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*ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาดาราศาสตร์, ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.

นพินธ ์ ทรายเพชร *(ตอนที ่2)

ขอ้แนะนำสำหรบัครผููส้อนดาราศาสตรแ์ละอวกาศ

เม่ือเดือนมีนาคม - เมษายน  2546 สสวท. ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้
จัดอบรมครู  สาระ  ดาราศาสตร์และอวกาศ  สำหรับครูโรงเรียนแกนนำของ  สสวท. และโรงเรียนแกนนำ
ของมหาวิทยาลัย  ท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ปรากฏว่ามีครูจำนวนไม่น้อยท่ีไม่มีพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะดาราศาสตร์ ทำให้ขาดความม่ันใจท่ีจะสอนเร่ืองดวงดาว  ผู้เขียนจึงขอเสนอหลัก
ปฏบิตัเิพ่ือเปน็หนทางนำไปสูค่วามเขา้ใจและมัน่ใจเกีย่วกบัดาราศาสตร์

หลกัปฏบิตัข้ิอที่ 1. คือ ดูดาวใหเ้ปน็
หลกัปฏบิตัข้ิอที่ 2. คือ เฝา้สังเกตปรากฏการณท์างดาราศาสตร์
หลกัปฏบิตัข้ิอที่ 3. คือ ตดิตามเหตกุารณท์ีม่นุษยส่์งดาวเทยีมและยานอวกาศออกไป

นอกโลกเพื่อการสำรวจทางดาราศาสตร์
หลกัปฏบิตัข้ิอที่ 4. คือ อ่านหนงัสอืดาราศาสตรแ์ละอวกาศเสมอ

จะเหน็ได้ว่าหลักปฏิบัติแต่ละข้อล้วนมีความสำคัญ แต่ท่ีสำคัญมาก ๆ  คือ การดูดาวใหเ้ป็น เม่ือดู
เปน็แลว้เราจะเกดิความมัน่ใจขึน้มาอย่างไมต้่องสงสยั  จึงขอแนะนำวธีิดูดาวใหเ้ปน็ดังตอ่ไปนี้

1. เตรยีมพรอ้มทีจ่ะดดูาว
การเตรยีมพรอ้มคือตอ้งมท้ีองฟา้จำลอง 2 มิติ หรอืแผนทีด่าวแบบหมนุอยู่ในมอื เราสามารถหา

แผนที่ดาวแบบหมุนที่เหมาะสำหรับประเทศไทยได้จากร้านจำหน่ายสินค้าขององค์การค้าของคุรุสภา
ทำความเขา้ใจเกีย่วกับการใชแ้ผนทีด่าวซึง่ไมเ่หมือนแผนทีโ่ลก  แผนทีด่าวอยู่บนกระดาษทีเ่ป็น  2  มิติ
แตด่าวบนฟา้อยู่ในลกัษณะเปน็  3  มิต ิกล่าวคอืดาวอยูบ่นฟา้ทีมี่ความสงู  จุดสูงสดุของฟา้เรยีกวา่
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จุดเหนือศีรษะ และระดับต่ำสุดของฟ้าคือ ขอบฟ้า ซึ่งจะอยู่ติดพื้นดินหรือพื้นน้ำ ที่ขอบฟ้าจะมี
เครือ่งหมายบอกทศิตา่ง ๆ  โดยเฉพาะ ทศิสำคญัทัง้  4 ทศิ  คือ ใต,้ ตะวนัออก, ตะวนัตก และเหนอื
ดังน้ันเม่ือเรายืนหมุนตัวไปโดยรอบเราจงึมองไปในทิศต่าง ๆ  ได้รอบทุกทิศ  หากเรายืนหันหน้าไปทางทิศ
เหนือ แขนขวาจะชีไ้ปยงัขอบฟ้าทิศตะวนัออก แขนซา้ยจะชีไ้ปยงัขอบฟ้าตะวนัตก  ท้องฟ้าท่ีอยู่ตรงหนา้
ของเรา  เรียกว่าท้องฟ้าทางทิศเหนือ จะเป็นท้องฟ้าที่แบ่งโดยเส้นโค้งที่ตั้งฉากกับขอบฟ้าตรงจุด
ทิศตะวันออกขึ้นไปเหนือศีรษะและลงไปตั้งฉากกับขอบฟ้าตรงจุดทิศตะวันตก  ในทางปฏิบัติหากผู้ดู
หันหน้าไปทางทิศเหนือจะสามารถดูดาวบนท้องฟ้าทางทิศเหนือได้ทั้งหมด  โดยหันศีรษะไปทางขวา
เพ่ือดูดาวทางตะวันออก  หันศีรษะไปทางซา้ยเพ่ือดูดาวทางตะวันตก  และเงยหน้าข้ึนเพ่ือดูดาวท่ีอยู่เหนือ
ศีรษะและดาวทีอ่ยู่ทางทศิเหนอื ถ้าจะสรา้งทอ้งฟา้ทางทศิเหนอืใหเ้ปน็รปู  3  มิต ิ จะตอ้งแบง่รปูครึง่
ทรงกลมออกเป ็น 2 ส่วนตามเส ้นต ั ้งฉากก ับขอบฟ้าตรงจ ุดท ิศตะว ันออกและตะว ันตก
ซึ่งจะผ่านจุดเหนือศีรษะ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นท้องฟ้าทางทิศใต้  ซึ่งมีขอบฟ้าตะวันตกอยู่ขวามือและ
ขอบฟ้าตะวันออกอยู่ซ้ายมือ  ผู้ดูดาวไม่ว่าจะดูดาวทางทิศเหนือหรือดูดาวทางทิศใต้จะต้องยืนอยู่ ณ
จุดเดียวกัน  น่ันคือยืนอยู่ใต้จุดเหนือศีรษะ

