ชื่อ .................................................................... ชั้น ............... เลขที่ ........

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิชา วิทยาศาสตร์ 6 (ว23102)
ใบความรู้ เรื่ อง ปรากฏการณ์ ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง
ระบบสุ ริยะ (Solar System) เป็ นระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็ นศูนย์กลาง มีดาวเคราะห์ 8 ดวง ดวงจันทร์
มากกว่า 548 ดวง ดาวจุลเคราะห์กว่า 1,000 ดวง และอุกกาบาตอีกนับไม่ถว้ น เป็ นบริ เวณโคจรรอบดวง
อาทิตย์
โลก (Earth) โลกเราได้กาเนิ ดขึ้นพร้อมกับการเกิดสุ ริยะจักรวาลเมื่อ 4,600 ล้านปี มาแล้ว โดยแก๊ส
ย่อยแต่ ล ะกลุ่ ม ที่ ตกค้า งมาแต่ ก ารก่ อตัวของดวงอาทิ ตย์ไ ด้ร่วมตัวกัน เป็ นกลุ่ ม ก้อน แต่ ล ะกลุ่ ม ก้อนก็ มี
วิวฒั นาการเป็ นดาวเคราะห์แต่ละดวง ซึงดูใหญ่โตมาก แต่เมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์แล้วโลกมี ขนาดเล็กมาก
เพราะต้องนาโลก 109 ดวงมาเรี ยงยาวกันถึงจะเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ และถ้าเปรี ยบเทียบ
ปริ มาตรแล้ว ดวงอาทิตย์มีปริ มาตรใหญ่กว่าโลกมากกว่าหนึ่งล้านเท่า
โลกเป็ นดาวเคราะห์ในระบบสุ ริยะที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ มีการเคลื่อนทีตลอดเวลา ซึ่งการเคลื่อนที่มี
2 ลักษณะ คือ หมุนรอบตัวเองรอบละ 24 ชัว่ โมง หรื อ 1 วัน และโคจรรอบดวงอาทิตย์รอบละ 365 วัน หรื อ
1 ปี
โลกของเรามีสัณฐานกลมแต่ไม่ได้มีรูปร่ างกล่าวโดยสิ้ นเชิ ง แกนโลกเอียง 23.5 องศา มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 40,077 กิโลเมตร และที่ข้ วั โลกยาว 40,009 กิโลเมตร โลกมีสองซีกโลก คือ ซีกโลกเหนือและซีก
โลกใต้ ถูกแบ่งออกจากกันโดยเส้นศูนย์สูตร โลกอยูห่ ่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 150 ล้านกิโลเมตร
โลกประกอบด้วยส่ วนที่ เป็ นพื้นดิน พื้นน้ า และบรรยากาศห่ อหุ ้มโลกซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญในการ
ดารงอยูข่ องสิ่ งมีชีวิต
การขึ้นตกของดวงอาทิ ตย์ เป็ นปรากฏการที่ เห็ นขึ้นทางทิ ศตะวันออกในตอนเช้า แล้วเห็ นดวง
อาทิตย์เคลื่อนที่ปรากฏไปบนท้องฟ้า และเห็นดวงอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตกในตอนเย็น เกิดจากการที่โลก
หมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกพร้อมกับโคจรรอบๆดวงอาทิตย์ โลกหมุนรอบตัวเองหนึ่ง
รอบใช้เวลา 1 วัน (24ชัว่ โมง) การที่โลกหมุนรอบตัวเองยังทาให้เกิดปรากฏการณ์ข้ ึนตกของดวงดาว โลก
หมุนรอบตัวเองทาให้เกิดเวลากลางวัน คือ ช่วงเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ข้ ึนจนกระทัง่ ถึงดวงอาทิตย์ตก เวลา
กลางคืน คือ ช่วงเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลบั ขอบฟ้า จนกระทัง่ ก่อนดวงอาทิตย์ข้ นึ

ภาพ โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตก ไปทิศตะวันออก
จากภาพสามารถอธิบายได้ว่า
1. ผูส้ ังเกต ณ ตาแหน่งที่ 1 จะเห็นดวงอาทิตย์โผล่พน้ ขอบฟ้าทางทิศตะวันออก ซึ่งขณะนั้นเป็ นเวลา
ประมาณ 6.00 น.
2. ผูส้ ังเกต ณ ตาแหน่ งที่ 2 จะเห็นดวงอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะพอดี ซึ่ งขณะนั้นจะเป็ นเวลาประมาณ
12.00 น.
3. ผูส้ ังเกต ณ ตาแหน่งที่ 3 จะเห็นดวงอาทิตย์กาลังจะลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตก ซึ่งขณะนั้นจะเป็ น
เวลาประมาณ 18.00 น.
4. ผูส้ ังเกต ณ ตาแหน่งที่ 4 ดวงอาทิตย์ลบั ขอบฟ้าไปแล้ว ผูส้ ังเกตจะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์ ขณะนั้น
ควรเป็ นเวลา 24.00 น.
5. เมื่อโลกหมุนพาผูส้ ังเกตไปอยู่ ณ ตาแหน่งที่ 1 จะเห็นดวงอาทิตย์อยู่ทางทิศตะวันออก ส่ วนผู ้
สังเกตที่อยู่ ณ ตาแหน่งที่ 3 จะเห็นดวงอาทิตย์อยูท่ างทิศตะวันตก เนื่องจากโลกหมุนพาผูส้ ังเกตเคลื่อนที่ไป
ทางทิศตะวันออก
สรุปการกาหนดทิศขึน้ บนพื้นผิวโลกนักวิทยาศาสตร์ ได้ กาหนดไว้ ดังนี้
1. กาหนดให้ทิศที่โลกหมุนไปเป็ นทิศตะวันออก
2. ให้ทิศที่อยูต่ รงข้ามกับการหมุนของโลกเป็ นทิศตะวันตก
3. โลกหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกและโลกจะหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาตลอดเวลา
4. ขณะที่โลกหมุนไป ทิศบนโลก ณ ตาแหน่งที่ผสู ้ ังเกตยืนอยูจ่ ะคงเดิมเสมอไม่วา่ จะเป็ นเวลาใด
5. การหาทิศเหนื อ ทิศใต้ ทาได้โดยให้ยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก แล้วกางแขนทั้งสองออก
แขนซ้ายจะชี้ไปทางทิศเหนือส่ วนแขนขวาจะชี้ไปทางทิศใต้

ชื่อ .................................................................... ชั้น ............... เลขที่ ........

