รายงานบริการวิชาการ
เรื่อง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารทักษะการสอนวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส

โดย
ผูชวยศาสตราจารยสุพจน

เกิดมี และคณะ

งานบริการวิชาการฉบับนี้ไดรับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ประจําปการศึกษา 2556

หัวข้ อบริการวิชาการ
ดําเนินการ
หน่ วยงาน
ปี การศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาและ
โรงเรียนขยายโอกาส
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เกิดมี และคณะ
หลักสู ตร สาขาวิชาฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บทคัดย่ อ
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการจัดการความรู คัดสรร วิเคราะห สังเคราะห องคความรูจากงานวิจัย
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ไดดําเนินบริการวิชาการในเรื่อง “โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการทักษะการสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาและ โรงเรียนขยายโอกาส” จํานวน 25 คน ใน
การตอบแบบสอบถามจํานวน 25 คน สรุปประเด็นความคิดเห็น ดานสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร ดาน
บริการ ดานความรูความเขาใจ ดานการนําความรูไปใช ไดดังนี้
ประเมินความพึงพอใจโครงการจัดการความรู คัดสรร วิเคราะห สังเคราะห องคความรูจาก
บริการวิชาการ ประเด็นความคิดเห็น ดานสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร ไดคะแนนระดับความพึงพอใจมาก คือ
อาหาร/อาหารวางมีความเหมาะสม 4.40 ระดับรองลงไป คือ ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ระดับ
คะแนน 4.36
ดานบริการ ไดคะแนนระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือการใหคําแนะนําปรึกษาหรือ ตอบขอซักถาม
ของเจาหนาที่ 4.64
ระดับรองลงไป ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ การอํานวยความสะดวกของ
เจาหนาที่ 4.60
ดานความรูความเขาใจ ไดคะแนนระดับความพึงพอใจมาก คือ การบูรณาการทางความคิดสูการ
ทํางานเปนทีมได 4.40 ระดับรองลงไป ระดับความพึงพอใจมาก คือ ความรูความเขาใจในเรื่องนี้ หลัง การ
เขารับการอบรม 4.36
ดานการนําความรูไปใช ไดคะแนนระดับความพึงพอใจมาก คือ สามารถนําความรูที่ไดรับไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 4.48 ระดับรองลงไป ระดับความพึงพอใจมาก คือ ความมั่นใจและสามารถ
นําความรูที่ไดรับไปใชได 4.44

คํานํา
หลักสู ตรสาขาวิชาฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ

ได้

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา

และโรงเรียนขยายโอกาส”

ปฏิบตั ิการทดลองของครู

อาจารย์ผสู ้ อนให้มี
รบริ การ

หลักสู ตรสาขาวิชาฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกท่าน และสถาบันวิจยั และพัฒนา
สนับสนุนการดําเนินโครงการดังกล่าวสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี

คณะผูด้ าํ เนิ นโครงการ

สารบัญ
บทคัดยอภาษาไทย
สารบัญ
บทที่ 1 บทนํา
ชื่อโครงการ
ลักษณะของโครงการ
หัวหนาโครงการ
ผูรวมโครงการ
โครงการที่เสนอขอบุรณาการเขากับ
หลักการและเหตุผล/ที่มา/ปญหา
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กลุมเปาหมาย/ผูรับบริการ
ระยะเวลาดําเนินการ
สถานที่ดําเนินการ
วิธีดําเนินการ
งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
การประเมินผลโครงการ
การติดตามผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวของ
แรงและการเคลื่อนที่
การเคลื่อนที่
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
ดาราศาสตร
การเกิดกลางวันกลางคืน
กําหนดทิศและเวลา
ฤดูกาล
เงามืด เงามัว
แผนที่ดาว
กลุมดาว

หนา

1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
4
4
5
6
7
7
9
11
14
14
15
16
16
18
23

สารบัญ (ตอ)
บทที่ 3 วิธีดําเนินการบริการวิชาการ
วิธีประเมินโครงการ
กลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
สรางแบบประเมินความพึงพอใจในโครงการจัดการเรียนรู
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เกณฑการประเมิน
บทที่ 4 ผลการดําเนินการบริการวิชาการ
แบบประเมิน
ผลการประเมิน
ประเมินความพึงพอใจโครงการจัดการความรู คัดสรร วิเคราะห สังเคราะห
องคความรูจาก บริการวิชาการ ดานสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร
ประเมินความพึงพอใจโครงการจัดการความรู คัดสรร วิเคราะห สังเคราะห
องคความรูจาก บริการวิชาการ ดานบริการ
ประเมินความพึงพอใจโครงการจัดการความรู คัดสรร วิเคราะห สังเคราะห
องคความรูจาก บริการวิชาการ ดานความรูความเขาใจ
ประเมินความพึงพอใจโครงการจัดการความรู คัดสรร วิเคราะห สังเคราะห
องคความรูจาก บริการวิชาการ ดานการนําความรูไปใช
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผล อภิปรายผล
ขอเสนอแนะ
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก การบูรณาการเขากับการเรียนการสอน
ภาคผนวก ข ประมวลภาพ
ภาคผนวก ค ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจ
ภาคผนวก ง แบบติดตามการนําไปใชประโยชน

หนา
25
25
26
26
26
27
27
28
28
28
29
30
31
32
33
33
34
35
36
64
69
72

สารบัญตาราง
ตารางที่
1 ประเมินความพึงพอใจโครงการจัดการความรู คัดสรร วิเคราะห
สังเคราะหองคความรูจาก บริการวิชาการ ดานสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร
2 ประเมินความพึงพอใจโครงการจัดการความรู คัดสรร วิเคราะห
สังเคราะหองคความรูจาก บริการวิชาการ ดานบริการ
3 ประเมินความพึงพอใจโครงการจัดการความรู คัดสรร วิเคราะห
สังเคราะหองคความรูจาก บริการวิชาการ ดานความรูความเขาใจ
4 ประเมินความพึงพอใจโครงการจัดการความรู คัดสรร วิเคราะห
สังเคราะหองคความรูจาก บริการวิชาการ ดานการนําความรูไปใช

หนา
29
30
31
32

สารบัญภาพ
ภาพที่
2.1 รูปการเคลื่อนที่ของวัตถุดวยความเร็วหยุดนิ่งและคงที่
2.2 แรงคูกิริยา – ปฏิกิริยาที่กระทําระหวางคนและโลก เมื่อคนยืนอยูบนผิวโลก
2.3 แกนของโลกเอียง 23.5° ขณะที่โคจรรอบดวงอาทิตย
2.4 การแบงเสนแนวตามแนวเหนือใตไปทางทิศตะวันออก
และตะวันตกบนทรงกลมทองฟา
2.5 ขนาดเงาของวัตถุเมื่ออยูใกลและไกลจากแสง
2.6 แผนที่ดาว (แผนลาง)
2.7 แผนที่ดาว (แผนบน)
2.8 การใชมือวัดระยะทางเชิงมุมของดาว

หนา
9
13
14
15
17
19
20
22

1

บทที่ 1
บทนํา
1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาและ
โรงเรียนขยายโอกาส
2. ลักษณะของโครงการ [ ] โครงการใหม
[] โครงการตอยอดจากโครงการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับครูผูสอนฟสิกสและวิทยาศาสตร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เขต๑, เขต๒ , เขต๓ เพชรบูรณ
ลักษณะการอบรม
[ ] หลักสูตรระยะสั้น (เก็บคาลงทะเบียน)
[ ] โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีประเด็นชี้นําหรือแกปญหาสังคม
เศรษฐกิจ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
สุขภาพ
อุบัติภัย
การพรอมรับกับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน
[] โครงการทั่วไป
3. ชื่อหัวหนาโครงการ ผูชวยศาสตราจารยสุพจน สกุล เกิดมี
ตําแหนง [] ขาราชการ [ ] พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
[ ] อาจารยประจําพิเศษ
สาขา/ฝาย หลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส
คณะ/สํานัก/สถาบัน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โทรศัพท .....................................
โทรศัพทมือถือ ๐๘ ๖๑๙๙๒๙๒๘ โทรสาร.....................................E-mail………………………………………….
4. ผูรวมโครงการ
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร.รังสรรค เพ็งพัด
ดร.ตรีนุช เอลลิส
ดร.ชนัญ ศรีชวี ิน
นายสุชิน อินทรสา
นายเทพบัญชา เสลาหอม
นายอาทิตย หูเต็ม
นายไพฑูรย บานเย็นงาม

ตําแหนง
(ทางวิชาการ/บริหาร)
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
พนักงานฯ

หมายเลข
โทรศัพท

อีเมล

2

5. โครงการที่เสนอขอบูรณาการเขากั
[] การเรียนการสอน รหัสวิชา PHYS ๓๐๑
รหัสวิชา PHYS ๖๐๑

วิชา ฟสิกส 1
วิชา ปฏิบัติการฟสิกส 1

จํานวน นศ. ๖๐ คน
จํานวน นศ. ๖๐ คน

หมายเหตุ: อาจารยนําความรูจากการบริการวิชาการไปสอน ซึ่งตองระบุชื่อโครงการไวในแผนการสอน มคอ.3 และ มคอ.5

[ ] การวิจัย เรื่อง................................................................................................................................................
ทุนวิจัยประเภท………………………………………………………………………………ปงบประมาณ…………..…..…….….
หมายเหตุ: ตองระบุชื่อโครงการบริการวิชาการในเลมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณวาไดนําความรูมาพัฒนาตอยอดเปนงานวิจัย

6. หลักการและเหตุผล/ที่มา/ปญหา
ความสําคัญของโครงการ
สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของครูผูสอนทางดาน
ฟสิกส และวิทยาศาสตรทั่วไป ในการใชวิชาความรูและการใชเหตุผลประกอบกับการใชวัสดุอุปกรณในการ
เรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนและผูสอนมีความเขาใจมากขึ้น
เพื่อเปนการศึกษาและใหเกิดความรูทางดาน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับครูผูสอน
สามารถนําความรูไปใชในการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถนําความรูและหลักการไปใชในชีวิตประจําวัน การศึกษาและวิจัยสามารถบูรณาการ
ความรูไปใชในการประกอบอาชีพ และเพิ่มทักษะกระบวนการทางดานการปฏิบัติ สามารถสรางเปนแหลง
เรียนรูในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสําหรับผูสอนและบุคลากรที่เกี่ยวของเปนไปอยางตอเนื่อง โดยมี
การจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมใหครูอาจารยและบุคลากรมี
ความรูความสามารถทางดานทักษะกระบวนการมากยิ่งขึ้น
ขอมูลปญหาที่จําเปน
สืบเนื่องมาจาก ในการอบรมเรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับ
ครูผูสอนฟสิกสและวิทยาศาสตร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต1, เขต2 และ เขต3
เพชรบูรณ ครั้งที่แลว ครูอาจารยผูสอนทางดานกลุมสาระวิทยาศาสตร ไดมีความสนใจที่จะเพิ่มเติมความรู
มากยิ่งขึ้น เพราะครู อาจารยผูสอนบางทานไมไดจบสายวิทยาศาสตรโดยตรงมาทําการสอน จึงเกิดปญหาใน
การถายทอดความรูใหแกนักเรียน จากการประเมินคราวที่แลวในดานขอเสนอแนะ อยากใหมีการอบรมใหแก
ครู ผูสอนใหหลากหลายสาขาวิชา จึงไดมีการสงแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาตางๆในจังหวัดเพชรบูรณ และ
ไดมีการตอบรับมาในการอบรมครั้งนี้ จึงไดขอจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะการสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาและ โรงเรียนขยายโอกาส” ดังกลาว
เพื่อใหโครงการ ดังกลาวเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด คณะผูดําเนินงานไดมีการวางแผนที่จะ
บูรณาการเขากับกระบวนการเรียนการสอน ในรายวิชา ฟสิกส 1 และปฏิบัติการฟสิกส 1
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7. วัตถุประสงค
(1) เพื่อพัฒนาดานการเรียนการสอนของครูผูสอนในกลุมสาระวิทยาศาสตรและวิชาที่
เกีย่ วของเปนไปอยางตอเนื่อง
(2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผูสอน ทั้งทางดานวิชาการ , ดานการวิจัย ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
(3) เพื่อศึกษาการใชวัสดุอุปกรณ ที่มีประสิทธิภาพตอการเรียนการสอน
8. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ครูผูสอนในกลุมสาระวิทยาศาสตรในจังหวัดเพชรบูรณ เขต1, เขต2 , เขต3 เพชรบูรณและครูผูสอน
โรงเรียนขยายโอกาสในกลุมสาระวิทยาศาสตร ไดปฏิบัติกิจกรรมการอบรม ปฏิบัติการวิชาการ เกี่ยวกับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร จํานวน 25 คน
เชิงคุณภาพ
ครูผูสอนในกลุมสาระวิทยาศาสตรในจังหวัดเพชรบูรณ เขต1, เขต2 , เขต3 เพชรบูรณและครูผูสอน
โรงเรียนขยายโอกาสในกลุมสาระวิทยาศาสตร มีความรูในเนื้อหาทางดานทฤษฎีและการปฏิบัติการทดลอง
มากยิ่งขึ้น
9. กลุมเปาหมาย/ผูรับบริการ (อบรมใหกับชุมชนทองถิ่น/สังคม พรอมระบุผูเขารวมโครงการและจํานวนคน)
[] หนวยงานภาครัฐ จํานวน ๒๕ คน
[ ] หนวยงานภาคเอกชนจํานวน..............คน
[ ] รัฐวิสาหกิจ

จํานวน..............คน

[ ] ประชาชนทั่วไป

จํานวน..............คน

[ ] อื่นๆ......................จํานวน..............คน
10.ระยะเวลาที่ดําเนินการ
[ ] ต.ค. - ธ.ค. 56
[ ] ม.ค. - ก.พ. 57
[] มี.ค. - เม.ย. 57
[ ] พ.ค. - มิ.ย. 57
[ ] ก.ค. - ส.ค. 57
ระยะเวลาที่จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ เดือน มีนาคม
วันเริ่มตนโครงการ 20 มีนาคม 2557 วันสิ้นสุดโครงการ 21 มีนาคม 2557
หมายเหตุ: (ผูรับผิดชอบตองดําเนินการจัดโครงการใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของปงบประมาณนั้น)
11. สถานที่ดําเนินการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาคารสิรินธร หอง 16205

4

12. วิธีการดําเนินการ (โปรดระบุขั้นตอน)
พ.ศ.2556
ขั้นตอน/กิจกรรม

พ.ศ.2557

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.เขียนโครงการ
2.ประชุมชี้แจง
3.เตรียมการอบรม
4.ดําเนินงาอบรม
5.สรุป/ประเมินผล
หมายเหตุ: ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

13. งบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) มีรายการดังนี้
รายการ
งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน
- คาใชสอย

รายละเอียด

จํานวนเงิน

คาตอบแทนวิทยากร 4 คนจํานวน 2 วันๆละ 5 ชั่วโมงๆละ
312.50 บาท (4×312.50 ×5×2)

12,500

คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 100 บาท จํานวน 25 คน
จํานวน 2 วัน (100×25×2)
คาอาหารวางวันละ 2 มื้อๆละ 25 บาท จํานวน 25คน
จํานวน 2 วัน (2 ×25×25×2)

5,000

รวม

หมายเหตุ

2,500

20,000

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยงบดําเนินงานทุกรายการ
14. ผลทีค่ าดวาจะไดรับ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
เชิงปริมาณ
1) ครูผูสอนในกลุมสาระวิทยาศาสตร มีความรู ประสบการณเพิ่มมากขึ้นไมนอยกวารอยละ 80
2) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการเรียนการสอนสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได ไมนอยกวารอยละ 80
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กลุ่มเป้าหมาย

มิติการประเมินแต่ ละโครงการ
ความรู ้ ความเข้าใจของกลุ่มเป้ าหมาย

ภายใน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90

ภายนอก
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ

ความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมาย

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ

การนําความรู ้ไปใช้ของกลุ่มเป้ าหมาย

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ

เชิงคุณภาพ
1. ครูผูสอนในกลุมสาระวิทยาศาสตรในจังหวัดเพชรบูรณ เขต1 , เขต2 , เขต3 เพชรบูรณและ
ครูผูสอนโรงเรียนขยายโอกาสในกลุมสาระวิทยาศาสตรมีความรูใ นเนื้อหาทางดานทฤษฎีและการปฏิบัติการ
ทดลองมากยิ่งขึ้น
2. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนตอกลุมเปาหมาย ที่เขารับการอบรมโครงการบริการวิชาการฯ เพื่อไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
15. การประเมินผลโครงการ
กลุมเปาหมาย
ภายใน
ไมนอยกวา
รอยละ 90
2.ความพึงพอใจของ
ไมนอยกวา
กลุมเปาหมาย
รอยละ 80
3. การนําความรูไปใชของ
ไมนอยกวา
กลุมเปาหมาย
รอยละ 75
มิติการประเมิน
แตละโครงการ
1. ความรู ความเขาใจ
ของกลุมเปาหมาย

ภายนอก
ไมนอยกวา
รอยละ 75
ไมนอยกวา
รอยละ 75
ไมนอยกวา
รอยละ 65

เครื่องมือในการ
ประเมินผล
แบบประเมินผล
โครงการ
แบบประเมินผล
โครงการ
แบบประเมินผล
โครงการ

ผูร ับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
โครงการ
ผูรับผิดชอบ
โครงการ
ผูรับผิดชอบ
โครงการ

16. การติดตามผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ประเด็นการติดตามผลการดําเนินงาน
1. ติดตามดานการบูรณาการเรียน
การสอน
2.. ติดตามผล ดานประโยชนหรือ
ผลกระทบที่สรางคุณคาตอชุมชน/
สังคม

กลุมเปาหมาย
ระยะเวลา
นักศึกษาในรายวิชาที่บูรณา
เดือน เม.ย.-พ.ค.
การในการเรียนการสอน
ผูรับบริการวิชาการที่เปนกลุม
เดือน เม.ย.-พ.ค.
เปาหมายจากภายนอก

ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
โครงการ
ผูรับผิดชอบ
โครงการ
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ลงชื่อ................................................................ผูเ สนอโครงการ
(ผูชวยศาสตราจารย สุพจน เกิดมี)

ลงชื่อ..................................................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
(อาจารยจิตรนันท ศรีเจริญ)
รองคณบดีฝายบริหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ลงชื่อ...................................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(ผูชวยศาสตราจารย ศันสนีย อุตมอาง)
รองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

(ลงชื่อ).........................................................ผูอนุมัติโครงการ
(รองศาสตราจารย ดร. เปรื่อง จันดา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
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บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวของ
2.1 แรงและการเคลื่อนที่
ปริมาณทางฟสิกสหรือเรียกวาปริมาณกายภาพ (Physical Quantity) ไดแก การกระจัด, ระยะทาง,
มวล, เวลา, ความเร็ว, อัตราเร็ว, ความเรง, แรง, สนามแมเหล็ก, สนามไฟฟา เปนตน
ปริมาณทางฟสิกสแบงเปน 2 ชนิด คือ
2.1.1 ปริมาณเวกเตอร (Vector Quantity) หมายถึง ปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เชน การ
กระจัด, ความเร็ว, ความเรง, แรง, โมเมนต เปนตน
2.1.2 ปริมาณสเกลาร (Scalar Quantity) หมายถึง ปริมาณที่มีแตขนาดอยางเดียว ไมมีทิศทา เชน
ระยะทาง, อัตราเร็ว, มวล, เวลา, อุณหภูมิ เปนตน
การวมปริมาณเวกเตอรตองรวมทั้งขนาดและทิศทาง เชน แรง เปนตน ซึ่งแรงเปนปริมาณเวกเตอร
แรงรวมเราจะเรียกวาแรงลัพธ (Resultant Force) แรงที่นํามารวมกันเรียกวา แรงยอยหรือแรงองคประกอบ
(Component Force)
กรณีที่ 1 เมื่อมีแรงยอยทีม่ ีทิศทางเดียวกัน ใหนําแรงยอยมารวมกันสามารถเขียนเวกเตอรแทนแรงไดดวย
เสนตรงและหัวลูกศร

F1 = 1N


F2 = 2N

กรณีที่ 2 เมื่อมีแรงยอยที่มีทิศทางตรงกันขาม ใหนําคาของแรงยอยมาหักลางกัน เวกเตอรของแรงลัพธมีทิศไป
ทางแรงที่มีคามากกวา คาของแรงลัพธเทากับผลตางของแรงยอยทั้งสอง

F1 = 1N


F2 = 2N

กรณีที่ 3 เมื่อมีแรงยอยที่มีขนาดเทากัน แตมีทิศทางตรงกันขาม จะไดแรงลัพธที่มีคาเปนศูนยและไมมีความเรง
ดังนั้นวัตถุจะคงสภาพเดิม

F1 = 2N


F2 = 2N

8

2.2 วิธกี ารหาแรงลัพธ มี 2 วิธี
2.2.1 การเขียนรูป (โดยแทนแรงดวยลูกศร) ดังนี้ ใชหางตอหัวคือ เอาหางของลูกศรที่แทนแรงที่ 2
มาตอหัวลูกศรที่แทนแรงที่ 1 แลวเอาหางลูกศรที่แทนแรงที่ 3 มาตอหัวลูกศรที่แทนแรงที่ 2 ...ตอกันไปจน
หมดโดยทิศของลูกศรที่แทนแรงเดิมไมเปลี่ยนแปลง ขนาดของแรงลัพธคือ ความยาวลูกศรที่ลากจากจุดเริ่มตน
ไปยังจุดสุดทายมีทิศจากจุดเริ่มตนไปจุดสุดทาย
ตัวอยางที่ 1 เมื่อมีแรง A, B, และ C มากระทําตอวัตถุ ดังรูป จงหาแรงลัพธโดยการเขียนรูป

A



B


C

r

r

ตัวอยางที่ 2 กําหนดให F แสดงขนาดและทิศทางของแรง ดังรูป จงหาแรงลัพธของ F1 +

F1

r
F2


F2

2.2.2 วิธีการคํานวณ
กรณีที่ 1 เมื่อมีแรงยอยกระทํามุมตอกัน 0 องศา และมีทิศทางเดียวกัน

P = 3N


Q = 5N

กรณีที่ 2 เมื่อมีแรงยอยกระทํามุมกัน 180 องศา และมีทิศทางตรงกันขาม
แรงลัพธเทากับแรงที่มีคามากลบดวยแรงที่มีคานอย ทิศทางของแรงลัพธมีทิศเดียวกับแรงที่มีคามาก

P = 3N


Q = 5N

กรณีที่ 3 เมื่อมีแรงยอยกระทํามุมกัน 90 องศา หาแรงลัพธโดยใชทฤษฎีบทของปทากอรัส
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R


P = 3N



R

2

P

2


Q

2


Q = 4N

กรณีที่ 4 เมื่อมีแรงสองแรงกระทํามุม q หาขนาดของแรงลัพธโดยใชสี่เหลี่ยมดานขนานใหแรงทั้งสองเปน
ดานประกอบของสี่เหลี่ยมดานขนาน เสนทแยงมุมคือแรงลัพธมีสูตรดังนี้
R 2 = P 2 + Q 2 + 2P Q cos(q )


Q


R

 

P
หาทิศทางแรงลัพธที่กํากับเวกเตอร

tan( a ) =

Q sin(q )
P + Q cos(q )

ตัวอยางที่ 3 แรง 2 แรงมีขนาดเทากับ 10 นิวตัน และ 20 นิวตัน กระทํารวมกันที่จุดจุดหนึ่งเปนมุม 60 องศา
จงหาคาของแรงลัพธ

Q 10N

60


P  20N

2.3 การเคลื่อนที่
ในชีวิตประจําวันนอกจากเราเคลื่อนที่ในลักษณะตาง ๆ แลว เชน การเดิน, การวิ่ง, การเคลื่อนที่ของ
ยานพาหนะ เปนตน เรายังเห็นการเคลื่อนที่ของวัตถุตาง ๆ หลายรูปแบบ เชน การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ถูกขวาง
ออกไปแนวดิ่ง(การเคลื่อนทีในแนวเสนตรง) ในแนวราบ(การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล) การแกวงของลูกตุม
การหมุนของพัดลม การเคลื่อนที่ของดวงดาวและวัตถุในทองฟา เปนตน
อยางไรก็ตาม ในเบื้องตนเรามักจะศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเสนตรงกอน เพราะมีความ
ซับซอนนอยที่สุด และเขาใจไดงายที่สุด ดังนั้นเรามาศึกษาปริมาณทางฟสิกสที่ใชการเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง
2.3.1 ระยะทาง (Distance) คือ ความยาวตามเสนทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปไดทั้งหมด เปนปริมาณ
สเกลาร มีหนวยเปนเมตร (m) โดยทั่วไปเราใชสัญลักษณเปน s
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2.3.2 การกระจัด (Displacement) คือ เสนตรงที่เชื่อมโยงระหวางจุดเริ่มตน และจุดสุดทายของ
การเคลื่อนที่เปนปริมาณเวกเตอร คือตองคํานึงถึงทิศทางดวย มีหนวยเปนเมตร (m) โดยทั่วไปเราใชสัญลักษณ
r
เปน s
ตัวอยางที่ 4 ชายคนหนึ่งเดินทางจากจุด ก ไปยัง ข แลวเดินตอจาก ข ไปยัง ค และเดินตอจาก ค ไปยัง ง
ดังรูป จงหาระยะทาง และการกระจัดของชายคนนี้

ตัวอยางที่ 5 จงหาระยะทาง และการกระจัดของนาย x เมื่อเดินทางตามเสนทางตอไปนี้ โดยการวาดรูป
ก. นาย x เดินไปทางทิศตะวันออก 4 กิโลเมตร หยุดพักเมื่อหายเหนื่อยก็เดินตอไปอีกในทิศทางเดิม
3 กิโลเมตร
ข. นาย x เดินทางไปทางทิศตะวันออก 4 กิโลเมตร แลวเดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 60 องศา
ค. นาย x เดินทางไปทางทิศตะวันออก 4 กิโลเมตร แลวเดินขึ้นตรงไปทางทิศเหนืออีก 3 กิโลเมตร
ง. นาย x เดินทางไปทางทิศตะวันออก 4 กิโลเมตร แลวเดินไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออีก
3 กิโลเมตร
จ. นาย x เดินทางไปทางทิศตะวันออก 4 กิโลเมตร แลวเดินกลับมาทิศตะวันตกอีก 3 กิโลเมตร
2.3.3 อัตราเร็ว (Speed) คือ การเปลี่ยนแปลงระยะทางตอหนึ่งหนวยเวลา มีหนวยเปนเมตรตอ
วินาที เปนปริมาณสเกลาร
Ds
v=
Dt
2.3.4 ความเร็ว (Velocity) คือ การเปลี่ยนแปลงการกระจัดตอหนึ่งหนวยเวลา มีหนวยเปนเมตร
ตอวินาที เปนปริมาณเวกเตอร
r
r
D s
v =
D t

2.3.5 ความเรง (acceleration) คือ การเปลี่ยนแปลงความเร็วตอหนึ่งหนวยเวลา มีหนวยเปน
เมตรตอ(วินาที)2 เปนปริมาณเวกเตอร
r
r
D v
a =
D t
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ตัวอยางที่ 6 นาย x เดินไปทางทิศเหนือ 5 กิโลเมตร แลวเลีย้ วไปทางทิศตะวันออก 12 กิโลเมตร ใชเวลา
ทั้งหมด 4 ชั่วโมง จงหา การกระจัด ระยะทาง ความเร็ว อัตราเร็ว
ตัวอยางที่ 7 นาย y วิ่งในสนามวงกลมซึ่งมีรัศมี 35 เมตร
ก. เมื่อวิ่งไปไดครึ่งรอบใชเวลา 10 วินาที จงหา การกระจัด ระยะทาง ความเร็ว อัตราเร็ว
ข. เมื่อวิ่งครบรอบใชเวลา 22 วินาที จงหา การกระจัด ระยะทาง ความเร็ว อัตราเร็ว

2.4 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
เซอรไอแซกนิวตัน (Sir Isaac Newton) นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ ไดศึกษาธรรมชาติของแรงที่มี
ผลตอสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ และไดตั้งกฎการเคลื่อนที่ 3 ขอ เพื่ออธิบายถึงสภาพการเคลื่อนที่ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ ดังตอไปนี้
2.4.1 กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 1
ตามกฎบอกการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุไววา ถามีวัตถุวางนิ่งอยูบนพื้นราบ
แลวไมมีแรงภายนอกอื่นมากระทําตอวัตถุ วัตถุจะยังคงหยุดนิ่งเชนนั้นตอไป หรือถาใหแรงสองแรงมากระทํา
ตอวัตถุกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 1 ของนิวตันไดใหความสัมพันธระหวางแรงกับแรงทั้งสองมีขนาดเทากันและมี
ทิศทางตรงกันขาม ซึ่งเปนผลใหแรงลัพธเปนศูนย จะพบวาวัตถุจะยังคงสภาพหยุดนิ่งเชนเดิม จึงสามารถสรุป
ไดวา “ถาไมมีแรงภายนอกมากระทําตอวัตถุ หรือแรงลัพธที่มากระทํามีคาเปนศูนย วัตถุจะไมเปลี่ยนสภาพ
การเคลื่อนที่” เชน ถาวัตถุหยุดนิ่งก็จะหยุดนิ่งตอไป ถากําลังเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ตอไปดวยความเร็วคงตัว
(a = 0) โดยมีความสัมพันธตามสมการ