ผู้เขียนพยายามอธิบายท้องฟ้ามายืดยาวเพราะเคยมผู้ีท่ีเห็นแผนทีด่าวแบบนีแ้ล้วถามว่า  ผู้ดูดาว
ยืนอยู่ท่ีไหน  คำตอบคือ จะต้องให้จุดเหนือศีรษะในแผนทีด่าวอยู่เหนือศีรษะของผูดู้ เม่ือทำเช่นน้ันจะ
ปรากฏว่าขอบฟ้าในแผนท่ีลอยอยู่บนฟ้าแทนท่ีจะอยู่ท่ีขอบฟ้าหรือระดับพ้ืนดิน นอกจากน้ันยังเม่ือยมือด้วย
ดังนั้นเมื่อจะดูดาวทางทิศเหนือจึงยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ แล้วตั้งแผนที่ด้านทิศเหนือไว้ตรงหน้า
โดยให้ทิศเหนือในแผนท่ีอยู่ตรงหน้าพอดี
ขอบฟ้าทิศตะวันตกก็จะอยู่ซ้ายมือ
และขอบฟ้าตะวันออกจะอยู่ขวามือ
แล้วระลึกอยู่เสมอว่าตำแหน่ง
ดาวในแผนทีอ่ยู่สูงเป็นมุมเงย
ต่าง ๆ  กัน ดาวดวงใดท่ีอยู่ตรง
จุดเหนือศีรษะในแผนที่ ก็จะ
อยู่เหนือศีรษะของผู้ดูขณะน้ัน
วิธ ีจ ับแผนที ่ดาวแบบนี ้จะ
สบายเพราะไม่เม่ือยมือ

ท้องฟ้าทางทศิเหนอื
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     เม่ือจะดดูาวทางทศิใตก็้หมนุกลับ
หันหลังทั ้งผู ้ดูและแผนที่ ทิศใต้
ในแผนท่ีจะอยู่ล่างสุดตรงหน้าของ
ผู้ดู ขวามือเป็นทิศตะวันตก  ซ้าย
มือเป็นทิศตะวันออก
          ผูดู้ดาวบางคนอาจสงสยั
ว่า ผู้ดูดาวดูจากจุดใดบนโลก
เราจะตอบคำถามได้โดยการ
หาดาวเหนือในแผนที่ให้พบ
ก่อน แล้วดูว่าดาวเหนืออยู่
ห่างจากจุดทิศเหนือ หรืออยู่
สูงจากจุดทิศเหนือเป็นมุมเงย