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิชา วิทยาศาสตร์ 6 (ว23102)
ใบความรู้ เรื่ อง ปรากฏการณ์ ที่เกิดจากโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์

ภาพ ทรงกลมฟ้า
โลกของเรามีลกั ษณะสัณฐานกลม โดยมีเส้นศูนย์สูตร ซึ่งเป็ นเส้นมิติแบ่งครึ่ งซีกโลกเป็ นสองส่ วน
คือ ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ จุดเหนือสุ ดเราเรี ยกว่า ขั้วโลกเหนื อ จุดใต้สุดเราเรียกว่ า ขั้วโลกใต้ เมื่อเรา
ขยายขอบเขตของโลกไปยังอวกาศ จะได้ทรงกลมสมมติครอบโลกอยู่ที่เรี ยกว่ า ทรงกลมฟ้ า หากเราขยาย
เส้นศูนย์ไปถึงทรงกลมฟ้าก็จะได้เส้ นศู นย์ สูตรฟ้ า และหากต่อแนวขั้วโลกเหนื อไปยังทรงกลมฟ้าก็จะได้ ขั้ว
ฟ้ าเหนื อ และหากต่อแนวขั้วโลกใต้ไปยังทรงกลมฟ้ าก็จะได้ ขั้วฟ้ าใต้ การที่โลกหมุนรอบตัวเองนั้น โลก
หมุนผ่านแกนสมมติที่ผ่านขั้วโลกเหนื อและขั้วโลกใต้และจุดศูนย์กลางของโลก โดยแกนสมมติที่โลกหมุน
นั้นเราเรี ยกว่า แกนโลก
- พิกัดศู นย์ สูตร (Equatorial coordinates) เป็ นระบบพิกัดซึ่ งใช้ในการวัดตาแหน่ งของวัตถุทอ้ งฟ้ า โดย
ถือเอาการเคลื่อนที่ของทรงกลมฟ้าเป็ นสิ่ งอ้างอิง โดยกาหนดจุดและเส้นสมมติในระบบพิกดั ดังนี้
- ทรงกลมฟ้า (The celestial sphere) ทรงกลมสมมติที่ครอบโลกอยู่ เมื่อเราขยายเส้นศูนย์สูตรออกไปถึงทรง
กลมฟ้า

- เส้ นศู นย์ สูตรฟ้ า (Celestial Equatorial) หมายถึงเส้นวงกลมใหญ่บนทรงกลมฟ้า ซึ่ งเกิดจากการต่อ
ขยายเส้นศูนย์สูตรโลกขึ้นไปบนฟ้า ดังนั้นระนาบศูนย์สูตรฟ้าจึงตั้งฉากกับแกนหมุนของโลก
- ขั้วโลกเหนือ (North Pole) เป็ นจุดเหนือสุดของซีกโลกเหนือ
- ขั้วโลกใต้ (South Pole) เป็ นจุดใต้สุดของซีกโลกใต้
- ขั้วฟ้ าเหนื อ (North Celestial Pole) คือ จุดเหนื อสุ ดของทรงกลมฟ้ า เกิดขึ้นเมื่อเชื่ อมต่อแนวขั้วโลก
เหนือชี้ไปยังทรงกลมฟ้า
- ขั้วฟ้ าใต้ (South Celestial Pole) คือ จุดใต้สุดของทรงกลมฟ้า เกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อแนวขั้วโลกใต้ช้ ี ไป
ยังทรงกลมฟ้า
โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนโลกเอี ยงจากแนวตั้งฉากกับระนาบสุ ริยะวิถี (สุ ริยะวิถี
เส้นทางที่ดวงอาทิตย์ปรากฏเคลื่อนที่ไปบนทรงกลมฟ้าครบรอบ 1 ปี ) เป็ นมุม 23.5 องศาดังนั้นเมื่อครบ 1 ปี
ดวงอาทิตย์จะปรากฏขึ้นและตก ณ ตาแหน่งเดิม

ภาพ โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยแกนโลกเอียงจากแนวตั้งฉากกับระนาบที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์

แกนโลกเอียงทามุมประมาณ 23.5 องศา จากภาพในวันที่ 21 มิถุนายน โลกหันเข้าหา ดวงอาทิตย์ จึง
เป็ นการเริ่ มต้นฤดูร้อนของซี กโลกเหนื อ ในวันที่ 22 ธันวาคม โลกหันซี กโลกเหนื อออกจากดวงอาทิตย์จึง
เป็ นการเริ่ มต้นของฤดูหนาวของซีกโลกเหนื อ ในวันที่ 21 มีนาคมและวันที่ 23 กันยายน โลกหันด้านข้างเข้า
หาดวงอาทิตย์ จึงเป็ นช่วงเริ่ มต้นของฤดูใบไม้ ผลิและใบไม้ ร่วงตามลาดับ

ภาพ โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์

ภาพ การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ที่ตาแหน่งต่างกันในแต่ละเดือน

ชื่อ .................................................................... ชั้น ............... เลขที่ ........

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิชา วิทยาศาสตร์ 6 (ว23102)
ใบความรู้ เรื่ อง ข้างขึน้ ข้างแรม
ดวงจันทร์ เป็ นบริ วารของโลก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3,480 กิโลเมตร (2,160 ไมล์) มีมวลเป็ น 1
ใน 8 ของโลก วิถีการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกจะเป็ นวงรี เช่นเดียวกับวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์
โดยจะใช้เวลาในการโคจรอบโลกประมาณ 29.5 วัน
ดวงจันทร์ ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แสงจากดวงจันทร์ เกิดจากการสะท้อนแสงอาทิตย์มาเข้าตาเรา
ดวงจันทร์ ที่เราเห็นในแต่ละคืนจะมีรูปร่ างเปลี่ยนไปทุกคืน เนื่ องจากขณะที่ดวงจันทร์ หมุนรอบโลก ด้าน
สว่างที่หันมาทางโลกไม่เท่ากัน รู ปร่ างของดวงจันทร์ จะต่างกันนี้ เราเรี ยกว่า ข้ างขึน้ ข้ างแรม หรื อ ดิถีของ
ดวงจันทร์ (The Phase of The Moon)
ปฏิทินทางจันทรคติ คือ ปฏิทินที่มีการนับวันและเดือนโดยถือเอาการเดินทางของดวงจันทร์ เป็ น
หลัก ซึ่งสังเกตจากลักษณะและตาแหน่งของดวงจันทร์ที่เห็นปรากฏบนโลกเรี ยกว่า ข้างขึ้น ข้างแรม
วันข้างขึน้ คือ วันที่มองเห็นดวงจันทร์มากขึ้นจนถึงวันที่เห็นดวงจันทร์เต็มดวง
วันข้างแรม คือ วันที่มองเห็นดวงจันทร์นอ้ ยลงจนถึงวันที่มองไม่เห็นดวงจันทร์