å

r
F

=

0


v

F2


F1


F1 = F2


F1


v


F2



F1 = F2

ภาพที่ 2.1 รูปการเคลื่อนที่ของวัตถุดวยความเร็วหยุดนิ่งและคงที่
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กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 1 ของนิวตันนี้ เรียกอีกอยางหนึ่งวา “กฎความเฉื่อย” (Inertia Law)
หมายความวา วัตถุจะพยายามรักษาสภาพเดิมของมันเอาไว เชน หยุดนิ่งก็จะพยายามรักษาการนิ่งเอาไว ถา
เดิมเคลื่อนที่อยูดวยความเร็วคงตัวเทาใดก็จะพยายามรักษาสภาพการเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัวนั้นไว แต
การที่วัตถุจะรักษาสภาพเดิมของมันไวไดดีมากนอยเพียงใด ก็ขึ้นอยูกับมวลของวัตถุนั้น โดยวัตถุที่มีมวลมาก
จะรักษาสภาพการเคลื่อนที่ไดมากกวาวัตถุที่มีมวลนอย นั่นคือ วัตถุที่มีมวลมากจะทําใหหยุดไดงายกวาวัตถุที่มี
มวลนอย
2.4.2 กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2
จากการศึกษาพบวาวัตถุเมื่อถูกแรงภายนอกที่มีคาไมเปนศูนยมากระทํา และแรงภายนอกนั้นมี
คามากพอ จะทําใหวัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่จากเดิมเชนถาเดิมวัตถุหยุดนิ่งเมื่อถูกแรงภายนอกมากระทํา
จะสงผลใหวัตถุเคลื่อนที่หรือเดิม ถาวัตถุเคลื่อนที่อยูแลวเมื่อถูกแรงภายนอกกระทําก็จะสงผลใหวัตถุเคลื่อนที่
เร็วขึ้นหรือชาลงหรือหยุดนิ่งก็ไดซึ่งการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุจะมากหรือนอยขึ้นกับ ปริมาณ
ของแรงภายนอกที่มากระทําตอวัตถุและมวลของวัตถุ
นิวตันไดใหความสัมพันธระหวางแรงกับการเปลี่ยน
สภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุไววา “ถาแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุมีคาไมเปนศูนย วัตถุจะเปลี่ยนสภาพการ
เคลื่อนที่” นั่นคือ ความเร็วของวัตถุอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรืออาจเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่ เรียกวา
“วัตถุเคลื่อนที่ดวยความเรง”

มีคามากหรือนอยขึ้นอยูกับขนาดของแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุและมวลของวัตถุจากความสัมพันธระหวางแรง
มวล และความเรงขางตน สามารถสรุปเปน "กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2 ของนิวตัน" ไดวา "เมื่อมีแรงลัพธที่มี
ขนาดไมเปนศูนยมากระทํากับวัตถุ
จะทําใหวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเรงในทิศทางเดียวกับแรงลัพธที่มา
กระทํา และขนาดของความเรงจะแปรผันตรงกับขนาดของแรงลัพธ และแปรผกผันกับมวลของวัตถุ" โดย
มีความสัมพันธตามสมการ

å

r
F

=

m

r
a

2.4.3 กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 3
ตามกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 1 และ 2 ของนิวตันเปนการอธิบายความสัมพันธระหวางแรงกับการเปลี่ยน
สภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อแรงภายนอกมากระทําตอวัตถุ นอกจากนี้นิวตันยังพบวาในขณะที่มีแรงกระทํา
ตอวัตถุ วัตถุจะออกแรงโตตอบตอแรงที่มากระทํานั้นโดยทันทีทันใด เชน ถาเรายืนบนสเก็ตบอรดหันหนาเขา
หาผนังแลวออกแรงผลักฝาผนัง เราจะเคลื่อนที่ออกจากฝาผนัง การที่เราสามารถเคลื่อนที่ไดแสดงวาจะตองมี
แรงจากฝาผนังกระทําตอเรา ถาเราผลักฝาผนังดวยขนาดแรงมากขึ้น แรงที่ฝาผนังกระทํากับเราก็มากขึ้นตาม
ไปดวย โดยเราจะเคลื่อนที่ออกหางจากผนังเร็วขึ้น หรือเมื่อเราออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริง เราจะมีความรูสึกวา
เครื่องชั่งสปริงก็ดึงมือเราดวย และถาเราดึงเครื่องชั่งสปริงดวยแรงมากเทาใด เครื่องชั่งสปริงก็จะดึงเรากลับ
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ดวยแรงที่มีขนาดเทากับแรงที่เราดึงแตมีทิศตรงกันขาม จากตัวอยางและลักษณะการเกิดแรงกระทําระหวาง
วัตถุที่กลาวไวดานบน ทําใหสามารถสรุปไดวา เมื่อมีแรงกระทําตอวัตถุหนึ่ง วัตถุนั้นจะออกแรงโตตอบในทิศ
ตรงกันขามกับแรงที่มากระทํา แรงทั้งสองนี้เกิดขึ้นพรอมกันเสมอ เราเรียกแรงที่มากระทําตอวัตถุวา “แรง
กิริยา” (Action Force) และเรียกแรงที่วัตถุโตตอบตอแรงที่มากระทําวา “แรงปฏิกิริยา” (Reaction Force)
และแรงทั้งสองนี้รวมเรียกวา “แรงคูกิริยา - ปฏิกิริยา” (Action – Reaction Pair)
จากการศึกษาพบวา แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยามีขนาดเทากัน แตมีทิศทางตรงกันขามเสมอ นิวตัน
ไดสรุปความสัมพันธระหวางแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาไวเปนกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 3 ของนิวตัน ซึ่งมีใจความ
วา “ทุกแรงกิริยาจะตองมีแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเทากันและทิศตรงขามกันเสมอ” ตามความสัมพันธตอไปนี้
r
r
F 1 2 = -F 2 1

ภาพที่ 2.2 แรงคูกิริยา – ปฏิกิริยาที่กระทําระหวางคนและโลก เมื่อคนยืนอยูบนผิวโลก
จากรูปสามารถสรุปไดวา
1) แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาจะเกิดพรอมกันเสมอ
2) แรงคูกิริยา – ปฏิกิริยาเปนแรงที่กระทําตอวัตถุคนละวัตถุกัน ดังนั้นแรงคูนี้จึงรวมกันไมได
3) แรงคูกิริยา – ปฏิกิริยาเกิดขึ้นไดทั้งกรณีที่วัตถุสัมผัสกันหรือไมสัมผัสกันก็ได

14

2.5 ดาราศาสตร

2.5.1 การเกิดกลางวัน กลางคืน
กลางวันกลางคืนเกิดขึ้นจากการหมุนรอบตัวเองของโลกจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ดานที่
หันรับแสงอาทิตยเปน “กลางวัน” และดานตรงขามที่ไมไดรับแสงอาทิตยเปน “กลางคืน”

ภาพที่ 2.3 แกนของโลกเอียง 23.5° ขณะที่โคจรรอบดวงอาทิตย
เราแบงพิกัดเสนแวง (Longitude) ในแนวเหนือ-ใต ออกเปน 360 เสน โดยมีลองจิจูดที่ 0° อยูที่
ตําบล “กรีนิช” (Greenwich) ประเทศอังกฤษ และนับไปทางตะวันออกและตะวันตกขางละ 180 องศา อัน
ไดแก ลองจิจูดที่ 1° - 180° ตะวันออก และลองจิจูดที่ 1° - 180° ตะวันตก เมื่อนํา 360° หารดวย 24 ชั่วโมง
เสนลองจิจูดที่ 180° ตะวันออก และลองจิจูดที่ 180° ตะวันตก เปนเสนเดียวกันซึ่งเรียกวา “เสนแบงวันสากล”
หรือ “International Date Line” (เสนหนาทางขวามือของภาพที่ 2) หากเราเดินทางขามเสนแบงวันจากทิศ
ตะวันออกมายังทิศตะวันตก วันจะเพิ่มขึ้นหนึ่งวัน แตถาเราเดินทางขามเสนแบงวันจากทิศตะวันตกมายังทิศ
ตะวันออก วันจะลดลงหนึ่งวัน
เวลาในแตละลองจิจูด จะมีความแตกตางกันชั่วโมงละ 15 องศา เวลามาตรฐานของประเทศไทย
ถือเอาเวลาลองจิจูดที่ 105° ตะวันออก (จังหวัดอุบลราชธานี) จึงเร็วกวา “เวลาสากล” (Universal Time
เขียนยอวา UT) ซึ่งเปนเวลาที่ตําบลกรีนิช ไป 7 ชั่วโมง (105°/15° = 7) เวลามาตรฐานประเทศไทยจึงมีคา
เทากับ UT+7
เกร็ดความรูเรื่องเวลา
- โลกโคจรรอบดวงอาทิตยหนึ่งรอบ ใชเวลา 1 ป หรือ 365 วัน
- เราแบงเวลาหนึ่งป ออกเปน 12 เดือน ๆ ละ 30 หรือ 31 วัน เพื่อใหสอดคลองกับเดือนทาง
จันทรคติ ซึ่งดวงจันทรโคจรรอบโลกหนึ่งรอบใชเวลาประมาณ 30 วัน
- โลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบ ใชเวลา 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง โดยแตละชั่วโมงจะถูกแบงยอย
ออกเปน 60 นาที และแตละนาทีถูกแบงอีกเปน 60 วินาที
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2.5.2 กําหนดทิศและเวลา
2.5.2.1 เวลากับจุดสังเกตบนพื้นโลก
หากเรายืนอยูที่หนึ่งที่ใดบนพื้นโลก เชนกรุงเทพมหานครที่เสนละติจูดประมาณ 12 องศา เราจะเห็น
ดาวเหนือทางทิศเหนือสูงประมาณ 12 องศา แกนการหมุนของโลกหมุนตามแนวทิศดาวเหนือ หากเรายืน
ตัวตรง จุดกลางศีรษะเราชี้ขึ้นกลางฟาตั้งฉากกับพื้นดินเราเรียกวาจุดจอมฟา (Zenith) ถาเราอยูที่โลงแจงมอง
ไปรอบๆตัวจะเห็นเสนขอบฟาที่เปนจุดตัดระหวางพื้นกับทองฟารอบตัวเรา และถาจินตนาการในรูปแบบสาม
มิตเิ ราจะเห็นวา แนวหมุนของโลกทําใหมีเสนศูนยสูตรโลก การสังเกตดาวบนทองฟาจึงมีการเห็นที่แตกตาง
กันเมื่ออยูบนพื้นโลกที่ตําแหนงตางกัน
สิ่งที่นาสนใจและเปนสิ่งสําคัญคือแนวที่ลากจากทิศเหนือไปทิศใตผานทรงกลมทองฟาผานจุดจอมฟา
เราจะเรียกวาเสนเมอรริเดียน (meridian)
แนวทิศเหนือใตบนทรงกลมทองฟาเปนจุดอางอิงที่สําคัญเกี่ยวกับเวลา โดยเราถือวาถาดวงอาทิตย
อยูในแนวเสนนี้ บนทองฟาเราจะถือวาเปนเวลา 12 : 00 น. และการนับเวลาในระบบโซลารนี้ใชระบบอางอิง
กับเสนเมอริเดียน การแบงเสนแนวตามแนวเหนือใตไปทางทิศตะวันออกและตะวันตกบนทรงกลมนี้ เกิดทําให
มีมุมของเวลาเกิดขึ้น พระอาทิตยอยูที่มุมของเวลาที่ใดก็เทียบกับจุดอางอิงของเมอริเดียนได

ภาพที่ 2.4 การแบงเสนแนวตามแนวเหนือใตไปทางทิศตะวันออกและตะวันตกบนทรงกลมทองฟา
2.5.2.2 การกําหนดทิศ
เมื่อเราอยูกลางแจงและมองไปรอบ ๆ ตัว เราจะเห็นพื้นโลกทอดไกลออกไปจรดขอบฟาเปนรูปครึ่ง
วงกลม เราเรียกเสนตัดระหวางพื้นโลกกับขอบฟาวา เสนขอบฟา (Horizon)
เสนขอบฟาเปนเสนวงกลม
ลอมรอบตัวในแนวราบ เมื่อสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยในเวลาเชา จะเห็นดวงอาทิตยโผลขึ้นมาจาก
ขอบฟาดานหนึ่ง เรียกวา ทิศตะวันออก และดวงอาทิตย จะเคลื่อนที่ขึ้นสูงที่สุดในเวลาประมาณเที่ยงวัน
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จากนั้นดวงอาทิตยจะเคลื่อนต่ําลงกระทั่งตกลับขอบฟาอีกดานหนึ่งเรียกวา ทิศตะวันตก การขึ้น-ตก
ของดวงอาทิตย เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกตามแกนเหนือ - ใต ดังนั้นการกําหนดทิศทางบนโลก จึง
แบงออกเปน 4 ทิศหลัก คือ ทิศเหนือ (North) และทิศใต (South) ทิศตะวันออก (East) ทิศตะวันตก (West)

2.5.3 ฤดูกาล

2.5.3.1 การโคจรรอบดวงอาทิตยของโลก
ฤดูกาล (อังกฤษ: Season) เปนชวงเวลาในแตละปที่แบงตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
เกิดขึ้นจากการทีโ่ ลกโคจรรอบดวงอาทิตย เนื่องจากแกนโลกเอียงเปนมุม 23.5 องศา จึงทําใหในแตละชวงของ
ป แตละบริเวณจะไดรับแสงแดดไมเทากัน ทําใหมีอุณหภูมิตางกัน จึงเกิดเปนฤดูกาลตาง ๆ ขึ้น
ในเขตอบอุนและเขตหนาว จะแบงออกเปน 4 ฤดู ไดแก ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน ฤดูใบไมรวง และ
ฤดูหนาว ซึ่งโดยทั่วไป ฤดูในเขตอบอุนของซีกโลกเหนือจะมีระยะเวลาดังนี้
1) วสันตฤดู หรือฤดูใบไมผลิ : 21 มีนาคม - 20 มิถุนายน
2) คิมหันตฤดู หรือฤดูรอน
: 21 มิถุนายน - 21 กันยายน
3) สารทฤดู หรือฤดูใบไมรวง : 22 กันยายน - 21 ธันวาคม
4) เหมันตฤดู หรือฤดูหนาว
: 22 ธันวาคม - 20 มีนาคม
ในเขตรอน จะแบงออกเปน 3 ฤดู ไดแก ฤดูรอน ฤดูหนาว (รวมกันเรียกวา "ฤดูแลง") และฤดูฝน
ฤดูกาลเกิดขึ้นเนื่องจากการเอียงของแกนโลกที่เอียงทํามุมประมาณ 23.5 องศา กับระนาบการหมุน
ของโลก สงผลใหระยะเวลาในชวงกลางวันและกลางคืน รวมถึงการดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตยแตกตางกัน
ไปในแตละชวงของป
นั่นคือในชวงทีซ่ ีกโลกเหนือหันเขาหาดวงอาทิตยซึ่งถือวาเปนชวงฤดูรอนของซีกโลก
เหนือ เนื่องจากไดรับพลังงานจากดวงอาทิตยมากที่สุดและมีกลางวันที่ยาวนานที่สุด ทางซีกโลกใตจะหางจาก
ดวงอาทิตยมากที่สุด นั่นคือเปนฤดูหนาวของซีกโลกใตซึ่งมีกลางวันที่สั้นที่สุด