เท่าใด  มุมเงยของดาวเหนือจะตรงกับละติจูดของผู้ดูดาว แผนท่ีดาวของ สสวท. ท่ีองค์การค้าของคุรุสภา
พิมพ์จำหน่ายใช้ได้ในประเทศไทยและประเทศอื่นที่มีละติจูดประมาณ 15 องศาเหนือ นั่นคือตรงกับ
กลาง ๆ ประเทศไทย หากเป็นภาคเหนือต้องให้ดาวเหนือสูงกว่านี้ ในขณะที่ทางภาคใต้ดาวเหนือจะ
อยู่ต่ำกว่าในแผนที่

2. ทำความเขา้ใจเกีย่วกบัการขึน้ - ตกของดวงดาว
การข้ึนหมายถึงการอยู่ท่ีขอบฟ้าตะวันออก ซ่ึงรวมถึงขอบฟ้าตะวันออกเฉียงไปทางเหนือ และตะวัน

ออกเฉียงเหนือไปทางใต้ การตกหมายถึงการอยู ่ที ่ขอบฟ้าตะวันตกซึ่งรวมถึงขอบฟ้าตะวันตก
เฉียงไปทางเหนอื และตะวนัตกเฉียงไปทางใต ้เวลาข้ึน เวลาตก ของดาวจงึเป็นเวลาท่ีดาวอยู่ ณ ขอบฟ้า

สาเหตุของการข้ึน-ตกของดวงดาว  เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก  เป็นสาเหตุเดียวกันกับท่ี
ทำให้ดวงอาทิตย์ข้ึน-ตกในแต่ละวัน ในตอนเช้าจะเห็นดวงอาทิตย์อยู่ทางฟากฟ้าตะวันออก  พอใกล้เท่ียง
ดวงอาทติย์จะอยู่สูงข้ึน แล้วจึงค่อย ๆ  คล้อยต่ำลงไปอยูฟ่ากฟ้าตะวันตกในตอนเยน็ ในทำนองเดยีวกัน
ถ้าสังเกตดาวที่เห็นทางทิศตะวันออกในเวลาหัวค่ำ จะเห็นดาวดวงนั้นขึ้นไปสูงสุดเมื่อเวลาเที่ยงคืน
และตกลับขอบฟ้าตะวันตกในเวลารุง่เช้า  การเคล่ือนท่ีของดวงอาทติย์และ ดวงดาวในลกัษณะน้ีเรียกว่า
การเคล่ือนท่ีปรากฏ เพราะดวงอาทิตย์และดวงดาวไม่ได้เคล่ือนจริง ๆ  แต่ท่ีเคล่ือนคือตัวเรา ซ่ึงเคล่ือนไป
พร้อมกับโลกในลักษณะท่ีหมุนรอบตัวเอง ปรากฏการณ์ข้ึน-ตกของดวงดาวคลา้ย ๆ  กับการมองดูต้นไม้

ท้องฟ้าทางทศิเหนอื
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ขณะน่ังอยู่บนรถไฟท่ีกำลังเคล่ือนท่ี จะเห็นว่าต้นไม้เคล่ือนไปตรงข้ามกับการเคล่ือนท่ีของรถไฟ  ดังน้ันจึง
เรียกการเหน็ตน้ไมเ้คล่ือนทีว่่า การเคลือ่นทีป่รากฏ ถ้าเรามองดส่ิูงใกลต้วัเรา เช่น เก้าอ้ีรถไฟจะบอก
ไม่ได้ว่าเรากำลังเคล่ือนท่ี  เราต้องมองออกไปนอกตัวรถไฟเห็นต้นไม้ จึงจะบอกได้ว่ารถไฟเคล่ือนท่ีหรือไม่

3. ทำความเขา้ใจกบัเสน้ทางขึน้ - ตกของดวงดาวในประเทศไทย

เส้นทางข้ึน-ตกของดาวทุกดวง จึงเอียง
เหมือนกันท้ังหมด  แต่จะอยู่บนฟ้าเป็น
เวลานานตา่งกนั ดาวทีข้ึ่นเฉียงไปทาง
เหนอืจะอยูบ่นฟา้นานกวา่ 12 ช่ัวโมง
ส่วนดาวท่ีข้ึนเฉียงไปทางใต้จะอยู่บนฟ้า
ส้ันกวา่ 12 ช่ัวโมง