D
A

C
B

จากภาพ
ตาแหน่ง A มองไม่เห็นดวงจันทร์เพราะดวงจันทร์ ดา้ นที่หันมาทางโลกไม่ได้รับแสงเลย ตาแหน่งนี้
จะตรงกับแรม 15 ค่า
ตาแหน่ง C มองเห็นดวงจันทร์เป็ นรู ปวงกลม เรี ยกว่า จันทร์เพ็ญ เพราะดวงจันทร์หันด้านสว่าง
ทั้งหมดมาโลก ตรงกับขึ้น 15 ค่า ช่วงที่เกิดจันทร์เพ็ญดวงจันทร์ จะขึ้นทางทิศตะวันออกในเวลาหัวค่า และ
จะตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกในเวลารุ่ งเช้า
เมื่อพิจารณาจากภาพจะพบว่า การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์จะหันเข้าหาโลกด้านเดียวตลอดการ
เคลื่อนที่รอบโลก คือดวงจันทร์จะหมุนรอบตัวเองได้ 1 รอบ ขณะเดียวกันก็สามารถหมุนรอบตัวเองได้ 1
รอบเช่นกัน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 เดือน
เพิม่ เติม
 ด้านของดวงจันทร์ที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์เป็ นด้านสว่างเสมอ
 การสังเกตบนโลกจะพบว่าในวันข้างขึ้นดาวจันทร์หันด้านสว่างไปทางทิศตะวันตก ส่ วนวัน
ข้างแรม ดาวจันทร์หนั ด้านสว่างไปทางทิศตะวันออก เราสามารถบอกวันข้างขึ้น หรื อข้างแรมโดย
สังเกตลักษณะของดวงจันทร์ในคือต่างๆ
 ดวงจันทร์ขา้ งขึ้น ดวงจันทร์ ข้ นึ เวลากลางวัน และตกเวลากลางคืน โดยหันเสี้ ยวสว่างไปทางทิศ
ตะวันตก
 ดวงจันทร์ขา้ งแรม ดวงจันทร์ ข้ นึ เวลากลางคืน และตกเวลากลางวัน โดยหันเสี้ ยวสว่างไปทางทิศ
ตะวันออก

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.พัฒนา, 2556

ชื่อ .................................................................... ชั้น ............... เลขที่ ........

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิชา วิทยาศาสตร์ 6 (ว23102)
ใบความรู้ เรื่ อง น้าขึน้ น้าลง
ปรากฏการณ์น้ าขึ้นน้ าลง เป็ นผลมาจากแรงโน้มถ่วงที่กระทาระหว่างโลกกับดวงจันทร์ ซึ่ งมีค่าไม่
เท่ากันในแต่ละตาแหน่งบนผิวโลก เรี ยกว่าเป็ น แรงไทดัล
แรงไทดัล (Tidal force) คือการเกิดแรงดึงดูดกัน โดยแรงดึงดูด
จะมากหรื อน้อยนั้นขึ้นอยู่กับ ระยะทางและมวลของวัตถุ โลก ดวง
จันทร์และดวงอาทิตย์ต่างก็มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน แต่ดวงจันทร์อยู่
ใกล้โลกจึงมีอิทธิพลในการดึงดูดมากกว่าดาวดวงอื่นๆ ส่วนต่างๆของ
โลกที่ เห็ นได้ถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงอย่ า งชัด เจนก็ คื อ น้ า ซึ่ ง น้ า เป็ น
องค์ป ระกอบถึ ง 2 ใน 3 ของพื้ น โลก และเป็ นของไหลที่ ส ามารถ
เคลื่ อนที่ ไปได้ท วั่ โลก จึ งแสดงผลกระทบจากแรงโน้มถ่ วงให้ เห็ น
ชัดเจนที่สุด จึงเกิดเป็ นปรากฏการณ์ น้าขึน้ น้าลง
ปรากฏการณ์ น้ า ขึ้น น้ า ลง คื อ ปรากฏการณ์ ที่ เ มื่ อ ดวง
จันทร์ โคจรมาอยู่ใกล้บริ เวณโลก จะสามารถดึ งดู ดน้ า มา
รวมกันได้มากกว่าอีกด้านหนึ่ งหรื ออีกซี กโลกหนึ่ ง ทาให้
ด้านที่อยู่ใกล้ดวงจันทร์ เกิดเป็ นปรากฏการณ์ น้าขึ้น (High
tide) ในขณะที่อีกซีกโลกหนึ่งก็ได้รับอิทธิจากแรงไทดัลทา
ให้ ซี ก โลกฝั่ ง นั้ นเกิ ด ปรากฏการณ์ น้ าขึ้ นด้ ว ยเช่ น กั น
ในขณะที่เกิดปรากฏการณ์ น้ าขึ้นนั้น บริ เวณที่อยู่ไกลจาก
ดวงจันทร์ก็จะเกิดปรากฏการณ์น้าลง (Low tide)
ดัง นั้นในขณะที่ ดวงจันทร์ โคจรไปรอบโลก ณ ตาแหน่ ง
ต่างๆ จึงเกิดน้ าขึ้น น้ าลงทั้งสองบริ เวณ และจากการที่โลก
มีการหมุนรอบตัวเอง ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหันด้านที่เข้าหาดวงจันทร์ และด้านหันออกจากดวงจันทร์
จึงมีการเปลี่ยนแปลงในรอบ 1 วัน เกิดเป็ นน้าขึน้ และน้าลงในแต่ละบริเวณประมาณ 2 ครั้งต่อวัน

ในวันขึ้น 15 ค่าซึ่งเป็ นคืนเดือนเพ็ญ ดวงจันทร์ สว่างเต็มดวงหรื อแรม 15 ค่าเป็ นคืนเดือนมืด ดวง
จัน ทร์ มื ด ทั้ง ดวง ซึ่ ง ในวัน นี้ เองที่ โ ลก ดวงจัน ทร์ แ ละดวงอาทิ ต ย์อ ยู่ ใ นแนวเดี ย วกัน เลยส่ ง ผลท าให้
ปรากฏการณ์น้ าขึ้นน้ าลงนั้นมีมากกว่าปกติ นัน่ คือเกิดการเปลี่ยนแปลงมาก เรียกปรากฏการณ์ ที่เกิดในช่ วงนี้
ว่า น้าเกิด