2.5.4 เงามืด เงามัว

2.5.4.1 การเกิดเงา
เมื่อแสงตกกระทบวัตถุทึบแสง แสงไมสามารถผานทะลุวัตถุ จึงทําใหเกิดเงาของวัตถุบนฉาก
ทางดานที่แสงไมไดตกกระทบ เชน คนเปนวัตถุทึบแสง ดังนั้นเมื่อยืนอยูกลางแสงแดดจะเกิดเงาบนพื้นของคน
ที่ยืนเพราะคนกั้นทาง เดินของแสง ทําใหแสงสองไปไมถึงพื้น
เงา คือ บริเวณมืดหลังวัตถุที่เกิดจากวัตถุที่เปนตัวกลางทึบแสงมาขวางกั้นทางเดิน ของแสง แบงได
2 ชนิด คือ
1. เงามืด คือ เงาในบริเวณที่ไมมีแสงผานไปถึง ทําใหบริเวณนั้นมืดสนิท
2. เงามัว คือ เงาบริเวณที่มีแสงบางสวนผานไปถึง และทําใหบริเวณนั้นมืดไมสนิท
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2.5.4.2 ลักษณะการเกิดเงามืดและเงามัว
ขนาดของเงามืดและเงามัวจะขึ้นอยูกับระยะใกล - ไกลของฉาก ถาฉากอยูใกลวัตถุเงามืดจะมีขนาด
ใหญ แตเงามัวจะมีขนาดเล็กลง ถาฉากอยูไกลจากวัตถุมากขึ้น เงามืดจะมีขนาดเล็กลงและเงามัวจะมีขนาดโต
ขึ้นยกเวนเฉพาะดวงไฟที่มีขนาดโตเทากับวัตถุซึ่งจะใหเงามืดมีขนาดโตเทากับขนาดของวัตถุเสมอ
เพื่อศึกษาการเกิดเงา ทําใหทราบวาเงาเกิดขึ้นไดอยางไร โดยลองเลื่อนวัตถุทึบแสงไปมาระหวาง
แหลงกําเนิดแสงกับฉาก จะเห็นวาเกิดเงาบนฉาก และเงาของวัตถุจะเปลี่ยนแปลงคือ เมื่อวัตถุอยูใกลฉาก เงา
จะมีสีดําเขม เห็นขอบเงาชัดเจน แตถาวัตถุอยูหางฉาก ความเขมเงาจะลดลง เห็นขอบเงาไมชัดเจน สวนตรง
กลางของเงาจะมืดกวาสวนขอบเราจึงสรุปเกี่ยวกับการเกิดเงาไดวา
1) เมื่อแสงตกกระทบกับวัตถุทึบแสง แสงไมสามารถผานทะลุวัตถุ จึงทําใหเกิดเงาของวัตถุ
2) บริเวณที่แสงสองไปไมถึง เนื่องจากวัตถุทึบแสงกั้นทางเดินของแสง ทําใหเกิดเงาขึ้น 2 แบบ
- เงามืด = บริเวณที่แสงสองไปไมถึงเลย
- เงามัว = บริเวณที่แสงสองไปถึงแคบางสวน หรือปริมาณของแสงไมเพียงพอ
3) เงาจะเกิดขึ้นตรงขามกับแหลงกําเนิดแสงเสมอ
4) รูปรางของเงาขึ้นอยูกับวัตถุที่ทําใหเกิดเงา เชน ถาวัตถุเปนรูปทรงกลม เงาก็จะเปนวงกลม
5) วัตถุที่โปรงแสงจะเกิดเงาที่จางกวา วัตถุทึบแสง เชน กระจกฝา หรือกระดาษลอกลายมาแทน
วัตถุทึบแสง โดยนําวัตถุโปรงแสงดังกลาวมากั้นแสง เงาที่เกิดขึ้นจะจางกวาเงาที่เกิดจากวัตถุทึบแสง
6) พระอาทิตยขึ้นทางทิศตะวันออก เงาของวัตถุจะทอดไปทิศตะวันตก แสดงวาเงาจะเกิดขึ้น
ตรงขามกับ แหลงกําเนิดแสงเสมอ
2.5.4.3 การเกิดเงาของวัตถุ
เมื่อแสงตกกระทบวัตถุที่ทึบแสง จะเกิดเงาที่ดานหลังวัตถุเสมอโดยเงาที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งเงามืด
หรือเงามัว จะขึ้นอยูกับ
1) ขนาดของแหลงกําเนิดแสง

แหลงกําเนิดแสงกวางนอยกวาวัตถุ
แหลงกําเนิดแสงกวางมากกวาวัตถุ
ภาพที่ 2.5 ขนาดเงาของวัตถุเมื่ออยูใกลและไกลจากแสง
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2) ขนาดของวัตถุ
3) ระยะหางระหวางวัตถุกับแหลงกําเนิดแสง
4) การเกิดเงาเมื่อแหลงกําเนิดแสงเปนจุด
2.5.4.4 ประโยชนจากเงา
เรานําประโยชนจากเงามาใชในกิจกรรมตางๆ
1) ใชในแงใหความบันเทิง เชน หนังตะลุง
2) ใชในแงของการใหความรมรื่น เชน การปลูกตนไมเพื่อชวยใหเกิดรมเงา
3) ใชประโยชนอยางอื่น เชน การบอกเวลา โดยใชนาฬิกาแดด
นอกจากนี้ปรากฏการณทางธรรมชาติบางอยาง เชน จันทรุปราคา สุริยุปราคา ก็ยังเปนปรากฏการณ
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเงาอีกดวย

2.5.5 แผนทีด่ าว
แผนที่ดาว คือ แผนที่แสดงตําแหนงของดวงดาวบนทองฟาที่ครอบโลกของเราอยู จะมีลักษณะเปน
ทรงกลมไมวาเราจะดูดวงดาวที่ตําแหนงใดของโลก ตัวผูดูจะเปนศูนยกลางของทองฟาเสมอ
2.5.5.1 การทําแผนที่
เราอาจทําแผนที่ดาวไดโดยใชทรงกลมทองฟาเชนเดียวกับการทําแผนที่โลก ซึ่งในการใช
แผนที่ดาวหาวตําแหนงดาวหรือการอานแผนที่ดาวจะตองทราบสิ่งตาง ๆ ดังนี้
1) ทิศบนทองฟา (direction) เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกจากทางทิศตะวันตกไป
ทางทิศตะวันออกและลับของฟาทางทิศตะวันตก
2) เสนขอบฟา (Horizon) คือ เสนวงกลมบนพื้นโลกจรดของฟาลอมรอบตัวเรา
3) เสนเมอริเดียนทองฟา (meridian) เปนเสนที่แบงครึ่งทองฟาออกเปน 2 สวน คือ
ซีกทางตะวันออกและตะวันตก
4) เสนศูนยสูตรทองฟา (celestial equator) จะอยูในระนาบเดียวกับเสนศูนยสูตรของ
โลก และจะมีจุดผาน 3 จุด คือ ขอบฟาทิศตะวันตกและขอบฟาทิศตะวันออก และจดที่ 3 คือ จุดเหนือ
ศีรษะ
5) จุดยอดทองฟา (zenith) คือ จุดสูงสุดบนทองฟา จะอยูเหนือศีรษะพอดีหรือเรียกวาจุด
เหนือศีรษะ
2.5.5.2 การอานแผนที่ดาว
การอานแผนที่ดาว เปนทําใหผูดูดาวรูจักกลุมดาวบนทองฟาอยางถูกตองวา
กลุมดาว
แตละกลุม นั้น มีดาวที่สําคัญอยูกี่ดวง จินตนาการเห็นเปนรูปอะไร กลุมดาวแตละกลุมนั้นอยูใกลกันในลักษณะ
อยางไร แผนที่ดาวไมเหมือน แผนที่โลก เพราะแผนที่โลก เรายืนอยูบนผิวโลก แลวกมมองลงไปยังพื้นผิวโลก
ที่เราอยูแตแผนที่ดาวเรานอนหงาย บนพื้นผิวโลกแลวแหงนขึ้นไปดูดวงดาว ซึ่งดูเสมือน ติดอยูที่ขอบฟาสุด
สายตา การดูดาวมีความจําเปนมากที่จะตองอานแผนที่ดาวเปน เพราะไมสามารถใชมือหรือ เครื่องมือใด ๆ
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ชี้กลุมดาว บนทองฟาใหผูอื่นดูเห็นไดอยางถูกตอง นอกจากจะ ใชปากพูดวา ตรงมือชี้ที่อยูใกล ๆ กับดวงสีนั้นสี
นี้ รูปรางเหมือนอยางนั้นอยางนี้ เหตุที่เปนเชนนี้เพราะทองฟาที่ครอบเราอยูนั้น มีรัศมีเปนอนันต คน 2 คนชี้
ดาวดวงเดียวกัน จะชี้ไมตรงกันและถาเราลากเสนตรง จากมือที่ใชชี้ดาวของคน 2 คน ไปยังดาวดวงเดียวกัน
นั้นจะปรากฏวาเสน 2 เสน นี้ขนานกัน
เมื่อเห็นแผนที่ดาว วิธีอานที่ถูกตอง ตองนอนหงายอาน หันศีรษะไป ทิศเหนือ ดานขวามือจะเปนทิศ
ตะวันตก ดานซายมือเปนทิศตะวันออก แลวหันทิศเหนือ ในแผนที่ดาวไปทางศีรษะ เมื่อจําแผนที่ดาวไดแลว
ไปดู กลุมดาวจริง ๆ บนทองฟาจะเห็นตรงกัน ถากมลงอานแผนที่อยางอานหนังสือธรรมดา จะเห็นภาพกลุม
ดาว กลับซายเปนขวา ขวาเปนซาย ไมตรงกัน
วิธีอานแผนที่ดาวเปรียบเทียบทองฟาจริง ๆ ควรปฏิบัติดังนี้ ขั้นแรกหาทิศเหนือ จริง ๆ ใหได
เสียกอนอยูที่ไหน ถาจะนอนหงายดูดาวตองหันศีรษะไปทางทิศเหนือ ถายืนดูดาวหันหนาไปทางทิศใต ยกแผน
ที่ดาวขึ้นอานเหนือศีรษะหันทิศใน แผนที่ดาวไปทางทิศเหนือใหตรงกัน จะเห็นกลุมดาวในแผนที่ดาว และใน
ทองฟาตรงกัน
2.5.5.3 แผนที่ดาววงกลม
แผนที่ดาววงกลมเปนอุปกรณอยางงายที่ชวยในการวางแผนและสังเกตการณทองฟา
แผนที่ดาวชนิดนี้ประกอบดวย แผนกระดาษสองใบคือ แผนแผนที่ (แผนลาง) และแผนขอบฟา (แผนบน)
ซอนกันอยู และยึดติดกันดวยตาไกที่ตรงจุดศูนยกลาง

ภาพที่ 2.6 แผนแผนที่ (แผนลาง)
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แผนแผนที่ (ภาพที่ 1) มีจุดศูนยกลางอยูที่ขั้วฟาเหนือ ดาวเหนืออยูตรงตาไกพอดีตรงปลายหางของ
กลุมดาวหมีเล็ก เสนทึบรูปวงกลมที่กึ่งกลางของรัศมีของแผนที่ดาว เปนเสนศูนยสูตรฟา ภายในวงกลมเปนซีก
ฟาเหนือ ภายนอกวงกลมเปนซีกฟาใตใกลๆกับเสนศูนยสูตรฟามีเสนประรูปวงกลมเปน เสนสุริยะวิถี
กลุมดาวที่อยูบนเสนสุริยะวิถีเปนกลุมดาวจักราศี 12 กลุม แถบสีเทาออนรูปวงรีบนแผนที่ดาวแสดงตําแหนง
ของทางชางเผือก และที่ขอบของแผนแผนที่เปนสเกล “ปฏิทิน” บอก “วันที”่ และ “เดือน”