เส้นทางขึน้ - ตกของดวงดาวในประเทศไทย
1. ดาวท่ีข้ึนตรงจดุทิศตะวนัออกจะผา่นจุดสูงสุดตรงงจดุท่ีอยู่ห่างไปทางใตข้องจุดเหนือ
   ศีรษะเป็นมุมเท่ากับละติจูดของผู้สังเกต แล้วตกตรงจดุทิศตะวันตกพอดี  โดยอยู่บนฟ้า
   นาน 12 ช่ัวโมง
2. ดาวทีข้ึ่นเฉียงไปทางใต ้จะอยูบ่นฟา้ส้ันกวา่ 12  ช่ัวโมง
3. ดาวทีข้ึ่นเฉียงไปทางเหนอื จะอยูบ่นฟา้นานกวา่  12  ช่ัวโมง

เส้นทางทีด่วงดาวขึน้-ตกในแตล่ะคืนจะไมตั่ดกันแต่จะขนานกนั แท้ท่ีจริงเส้นทางเหลา่น้ีเป็นส่วน
หนึง่ของวงกลมหลายวงทีมี่จุดศูนย์กลางรว่มกนัอยู่ ณ จุดข้ัวฟา้เหนอื ซ่ึงมดีาวเหนอือยู่ใกล ้ๆ และมี
รัศมีเท่ากับระยะจากข้ัวฟ้าเหนือไปยังดาวดวงน้ัน ๆ  เช่น ดาวมินตากะ อยู่ห่างข้ัวฟ้าเหนือ 90° เส้นทางข้ึน-
ตกของดาวมินตากะจึงผ่านจุดทิศตะวันออก จุดทิศตะวันตก และจุดสูงสุดท่ีเส้นทางข้ึน-ตกผ่านคือจุดท่ี
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เส้นทางข้ึน-ตกของดาวจะเอียงจากแนวต้ังฉากกับขอบฟ้าเป็นมุมเท่ากับละติจูดของผู้สังเกต ถ้าอยู่
ในซกีโลกเหนอืจะเอยีงไปทางใต ้ ถ้าอยู่ในซกีโลกใตจ้ะเอยีงไปทางเหนอื ในกรณขีองกลางประเทศไทย
ทีล่ะตจิดู 15° เหนอื เส้นทางขึน้-ตกของดาวจะเอยีงไปทางใตเ้ปน็มุม 15°

4. ทำความเขา้ใจเกีย่วกบัการเหน็ดาวตา่งเวลากนัในแตล่ะคนื
   การทีด่าวแตล่ะเดอืนแตล่ะฤดเูหน็ไมต่รงเวลาเดมิ  เพราะการเคลือ่นทีข่องโลก ซึง่เรยีกวา่

โลกเคลือ่นรอบดวงอาทติย์รอบละ 1 ปี

  ถ้าเราดูท้องฟ้าเมื่อเวลาเที่ยงคืนของกลางเดือนมกราคม เราจะเห็นดาวสว่างบนฟ้ามากมาย
โดยเฉพาะดา้นตะวนัตกเฉยีงเหนอื ดาวเหลา่น้ีคือ ดาวคาโนปสั  (อยู่ใตสุ้ดและเปน็ดาวฤกษส์วา่งเปน็ที่
2 ในเวลากลางคนื) ดาวซรีอัีส (ดาวฤกษส์วา่งทีสุ่ด เวลากลางคนื) ดาวบเีทลจสุ (ดาวฤกษสี์แดงตรงขา
หนา้ซา้ยของเตา่ในกลุม่ดาวเตา่) และดาวคาเพลลา (ดาวฤกษส์วา่งทีสุ่ดในกลุม่ดาวสารถ)ี

แต่ถ้าเราดูท้องฟ้าเม่ือเวลาเท่ียงคืน  ในอีก 6 เดือนต่อมา คือกลางเดือนกรกฎาคม  เราจะเห็นดาว
แตกตา่งไปจากดาวบนฟา้ข้างตน้  ท้ังน้ีเพราะเรากำลงัมองไปในอวกาศในทศิทางทีอ่ยู่ตรงกนัข้าม

