมนั อิตาลี เดนมาร์ก สวีเดน เบลเยียม เนเธอร์แลน์ สเปน องักฤษ สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย ์
และบราซิล โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการคน้ควา้และทดลองทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาไดแ้ก่ ดารา
ศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา วสัดุศาสตร์ ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ เน่ืองจากสถานีอวกาศอยู่ในสภาพไร้แรงโน้ม
ถ่วง นักวิทยาศาสตร์จึงสามารถท าการทดลองหรือประดิษฐ์ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ซ่ึงไม่สามารถกระท าบน
พื้นผิวโลกได ้ ดงันั้นสถานีอวกาศนานาชาติจึงมีความส าคญัต่ออนาคตของมนุษยชาติเป็นอยา่งมาก  
 

 


