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(ตอนที่ 2)

นิพนธ์ ทรายเพชร *

ข้อแนะนำสำหรับครูผสู้ อนดาราศาสตร์และอวกาศ
เมือ่ เดือนมีนาคม - เมษายน 2546 สสวท. ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้
จัดอบรมครู สาระ ดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับครูโรงเรียนแกนนำของ สสวท. และโรงเรียนแกนนำ
ของมหาวิทยาลัย ทัง้ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปรากฏว่ามีครูจำนวนไม่นอ้ ยทีไ่ ม่มพี น้ื ฐานทาง
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะดาราศาสตร์ ทำให้ขาดความมัน่ ใจทีจ่ ะสอนเรือ่ งดวงดาว ผูเ้ ขียนจึงขอเสนอหลัก
ปฏิบตั เิ พือ่ เป็นหนทางนำไปสูค่ วามเข้าใจและมัน่ ใจเกีย่ วกับดาราศาสตร์
หลักปฏิบตั ขิ อ้ ที่ 1. คือ ดูดาวให้เป็น
หลักปฏิบตั ขิ อ้ ที่ 2. คือ เฝ้าสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
หลักปฏิบตั ขิ อ้ ที่ 3. คือ ติดตามเหตุการณ์ทม่ี นุษย์สง่ ดาวเทียมและยานอวกาศออกไป
นอกโลกเพื่อการสำรวจทางดาราศาสตร์
หลักปฏิบตั ขิ อ้ ที่ 4. คือ อ่านหนังสือดาราศาสตร์และอวกาศเสมอ
จะเห็นได้วา่ หลักปฏิบตั แิ ต่ละข้อล้วนมีความสำคัญ แต่ทส่ี ำคัญมาก ๆ คือ การดูดาวให้เป็น เมือ่ ดู
เป็นแล้วเราจะเกิดความมัน่ ใจขึน้ มาอย่างไม่ตอ้ งสงสัย จึงขอแนะนำวิธดี ดู าวให้เป็นดังต่อไปนี้
1. เตรียมพร้อมทีจ่ ะดูดาว
การเตรียมพร้อมคือต้องมีทอ้ งฟ้าจำลอง 2 มิติ หรือแผนทีด่ าวแบบหมุนอยูใ่ นมือ เราสามารถหา
แผนที่ดาวแบบหมุนที่เหมาะสำหรับประเทศไทยได้จากร้านจำหน่ายสินค้าขององค์การค้าของคุรุสภา
ทำความเข้าใจเกีย่ วกับการใช้แผนทีด่ าวซึง่ ไม่เหมือนแผนทีโ่ ลก แผนทีด่ าวอยูบ่ นกระดาษทีเ่ ป็น 2 มิติ
แต่ดาวบนฟ้าอยูใ่ นลักษณะเป็น 3 มิติ กล่าวคือดาวอยูบ่ นฟ้าทีม่ คี วามสูง จุดสูงสุดของฟ้าเรียกว่า
*ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาดาราศาสตร์, ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
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จุดเหนือศีรษะ และระดับต่ำสุดของฟ้าคือ ขอบฟ้า ซึ่งจะอยู่ติดพื้นดินหรือพื้นน้ำ ที่ขอบฟ้าจะมี
เครือ่ งหมายบอกทิศต่าง ๆ โดยเฉพาะ ทิศสำคัญทัง้ 4 ทิศ คือ ใต้, ตะวันออก, ตะวันตก และเหนือ