ลองพิจารณาดูรูปโลก  4  ตำแหน่ง  โดยดูจากด้านบนเหนือระนาบทางโคจรของโลกรอบดวงอาทติย์
เราจึงเห็นโลกเป็นรูปวงกลม  มีข้ัวโลกเหนืออยู่ภายในวงกลมซ่ึงแทนด้วย  ในเดือนมิถุนายน ข้ัวโลกเหนือ
เบนเขา้หาดวงอาทติย์  ข้ัวโลกเหนอือยู่ในเขตเวลากลางวนั  ในเดอืนธันวาคมขัว้โลกเหนอืเบนออกจาก
ดวงอาทิตย์ ขั้วโลกเหนือจึงอยู่ในเขตเวลากลางคืน ส่วนเดือนมีนาคมและกันยายนโลกหันข้าง
เข้าหาดวงอาทิตย์ ขั้วโลกเหนือจึงอยู่บนเส้นแบ่งกลางวันกลางคืนพอดี  โปรดสังเกตว่าขั้วโลกเหนือ
ไม่อยู่ที่จุดศูนย์กลางของวงกลม แต่อยู่ไปทางด้านเดียวกันของจุดศูนย์กลางของวงกลมทุกตำแหน่ง
ของโลก

อยู่ทางทิศใต้ของจุดเหนือศีรษะเป็นมุม 15° เส้นทางน้ีจะเป็นคร่ึงหน่ึงของวงกลมรัศมี 90° พอดี  ดังน้ันดาว
มินตากะจึงอยู่บนฟ้านานคร่ึงหน่ึงของ 1 วัน หรือ 12 ช่ัวโมง เส้นทางข้ึน-ตกของดาวท่ีผ่านจุดทิศตะวันออก
และจุดทิศตะวันตกน้ีมีช่ือว่าเส้นศูนย์สูตรฟ้าด้วย
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รูปน้ีแสดงโลก  4  ตำแหน่งรอบดวงอาทติย์  ผู้สังเกต ส. บนโลกแตล่ะตำแหนง่เป็นเวลาประมาณ
เที่ยงคืน เป็นการมองดูเหนือระนาบทางโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์  ในวันที่ 21  มิถุนายน
ขั้วโลกเหนือเบนเข้าหาดวงอาทิตย์ ทำให้เส้นแบ่งกลางวันกลางคืนผ่านเลยขั้วโลกเหนือแต่จะผ่าน
ไม่ถึงขั ้วโลกใต้  กลางวันจึงยาวกว่ากลางคืนสำหรับซีกโลกเหนือ  ในวันที ่  22  ธันวาคม
ขั้วโลกเหนือเบนออกจากดวงอาทิตย์  เส้นแบ่งกลางวันกลางคืนผ่านไม่ถึงขั ้วโลกเหนือ ทำให้
กลางวนัส้ันกวา่กลางคนื  ในวนัที ่21  มีนาคม และ 23  กันยายน เส้นแบง่กลางวนักลางคนืผา่นทัง้
ขั ้วโลกเหนือและขั ้วโลกใต้พอดี  ทำให้กลางวันเท่ากับกลางคืน  โลกเคลื ่อนรอบดวงอาทิตย์
จากตะวันตกไปตะวันออก  ในขณะเดียวกันโลกก็หมุนรอบตัวเองจากตะวันตกไปตะวันออกด้วย
สมมุตมีิดาว 4 ดวง อยู่บนทรงกลมฟา้  เราจะเหน็ดาว  ณ  ตำแหนง่ตา่ง ๆ  ดังนี้

1

2

4

3

23 ก.ย.

ดวงอาทิตย์

ส

สส

ส

21 ม.ิย.

21 ม.ีค.

22 ธ.ค.
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จากตารางเราจะเห็นว่า ในแต่ละเดือนจะเห็นดาวบนฟ้าต่างเวลากัน เช่น ดาวท่ีเรามองเห็นเวลาหัวค่ำ
ของเดือนธันวาคมจะเหมือนกับดาวท่ีเรามองเห็นเวลาจวนสว่างของเดือนมิถุนายน  หรือดาวท่ีเรามองเห็น
เวลาหัวค่ำของเดือนมีนาคม จะเหมอืนกับดาวทีเ่รามองเหน็เวลาจวนสวา่งของเดือนกันยายน