ภาพที่ 2.7 แผนแผนที่ (แผนบน)
แผนขอบฟา (ภาพที่ 2) เปนแผนเจาะชอง แสดงอาณาเขตของทองฟา เสนขอบฟา ทิศเหนือ (N),
ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE), ตะวันออก (E), ตะวันออกเฉียงใต (SE), ใต (S), ตะวันตกเฉียงใต (SW), ตะวันตก
(W), ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW) ตามลําดับ ที่ขอบของแผนทองฟาเปนสเกลนาฬิกา บอกเวลาเปน ชั่วโมง
และมีสเกลยอยขีดละ 10 นาที
2.5.5.4 วิธีการใชงาน
ตั้งเวลาที่จะสังเกตการณ โดยหมุนเวลา (นาฬิกา) ที่ขอบแผนขอบฟาใหตรง วัน/เดือน/
ป (ปฏิทิน) ที่ขอบแผนแผนที่ ตัวอยางเชน ตองการดูดาวในเวลา 05.00 น. ของวันที่ 5 เดือนมกราคม ก็ให
หมุนแผนขอบฟามาจนกระทั่งเวลา 05.00 ตรงกับวันที่ 5 เดือนมกราคม ของแผนแผนที่
จับแผนที่ดาว
แหงนขึ้น โดยใหทิศเหนือและทิศใตบนแผนที่ดาวชี้ตรงกับทิศเหนือและทิศใตของภูมิประเทศจริง ควรระลึกไว
เสมอวา การอานแผนที่ดาวมิใชการกมอานหนังสือ แตเปนการแหงนขึ้นดู เพื่อเปรียบเทียบทองฟาในแผนที่กับ
ทองฟาจริง เมื่อเวลาเปลี่ยนไปใหหมุนแผนขอบฟา (แผนบน) ในทิศตามเข็มนาฬิกาไปยังเวลาปจจุบัน จะเห็น
ไดวา กลุมดาวทางทิศตะวันออกของแผนที่ จะเคลื่อนที่หางจากขอบฟา (E) มากขึ้น
ในขณะที่กลุมดาวใน
ทิศตะวันตก จะเคลื่อนที่เขาหาขอบฟา (W) เสมือนการเคลื่อนที่ ขึ้น-ตก ของดาวบนทองฟาจริง
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จะสังเกตเห็นวา ไมวาจะหมุนแผนขอบฟาไปอยางไรก็ตาม เสนศูนยสูตรฟาจะอยูตรงแนวทิศ
ตะวันออก (E) และตะวันตก (W) เสมอ เพราะนั่นคือเสนแบงซีกทองฟา และเสนสุริยวิถีตรงกลุมดาวคนคู
จะอยูคอนไปทางเหนือ (โซลสติสฤดูรอน) และเสนสุริยวิถีตรงกลุมดาวคนยิงธนู จะอยูคอนไปทางใต (โซลสติซ
ฤดูหนาว) วงกลมทั้งสองเอียงตัดกันเปนมุม 23.5° เนื่องเพราะแกนของโลกเอียงขณะโคจรรอบดวงอาทิตย
ขอพึงระวัง แผนที่ดาวแบบวงกลมนี้มีขอจํากัด เนื่องจากสรางขึ้นโดยการตีแผทรงกลม ออกเปน
ระนาบสองมิติ (360° projection) ทําใหระยะทางเชิงมุมคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
- กลุมดาวในซีกฟาเหนือจะมีขนาดเล็กกวาความเปนจริง และกลุมดาวในซีกฟาใตจะขยาย
ถางเกินสัดสวนจริง ดังนั้นถาหากใชแผนที่ดาวนี้ดูดาวที่อยูใกลขอบฟาใต
ขอแนะนําใหดูดาวสวาง เปนดวงๆ แลวคอยไลเปรียบเทียบไปกับทองฟาจริง
- ตําแหนงบอกทิศทั้งแปด มิไดหางเทาๆ กัน สเกลระหวางทิศเหนือ (N) ไปยังทิศ
ตะวันออก (E) และทิศตะวันตก (W) จะอยูใกลชิดกันมาก สวนสเกลไปทางทิศใต (S) จะมีระยะหาง
ออกไป กวางกวาหลายเทา
- หากหันหนาดูดาวทางทิศเหนือ ใหหันเอาดานอักษร N ลง
- หากหันหนาดูดาวทางทิศใต ใหหันกลับดานเอาอักษร S ลง
- หากหันหนาไปทางทิศอื่น ใหพยายามตรึงแนว N – S ใหขนานกับทิศเหนือ – ใต ของ
ภูมิประเทศจริงไวตลอดเวลา
2.5.5.5 การใชมือวัดระยะทางเชิงมุมของดาว
การวัดระยะทางเชิงมุม เปนการบอกตําแหนงของดาวหรือวัตถุทองฟาโดยบอกเปนมุม
(ซึ่งหมายถึงมุมระหวางเสนตรง 2 เสนที่ลากจากตาของเราบนโลกไปยังดวงดาวบนทองฟา) เชน ดาวเหนืออยู
สูงจากขอบฟา 13 องศา ดวงจันทรเฉียดดาวเสาร 1 องศา เปนตน
ถาเราไปดูดาวกับเพื่อนแลวเขาบอกวา "นั่นไงดาวไรเจล อยูสูงจากขอบฟาทิศตะวันออก
22 องศา" เราจะรูไดอยางไรวา 22 องศานั้นแคไหน ก็ใชมือของเรานั่นแหละวัดไดเลย จะใชมือซายหรือมือ
ขวาก็ไดแลวแตถนัดแตขอใหเหยียดแขนใหตรง
แลวกางมือเหยียดนิ้วใหเต็มที่ใชตาขางใดขางหนึ่งเล็งผาน
นิ้วกอยและนิ้วโปงไปบนทองฟา โดยใหปลายนิ้วกอยชี้ที่ขอบฟาระยะทางเชิงมุมบนทองฟาจากปลายนิ้วกอย
ถึงปลายนิ้วโปงจะประมาณ 22 องศา

ปลายนิ้วกอยถึงปลายนิ้วโปงจะประมาณ 22 องศา

นิว้ กอย = 1 องศา
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นิว้ ชี้ = 2 องศา

นิ้วชี้กับนิ้วกลาง = 4 องศา

นิว้ ชี้กับนิ้วกลางและนิ้วนาง = 5 องศา

ปลายนิ้วชี้ถึงปลายนิ้วกอย = 15 องศา

กางนิ้วออกปลายนิ้วโปงถึงปลายนิ้วกอย = 22 องศา

หนังสืออางอิง
นิพนธ ทรายเพชร, การดูดาวขั้นตน, นานมีบุคส, 2538
อารี สวัสดี, ดิน ฟา เวลา ดาว, เอกสารประกอบการอบรม"นักดาราศาสตรในอนาคต รุน 3" สมาคมดารา
ศาสตรไทย, 2539
ภาพที่ 2.8 การใชมือวัดระยะทางเชิงมุมของดาว
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2.5.6 กลุมดาว

กลุมดาว คือ กลุมของดาวฤกษ ที่สามารถเชื่อมตอกันเปนรูปรางตาง ๆ ตามแตจินตนาการใน
อวกาศสามมิต.ิ สวนใหญแลว ดาวฤกษในกลุมดาวเดียวกันที่เราเห็นอยูใกลกันบนทรงกลมฟา ไมไดมีความ
เกี่ยวของกัน และหางไกลกันมากในอวกาศ. กลุมดาวอยาง "ไมเปนทางการ" ที่เปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง
แตไมไดรับการรับรองโดยนักดาราศาสตร หรือสหพันธดาราศาสตรสากล เรียกวา ดาวเรียงเดน (asterism)
ตัวอยางเชน กระบวยใหญ
คนไทยรูจักและตั้งชื่อกลุมดาวอยูบาง แตไมทั่วทั้งทรงกลมฟา สวนใหญเปนกลุมดาวที่มีดาวฤกษ
สวางเปนสมาชิก และมักใชคําวา "ดาว" นําหนา เชน ดาวจระเข ดาวเตา ดาวไถ ดาวโลง เปนตน
สหพันธดาราศาสตรสากล (IAU) แบงพื้นที่ในทองฟาออกเปนกลุมดาว 88 กลุม โดยกําหนดเขตแดน
ที่แนนอนและแมนยํา กลุมดาวในซีกฟาเหนือสวนใหญมาจากกรีกโบราณจนถึงสมัยกลาง
2.5.6.1 กลุมดาวคางคาว (Cassiopeia)
เปนกลุมดาวเดนทางซีกฟาเหนือ ประกอบดวยดาวฤกษอยางนอย 5 ดวง เรียงกันเปนรูป
ตัวเอ็ม หรือที่คนไทยมองเห็นเปนรูปดาวคางคาวที่กําลังบินวนรอบ ดาวเหนือ
2.5.6.2 กลุมดาวหมีใหญ (Ursa Major)
กลุมดาวที่มนุษยรูจักดีที่สุด และใชประโยชนไดมากที่สุด คือ กลุมดาวจระเข ดาวกลุมนี้มี
7 ดวง มีลักษณะคลายกระบวยตักน้ํา 4 ดวงเปนตัวกระบวย อีก 3 ดวง เปนดาน ชาวจีนและชาวยุโรปเขาเห็น
เปนรูปกระบวย จึงเรียกกลุมดาวกลุมนี้วา “กระบวยใหญ” (Big Dipper) ชาวกรีกซึ่งเปนดินแดนแหงเทพ
นิยายอันเกี่ยวกับ ดวงดาวตาง ๆ เห็นเปน “หมีใหญ”
(Ursa Major) คนไทยเห็นเปน “จระเข” ทั้งกรีก
และไทย เห็นเหมือนกันอยู 1 อยางคือ เห็นดาว 3 ดวง ทางดามกระบวยเปนหางหมี และหางจระเขเหมือนกัน
2.5.6.3 กลุมดาวนายพราน (Orion)
เปนกลุมดาวที่มีความงามบนทองฟากลุมหนึ่งในชวงฤดูหนาว
คนไทยรูจักกันดี เรียก
กลุมดาวนี้วา กลุมดาวเตา หรือ ดาวไถ ประกอบดวยดาวฤกษอยางนอยประมาณ 8 ดวง มีดวงที่สวางที่สุด
อยู 2 ดวง มีชื่อวา บีเทลจุส คือสวนที่เปนหัวไหล และไรเจล คือสวนที่เปนขาหลังขวา
2.5.6.4 กลุมดาวสุนัขใหญ (CANIS Major)
เปนกลุมดาวที่ประกอบดวยดาวฤกษที่มองเห็นไดชัด 5 ดวง
ตรงสวนคอมีชื่อวา ซีรีอัส ซึ่งคนไทยรูจักกันดี เราเรียกดาวดวงนี้วา ดาวโจร

มีดาวฤกษที่สวางที่สุดอยู

24

2.5.6.5 กลุมดาวสุนัขเล็ก (CANIS MINOR)
เปนกลุมดาวขนาดเล็ก ที่ประกอบไปดวยดาวฤกษที่มองเห็นไดชัด 2 ดวง เปนรูปสุนัขเล็ก
สมชื่อ กลุมดาวสุนัขเล็ก จะขึ้น - ตก ทางทิศตะวันออก - ตะวันตกพอดี ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนมาก สามารถ
บอกทิศไดเปนอยางดี แตเมื่อขึ้นไปอยูสูงสุดจะอยูเยื้องจากจุดกลางศีรษะไปทางทิศใตประมาณ 10 องศา รวม
เวลาที่กลุมดาวสุนัขเล็กอยูบนทองฟานานประมาณ 12 ชั่วโมงดวยกัน
ดาวฤกษที่สวางที่สุดในกลุมดาวสุนัขเล็กมีชื่อวา ดาวโปรไซออน (Procyon) เปนดาวฤกษสีขาว
แกมเหลือง มีอันดับความสวาง 0.38 อยูอันดับ 8 ใน 25 ดาวฤกษที่สวางที่สุดบนทองฟา ดาวโปรไซออนนี้ อยู
หางจากโลกเราประมาณ 11.4 ปแสง
2.5.6.6 กลุมดาววัว (Taurus)
เปนกลุมดาวที่ประกอบไปดวยดาวฤกษอยางนอยประมาณ 9 ดวง มีดวงที่สวางอยู 1
ดวง มีชื่อวา อัลดิบะแรน เราเรียกวา ดาวตาวัว ซึ่งอยูตรงโหนกวัว บริเวณที่เปนโหนกวัวเปนกลุมดาวที่
รูจักดีคือ กลุมดาวลูกไก
2.5.6.7 กลุมดาวคนคู (Gemini)
เปนกลุมดาวที่ ซึ่งมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญ คนไทยรูจักกันมาตั้งแตโบราณ
แลว เรียกกลุมดาวนี้วา ดาวโลง ประกอบไปดวยดาวฤกษอยางนอยประมาณ 8 ดวง มีดวงที่สวางอยู 2
ดวง คือ ดาวพอลลักซ และ ดาวคาสเตอร
2.5.6.8 กลุมดาวสารถี (Auriga)
เปนกลุมดาวเดน ซึ่งมีลักษณะเปนรูปหาเหลี่ยมมองเห็นไดบนทองฟา การจินตนาการเปน
รูปคนขับรถคอนขางยาก ประกอบไปดวยดาวฤกษอยางนอยประมาณ 5 ดวง ซึ่งจะมีดวงที่สวางที่สุดใน
กลุมดาวนี้มีชื่อวา คะเพลลา ซึ่งแปลวาแพะตัวเมีย
2.5.6.9 กลุมดาวสิงโต (Leo)
กลุมดาวสิงหอยูในซีกฟาดานเหนือ ประกอบดวยดาวฤกษที่สวางมาก 1 ดวง คือ ดาวหัวใจสิงห
(รีกิวรัส) และ ดาวที่สวางรองลงมาอีกอยางนอย 8 ดวง เรียงเปนรูปสิงโตซึ่งกําลังหมอบอยู ดาวหัวใจสิงหและ
ดาวอีก 5 ดวง คือ ดวงที่ 5 ถึงดวงที่ 9 เรียงกันคลายรูปเคียวเกี่ยวขาวหรือเครื่องหมายคําถามเขียนกลับ
บริเวณหัวสิงโต ดาวดวงที่ 2, 3, 4 ประกอบ ขึ้นเปนดานทายของสิงโต โดยมีดวงที่ 2 อยูตรงหาวสิงโต จึงมีชื่อ
เรียกวา ดาวหางสิงห (ดาวเดเนบโบลา)
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บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวของ
2.1 แรงและการเคลื่อนที่
ปริมาณทางฟสิกสหรือเรียกวาปริมาณกายภาพ (Physical Quantity) ไดแก การกระจัด, ระยะทาง,
มวล, เวลา, ความเร็ว, อัตราเร็ว, ความเรง, แรง, สนามแมเหล็ก, สนามไฟฟา เปนตน
ปริมาณทางฟสิกสแบงเปน 2 ชนิด คือ
2.1.1 ปริมาณเวกเตอร (Vector Quantity) หมายถึง ปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เชน การ
กระจัด, ความเร็ว, ความเรง, แรง, โมเมนต เปนตน
2.1.2 ปริมาณสเกลาร (Scalar Quantity) หมายถึง ปริมาณที่มีแตขนาดอยางเดียว ไมมีทิศทา เชน
ระยะทาง, อัตราเร็ว, มวล, เวลา, อุณหภูมิ เปนตน
การวมปริมาณเวกเตอรตองรวมทั้งขนาดและทิศทาง เชน แรง เปนตน ซึ่งแรงเปนปริมาณเวกเตอร
แรงรวมเราจะเรียกวาแรงลัพธ (Resultant Force) แรงที่นํามารวมกันเรียกวา แรงยอยหรือแรงองคประกอบ
(Component Force)
กรณีที่ 1 เมื่อมีแรงยอยทีม่ ีทิศทางเดียวกัน ใหนําแรงยอยมารวมกันสามารถเขียนเวกเตอรแทนแรงไดดวย
เสนตรงและหัวลูกศร

F1 = 1N


F2 = 2N

กรณีที่ 2 เมื่อมีแรงยอยที่มีทิศทางตรงกันขาม ใหนําคาของแรงยอยมาหักลางกัน เวกเตอรของแรงลัพธมีทิศไป
ทางแรงที่มีคามากกวา คาของแรงลัพธเทากับผลตางของแรงยอยทั้งสอง

F1 = 1N


F2 = 2N

กรณีที่ 3 เมื่อมีแรงยอยที่มีขนาดเทากัน แตมีทิศทางตรงกันขาม จะไดแรงลัพธที่มีคาเปนศูนยและไมมีความเรง
ดังนั้นวัตถุจะคงสภาพเดิม