ดังนัน้ เมือ่ เรายืนหมุนตัวไปโดยรอบเราจึงมองไปในทิศต่าง ๆ ได้รอบทุกทิศ หากเรายืนหันหน้าไปทางทิศ
เหนือ แขนขวาจะชีไ้ ปยังขอบฟ้าทิศตะวันออก แขนซ้ายจะชีไ้ ปยังขอบฟ้าตะวันตก ท้องฟ้าทีอ่ ยูต่ รงหน้า
ของเรา เรียกว่าท้องฟ้าทางทิศเหนือ จะเป็นท้องฟ้าที่แบ่งโดยเส้นโค้งที่ตั้งฉากกับขอบฟ้าตรงจุด
ทิศตะวันออกขึ้นไปเหนือศีรษะและลงไปตั้งฉากกับขอบฟ้าตรงจุดทิศตะวันตก ในทางปฏิบัติหากผู้ดู
หันหน้าไปทางทิศเหนือจะสามารถดูดาวบนท้องฟ้าทางทิศเหนือได้ทั้งหมด โดยหันศีรษะไปทางขวา
เพือ่ ดูดาวทางตะวันออก หันศีรษะไปทางซ้ายเพือ่ ดูดาวทางตะวันตก และเงยหน้าขึน้ เพือ่ ดูดาวทีอ่ ยูเ่ หนือ
ศีรษะและดาวทีอ่ ยูท่ างทิศเหนือ ถ้าจะสร้างท้องฟ้าทางทิศเหนือให้เป็นรูป 3 มิติ จะต้องแบ่งรูปครึง่
ทรงกลมออกเป็ น 2 ส่ ว นตามเส้ น ตั ้ ง ฉากกั บ ขอบฟ้ า ตรงจุ ด ทิ ศ ตะวั น ออกและตะวั น ตก
ซึ่งจะผ่านจุดเหนือศีรษะ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นท้องฟ้าทางทิศใต้ ซึ่งมีขอบฟ้าตะวันตกอยู่ขวามือและ
ขอบฟ้าตะวันออกอยู่ซ้ายมือ ผู้ดูดาวไม่ว่าจะดูดาวทางทิศเหนือหรือดูดาวทางทิศใต้จะต้องยืนอยู่ ณ
จุดเดียวกัน นัน่ คือยืนอยูใ่ ต้จดุ เหนือศีรษะ
ผูเ้ ขียนพยายามอธิบายท้องฟ้ามายืดยาวเพราะเคยมีผทู้ เ่ี ห็นแผนทีด่ าวแบบนีแ้ ล้วถามว่า ผูด้ ดู าว
ยืนอยูท่ ไ่ี หน คำตอบคือ จะต้องให้จดุ เหนือศีรษะในแผนทีด่ าวอยูเ่ หนือศีรษะของผูด้ ู เมือ่ ทำเช่นนัน้ จะ
ปรากฏว่าขอบฟ้าในแผนทีล่ อยอยูบ่ นฟ้าแทนทีจ่ ะอยูท่ ข่ี อบฟ้าหรือระดับพืน้ ดิน นอกจากนัน้ ยังเมือ่ ยมือด้วย
ดังนั้นเมื่อจะดูดาวทางทิศเหนือจึงยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ แล้วตั้งแผนที่ด้านทิศเหนือไว้ตรงหน้า
โดยให้ทศิ เหนือในแผนทีอ่ ยูต่ รงหน้าพอดี
ขอบฟ้าทิศตะวันตกก็จะอยู่ซ้ายมือ
และขอบฟ้าตะวันออกจะอยูข่ วามือ
แล้วระลึกอยู่เสมอว่าตำแหน่ง
ดาวในแผนทีอ่ ยูส่ งู เป็นมุมเงย
ต่าง ๆ กัน ดาวดวงใดทีอ่ ยูต่ รง
จุดเหนือศีรษะในแผนที่ ก็จะ
อยูเ่ หนือศีรษะของผูด้ ขู ณะนัน้
วิ ธ ี จ ั บ แผนที ่ ด าวแบบนี ้ จ ะ
สบายเพราะไม่เมือ่ ยมือ
ท้องฟ้าทางทิศเหนือ
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เมือ่ จะดูดาวทางทิศใต้กห็ มุนกลับ
หันหลังทั้งผู้ดูและแผนที่ ทิศใต้
ในแผนทีจ่ ะอยูล่ า่ งสุดตรงหน้าของ
ผูด้ ู ขวามือเป็นทิศตะวันตก ซ้าย
มือเป็นทิศตะวันออก