เราใช้ดวงอาทิตย์เป็นเคร่ืองบอกเวลาบนโลก  เม่ือเห็นแสงรุ่งอรุณทางตะวันออกจะบอกให้ทราบว่า
เป็นเวลาจวนสวา่ง  ส่วนเวลาหวัค่ำก็คือขณะทีด่วงอาทติย์ลับขอบฟา้ด้านตะวนัตกไดไ้ม่นานโดยมแีสง
พลบค่ำอยู่ด้านน้ัน  และโลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก  ดังน้ันดาวดวงท่ี 1  ซ่ึงอยู่
ทางทศิตะวนัออกในเวลาหวัค่ำของเดือนมิถุนายน  จึงเหน็อยู่คนละทศิในเวลาเดยีวกนัของเดอืนอ่ืน ๆ
ท้ังน้ีเพราะเรากำหนดทศิบนโลกจากการหมนุรอบตัวของโลกท่ีว่าหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก

ตำแหนง่ทีเ่หน็ดาวแตล่ะดวง
ทางทศิตะวนัตก         ทางทศิตะวนัตก         ทางทศิตะวนัตกวนัที่

หัวคำ่ 2 3 4
21  มีนาคม เทีย่งคนื 3 4 1

จวนสว่าง 4 1 2

ตำแหนง่ทีเ่หน็ดาวแตล่ะดวง
ทางทศิตะวนัตก         ทางทศิตะวนัตก         ทางทศิตะวนัตกวนัที่

หัวคำ่ 3 4 1
21  มิถุนายน เทีย่งคนื 4 1 2

จวนสว่าง 1 2 3
หัวคำ่ 4 1 2

23  กันยายน เทีย่งคนื 1 2 3
จวนสว่าง 2 3 4
หัวคำ่ 1 2 3

22  ธันวาคม เทีย่งคนื 2 3 4
จวนสว่าง 3 4 1

เวลา
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กล่าวโดยสรปุ  เราเหน็ทอ้งฟ้าเปล่ียนไปอยูต่ลอดเวลา  เพราะเหตผุลสำคญั  2 ประการ คือ
1. ดวงดาวเปลีย่นไปทกุช่ัวโมงในแตล่ะวนั  เพราะการหมนุรอบตวัของโลก
2. ดวงดาวทีเ่ห็นแตล่ะคืนไม่ตรงเวลาเดมิแตเ่ปล่ียนไปตามฤดกูาลต่าง ๆ  เพราะโลกโคจร

รอบดวงอาทิตย์  จากตารางการเหน็ดวงดาวเดียวกันข้ึนในแต่ละเดือนจะพบว่า "ดาวข้ึน
เร็วกว่าเดิมคืนละ  4 นาที" ซ่ึงจะดูจากเวลา 1 วันเทียบกับดวงอาทิตย์ (ยาว  24  ช่ัวโมง)
กับ 1 วนัเทยีบกบั ดาวฤกษ ์(ยาว  23  ช่ัวโมง 56 นาท)ี  วา่ตา่งกนัวนัละ 4 นาทก็ีได้

มีส่ิงสำคญัประการหนึง่ทีเ่ราควรจะทราบ  น่ันคือตำแหนง่ทีเ่ราอยูบ่นโลก  โดยทัว่ไปในขณะใด
ขณะหน่ึงเราจะเห็นฟ้าเพียงคร่ึงเดียว  เพราะโลกบังอีกคร่ึงหน่ึงเอาไว้  แต่เราก็สามารถเห็นอีกคร่ึงหน่ึงได้
เมื่อโลกหมุนพาเราไปสู่ฟ้าส่วนนั้น  เราจะพบว่าแต่ละขณะเราจะมีขอบฟ้าและจุดเหนือศีรษะเสมอ
เราจะเหน็ดวงดาวเฉพาะทีอ่ยู่เหนอืขอบฟา้ข้ึนไปเทา่น้ัน  จะไมส่ามารถเหน็ดวงดาวทีอ่ยู่ตำ่กวา่ขอบฟา้
เนื่องจากโลกบัง  นอกจากนี้ตำแหน่งดวงดาวบนฟ้าของคนแถบเส้นศูนย์สูตรจะแตกต่างจากตำแหน่ง
ดาวของคนใกลข้ั้วโลก  พิจารณารปูชุดสุดท้าย  ซ่ึงมี 3 รูป  ได้แก่ รูป (ก)  แสดงผู้สังเกต ส.  อยู่ท่ีข้ัวโลก
เหนอื ขอบฟ้าของ ส1 จะขนานกบัเสน้ผา่นศูนย์สูตรของโลก รปู (ข) แสดงผูสั้งเกต ส2 อยู่ทีล่ะตจิดู
ประมาณ  45 องศาเหนอื และรปู (ค) แสดงผูสั้งเกต ส3 อยู่ทีเ่ส้นศูนย์สูตร