ในวันขึน้ 8 ค่าหรื อแรม 8 ค่า ซึ่ งในวันนี้ เองที่โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์อยู่ในแนวที่ต้ งั ฉากกัน
เลยส่ ง ผลท าให้ป รากฏการณ์ น้ า ขึ้ นน้ า ลงนั้นเกิ ดการไม่ เสริ ม กัน ท าให้ไ ม่ เกิ ดน้ า ขึ้ นน้ า ลงจนเห็ นความ
แตกต่างมากนัก เรียกปรากฏการณ์ที่เกิดในช่ วงนีว้ ่า น้าตาย

เพิม่ เติม แรงโน้ ม ถ่ ว งที่ ด วงอาทิ ต ย์ก ระท าต่ อ โลก มี ข นาด
มากกว่าแรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์กระทาต่อโลกแต่เมื่อพิจารณาแรงไทดัล
บนโลกที่เกิดจากดวงจันทร์ พบว่า มีค่ามากกว่าแรงไทดัลบนโลกที่ เกิ ด
จากดวงอาทิตย์ เนื่องจากแรงไทดัลเป็ นผลมาจากความแตกต่างของแรง
โน้มถ่วงที่กระทาต่อโลก ในแต่ล ะตาแหน่งที่อยู่ห่างจากดวงจันทร์ (หรื อ
ดวงอาทิตย์) ไม่เท่ากัน

ชื่อ .................................................................... ชั้น ............... เลขที่ ........

ใบความรู้ เรื่ อง อุปราคา
การเกิ ดอุป ราคาเป็ นปรากฏการณ์ ที่ เกิดจากโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิ ตย์ โคจรมาอยู่ใ นแนว
ระนาบเดียวกัน การโคจรรอบโลกของดวงจันทร์ จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนอยู่ในระนาบหนึ่ ง ส่ วนการ
โคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี อยูใ่ นอีกระนาบหนึ่ ง ซึ่งระนาบทั้งสองนี้ เอียงทามุม
กัน จึงไม่ทาให้เกิดอุปราคาทุกเดือน จะเกิดอุปราคาก็ต่อเมื่อโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ใน
ระนาบเดียวกันและอยูใ่ นเส้นตรงเดียวกัน อุปราคามีสองแบบคือ สุ ริยุปราคาและจันทรุปราคา
1. สุ ริยุปราคา เป็ นปรากฏการณ์ธ รรมชาติที่ เกิ ดจากดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ระหว่างโลกและดวง
อาทิตย์ ดวงจันทร์บงั แสงที่ดวงอาทิตย์ส่องมายังโลก ทาให้เงาของดวงจันทร์ตกลงบนโลก ทาให้คนบนโลก
ที่ อยู่ในเงามองไม่เห็ นดวงอาทิ ตย์ตามปกติ แต่จะเห็ นดวงอาทิ ตย์มื ดไปทั้งดวงหรื อมื ดไปบางส่ วน และ
เนื่ องจากดวงจันทร์ เป็ นวัตถุทึบแสงจึงเกิดเงาที่เยกว่าเงามืดลักษณะเป็ นกรวยปากแหลมและมีเงามัวเป็ น
ลักษณะปลายบาน การที่ดวงจันทร์ จะทอดเงาไปยังโลกได้ตอ้ งเป็ นเวลากลางวันและเป็ นวันที่ดวงอาทิตย์
โลกและดวงจันทร์โคจรมาอยูใ่ นระนาบเดียวกัน สุริยปุ ราคาจึงเกิดในเวลากลางวันและจะตรงกับวันแรม 15
ค่าหรื อขึ้น 1 ค่า คนที่อยู่ใต้เงามืดของดวงจันทร์จะเห็ นดวงจันทร์บงั ดวงอาทิตย์เต็มดวง เรี ยกว่า สุ ริยุปราคา
เต็มดวง ส่ วนคนที่อยู่ในเงามัวจะเห็นดวงจันทร์บงั ดวงอาทิตย์บางส่ วน เรี ยกว่า สุ ริยุปราคาบางส่ วน และถ้า
หากเกิดวันใดที่เงาของดวงจันทร์ทอดไปไม่ถึงโลก คนบนโลกก็จะเห็นเกิดเป็ นสุริยปุ ราคาวงแหวน

ภาพ สุริยปุ ราคา
ที่มา : http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/eclipse/index2.htm

ภาพ สุริยปุ ราคา
ที่มา : http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/2/
effect_astronomy/solar_eclipse/solar_eclipse.html
2. จันทรุ ปราคา เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืน ขณะที่ดวงจันทร์ เต็มดวงดวงจันทร์ จะ
อยู่ตรงข้ามดวงอาทิตย์ และจะมีโลกอยู่ระหว่างดวงจันทร์แ ละดวงอาทิตย์ เมื่อดวงอาทิตย์ส่องผ่านมายังโลก
เงาของโลกก็ จ ะตกกระทบไปยัง ดวงจัน ทร์ ถ้า เกิ ด ดวงจัน ทร์ เ ข้า ไปอยู่ใ นเงามื ด ของโลกก็ จ ะเกิ ด เป็ น
จันทรุ ปราคาเต็มดวง ถ้าเข้าไปอยูใ่ นเงามืดบางส่ วน เรี ยกว่า จันทรุ ปราคาบางส่วน และถ้าเกิดเข้าไปอยูใ่ นเงา
มัวก็จะเกิดเป็ นจันทรุ ปราคาในเงามัว ซึ่งจะสังเกตได้ยาก เพราะดวงจันทร์จะไม่มืดสนิท

ภาพ สุริยปุ ราคา
ที่มา : http://thaiastro.nectec.or.th/skyevnt/eclipses/200703tle.html
ที่มา : ประดับ นาคแก้ว และดาวัลย์ เสริมบุญสุข. หนังสืใบกิ
อเรียจนแม็
ค วิทยาศาสตร์
กรรมที
่ 3. 5 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.พัฒนา, 2556

ชื่อ .................................................................... ชั้น ............... เลขที่ ........