ผูด้ ดู าวบางคนอาจสงสัย
ว่า ผูด้ ดู าวดูจากจุดใดบนโลก
เราจะตอบคำถามได้โดยการ
หาดาวเหนือในแผนที่ให้พบ
ก่อน แล้วดูว่าดาวเหนืออยู่
ห่างจากจุดทิศเหนือ หรืออยู่
สูงจากจุดทิศเหนือเป็นมุมเงย
ท้องฟ้าทางทิศเหนือ
เท่าใด มุมเงยของดาวเหนือจะตรงกับละติจดู ของผูด้ ดู าว แผนทีด่ าวของ สสวท. ทีอ่ งค์การค้าของคุรสุ ภา
พิมพ์จำหน่ายใช้ได้ในประเทศไทยและประเทศอื่นที่มีละติจูดประมาณ 15 องศาเหนือ นั่นคือตรงกับ
กลาง ๆ ประเทศไทย หากเป็นภาคเหนือต้องให้ดาวเหนือสูงกว่านี้ ในขณะที่ทางภาคใต้ดาวเหนือจะ
อยูต่ ำ่ กว่าในแผนที่
2. ทำความเข้าใจเกีย่ วกับการขึน้ - ตกของดวงดาว
การขึน้ หมายถึงการอยูท่ ข่ี อบฟ้าตะวันออก ซึง่ รวมถึงขอบฟ้าตะวันออกเฉียงไปทางเหนือ และตะวัน
ออกเฉียงเหนือไปทางใต้ การตกหมายถึงการอยู่ที่ขอบฟ้าตะวันตกซึ่งรวมถึงขอบฟ้าตะวันตก
เฉียงไปทางเหนือ และตะวันตกเฉียงไปทางใต้ เวลาขึน้ เวลาตก ของดาวจึงเป็นเวลาทีด่ าวอยู่ ณ ขอบฟ้า
สาเหตุของการขึน้ -ตกของดวงดาว เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก เป็นสาเหตุเดียวกันกับที่
ทำให้ดวงอาทิตย์ขน้ึ -ตกในแต่ละวัน ในตอนเช้าจะเห็นดวงอาทิตย์อยูท่ างฟากฟ้าตะวันออก พอใกล้เทีย่ ง
ดวงอาทิตย์จะอยูส่ งู ขึน้ แล้วจึงค่อย ๆ คล้อยต่ำลงไปอยูฟ่ ากฟ้าตะวันตกในตอนเย็น ในทำนองเดียวกัน
ถ้าสังเกตดาวที่เห็นทางทิศตะวันออกในเวลาหัวค่ำ จะเห็นดาวดวงนั้นขึ้นไปสูงสุดเมื่อเวลาเที่ยงคืน
และตกลับขอบฟ้าตะวันตกในเวลารุง่ เช้า การเคลือ่ นทีข่ องดวงอาทิตย์และ ดวงดาวในลักษณะนีเ้ รียกว่า
การเคลือ่ นทีป่ รากฏ เพราะดวงอาทิตย์และดวงดาวไม่ได้เคลือ่ นจริง ๆ แต่ทเ่ี คลือ่ นคือตัวเรา ซึง่ เคลือ่ นไป
พร้อมกับโลกในลักษณะทีห่ มุนรอบตัวเอง ปรากฏการณ์ขน้ึ -ตกของดวงดาวคล้าย ๆ กับการมองดูตน้ ไม้
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ขณะนัง่ อยูบ่ นรถไฟทีก่ ำลังเคลือ่ นที่ จะเห็นว่าต้นไม้เคลือ่ นไปตรงข้ามกับการเคลือ่ นทีข่ องรถไฟ ดังนัน้ จึง
เรียกการเห็นต้นไม้เคลือ่ นทีว่ า่ การเคลือ่ นทีป่ รากฏ ถ้าเรามองดูสง่ิ ใกล้ตวั เรา เช่น เก้าอีร้ ถไฟจะบอก
ไม่ได้วา่ เรากำลังเคลือ่ นที่ เราต้องมองออกไปนอกตัวรถไฟเห็นต้นไม้ จึงจะบอกได้วา่ รถไฟเคลือ่ นทีห่ รือไม่
3. ทำความเข้าใจกับเส้นทางขึน้ - ตกของดวงดาวในประเทศไทย