ในรปู (ก) ผูอ้าศัยอยู่ทีข้ั่วโลกเหนอื
จะเห็นดาว เหนืออยู่ตรงศีรษะตลอด
เวลาและจะเห็นดาวเฉพาะท่ีอยู่ ในซีก
ฟ้าด้านเหนือเท่าน้ัน ส่วนดาวทีอ่ยู่ใน
ซกีฟ้าใต ้จะอยูต่ำ่กวา่ขอบฟา้

จุดเหนือศีรษะ

ส1

ขั้วโลกเหนือ

เส้นศูนย์สูตร

ขั้วโลกใต้

ขอบฟ้าของผู้สังเกต ส1

รปู (ก)
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ในรปู (ข) ผูท้ีอ่ยู่ ณ ละตจิดูประมาณ 45
องศาเหนือ  จะมีโอกาสเห็นดาวในซีกฟ้าเหนือท้ังหมด
และเห็นดาวในซีกฟ้าใต้บางส่วน ดาวในซีกฟ้า
ด้านใต้ที ่อยู ่ต ่ำกว่าขอบฟ้าตลอดเวลา คือ
ดาวที ่อยู ่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้า
ไปทางใต้มากกว่า 45 องศา สำหรับ
กลาง ๆ ประเทศไทย ซึง่อยูป่ระมาณ
ละติจูด 15 องศาเหนือ จะเห็นดาวในซีก
ฟ้าเหนือท้ังหมด และเห็นดาวในซีกฟ้า
ใต้ลงไปถึงดาวท่ีอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตร
ฟ ้าไปทางใต ้ถ ึง 75 องศา นั ่นค ือ
เราจะไม ่เห ็นดาวบร ิเวณขั ้วฟ ้าใต ้และ
ขอบเขตทีอ่ยู่ห่างจากขัว้ใตป้ระมาณ 15 องศา ผู้ท่ีอยู่ทางภาคเหนอืจะเหน็ ดาวไดน้้อยกวา่ผู้ท่ีอยู่ภาคใต้
โดยเฉพาะใต้สุดของประเทศไทยอยู่ที่ละติจูดประมาณ 6 องศาเหนือ จึงมี โอกาสเห็นดาวมากกว่า
ส่วนอืน่ของประเทศ  เพราะคนใตสุ้ดจะไมเ่หน็เฉพาะดาวทีอ่ยู่หา่งจากขัว้ฟา้ใตเ้พียง  6 องศา เทา่น้ัน

ในรูป (ค) ผู้สังเกต ส3 อยู่ ณ เส้นศูนย์
สูตรโลกจะเห็นดาวมากท่ีสุด เพราะเห็น
ดาวทั้งหมดในซีกฟ้าเหนือ และดาว
ทั้งหมดในซีกฟ้าใต้ โดยดาวเหนือจะ
อยู่ที่ขอบฟ้าทิศเหนือจึงดูยาก สำหรับ
เส้นทางขึ้น-ตกของดาวทุกดวง จะตั้ง
ฉากกับขอบฟ้าและอยู่บนฟ้าดวงละ 12
ช่ัวโมงเทา่กันหมด   

ขั้วโลกเหนือ

เส้นศูนย์สูตร

ขั้วโลกใต ้

รปู (ค)

จุดเหนือศีรษะ

ส3
ขอบฟ้าของผู้สังเกต ส3

เหนือ
ใต้

จุดเหนือศีรษะ

ส
2

ขอบฟ้าของผู้สังเกต ส
2

ขั้วโลกเหนือ

เส้นศูนย์สูตร

ขั้วโลกใต ้

รูป (ข)

เหนือ

ใต้