ใบความรู้ เรื่ อง การบอกตาแหน่ งของวัตถุท้องฟ้ า
ระยะเชิงมุมและมุมห่ าง
การบอกตาแหน่งบนพื้นโลก บอกเป็ นเส้นละติจูดกับเส้นลองจิจูดตัดกัน การบอกตาแหน่งวัตถุเหนือ
พื้นโลก เช่น ยอดเสาธง สามารถบอกได้เป็ นมุมเงย (Altitude) มุมทิศ (Azimuth) และมุมห่ าง (Elongation)
ระยะเชิงมุม ( Angular distance ) หมายถึง ขนาดของมุมระหว่างทิศทาง 2 ทิศทาง ซึ่งเกิดจากผูส้ ังเกตมุ่ง
ไปยังวัตถุท้ งั สอง
ระยะเชิ งมุมระหว่ างดาว 2 ดวง คือ มุมที่เกิดขึ้นระหว่างรัศมีที่ลากจากจุดศูนย์กลางโลกไปยังดาวทั้ง 2
ดวง
การวัดมุมทิศ
มุมทิศเป็ นมุมที่บอกทิศ โดยเริ่ มวัดจากจุดทิศเหนื อไปตามเส้นขอบฟ้าทางตะวันออก จนกระทัง่
กลับมาที่จุดทิศเหนือ

ภาพ มุมทิศ
การวัดมุมเงย
มุมเงยเป็ นมุมที่วดั จากเส้นขอบฟ้าขึ้นไปตามเส้นวงกลมดิ่งจนถึงจุดเหนือศีรษะ

ภาพ มุมเงย
เพื่อความสะดวกในการวัดค่ามุมทิศและมุมเงยจึงได้มีการประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อใช้วดั ค่ามุมทั้งสอง
อุปกรณ์ชนิ ดนี้ เราเรี ยกว่า แอสโทรเลบ (Astrolabe)

การวัดระยะเชิงมุมอย่ างง่ าย

ภาพ แสดงการวัดระยะมุมโดยใช้ มือ
ใช้วิธีเหยียดแขนตรง กางนิ้วทุกนิ้วยืน่ ไปในฟ้า ระยะห่างบนฟ้าระหว่างปลายนิ้ว จะเป็ นดังนี้
➢ ปลายนิ้วโป้งถึงปลายนิ้วก้อย เมื่อกางนิ้วให้เต็มเหยียด จะห่างกัน 25 องศา
➢ ปลายนิ้วชี้ถึงปลายนิ้วก้อย เมื่อกางออกเต็มที่ จะห่างกัน 15 องศา
➢ ความหนาของนิ้วชี้ ประมาณ 2 องศา
➢ ความหนาของนิ้วชี้และนิ้วกลาง ประมาณ 4 องศา
➢ ความหนาของนิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนาง ประมาณ 5 องศา
➢ ความหนาของนิ้วก้อย ประมาณ 1 องศา
➢ 1 กาปั้น เท่ากับ 10 องศา
ระยะเชิงมุมเหล่านี้เป็ นระยะห่างบนฟ้า เพื่อวัดระยะทางของดวงดาวบนท้องฟ้า
ค่ ามุมห่ าง ( Elongation )เป็ นระยะเชิงมุมระหว่างดวงอาทิตย์ถึงดาวเคราะห์ จากมุมมองของผูส้ ังเกต
บนโลก อาจเรี ยกค่ามุมห่างว่า ค่ ามุมตาแหน่ งดาวเคราะห์
มุมทิศ มุมเงย
มุมทิศ หรื อ มุมอาซิมุท(Azimuth)เป็ นมุมในแนวราบ วัดจากทิศเหนื อ (0 องศา ) ไปตามเส้นขอบ
ฟ้าในทิศตามเข็มนาฬิกา ไปยังทิศตะวันออก (90 องศา) ทิศใต้ (180 องศา) ทิศตะวันตก (270 องศา) และ
กลับมาที่ทิศเหนื อ (360 องศา) อีกครั้งหนึ่ ง ดังนั้นการวัดมุมอาซิมุทของดาวหรื อวัตถุท้องฟ้ า จึงวัดจากทิศ
เหนื อไปตามเส้ นขอบฟ้ าทางทิศตะวันออก จนถึงตาแหน่ งจุดตัดของเส้ นที่ลากจากวัตถุท้องฟ้ าลงมาตัดและ
ตั้งฉากกับเส้ นขอบฟ้า

มุมเงย (Altitude)เป็ นมุมในแนวตั้ง วัดจากเส้นขอบฟ้า (0 องศา) สู งขึ้นไปจนถึงจุดเหนื อศีรษะ (90
องศา) ดังนั้น จึงเป็ นมุมที่เกิดจากเส้นตรงที่ลากจากผูส้ ังเกตไปยังวัตถุทอ้ งฟ้ากับเส้นตรงที่ลากจากผูส้ ังเกต
ไปยังจุดตัดของเส้นขอบฟ้ากับเส้นดิ่งที่ลากจากวัตถุทอ้ งฟ้า มุมเงย มีค่าระหว่าง 0-90 องศา

แผนที่ดาว

จุดเหนือศีรษะ (Zenith) คือ จุดสูงที่สุดบนฟ้าจะอยู่ตรงศีรษะพอดี จุด
เหนือศีรษะจะทำมุมุกับผู้สังเกตและขอบฟ้าทุกๆ ด้านเป็นมุมฉากหรือ 90
องศาพอดี

➢ แผนที่ดาววงกลมเป็ นอุปกรณ์อย่างง่าย ที่ช่วยในการวางแผนและ
สังเกตการณ์ ทอ้ งฟ้ า แผนที่ ดาวชนิ ดนี้ ประกอบด้วย แผ่นกระดาษ
สองแผ่น คือ แผ่นแผนที่ (แผ่นล่าง) และ แผ่นขอบฟ้ า (แผ่นบน)
ซ้อนกันอยู่ และยึดติดกันด้วยตาไก่ที่ตรงจุดศูนย์กลาง

➢

แผ่นแผนที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ข้ วั ฟ้าเหนื อ ดาวเหนื ออยู่

ตรงตาไก่พอดีตรงปลายหางของกลุ่มดาวหมีเล็ก เส้นทึบรู ปวงกลมที่
กึ่งกลางของรัศมีของแผนที่ดาวเป็ นเส้นศูนย์สูตรฟ้ า ภายในวงกลม
เป็ นซีกฟ้าเหนือ ภายนอกวงกลมเป็ นซีกฟ้าใต้ ใกล้ๆ กับเส้นศูนย์สูตร
ฟ้ามีเส้นประรู ปวงกลมเป็ น เส้นสุ ริยวิถี กลุ่มดาวที่อยู่บนเส้นสุ ริยวิถี
เป็ นกลุ่มดาวจักราศี 12 กลุ่ม แถบสี เทาอ่อนรู ปวงรี บนแผนที่ดาวแสดง
ต าแหน่ ง ของทางช้ า งเผื อ ก และที่ ข อบของแผ่ น แผนที่ เ ป็ นสเกล
“ปฏิทิน” บอก “วันที่” และ “เดือน”