เส้นทางขึน้ -ตกของดาวทุกดวง จึงเอียง
เหมือนกันทัง้ หมด แต่จะอยูบ่ นฟ้าเป็น
เวลานานต่างกัน ดาวทีข่ น้ึ เฉียงไปทาง
เหนือจะอยูบ่ นฟ้านานกว่า 12 ชัว่ โมง
ส่วนดาวทีข่ น้ึ เฉียงไปทางใต้จะอยูบ่ นฟ้า
สัน้ กว่า 12 ชัว่ โมง

เส้นทางขึน้ - ตกของดวงดาวในประเทศไทย
1. ดาวทีข่ น้ึ ตรงจุดทิศตะวันออกจะผ่านจุดสูงสุดตรงงจุดทีอ่ ยูห่ า่ งไปทางใต้ของจุดเหนือ
ศีรษะเป็นมุมเท่ากับละติจดู ของผูส้ งั เกต แล้วตกตรงจุดทิศตะวันตกพอดี โดยอยูบ่ นฟ้า
นาน 12 ชัว่ โมง
2. ดาวทีข่ น้ึ เฉียงไปทางใต้ จะอยูบ่ นฟ้าสัน้ กว่า 12 ชัว่ โมง
3. ดาวทีข่ น้ึ เฉียงไปทางเหนือ จะอยูบ่ นฟ้านานกว่า 12 ชัว่ โมง
เส้นทางทีด่ วงดาวขึน้ -ตกในแต่ละคืนจะไม่ตดั กันแต่จะขนานกัน แท้ทจ่ี ริงเส้นทางเหล่านีเ้ ป็นส่วน
หนึง่ ของวงกลมหลายวงทีม่ จี ดุ ศูนย์กลางร่วมกันอยู่ ณ จุดขัว้ ฟ้าเหนือ ซึง่ มีดาวเหนืออยูใ่ กล้ ๆ และมี
รัศมีเท่ากับระยะจากขัว้ ฟ้าเหนือไปยังดาวดวงนัน้ ๆ เช่น ดาวมินตากะ อยูห่ า่ งขัว้ ฟ้าเหนือ 90° เส้นทางขึน้ ตกของดาวมินตากะจึงผ่านจุดทิศตะวันออก จุดทิศตะวันตก และจุดสูงสุดทีเ่ ส้นทางขึน้ -ตกผ่านคือจุดที่
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อยูท่ างทิศใต้ของจุดเหนือศีรษะเป็นมุม 15° เส้นทางนีจ้ ะเป็นครึง่ หนึง่ ของวงกลมรัศมี 90° พอดี ดังนัน้ ดาว
มินตากะจึงอยูบ่ นฟ้านานครึง่ หนึง่ ของ 1 วัน หรือ 12 ชัว่ โมง เส้นทางขึน้ -ตกของดาวทีผ่ า่ นจุดทิศตะวันออก
และจุดทิศตะวันตกนีม้ ชี อ่ื ว่าเส้นศูนย์สตู รฟ้าด้วย
เส้นทางขึน้ -ตกของดาวจะเอียงจากแนวตัง้ ฉากกับขอบฟ้าเป็นมุมเท่ากับละติจดู ของผูส้ งั เกต ถ้าอยู่
ในซีกโลกเหนือจะเอียงไปทางใต้ ถ้าอยูใ่ นซีกโลกใต้จะเอียงไปทางเหนือ ในกรณีของกลางประเทศไทย
ทีล่ ะติจดู 15° เหนือ เส้นทางขึน้ -ตกของดาวจะเอียงไปทางใต้เป็นมุม 15°
4. ทำความเข้าใจเกีย่ วกับการเห็นดาวต่างเวลากันในแต่ละคืน
การทีด่ าวแต่ละเดือนแต่ละฤดูเห็นไม่ตรงเวลาเดิม เพราะการเคลือ่ นทีข่ องโลก ซึง่ เรียกว่า
โลกเคลือ่ นรอบดวงอาทิตย์รอบละ 1 ปี
ถ้าเราดูท้องฟ้าเมื่อเวลาเที่ยงคืนของกลางเดือนมกราคม เราจะเห็นดาวสว่างบนฟ้ามากมาย
โดยเฉพาะด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ดาวเหล่านีค้ อื ดาวคาโนปัส (อยูใ่ ต้สดุ และเป็นดาวฤกษ์สว่างเป็นที่
2 ในเวลากลางคืน) ดาวซีรอี สั (ดาวฤกษ์สว่างทีส่ ดุ เวลากลางคืน) ดาวบีเทลจุส (ดาวฤกษ์สแี ดงตรงขา
หน้าซ้ายของเต่าในกลุม่ ดาวเต่า) และดาวคาเพลลา (ดาวฤกษ์สว่างทีส่ ดุ ในกลุม่ ดาวสารถี)
แต่ถา้ เราดูทอ้ งฟ้าเมือ่ เวลาเทีย่ งคืน ในอีก 6 เดือนต่อมา คือกลางเดือนกรกฎาคม เราจะเห็นดาว
แตกต่างไปจากดาวบนฟ้าข้างต้น ทัง้ นีเ้ พราะเรากำลังมองไปในอวกาศในทิศทางทีอ่ ยูต่ รงกันข้าม
ลองพิจารณาดูรปู โลก 4 ตำแหน่ง โดยดูจากด้านบนเหนือระนาบทางโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์
เราจึงเห็นโลกเป็นรูปวงกลม มีขว้ั โลกเหนืออยูภ่ ายในวงกลมซึง่ แทนด้วย ในเดือนมิถนุ ายน ขัว้ โลกเหนือ
เบนเข้าหาดวงอาทิตย์ ขัว้ โลกเหนืออยูใ่ นเขตเวลากลางวัน ในเดือนธันวาคมขัว้ โลกเหนือเบนออกจาก
ดวงอาทิตย์ ขั้วโลกเหนือจึงอยู่ในเขตเวลากลางคืน ส่วนเดือนมีนาคมและกันยายนโลกหันข้าง
เข้าหาดวงอาทิตย์ ขั้วโลกเหนือจึงอยู่บนเส้นแบ่งกลางวันกลางคืนพอดี โปรดสังเกตว่าขั้วโลกเหนือ
ไม่อยู่ที่จุดศูนย์กลางของวงกลม แต่อยู่ไปทางด้านเดียวกันของจุดศูนย์กลางของวงกลมทุกตำแหน่ง
ของโลก
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2
23 ก.ย.
ส