F1 = 2N


F2 = 2N
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2.2 วิธกี ารหาแรงลัพธ มี 2 วิธี
2.2.1 การเขียนรูป (โดยแทนแรงดวยลูกศร) ดังนี้ ใชหางตอหัวคือ เอาหางของลูกศรที่แทนแรงที่ 2
มาตอหัวลูกศรที่แทนแรงที่ 1 แลวเอาหางลูกศรที่แทนแรงที่ 3 มาตอหัวลูกศรที่แทนแรงที่ 2 ...ตอกันไปจน
หมดโดยทิศของลูกศรที่แทนแรงเดิมไมเปลี่ยนแปลง ขนาดของแรงลัพธคือ ความยาวลูกศรที่ลากจากจุดเริ่มตน
ไปยังจุดสุดทายมีทิศจากจุดเริ่มตนไปจุดสุดทาย
ตัวอยางที่ 1 เมื่อมีแรง A, B, และ C มากระทําตอวัตถุ ดังรูป จงหาแรงลัพธโดยการเขียนรูป

A



B


C

r

r

ตัวอยางที่ 2 กําหนดให F แสดงขนาดและทิศทางของแรง ดังรูป จงหาแรงลัพธของ F1 +

F1

r
F2


F2

2.2.2 วิธีการคํานวณ
กรณีที่ 1 เมื่อมีแรงยอยกระทํามุมตอกัน 0 องศา และมีทิศทางเดียวกัน

P = 3N


Q = 5N

กรณีที่ 2 เมื่อมีแรงยอยกระทํามุมกัน 180 องศา และมีทิศทางตรงกันขาม
แรงลัพธเทากับแรงที่มีคามากลบดวยแรงที่มีคานอย ทิศทางของแรงลัพธมีทิศเดียวกับแรงที่มีคามาก

P = 3N


Q = 5N

กรณีที่ 3 เมื่อมีแรงยอยกระทํามุมกัน 90 องศา หาแรงลัพธโดยใชทฤษฎีบทของปทากอรัส
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R


P = 3N



R

2

P

2


Q

2


Q = 4N

กรณีที่ 4 เมื่อมีแรงสองแรงกระทํามุม q หาขนาดของแรงลัพธโดยใชสี่เหลี่ยมดานขนานใหแรงทั้งสองเปน
ดานประกอบของสี่เหลี่ยมดานขนาน เสนทแยงมุมคือแรงลัพธมีสูตรดังนี้
R 2 = P 2 + Q 2 + 2P Q cos(q )


Q


R

 

P
หาทิศทางแรงลัพธที่กํากับเวกเตอร

tan( a ) =

Q sin(q )
P + Q cos(q )

ตัวอยางที่ 3 แรง 2 แรงมีขนาดเทากับ 10 นิวตัน และ 20 นิวตัน กระทํารวมกันที่จุดจุดหนึ่งเปนมุม 60 องศา
จงหาคาของแรงลัพธ

Q 10N

60


P  20N

2.3 การเคลื่อนที่
ในชีวิตประจําวันนอกจากเราเคลื่อนที่ในลักษณะตาง ๆ แลว เชน การเดิน, การวิ่ง, การเคลื่อนที่ของ
ยานพาหนะ เปนตน เรายังเห็นการเคลื่อนที่ของวัตถุตาง ๆ หลายรูปแบบ เชน การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ถูกขวาง
ออกไปแนวดิ่ง(การเคลื่อนทีในแนวเสนตรง) ในแนวราบ(การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล) การแกวงของลูกตุม
การหมุนของพัดลม การเคลื่อนที่ของดวงดาวและวัตถุในทองฟา เปนตน
อยางไรก็ตาม ในเบื้องตนเรามักจะศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเสนตรงกอน เพราะมีความ
ซับซอนนอยที่สุด และเขาใจไดงายที่สุด ดังนั้นเรามาศึกษาปริมาณทางฟสิกสที่ใชการเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง
2.3.1 ระยะทาง (Distance) คือ ความยาวตามเสนทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปไดทั้งหมด เปนปริมาณ
สเกลาร มีหนวยเปนเมตร (m) โดยทั่วไปเราใชสัญลักษณเปน s
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2.3.2 การกระจัด (Displacement) คือ เสนตรงที่เชื่อมโยงระหวางจุดเริ่มตน และจุดสุดทายของ
การเคลื่อนที่เปนปริมาณเวกเตอร คือตองคํานึงถึงทิศทางดวย มีหนวยเปนเมตร (m) โดยทั่วไปเราใชสัญลักษณ
r
เปน s
ตัวอยางที่ 4 ชายคนหนึ่งเดินทางจากจุด ก ไปยัง ข แลวเดินตอจาก ข ไปยัง ค และเดินตอจาก ค ไปยัง ง
ดังรูป จงหาระยะทาง และการกระจัดของชายคนนี้

ตัวอยางที่ 5 จงหาระยะทาง และการกระจัดของนาย x เมื่อเดินทางตามเสนทางตอไปนี้ โดยการวาดรูป
ก. นาย x เดินไปทางทิศตะวันออก 4 กิโลเมตร หยุดพักเมื่อหายเหนื่อยก็เดินตอไปอีกในทิศทางเดิม
3 กิโลเมตร
ข. นาย x เดินทางไปทางทิศตะวันออก 4 กิโลเมตร แลวเดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 60 องศา
ค. นาย x เดินทางไปทางทิศตะวันออก 4 กิโลเมตร แลวเดินขึ้นตรงไปทางทิศเหนืออีก 3 กิโลเมตร
ง. นาย x เดินทางไปทางทิศตะวันออก 4 กิโลเมตร แลวเดินไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออีก
3 กิโลเมตร
จ. นาย x เดินทางไปทางทิศตะวันออก 4 กิโลเมตร แลวเดินกลับมาทิศตะวันตกอีก 3 กิโลเมตร
2.3.3 อัตราเร็ว (Speed) คือ การเปลี่ยนแปลงระยะทางตอหนึ่งหนวยเวลา มีหนวยเปนเมตรตอ
วินาที เปนปริมาณสเกลาร
Ds
v=
Dt
2.3.4 ความเร็ว (Velocity) คือ การเปลี่ยนแปลงการกระจัดตอหนึ่งหนวยเวลา มีหนวยเปนเมตร
ตอวินาที เปนปริมาณเวกเตอร
r
r
D s
v =
D t

2.3.5 ความเรง (acceleration) คือ การเปลี่ยนแปลงความเร็วตอหนึ่งหนวยเวลา มีหนวยเปน
เมตรตอ(วินาที)2 เปนปริมาณเวกเตอร
r
r
D v
a =
D t
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ตัวอยางที่ 6 นาย x เดินไปทางทิศเหนือ 5 กิโลเมตร แลวเลีย้ วไปทางทิศตะวันออก 12 กิโลเมตร ใชเวลา
ทั้งหมด 4 ชั่วโมง จงหา การกระจัด ระยะทาง ความเร็ว อัตราเร็ว
ตัวอยางที่ 7 นาย y วิ่งในสนามวงกลมซึ่งมีรัศมี 35 เมตร
ก. เมื่อวิ่งไปไดครึ่งรอบใชเวลา 10 วินาที จงหา การกระจัด ระยะทาง ความเร็ว อัตราเร็ว
ข. เมื่อวิ่งครบรอบใชเวลา 22 วินาที จงหา การกระจัด ระยะทาง ความเร็ว อัตราเร็ว

2.4 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
เซอรไอแซกนิวตัน (Sir Isaac Newton) นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ ไดศึกษาธรรมชาติของแรงที่มี
ผลตอสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ และไดตั้งกฎการเคลื่อนที่ 3 ขอ เพื่ออธิบายถึงสภาพการเคลื่อนที่ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ ดังตอไปนี้
2.4.1 กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 1
ตามกฎบอกการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุไววา ถามีวัตถุวางนิ่งอยูบนพื้นราบ
แลวไมมีแรงภายนอกอื่นมากระทําตอวัตถุ วัตถุจะยังคงหยุดนิ่งเชนนั้นตอไป หรือถาใหแรงสองแรงมากระทํา
ตอวัตถุกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 1 ของนิวตันไดใหความสัมพันธระหวางแรงกับแรงทั้งสองมีขนาดเทากันและมี
ทิศทางตรงกันขาม ซึ่งเปนผลใหแรงลัพธเปนศูนย จะพบวาวัตถุจะยังคงสภาพหยุดนิ่งเชนเดิม จึงสามารถสรุป
ไดวา “ถาไมมีแรงภายนอกมากระทําตอวัตถุ หรือแรงลัพธที่มากระทํามีคาเปนศูนย วัตถุจะไมเปลี่ยนสภาพ
การเคลื่อนที่” เชน ถาวัตถุหยุดนิ่งก็จะหยุดนิ่งตอไป ถากําลังเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ตอไปดวยความเร็วคงตัว
(a = 0) โดยมีความสัมพันธตามสมการ

å

r
F

=

0


v

F2


F1


F1 = F2


F1


v


F2



F1 = F2

ภาพที่ 2.1 รูปการเคลื่อนที่ของวัตถุดวยความเร็วหยุดนิ่งและคงที่
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กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 1 ของนิวตันนี้ เรียกอีกอยางหนึ่งวา “กฎความเฉื่อย” (Inertia Law)
หมายความวา วัตถุจะพยายามรักษาสภาพเดิมของมันเอาไว เชน หยุดนิ่งก็จะพยายามรักษาการนิ่งเอาไว ถา
เดิมเคลื่อนที่อยูดวยความเร็วคงตัวเทาใดก็จะพยายามรักษาสภาพการเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัวนั้นไว แต
การที่วัตถุจะรักษาสภาพเดิมของมันไวไดดีมากนอยเพียงใด ก็ขึ้นอยูกับมวลของวัตถุนั้น โดยวัตถุที่มีมวลมาก
จะรักษาสภาพการเคลื่อนที่ไดมากกวาวัตถุที่มีมวลนอย นั่นคือ วัตถุที่มีมวลมากจะทําใหหยุดไดงายกวาวัตถุที่มี
มวลนอย
2.4.2 กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2
จากการศึกษาพบวาวัตถุเมื่อถูกแรงภายนอกที่มีคาไมเปนศูนยมากระทํา และแรงภายนอกนั้นมี
คามากพอ จะทําใหวัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่จากเดิมเชนถาเดิมวัตถุหยุดนิ่งเมื่อถูกแรงภายนอกมากระทํา
จะสงผลใหวัตถุเคลื่อนที่หรือเดิม ถาวัตถุเคลื่อนที่อยูแลวเมื่อถูกแรงภายนอกกระทําก็จะสงผลใหวัตถุเคลื่อนที่
เร็วขึ้นหรือชาลงหรือหยุดนิ่งก็ไดซึ่งการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุจะมากหรือนอยขึ้นกับ ปริมาณ
ของแรงภายนอกที่มากระทําตอวัตถุและมวลของวัตถุ
นิวตันไดใหความสัมพันธระหวางแรงกับการเปลี่ยน
สภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุไววา “ถาแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุมีคาไมเปนศูนย วัตถุจะเปลี่ยนสภาพการ
เคลื่อนที่” นั่นคือ ความเร็วของวัตถุอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรืออาจเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่ เรียกวา
“วัตถุเคลื่อนที่ดวยความเรง”

มีคามากหรือนอยขึ้นอยูกับขนาดของแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุและมวลของวัตถุจากความสัมพันธระหวางแรง
มวล และความเรงขางตน สามารถสรุปเปน "กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2 ของนิวตัน" ไดวา "เมื่อมีแรงลัพธที่มี
ขนาดไมเปนศูนยมากระทํากับวัตถุ
จะทําใหวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเรงในทิศทางเดียวกับแรงลัพธที่มา
กระทํา และขนาดของความเรงจะแปรผันตรงกับขนาดของแรงลัพธ และแปรผกผันกับมวลของวัตถุ" โดย
มีความสัมพันธตามสมการ

å
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2.4.3 กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 3
ตามกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 1 และ 2 ของนิวตันเปนการอธิบายความสัมพันธระหวางแรงกับการเปลี่ยน
สภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อแรงภายนอกมากระทําตอวัตถุ นอกจากนี้นิวตันยังพบวาในขณะที่มีแรงกระทํา
ตอวัตถุ วัตถุจะออกแรงโตตอบตอแรงที่มากระทํานั้นโดยทันทีทันใด เชน ถาเรายืนบนสเก็ตบอรดหันหนาเขา
หาผนังแลวออกแรงผลักฝาผนัง เราจะเคลื่อนที่ออกจากฝาผนัง การที่เราสามารถเคลื่อนที่ไดแสดงวาจะตองมี
แรงจากฝาผนังกระทําตอเรา ถาเราผลักฝาผนังดวยขนาดแรงมากขึ้น แรงที่ฝาผนังกระทํากับเราก็มากขึ้นตาม
ไปดวย โดยเราจะเคลื่อนที่ออกหางจากผนังเร็วขึ้น หรือเมื่อเราออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริง เราจะมีความรูสึกวา
เครื่องชั่งสปริงก็ดึงมือเราดวย และถาเราดึงเครื่องชั่งสปริงดวยแรงมากเทาใด เครื่องชั่งสปริงก็จะดึงเรากลับ
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ดวยแรงที่มีขนาดเทากับแรงที่เราดึงแตมีทิศตรงกันขาม จากตัวอยางและลักษณะการเกิดแรงกระทําระหวาง
วัตถุที่กลาวไวดานบน ทําใหสามารถสรุปไดวา เมื่อมีแรงกระทําตอวัตถุหนึ่ง วัตถุนั้นจะออกแรงโตตอบในทิศ
ตรงกันขามกับแรงที่มากระทํา แรงทั้งสองนี้เกิดขึ้นพรอมกันเสมอ เราเรียกแรงที่มากระทําตอวัตถุวา “แรง
กิริยา” (Action Force) และเรียกแรงที่วัตถุโตตอบตอแรงที่มากระทําวา “แรงปฏิกิริยา” (Reaction Force)
และแรงทั้งสองนี้รวมเรียกวา “แรงคูกิริยา - ปฏิกิริยา” (Action – Reaction Pair)
จากการศึกษาพบวา แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยามีขนาดเทากัน แตมีทิศทางตรงกันขามเสมอ นิวตัน
ไดสรุปความสัมพันธระหวางแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาไวเปนกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 3 ของนิวตัน ซึ่งมีใจความ
วา “ทุกแรงกิริยาจะตองมีแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเทากันและทิศตรงขามกันเสมอ” ตามความสัมพันธตอไปนี้
r
r
F 1 2 = -F 2 1