➢

แผ่นขอบฟ้า เป็ นแผ่นเจาะช่อง แสดงอาณาเขตของท้องฟ้า เส้ น

ขอบฟ้ า ทิ ศ เหนื อ (N), ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ (NE), ตะวัน ออก (E),
ตะวันออกเฉี ยงใต้ (SE), ใต้ (S), ตะวันตกเฉี ยงใต้ (SW), ตะวันตก (W),
ตะวันตกเฉี ยงเหนื อ (NW) ตามลาดับ ที่ขอบของแผ่นท้องฟ้ าเป็ นสเกล
นาฬิกา บอกเวลาเป็ น ชัว่ โมง และมีสเกลย่อยขีดละ 10 นาที
วิธีการใช้ งานแผนที่ดาว
ตั้งเวลาที่จะสังเกตการณ์ โดยหมุนเวลา (นาฬิกา) ที่ขอบแผ่นขอบฟ้า ให้ตรงวันเดือนปี (ปฏิทิน) ที่
ขอบแผ่นแผนที่ ตัวอย่างเช่น ต้องการดูดาวในเวลา 05.00 น. ของวันที่ 5 เดือนมกราคม ก็ให้หมุนแผ่นขอบ
ฟ้ามาจนกระทัง่ เวลา 05.00 ตรงกับวันที่ 5 เดือนมกราคม ของแผ่นแผนที่
จับแผนที่ดาวแหงนขึ้น โดยให้ทิศเหนื อและทิศใต้บนแผนที่ดาว ชี้ตรงกับทิศเหนื อและทิศใต้ของ
ภูมิประเทศจริ ง ควรระลึกไว้เสมอว่า การอ่านแผนที่ดาวมิใช่การก้มอ่านหนังสื อ แต่เป็ นการแหงนขึ้นดู เพื่อ
เปรี ยบเทียบท้องฟ้าในแผนที่กบั ท้องฟ้าจริ ง เมื่อเวลาเปลี่ยนไปให้หมุนแผ่นขอบฟ้า (แผ่นบน) ในทิศตาม
เข็มนาฬิกา ไปยังเวลาปัจจุบนั จะเห็นได้วา่ กลุ่มดาวทางทิศตะวันออกของแผนที่ จะเคลื่อนที่ห่างจากขอบฟ้า
(E) มากขึ้น ในขณะที่กลุ่มดาวในทิศตะวันตก จะเคลื่อนที่เข้าหาขอบฟ้า (W) เสมือนการเคลื่อนที่ ขึ้น - ตก
ของดาวบนท้องฟ้าจริ ง
จะสัง เกตเห็ นว่า ไม่ ว่า จะหมุนแผ่นขอบฟ้ าไปอย่างไรก็ตาม เส้นศูนย์สู ตรฟ้ าจะอยู่ตรงแนวทิศ
ตะวันออก (E)และตะวันตก (W) เสมอ เพราะนัน่ คือเส้นแบ่งซีกท้องฟ้า และเส้นสุ ริยวิถีตรงกลุ่มดาวคนคู่ จะ
อยู่ค่อนไปทางเหนื อ(โซลสติสฤดูร้อน) และเส้นสุ ริยวิถีตรงกลุ่มดาวคนยิงธนู จะอยู่ค่อนไปทางใต้ (โซลส์
ติ ซฤดู หนาว) วงกลมทั้งสองเอี ยงตัดกันเป็ นมุม 23.5° เนื่ องเพราะแกนของโลกเอียงขณะโคจรรอบดวง
อาทิตย์
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.พัฒนา, 2556

ความรู้ เรื่ องเทคโนโลยีอวกาศ

1.
2.
3.
4.

1.
1.1

กาลิเลโอ เป็ นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่สร้างกล้องโทรทรรศน์เพื่อสังเกตวัตถุทอ้ งฟ้า และพบว่า
บนดวงจันทร์มีภูเขา หุบเขา และได้เขียนแผนที่ของพื้นผิวดวงจันทร์ตามที่สังเกตเห็น
เห็นจุดดาบนพื้นผิวดวงอาทิตย์
เห็นแถบสี เข็มขัดและดวงจันทร์บริ วารของดาวพฤหัสบดีจานวน 4 ดวง
เห็นดาวฤกษ์จานวนมากในทางช้างเผือก
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รั ชกาลที่ 4 แห่ งราชวงศ์จกั รี ก็ทรงใช้กล้อง
โทรทรรศน์ในการสังเกตการเกิดสุริยปุ ราคาที่ตาบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
กล้องโทรทรรศน์
กล้องโทรทรรศน์ (Telescope) เป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยขยายภาพของวัตถุทอ้ งฟ้ าให้มีรายละเอียดเพิ่ม
มากขึ้น ทาให้มนุษย์สังเกตรายละเอียดของวัตถุทอ้ งฟ้าได้เพิ่มมากขึ้น
กล้องโทรทรรศน์ ในปัจจุบันแบ่ งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ
กล้องโทรทรรศน์ ประเภทหักเหแสง (Refracting Telescope)

ภาพแสดง กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง
กล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสงใช้เลนส์นูน 2 อันคือ เลนส์ใกล้ตาและเลนส์ใกล้วตั ถุ เลนส์ท้ งั สองมี
ความยาวโฟกัสไม่เท่ากัน เลนส์ใกล้ตามีความยาวโฟกัสสั้น ส่ วนเลนส์ใกล้วตั ถุมีความยาวโฟกัสยาว
หลักการของกล้องโทรทรรศน์ แบบหักเหแสง
ภาพที่มองจากกล้องโทรทรรศน์จะมีขนาดใหญ่กว่ามองวัตถุดว้ ยตาเปล่า แสงจากวัตถุซ่ ึ งอยู่ไกล
ส่ องผ่านเลนส์ใกล้วตั ถุ ทาให้เกิดภาพจริ ง หัวกลับ เอาฉากรั บได้ ภาพจริ งนั้นเป็ นวัตถุของเลนส์ใกล้ตา
เลนส์ใกล้ตาจะขยายภาพได้ภาพเสมือนหัวกลับ ซึ่ งไม่สามารถเอาฉากรับได้ แต่ถา้ ต้องการเห็นภาพหัวตั้ง
จะต้องใส่ เลนส์นูนอีกอันหนึ่งหน้าเลนส์ใกล้ตา เพื่อกลับภาพขึ้น