3

ส

ส

ดวงอาทิตย์

1

21 มิ.ย.

22 ธ.ค.
21 มี.ค.
ส

4
รูปนีแ้ สดงโลก 4 ตำแหน่งรอบดวงอาทิตย์ ผูส้ งั เกต ส. บนโลกแต่ละตำแหน่งเป็นเวลาประมาณ
เที่ยงคืน เป็นการมองดูเหนือระนาบทางโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ในวันที่ 21 มิถุนายน
ขั้วโลกเหนือเบนเข้าหาดวงอาทิตย์ ทำให้เส้นแบ่งกลางวันกลางคืนผ่านเลยขั้วโลกเหนือแต่จะผ่าน
ไม่ถึงขั้วโลกใต้ กลางวันจึงยาวกว่ากลางคืนสำหรับซีกโลกเหนือ ในวันที่ 22 ธันวาคม
ขั้วโลกเหนือเบนออกจากดวงอาทิตย์ เส้นแบ่งกลางวันกลางคืนผ่านไม่ถึงขั้วโลกเหนือ ทำให้
กลางวันสัน้ กว่ากลางคืน ในวันที่ 21 มีนาคม และ 23 กันยายน เส้นแบ่งกลางวันกลางคืนผ่านทัง้
ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้พอดี ทำให้กลางวันเท่ากับกลางคืน โลกเคลื่อนรอบดวงอาทิตย์
จากตะวันตกไปตะวันออก ในขณะเดียวกันโลกก็หมุนรอบตัวเองจากตะวันตกไปตะวันออกด้วย
สมมุตมิ ดี าว 4 ดวง อยูบ่ นทรงกลมฟ้า เราจะเห็นดาว ณ ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
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วันที่

21 มีนาคม
วันที่

เวลา

ตำแหน่งทีเ่ ห็นดาวแต่ละดวง
ทางทิศตะวันตก
ทางทิศตะวันตก
ทางทิศตะวันตก

หัวค่ำ
2
3
4
ตำแหน่งทีเ่ ห็4นดาวแต่ละดวง
เทีย่ งคืน
3
1
ทางทิศ1ตะวันตก
ทางทิ2ศตะวันตก
จวนสว่าง ทางทิศ4ตะวันตก

หัวค่ำ
21 มิถนุ ายน เทีย่ งคืน
จวนสว่าง
หัวค่ำ
23 กันยายน เทีย่ งคืน
จวนสว่าง
หัวค่ำ
22 ธันวาคม เทีย่ งคืน
จวนสว่าง

3
4
1
4
1
2
1
2
3

4
1
2
1
2
3
2
3
4

1
2
3
2
3
4
3
4
1

จากตารางเราจะเห็นว่า ในแต่ละเดือนจะเห็นดาวบนฟ้าต่างเวลากัน เช่น ดาวทีเ่ รามองเห็นเวลาหัวค่ำ
ของเดือนธันวาคมจะเหมือนกับดาวทีเ่ รามองเห็นเวลาจวนสว่างของเดือนมิถนุ ายน หรือดาวทีเ่ รามองเห็น
เวลาหัวค่ำของเดือนมีนาคม จะเหมือนกับดาวทีเ่ รามองเห็นเวลาจวนสว่างของเดือนกันยายน
เราใช้ดวงอาทิตย์เป็นเครือ่ งบอกเวลาบนโลก เมือ่ เห็นแสงรุง่ อรุณทางตะวันออกจะบอกให้ทราบว่า
เป็นเวลาจวนสว่าง ส่วนเวลาหัวค่ำก็คอื ขณะทีด่ วงอาทิตย์ลบั ขอบฟ้าด้านตะวันตกได้ไม่นานโดยมีแสง
พลบค่ำอยูด่ า้ นนัน้ และโลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ดังนัน้ ดาวดวงที่ 1 ซึง่ อยู่
ทางทิศตะวันออกในเวลาหัวค่ำของเดือนมิถนุ ายน จึงเห็นอยูค่ นละทิศในเวลาเดียวกันของเดือนอืน่ ๆ
ทัง้ นีเ้ พราะเรากำหนดทิศบนโลกจากการหมุนรอบตัวของโลกทีว่ า่ หมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก
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กล่าวโดยสรุป เราเห็นท้องฟ้าเปลีย่ นไปอยูต่ ลอดเวลา เพราะเหตุผลสำคัญ 2 ประการ คือ
1. ดวงดาวเปลีย่ นไปทุกชัว่ โมงในแต่ละวัน เพราะการหมุนรอบตัวของโลก
2. ดวงดาวทีเ่ ห็นแต่ละคืนไม่ตรงเวลาเดิมแต่เปลีย่ นไปตามฤดูกาลต่าง ๆ เพราะโลกโคจร
รอบดวงอาทิตย์ จากตารางการเห็นดวงดาวเดียวกันขึน้ ในแต่ละเดือนจะพบว่า "ดาวขึน้
เร็วกว่าเดิมคืนละ 4 นาที" ซึง่ จะดูจากเวลา 1 วันเทียบกับดวงอาทิตย์ (ยาว 24 ชัว่ โมง)
กับ 1 วันเทียบกับ ดาวฤกษ์ (ยาว 23 ชัว่ โมง 56 นาที) ว่าต่างกันวันละ 4 นาทีกไ็ ด้
มีสง่ิ สำคัญประการหนึง่ ทีเ่ ราควรจะทราบ นัน่ คือตำแหน่งทีเ่ ราอยูบ่ นโลก โดยทัว่ ไปในขณะใด
ขณะหนึง่ เราจะเห็นฟ้าเพียงครึง่ เดียว เพราะโลกบังอีกครึง่ หนึง่ เอาไว้ แต่เราก็สามารถเห็นอีกครึง่ หนึง่ ได้
เมื่อโลกหมุนพาเราไปสู่ฟ้าส่วนนั้น เราจะพบว่าแต่ละขณะเราจะมีขอบฟ้าและจุดเหนือศีรษะเสมอ
เราจะเห็นดวงดาวเฉพาะทีอ่ ยูเ่ หนือขอบฟ้าขึน้ ไปเท่านัน้ จะไม่สามารถเห็นดวงดาวทีอ่ ยูต่ ำ่ กว่าขอบฟ้า
เนื่องจากโลกบัง นอกจากนี้ตำแหน่งดวงดาวบนฟ้าของคนแถบเส้นศูนย์สูตรจะแตกต่างจากตำแหน่ง
ดาวของคนใกล้ขว้ั โลก พิจารณารูปชุดสุดท้าย ซึง่ มี 3 รูป ได้แก่ รูป (ก) แสดงผูส้ งั เกต ส. อยูท่ ข่ี ว้ั โลก
เหนือ ขอบฟ้าของ ส1 จะขนานกับเส้นผ่านศูนย์สตู รของโลก รูป (ข) แสดงผูส้ งั เกต ส2 อยูท่ ล่ี ะติจดู
ประมาณ 45 องศาเหนือ และรูป (ค) แสดงผูส้ งั เกต ส3 อยูท่ เ่ี ส้นศูนย์สตู ร
จุดเหนือศีรษะ