ภาพแสดง หลักการทางานของกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง
กาลังขยายของโทรทรรศน์ คานวณจากอัตราส่ วนระหว่างความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้วตั ถุและ
เลนส์ใกล้ตา (วิธีใช้สาหรับการส่ องดูวตั ถุไกลมากๆ เท่านั้น ถ้าส่ องดูวตั ถุอยูใ่ กล้จะหาด้วยวิธีน้ ีไม่ได้)
กาลังขยายของกล้อง

=

ความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้วตั ถุ (𝒇𝐨 )
ความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้ตา (𝒇𝐞 )

ความยาวของกล้อง(L) = f0 + fe
ตัวอย่ าง กล้องโทรทรรศน์อนั หนึ่งประกอบด้วยเลนส์ใกล้ตาซึ่งมีความยาวโฟกัส 8 เซนติเมตร และเลนส์
ใกล้วตั ถุซ่ ึงมีความยาวโฟกัส 64 เซนติเมตร กล้องอันนี้มีกาลังขยายกี่เท่าและมีความยาวเท่าไร
กาลังขยายของกล้อง

=

𝑓o
𝑓e
64

=
= 8 เท่า
8
ความยาวของกล้อง (L) = f0 + fe
= 64 + 8 = 72 เซนติเมตร
กล้องอันนี้มีกาลังขยาย 8 เท่า และมีความยาวของกล้อง 72 เซนติเมตร
1.2 กล้องโทรทรรศน์ ประเภทสะท้อนแสง (Reflecting telescope)

ภาพแสดง กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง

ส่ วนประกอบที่สาคัญของกล้องโทรทรรศน์ ประเภทสะท้อนแสงมี 3 ส่ วน คือ
1. กระจกเงาเว้า ทาหน้าที่รับแสงจากวัตถุ ทาให้เกิดภาพหน้ากระจกเงาเว้า
2. กระจกเงาระนาบ จะช่วยรับภาพนั้น และส่ งภาพนั้นไปยังเลนส์ใกล้ตาซึ่งทาด้วยเลนส์นูน
3. เลนส์ ใกล้ตา ซึ่งเป็ นเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสสั้น จะทาหน้าที่ขยายภาพ
กล้องโทรทรรศน์ประเภทนี้ ถ้าทาให้กระจกเว้ามีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวมากๆ จะสามารถศึกษา
วัตถุที่อยูไ่ กลจากโลกมากๆ ได้ดีกว่ากล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสง ซึ่งอาจมีเลนส์ใกล้ตาอยูข่ า้ งกล้อง
หรื อด้านหลังกล้องก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั การจัดทางเดินแสง
กล้องโทรทรรศน์ประเภทสะท้อนแสงมีประสิ ทธิภาพในการส่ องดูวตั ถุได้ดีกว่าประเภทหักเหแสง
ทั้งนี้ เนื่ องจากมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่า รับแสงได้มากกว่า แต่มกั จะมีน้ าหนักมาก การควบคุมการ
หมุนกล้องติดตามตาแหน่งดาวทาได้ลาบาก และกล้องประเภทนี้ จะสร้างโดมเป็ นอาคารใหญ่คลุมไว้ ซึ่ งมี
ราคาแพงในการจัดสร้าง
อย่างไรก็ดีกล้องโทรทรรศน์ ช นิ ดแสงทั้งสองประเภทก็ ยงั มี ข ้อจากัดในการตรวจจับ วัตถุ ที่ อ ยู่
ห่ างไกลในอวกาศ เนื่ องจากสามารถใช้ได้เฉพาะกับคลื่นแสงที่ตาเรามองเห็นได้เท่านั้น นักดาราศาสตร์
พบว่าวัตถุทอ้ งฟ้ าหลายชนิ ดสามารถให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าช่วงคลื่นอื่นๆ ที่ตามองไม่เห็นได้ด้วย เช่น
คลื่นวิทยุซ่ ึงสามารถจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในขนาดความยาวคลื่นวิทยุจากวัตถุทอ้ งฟ้าบางชนิดได้
2. กล้ องโทรทรรศน์ วิทยุ (Radio telescope)

ภาพแสดง กล้องโทรทรรศน์วิทยุ
กล้องโทรทรรศน์วิทยุเป็ นกล้องโทรทรรศน์ที่สามารถจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในขนาดความยาว
คลื่นวิทยุจากวัตถุบางชนิ ดในท้องฟ้าได้ เป็ นกล้องโทรทรรศน์ที่มีประสิ ทธิภาพสู งกว่ากล้องโทรทรรศน์
แสงทั้ง 2 ประเภท มีหลักการทางานดังนี้
ส่ วนประกอบของกล้ องโทรทรรศน์ วิทยุ มี 3 ส่ วน คือ

1. ส่ วนรับสั ญญาณ เป็ นเสาอากาศที่มีรูปร่ างลักษณะต่างๆ แต่ที่นิยมใช้กนั มาก คือ แบบจานก้นลึกเหมือน
กระจกเว้า ทาหน้าที่รับและรวมสัญญาณอยูท่ ี่จุดโฟกัสของจาน
2. ส่ วนขยายสัญญาณ ทาหน้าที่ขยายสัญญาณที่ส่งมาจากส่วนรับสัญญาณ
3. ส่ วนบันทึกสั ญญาณ ทาหน้าที่แปลสัญญาณที่ถูกขยายให้ออกมาเป็ นกราฟหรื อรหัสบนแผ่นกระดาษหรื อ
จอรับภาพหรื อเป็ นเสี ยง
ความแตกต่ างของกล้ องโทรทรรศน์ ชนิดแสงและกล้ องโทรทรรศน์ วิทยุ
กล้องโทรทรรศน์ชนิดแสง
กล้องโทรทรรศน์วิทยุ
- ใช้เ ลนส์ ห รื อ กระจกเว้า รั บ แสง
- ใช้เสาอากาศเป็ นโลหะ ส่ วนมากเป็ น
จากดวงดาวในท้องฟ้า
รู ปจานเว้าก้นลึกขนาดใหญ่
- รับคลื่นแสงซึ่งมีความยาวคลื่น
- รับคลื่นวิทยุจากวัตถุทอ้ งฟ้า
สั้นกว่าคลื่นวิทยุ
- สามารถส่องทะลุเมฆได้
- ไม่สามารถส่องทะลุเมฆได้
- มีขนาดใหญ่
- มีขนาดเล็กกว่า
- ศึกษาวัตถุทอ้ งฟ้าได้ไกลกว่ามาก
- ศึกษาวัตถุทอ้ งฟ้าที่อยูไ่ กลๆไม่ได้
- ข้อมูลที่ได้ คือ กราฟและตัวเลข
- ข้อมูลที่ได้ คือ ภาพดาว
- ผู ้ใ ช่ ต้ อ งมี ค วามช านาญทางด้ า น
- ผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องมีความชานาญ อิเล็กทรอนิกส์
ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มากนัก
3. กล้องโทรทรรศน์ อวกาศ