ส1

ขอบฟ้าของผูส้ งั เกต ส1

ขั้วโลกเหนือ

ในรูป (ก) ผูอ้ าศัยอยูท่ ข่ี ว้ั โลกเหนือ
จะเห็นดาว เหนืออยูต่ รงศีรษะตลอด
เวลาและจะเห็นดาวเฉพาะทีอ่ ยู่ ในซีก
ฟ้าด้านเหนือเท่านัน้ ส่วนดาวทีอ่ ยูใ่ น
ซีกฟ้าใต้ จะอยูต่ ำ่ กว่าขอบฟ้า

เส้นศูนย์สูตร

ขั้วโลกใต้
รูป (ก)
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ในรูป (ข) ผูท้ อ่ี ยู่ ณ ละติจดู ประมาณ 45
จดุ เ
หน
องศาเหนือ จะมีโอกาสเห็นดาวในซีกฟ้าเหนือทัง้ หมด
อื ศ
รี ษ
และเห็ น ดาวในซี ก ฟ้ า ใต้ บ างส่ ว น ดาวในซี ก ฟ้ า เหนือ
ะ
ด้ า นใต้ ท ี ่ อ ยู ่ ต ่ ำ กว่ า ขอบฟ้ า ตลอดเวลา คื อ
ดาวที่อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้า
ขั้วโลกเหนือ
ส
2
ไปทางใต้มากกว่า 45 องศา สำหรับ
กลาง ๆ ประเทศไทย ซึง่ อยูป่ ระมาณ
เส้นศูนย์สูตร
ใต้
ละติจดู 15 องศาเหนือ จะเห็นดาวในซีก
ขอบ
ฟ ้า
ฟ้าเหนือทัง้ หมด และเห็นดาวในซีกฟ้า
ของ
ผ ู้ส
ใต้ลงไปถึงดาวทีอ่ ยูห่ า่ งจากเส้นศูนย์สตู ร
ังเก
ต
ขั้วโลกใต้
ส2
ฟ้ า ไปทางใต้ ถ ึ ง 75 องศา นั ่ น คื อ
เราจะไม่ เ ห็ น ดาวบริ เ วณขั ้ ว ฟ้ า ใต้ แ ละ
รูป (ข)
ขอบเขตทีอ่ ยูห่ า่ งจากขัว้ ใต้ประมาณ 15 องศา ผูท้ อ่ี ยูท่ างภาคเหนือจะเห็น ดาวได้นอ้ ยกว่าผูท้ อ่ี ยูภ่ าคใต้
โดยเฉพาะใต้สุดของประเทศไทยอยู่ที่ละติจูดประมาณ 6 องศาเหนือ จึงมี โอกาสเห็นดาวมากกว่า
ส่วนอืน่ ของประเทศ เพราะคนใต้สดุ จะไม่เห็นเฉพาะดาวทีอ่ ยูห่ า่ งจากขัว้ ฟ้าใต้เพียง 6 องศา เท่านัน้

เหนือ

ขั้วโลกเหนือ

จุดเหนือศีรษะ

เส้นศูนย์สูตร

ส3

ขั้วโลกใต้
ใต้
ขอบฟ้าของผูส้ งั เกต ส3

รูป (ค)
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ในรูป (ค) ผูส้ งั เกต ส3 อยู่ ณ เส้นศูนย์
สูตรโลกจะเห็นดาวมากทีส่ ดุ เพราะเห็น
ดาวทั้งหมดในซีกฟ้าเหนือ และดาว
ทั้งหมดในซีกฟ้าใต้ โดยดาวเหนือจะ
อยู่ที่ขอบฟ้าทิศเหนือจึงดูยาก สำหรับ
เส้นทางขึ้น-ตกของดาวทุกดวง จะตั้ง
ฉากกับขอบฟ้าและอยูบ่ นฟ้าดวงละ 12
ชัว่ โมงเท่ากันหมด