ภาพแสดง กล้องโทรทรรศน์อวกาศ
เป็ นกล้องที่อยู่บนอวกาศ เพื่อการดูดาวที่ละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้นเลยพาออกไปอยู่บนอวกาศ ซึ่ง
เป็ นการข้ามข้อจากัดของกล้องดูดาวที่อยู่บนโลกที่อาจจะทาให้แสงที่มาจากนอกโลกถูกรบกวน ความยาว
คลื่นบางส่ วนอาจจะไม่สามารถทะลุผ่านชั้นบรรยากาศโลกได้ เช่นรังสี เอ็กซ์ และรังสี แกมมา เช่น กล้อง
โทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล และกล้องโทรทรรศน์อวกาศจันทรา

❖ ดาวเทียม
ดาวเทียม (Satellite) คือ สิ่ งประดิษฐ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้น ที่สามารถโคจรรอบโลก โดยอาศัยแรง
ดึงดูดของโลก ส่งผลให้สามารถโคจรรอบโลกได้ในลักษณะเดียวกันกับที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก และ
โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ วัตถุประสงค์ของสิ่ งประดิษฐ์น้ ี เพื่อใช้ ทางการทหาร การสื่ อสาร การรายงาน
สภาพอากาศ การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์เช่นการสารวจทางธรณีวิทยาสังเกตการณ์สภาพของอวกาศ โลก ดวง
อาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวอื่นๆ รวมถึงการสังเกตวัตถุ และดวงดาว ดาราจักร ต่างๆ

ภาพแสดง ดาวเทียม
❖ วงโคจรดาวเทียม (Satellite Orbit) เมื่อแบ่งตามระยะความสูง (Altitude) จากพื้นโลกแบ่งเป็ น 3
ระยะคือ
1. วงโคจรต่าของโลก (Low Earth Orbit "LEO")
คือระยะสู งจากพื้นโลกไม่เกิน 2,000 กม. ใช้ในการสังเกตการณ์ สารวจสภาวะแวดล้อม, ถ่ายภาพ
ไม่สามารถใช้งานครอบคลุมบริ เวณใดบริ เวณหนึ่งได้ตลอดเวลา เพราะมีความเร็ วในการเคลื่อนที่สูง แต่จะ
สามารถบันทึกภาพคลุมพื้นที่ตามเส้นทางวงโคจรที่ผา่ นไป ตามที่สถานีภาคพื้นดินจะกาหนดเส้นทางโคจร
อยูใ่ นแนวขั้วโลก (Polar Orbit) ดาวเทียมวงโคจรระยะต่าขนาดใหญ่บางดวงสามารถมองเห็นได้ดว้ ยตา
เปล่าในเวลาค่า หรื อก่อนสว่าง เพราะดาวเทียมจะสว่างเป็ นจุดเล็ก ๆ เคลื่อนที่ผา่ นในแนวนอนอย่างรวดเร็ ว
2. วงโคจรระยะปานกลาง (Medium Earth Orbit "MEO")
อยูท่ ี่ระยะความสู งตั้งแต่ 10,000 กม. ขึ้นไป ส่ วนใหญ่ใช้ในด้านอุตุนิยมวิทยา และสามารถใช้ในการ
ติดต่อสื่ อสารเฉพาะพื้นที่ได้ แต่หากจะติดต่อให้ครอบคลุมทัว่ โลกจะต้องใช้ดาวเทียมหลายดวงในการ
ส่งผ่าน
3. วงโคจรประจาที่ (Geosynchonus Earth Orbit "GEO")
เป็ นดาวเทียมเพื่อการสื่ อสารเป็ นส่ วนใหญ่ อยูส่ ู งจากพื้นโลก 35,786 กม. เส้นทางโคจรอยูใ่ นแนว
เส้นศูนย์สูตร (Equatorial Orbit) ดาวเทียมจะหมุนรอบโลกด้วยความเร็ วเชิงมุมเท่ากับโลกหมุนรอบตัวเอง
ทาให้ดูเหมือนลอยนิ่งอยูเ่ หนื อ จุดจุดหนึ่งบนโลกตลอดเวลา (เรี ยกทัว่ ๆ ไปว่า "ดาวเทียมค้างฟ้า")

ภาพแสดง วงโคจรดาวเทียม
❖ สถานีอวกาศ (Space Station)

สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station) หรื อ ISS เป็ นห้องปฏิบตั ิการลอยฟ้ าซึ่ ง
โคจรรอบโลกที่ระยะสู ง 410 กิโลเมตร เคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ ว 27,744 กิโลเมตร/ชัว่ โมง โคจรรอบโลก 1
รอบใช้เวลา 92 นาที สร้างขึ้นด้วยความร่ วมมือจาก 16 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา รัสเซีย ญี่ปุ่น แคนาดา
ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี เดนมาร์ ก สวีเดน เบลเยียม เนเธอร์ แลน์ สเปน อังกฤษ สวิสเซอร์ แลนด์ นอร์ เวย์
และบราซิล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการค้นคว้าและทดลองทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาได้แก่ ดารา
ศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา วัสดุศาสตร์ ชีววิทยา เคมี และฟิ สิ กส์ เนื่องจากสถานีอวกาศอยู่ในสภาพไร้แรงโน้ม
ถ่วง นักวิทยาศาสตร์ จึงสามารถทาการทดลองหรื อประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่ งไม่สามารถกระทาบน
พื้นผิวโลกได้ ดังนั้นสถานีอวกาศนานาชาติจึงมีความสาคัญต่ออนาคตของมนุษยชาติเป็ นอย่างมาก