ภาพที่ 2.2 แรงคูกิริยา – ปฏิกิริยาที่กระทําระหวางคนและโลก เมื่อคนยืนอยูบนผิวโลก
จากรูปสามารถสรุปไดวา
1) แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาจะเกิดพรอมกันเสมอ
2) แรงคูกิริยา – ปฏิกิริยาเปนแรงที่กระทําตอวัตถุคนละวัตถุกัน ดังนั้นแรงคูนี้จึงรวมกันไมได
3) แรงคูกิริยา – ปฏิกิริยาเกิดขึ้นไดทั้งกรณีที่วัตถุสัมผัสกันหรือไมสัมผัสกันก็ได
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2.5 ดาราศาสตร

2.5.1 การเกิดกลางวัน กลางคืน
กลางวันกลางคืนเกิดขึ้นจากการหมุนรอบตัวเองของโลกจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ดานที่
หันรับแสงอาทิตยเปน “กลางวัน” และดานตรงขามที่ไมไดรับแสงอาทิตยเปน “กลางคืน”

ภาพที่ 2.3 แกนของโลกเอียง 23.5° ขณะที่โคจรรอบดวงอาทิตย
เราแบงพิกัดเสนแวง (Longitude) ในแนวเหนือ-ใต ออกเปน 360 เสน โดยมีลองจิจูดที่ 0° อยูที่
ตําบล “กรีนิช” (Greenwich) ประเทศอังกฤษ และนับไปทางตะวันออกและตะวันตกขางละ 180 องศา อัน
ไดแก ลองจิจูดที่ 1° - 180° ตะวันออก และลองจิจูดที่ 1° - 180° ตะวันตก เมื่อนํา 360° หารดวย 24 ชั่วโมง
เสนลองจิจูดที่ 180° ตะวันออก และลองจิจูดที่ 180° ตะวันตก เปนเสนเดียวกันซึ่งเรียกวา “เสนแบงวันสากล”
หรือ “International Date Line” (เสนหนาทางขวามือของภาพที่ 2) หากเราเดินทางขามเสนแบงวันจากทิศ
ตะวันออกมายังทิศตะวันตก วันจะเพิ่มขึ้นหนึ่งวัน แตถาเราเดินทางขามเสนแบงวันจากทิศตะวันตกมายังทิศ
ตะวันออก วันจะลดลงหนึ่งวัน
เวลาในแตละลองจิจูด จะมีความแตกตางกันชั่วโมงละ 15 องศา เวลามาตรฐานของประเทศไทย
ถือเอาเวลาลองจิจูดที่ 105° ตะวันออก (จังหวัดอุบลราชธานี) จึงเร็วกวา “เวลาสากล” (Universal Time
เขียนยอวา UT) ซึ่งเปนเวลาที่ตําบลกรีนิช ไป 7 ชั่วโมง (105°/15° = 7) เวลามาตรฐานประเทศไทยจึงมีคา
เทากับ UT+7
เกร็ดความรูเรื่องเวลา
- โลกโคจรรอบดวงอาทิตยหนึ่งรอบ ใชเวลา 1 ป หรือ 365 วัน
- เราแบงเวลาหนึ่งป ออกเปน 12 เดือน ๆ ละ 30 หรือ 31 วัน เพื่อใหสอดคลองกับเดือนทาง
จันทรคติ ซึ่งดวงจันทรโคจรรอบโลกหนึ่งรอบใชเวลาประมาณ 30 วัน
- โลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบ ใชเวลา 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง โดยแตละชั่วโมงจะถูกแบงยอย
ออกเปน 60 นาที และแตละนาทีถูกแบงอีกเปน 60 วินาที
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2.5.2 กําหนดทิศและเวลา
2.5.2.1 เวลากับจุดสังเกตบนพื้นโลก
หากเรายืนอยูที่หนึ่งที่ใดบนพื้นโลก เชนกรุงเทพมหานครที่เสนละติจูดประมาณ 12 องศา เราจะเห็น
ดาวเหนือทางทิศเหนือสูงประมาณ 12 องศา แกนการหมุนของโลกหมุนตามแนวทิศดาวเหนือ หากเรายืน
ตัวตรง จุดกลางศีรษะเราชี้ขึ้นกลางฟาตั้งฉากกับพื้นดินเราเรียกวาจุดจอมฟา (Zenith) ถาเราอยูที่โลงแจงมอง
ไปรอบๆตัวจะเห็นเสนขอบฟาที่เปนจุดตัดระหวางพื้นกับทองฟารอบตัวเรา และถาจินตนาการในรูปแบบสาม
มิตเิ ราจะเห็นวา แนวหมุนของโลกทําใหมีเสนศูนยสูตรโลก การสังเกตดาวบนทองฟาจึงมีการเห็นที่แตกตาง
กันเมื่ออยูบนพื้นโลกที่ตําแหนงตางกัน
สิ่งที่นาสนใจและเปนสิ่งสําคัญคือแนวที่ลากจากทิศเหนือไปทิศใตผานทรงกลมทองฟาผานจุดจอมฟา
เราจะเรียกวาเสนเมอรริเดียน (meridian)
แนวทิศเหนือใตบนทรงกลมทองฟาเปนจุดอางอิงที่สําคัญเกี่ยวกับเวลา โดยเราถือวาถาดวงอาทิตย
อยูในแนวเสนนี้ บนทองฟาเราจะถือวาเปนเวลา 12 : 00 น. และการนับเวลาในระบบโซลารนี้ใชระบบอางอิง
กับเสนเมอริเดียน การแบงเสนแนวตามแนวเหนือใตไปทางทิศตะวันออกและตะวันตกบนทรงกลมนี้ เกิดทําให
มีมุมของเวลาเกิดขึ้น พระอาทิตยอยูที่มุมของเวลาที่ใดก็เทียบกับจุดอางอิงของเมอริเดียนได

ภาพที่ 2.4 การแบงเสนแนวตามแนวเหนือใตไปทางทิศตะวันออกและตะวันตกบนทรงกลมทองฟา
2.5.2.2 การกําหนดทิศ
เมื่อเราอยูกลางแจงและมองไปรอบ ๆ ตัว เราจะเห็นพื้นโลกทอดไกลออกไปจรดขอบฟาเปนรูปครึ่ง
วงกลม เราเรียกเสนตัดระหวางพื้นโลกกับขอบฟาวา เสนขอบฟา (Horizon)
เสนขอบฟาเปนเสนวงกลม
ลอมรอบตัวในแนวราบ เมื่อสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยในเวลาเชา จะเห็นดวงอาทิตยโผลขึ้นมาจาก
ขอบฟาดานหนึ่ง เรียกวา ทิศตะวันออก และดวงอาทิตย จะเคลื่อนที่ขึ้นสูงที่สุดในเวลาประมาณเที่ยงวัน
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จากนั้นดวงอาทิตยจะเคลื่อนต่ําลงกระทั่งตกลับขอบฟาอีกดานหนึ่งเรียกวา ทิศตะวันตก การขึ้น-ตก
ของดวงอาทิตย เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกตามแกนเหนือ - ใต ดังนั้นการกําหนดทิศทางบนโลก จึง
แบงออกเปน 4 ทิศหลัก คือ ทิศเหนือ (North) และทิศใต (South) ทิศตะวันออก (East) ทิศตะวันตก (West)

2.5.3 ฤดูกาล

2.5.3.1 การโคจรรอบดวงอาทิตยของโลก
ฤดูกาล (อังกฤษ: Season) เปนชวงเวลาในแตละปที่แบงตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
เกิดขึ้นจากการทีโ่ ลกโคจรรอบดวงอาทิตย เนื่องจากแกนโลกเอียงเปนมุม 23.5 องศา จึงทําใหในแตละชวงของ
ป แตละบริเวณจะไดรับแสงแดดไมเทากัน ทําใหมีอุณหภูมิตางกัน จึงเกิดเปนฤดูกาลตาง ๆ ขึ้น
ในเขตอบอุนและเขตหนาว จะแบงออกเปน 4 ฤดู ไดแก ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน ฤดูใบไมรวง และ
ฤดูหนาว ซึ่งโดยทั่วไป ฤดูในเขตอบอุนของซีกโลกเหนือจะมีระยะเวลาดังนี้
1) วสันตฤดู หรือฤดูใบไมผลิ : 21 มีนาคม - 20 มิถุนายน
2) คิมหันตฤดู หรือฤดูรอน
: 21 มิถุนายน - 21 กันยายน
3) สารทฤดู หรือฤดูใบไมรวง : 22 กันยายน - 21 ธันวาคม
4) เหมันตฤดู หรือฤดูหนาว
: 22 ธันวาคม - 20 มีนาคม
ในเขตรอน จะแบงออกเปน 3 ฤดู ไดแก ฤดูรอน ฤดูหนาว (รวมกันเรียกวา "ฤดูแลง") และฤดูฝน
ฤดูกาลเกิดขึ้นเนื่องจากการเอียงของแกนโลกที่เอียงทํามุมประมาณ 23.5 องศา กับระนาบการหมุน
ของโลก สงผลใหระยะเวลาในชวงกลางวันและกลางคืน รวมถึงการดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตยแตกตางกัน
ไปในแตละชวงของป
นั่นคือในชวงทีซ่ ีกโลกเหนือหันเขาหาดวงอาทิตยซึ่งถือวาเปนชวงฤดูรอนของซีกโลก
เหนือ เนื่องจากไดรับพลังงานจากดวงอาทิตยมากที่สุดและมีกลางวันที่ยาวนานที่สุด ทางซีกโลกใตจะหางจาก
ดวงอาทิตยมากที่สุด นั่นคือเปนฤดูหนาวของซีกโลกใตซึ่งมีกลางวันที่สั้นที่สุด

2.5.4 เงามืด เงามัว

2.5.4.1 การเกิดเงา
เมื่อแสงตกกระทบวัตถุทึบแสง แสงไมสามารถผานทะลุวัตถุ จึงทําใหเกิดเงาของวัตถุบนฉาก
ทางดานที่แสงไมไดตกกระทบ เชน คนเปนวัตถุทึบแสง ดังนั้นเมื่อยืนอยูกลางแสงแดดจะเกิดเงาบนพื้นของคน
ที่ยืนเพราะคนกั้นทาง เดินของแสง ทําใหแสงสองไปไมถึงพื้น
เงา คือ บริเวณมืดหลังวัตถุที่เกิดจากวัตถุที่เปนตัวกลางทึบแสงมาขวางกั้นทางเดิน ของแสง แบงได
2 ชนิด คือ
1. เงามืด คือ เงาในบริเวณที่ไมมีแสงผานไปถึง ทําใหบริเวณนั้นมืดสนิท
2. เงามัว คือ เงาบริเวณที่มีแสงบางสวนผานไปถึง และทําใหบริเวณนั้นมืดไมสนิท
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2.5.4.2 ลักษณะการเกิดเงามืดและเงามัว
ขนาดของเงามืดและเงามัวจะขึ้นอยูกับระยะใกล - ไกลของฉาก ถาฉากอยูใกลวัตถุเงามืดจะมีขนาด
ใหญ แตเงามัวจะมีขนาดเล็กลง ถาฉากอยูไกลจากวัตถุมากขึ้น เงามืดจะมีขนาดเล็กลงและเงามัวจะมีขนาดโต
ขึ้นยกเวนเฉพาะดวงไฟที่มีขนาดโตเทากับวัตถุซึ่งจะใหเงามืดมีขนาดโตเทากับขนาดของวัตถุเสมอ
เพื่อศึกษาการเกิดเงา ทําใหทราบวาเงาเกิดขึ้นไดอยางไร โดยลองเลื่อนวัตถุทึบแสงไปมาระหวาง
แหลงกําเนิดแสงกับฉาก จะเห็นวาเกิดเงาบนฉาก และเงาของวัตถุจะเปลี่ยนแปลงคือ เมื่อวัตถุอยูใกลฉาก เงา
จะมีสีดําเขม เห็นขอบเงาชัดเจน แตถาวัตถุอยูหางฉาก ความเขมเงาจะลดลง เห็นขอบเงาไมชัดเจน สวนตรง
กลางของเงาจะมืดกวาสวนขอบเราจึงสรุปเกี่ยวกับการเกิดเงาไดวา
1) เมื่อแสงตกกระทบกับวัตถุทึบแสง แสงไมสามารถผานทะลุวัตถุ จึงทําใหเกิดเงาของวัตถุ
2) บริเวณที่แสงสองไปไมถึง เนื่องจากวัตถุทึบแสงกั้นทางเดินของแสง ทําใหเกิดเงาขึ้น 2 แบบ
- เงามืด = บริเวณที่แสงสองไปไมถึงเลย
- เงามัว = บริเวณที่แสงสองไปถึงแคบางสวน หรือปริมาณของแสงไมเพียงพอ
3) เงาจะเกิดขึ้นตรงขามกับแหลงกําเนิดแสงเสมอ
4) รูปรางของเงาขึ้นอยูกับวัตถุที่ทําใหเกิดเงา เชน ถาวัตถุเปนรูปทรงกลม เงาก็จะเปนวงกลม
5) วัตถุที่โปรงแสงจะเกิดเงาที่จางกวา วัตถุทึบแสง เชน กระจกฝา หรือกระดาษลอกลายมาแทน
วัตถุทึบแสง โดยนําวัตถุโปรงแสงดังกลาวมากั้นแสง เงาที่เกิดขึ้นจะจางกวาเงาที่เกิดจากวัตถุทึบแสง
6) พระอาทิตยขึ้นทางทิศตะวันออก เงาของวัตถุจะทอดไปทิศตะวันตก แสดงวาเงาจะเกิดขึ้น
ตรงขามกับ แหลงกําเนิดแสงเสมอ
2.5.4.3 การเกิดเงาของวัตถุ
เมื่อแสงตกกระทบวัตถุที่ทึบแสง จะเกิดเงาที่ดานหลังวัตถุเสมอโดยเงาที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งเงามืด
หรือเงามัว จะขึ้นอยูกับ
1) ขนาดของแหลงกําเนิดแสง

แหลงกําเนิดแสงกวางนอยกวาวัตถุ
แหลงกําเนิดแสงกวางมากกวาวัตถุ
ภาพที่ 2.5 ขนาดเงาของวัตถุเมื่ออยูใกลและไกลจากแสง
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2) ขนาดของวัตถุ
3) ระยะหางระหวางวัตถุกับแหลงกําเนิดแสง
4) การเกิดเงาเมื่อแหลงกําเนิดแสงเปนจุด
2.5.4.4 ประโยชนจากเงา
เรานําประโยชนจากเงามาใชในกิจกรรมตางๆ
1) ใชในแงใหความบันเทิง เชน หนังตะลุง
2) ใชในแงของการใหความรมรื่น เชน การปลูกตนไมเพื่อชวยใหเกิดรมเงา
3) ใชประโยชนอยางอื่น เชน การบอกเวลา โดยใชนาฬิกาแดด
นอกจากนี้ปรากฏการณทางธรรมชาติบางอยาง เชน จันทรุปราคา สุริยุปราคา ก็ยังเปนปรากฏการณ
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเงาอีกดวย

2.5.5 แผนทีด่ าว
แผนที่ดาว คือ แผนที่แสดงตําแหนงของดวงดาวบนทองฟาที่ครอบโลกของเราอยู จะมีลักษณะเปน
ทรงกลมไมวาเราจะดูดวงดาวที่ตําแหนงใดของโลก ตัวผูดูจะเปนศูนยกลางของทองฟาเสมอ
2.5.5.1 การทําแผนที่
เราอาจทําแผนที่ดาวไดโดยใชทรงกลมทองฟาเชนเดียวกับการทําแผนที่โลก ซึ่งในการใช
แผนที่ดาวหาวตําแหนงดาวหรือการอานแผนที่ดาวจะตองทราบสิ่งตาง ๆ ดังนี้
1) ทิศบนทองฟา (direction) เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกจากทางทิศตะวันตกไป
ทางทิศตะวันออกและลับของฟาทางทิศตะวันตก
2) เสนขอบฟา (Horizon) คือ เสนวงกลมบนพื้นโลกจรดของฟาลอมรอบตัวเรา
3) เสนเมอริเดียนทองฟา (meridian) เปนเสนที่แบงครึ่งทองฟาออกเปน 2 สวน คือ
ซีกทางตะวันออกและตะวันตก
4) เสนศูนยสูตรทองฟา (celestial equator) จะอยูในระนาบเดียวกับเสนศูนยสูตรของ
โลก และจะมีจุดผาน 3 จุด คือ ขอบฟาทิศตะวันตกและขอบฟาทิศตะวันออก และจดที่ 3 คือ จุดเหนือ
ศีรษะ
5) จุดยอดทองฟา (zenith) คือ จุดสูงสุดบนทองฟา จะอยูเหนือศีรษะพอดีหรือเรียกวาจุด
เหนือศีรษะ
2.5.5.2 การอานแผนที่ดาว
การอานแผนที่ดาว เปนทําใหผูดูดาวรูจักกลุมดาวบนทองฟาอยางถูกตองวา
กลุมดาว
แตละกลุม นั้น มีดาวที่สําคัญอยูกี่ดวง จินตนาการเห็นเปนรูปอะไร กลุมดาวแตละกลุมนั้นอยูใกลกันในลักษณะ
อยางไร แผนที่ดาวไมเหมือน แผนที่โลก เพราะแผนที่โลก เรายืนอยูบนผิวโลก แลวกมมองลงไปยังพื้นผิวโลก
ที่เราอยูแตแผนที่ดาวเรานอนหงาย บนพื้นผิวโลกแลวแหงนขึ้นไปดูดวงดาว ซึ่งดูเสมือน ติดอยูที่ขอบฟาสุด
สายตา การดูดาวมีความจําเปนมากที่จะตองอานแผนที่ดาวเปน เพราะไมสามารถใชมือหรือ เครื่องมือใด ๆ
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ชี้กลุมดาว บนทองฟาใหผูอื่นดูเห็นไดอยางถูกตอง นอกจากจะ ใชปากพูดวา ตรงมือชี้ที่อยูใกล ๆ กับดวงสีนั้นสี
นี้ รูปรางเหมือนอยางนั้นอยางนี้ เหตุที่เปนเชนนี้เพราะทองฟาที่ครอบเราอยูนั้น มีรัศมีเปนอนันต คน 2 คนชี้
ดาวดวงเดียวกัน จะชี้ไมตรงกันและถาเราลากเสนตรง จากมือที่ใชชี้ดาวของคน 2 คน ไปยังดาวดวงเดียวกัน
นั้นจะปรากฏวาเสน 2 เสน นี้ขนานกัน
เมื่อเห็นแผนที่ดาว วิธีอานที่ถูกตอง ตองนอนหงายอาน หันศีรษะไป ทิศเหนือ ดานขวามือจะเปนทิศ
ตะวันตก ดานซายมือเปนทิศตะวันออก แลวหันทิศเหนือ ในแผนที่ดาวไปทางศีรษะ เมื่อจําแผนที่ดาวไดแลว
ไปดู กลุมดาวจริง ๆ บนทองฟาจะเห็นตรงกัน ถากมลงอานแผนที่อยางอานหนังสือธรรมดา จะเห็นภาพกลุม
ดาว กลับซายเปนขวา ขวาเปนซาย ไมตรงกัน
วิธีอานแผนที่ดาวเปรียบเทียบทองฟาจริง ๆ ควรปฏิบัติดังนี้ ขั้นแรกหาทิศเหนือ จริง ๆ ใหได
เสียกอนอยูที่ไหน ถาจะนอนหงายดูดาวตองหันศีรษะไปทางทิศเหนือ ถายืนดูดาวหันหนาไปทางทิศใต ยกแผน
ที่ดาวขึ้นอานเหนือศีรษะหันทิศใน แผนที่ดาวไปทางทิศเหนือใหตรงกัน จะเห็นกลุมดาวในแผนที่ดาว และใน
ทองฟาตรงกัน
2.5.5.3 แผนที่ดาววงกลม
แผนที่ดาววงกลมเปนอุปกรณอยางงายที่ชวยในการวางแผนและสังเกตการณทองฟา
แผนที่ดาวชนิดนี้ประกอบดวย แผนกระดาษสองใบคือ แผนแผนที่ (แผนลาง) และแผนขอบฟา (แผนบน)
ซอนกันอยู และยึดติดกันดวยตาไกที่ตรงจุดศูนยกลาง

ภาพที่ 2.6 แผนแผนที่ (แผนลาง)
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แผนแผนที่ (ภาพที่ 1) มีจุดศูนยกลางอยูที่ขั้วฟาเหนือ ดาวเหนืออยูตรงตาไกพอดีตรงปลายหางของ
กลุมดาวหมีเล็ก เสนทึบรูปวงกลมที่กึ่งกลางของรัศมีของแผนที่ดาว เปนเสนศูนยสูตรฟา ภายในวงกลมเปนซีก
ฟาเหนือ ภายนอกวงกลมเปนซีกฟาใตใกลๆกับเสนศูนยสูตรฟามีเสนประรูปวงกลมเปน เสนสุริยะวิถี
กลุมดาวที่อยูบนเสนสุริยะวิถีเปนกลุมดาวจักราศี 12 กลุม แถบสีเทาออนรูปวงรีบนแผนที่ดาวแสดงตําแหนง
ของทางชางเผือก และที่ขอบของแผนแผนที่เปนสเกล “ปฏิทิน” บอก “วันที”่ และ “เดือน”

ภาพที่ 2.7 แผนแผนที่ (แผนบน)
แผนขอบฟา (ภาพที่ 2) เปนแผนเจาะชอง แสดงอาณาเขตของทองฟา เสนขอบฟา ทิศเหนือ (N),
ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE), ตะวันออก (E), ตะวันออกเฉียงใต (SE), ใต (S), ตะวันตกเฉียงใต (SW), ตะวันตก
(W), ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW) ตามลําดับ ที่ขอบของแผนทองฟาเปนสเกลนาฬิกา บอกเวลาเปน ชั่วโมง
และมีสเกลยอยขีดละ 10 นาที
2.5.5.4 วิธีการใชงาน
ตั้งเวลาที่จะสังเกตการณ โดยหมุนเวลา (นาฬิกา) ที่ขอบแผนขอบฟาใหตรง วัน/เดือน/
ป (ปฏิทิน) ที่ขอบแผนแผนที่ ตัวอยางเชน ตองการดูดาวในเวลา 05.00 น. ของวันที่ 5 เดือนมกราคม ก็ให
หมุนแผนขอบฟามาจนกระทั่งเวลา 05.00 ตรงกับวันที่ 5 เดือนมกราคม ของแผนแผนที่
จับแผนที่ดาว
แหงนขึ้น โดยใหทิศเหนือและทิศใตบนแผนที่ดาวชี้ตรงกับทิศเหนือและทิศใตของภูมิประเทศจริง ควรระลึกไว
เสมอวา การอานแผนที่ดาวมิใชการกมอานหนังสือ แตเปนการแหงนขึ้นดู เพื่อเปรียบเทียบทองฟาในแผนที่กับ
ทองฟาจริง เมื่อเวลาเปลี่ยนไปใหหมุนแผนขอบฟา (แผนบน) ในทิศตามเข็มนาฬิกาไปยังเวลาปจจุบัน จะเห็น
ไดวา กลุมดาวทางทิศตะวันออกของแผนที่ จะเคลื่อนที่หางจากขอบฟา (E) มากขึ้น
ในขณะที่กลุมดาวใน
ทิศตะวันตก จะเคลื่อนที่เขาหาขอบฟา (W) เสมือนการเคลื่อนที่ ขึ้น-ตก ของดาวบนทองฟาจริง
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จะสังเกตเห็นวา ไมวาจะหมุนแผนขอบฟาไปอยางไรก็ตาม เสนศูนยสูตรฟาจะอยูตรงแนวทิศ
ตะวันออก (E) และตะวันตก (W) เสมอ เพราะนั่นคือเสนแบงซีกทองฟา และเสนสุริยวิถีตรงกลุมดาวคนคู
จะอยูคอนไปทางเหนือ (โซลสติสฤดูรอน) และเสนสุริยวิถีตรงกลุมดาวคนยิงธนู จะอยูคอนไปทางใต (โซลสติซ
ฤดูหนาว) วงกลมทั้งสองเอียงตัดกันเปนมุม 23.5° เนื่องเพราะแกนของโลกเอียงขณะโคจรรอบดวงอาทิตย
ขอพึงระวัง แผนที่ดาวแบบวงกลมนี้มีขอจํากัด เนื่องจากสรางขึ้นโดยการตีแผทรงกลม ออกเปน
ระนาบสองมิติ (360° projection) ทําใหระยะทางเชิงมุมคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
- กลุมดาวในซีกฟาเหนือจะมีขนาดเล็กกวาความเปนจริง และกลุมดาวในซีกฟาใตจะขยาย
ถางเกินสัดสวนจริง ดังนั้นถาหากใชแผนที่ดาวนี้ดูดาวที่อยูใกลขอบฟาใต
ขอแนะนําใหดูดาวสวาง เปนดวงๆ แลวคอยไลเปรียบเทียบไปกับทองฟาจริง
- ตําแหนงบอกทิศทั้งแปด มิไดหางเทาๆ กัน สเกลระหวางทิศเหนือ (N) ไปยังทิศ
ตะวันออก (E) และทิศตะวันตก (W) จะอยูใกลชิดกันมาก สวนสเกลไปทางทิศใต (S) จะมีระยะหาง
ออกไป กวางกวาหลายเทา
- หากหันหนาดูดาวทางทิศเหนือ ใหหันเอาดานอักษร N ลง
- หากหันหนาดูดาวทางทิศใต ใหหันกลับดานเอาอักษร S ลง
- หากหันหนาไปทางทิศอื่น ใหพยายามตรึงแนว N – S ใหขนานกับทิศเหนือ – ใต ของ
ภูมิประเทศจริงไวตลอดเวลา
2.5.5.5 การใชมือวัดระยะทางเชิงมุมของดาว
การวัดระยะทางเชิงมุม เปนการบอกตําแหนงของดาวหรือวัตถุทองฟาโดยบอกเปนมุม
(ซึ่งหมายถึงมุมระหวางเสนตรง 2 เสนที่ลากจากตาของเราบนโลกไปยังดวงดาวบนทองฟา) เชน ดาวเหนืออยู
สูงจากขอบฟา 13 องศา ดวงจันทรเฉียดดาวเสาร 1 องศา เปนตน
ถาเราไปดูดาวกับเพื่อนแลวเขาบอกวา "นั่นไงดาวไรเจล อยูสูงจากขอบฟาทิศตะวันออก
22 องศา" เราจะรูไดอยางไรวา 22 องศานั้นแคไหน ก็ใชมือของเรานั่นแหละวัดไดเลย จะใชมือซายหรือมือ
ขวาก็ไดแลวแตถนัดแตขอใหเหยียดแขนใหตรง
แลวกางมือเหยียดนิ้วใหเต็มที่ใชตาขางใดขางหนึ่งเล็งผาน
นิ้วกอยและนิ้วโปงไปบนทองฟา โดยใหปลายนิ้วกอยชี้ที่ขอบฟาระยะทางเชิงมุมบนทองฟาจากปลายนิ้วกอย
ถึงปลายนิ้วโปงจะประมาณ 22 องศา

ปลายนิ้วกอยถึงปลายนิ้วโปงจะประมาณ 22 องศา

นิว้ กอย = 1 องศา
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นิว้ ชี้ = 2 องศา

นิ้วชี้กับนิ้วกลาง = 4 องศา

นิว้ ชี้กับนิ้วกลางและนิ้วนาง = 5 องศา

ปลายนิ้วชี้ถึงปลายนิ้วกอย = 15 องศา

กางนิ้วออกปลายนิ้วโปงถึงปลายนิ้วกอย = 22 องศา

หนังสืออางอิง
นิพนธ ทรายเพชร, การดูดาวขั้นตน, นานมีบุคส, 2538
อารี สวัสดี, ดิน ฟา เวลา ดาว, เอกสารประกอบการอบรม"นักดาราศาสตรในอนาคต รุน 3" สมาคมดารา
ศาสตรไทย, 2539
ภาพที่ 2.8 การใชมือวัดระยะทางเชิงมุมของดาว
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2.5.6 กลุมดาว

กลุมดาว คือ กลุมของดาวฤกษ ที่สามารถเชื่อมตอกันเปนรูปรางตาง ๆ ตามแตจินตนาการใน
อวกาศสามมิต.ิ สวนใหญแลว ดาวฤกษในกลุมดาวเดียวกันที่เราเห็นอยูใกลกันบนทรงกลมฟา ไมไดมีความ
เกี่ยวของกัน และหางไกลกันมากในอวกาศ. กลุมดาวอยาง "ไมเปนทางการ" ที่เปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง
แตไมไดรับการรับรองโดยนักดาราศาสตร หรือสหพันธดาราศาสตรสากล เรียกวา ดาวเรียงเดน (asterism)
ตัวอยางเชน กระบวยใหญ
คนไทยรูจักและตั้งชื่อกลุมดาวอยูบาง แตไมทั่วทั้งทรงกลมฟา สวนใหญเปนกลุมดาวที่มีดาวฤกษ
สวางเปนสมาชิก และมักใชคําวา "ดาว" นําหนา เชน ดาวจระเข ดาวเตา ดาวไถ ดาวโลง เปนตน
สหพันธดาราศาสตรสากล (IAU) แบงพื้นที่ในทองฟาออกเปนกลุมดาว 88 กลุม โดยกําหนดเขตแดน
ที่แนนอนและแมนยํา กลุมดาวในซีกฟาเหนือสวนใหญมาจากกรีกโบราณจนถึงสมัยกลาง
2.5.6.1 กลุมดาวคางคาว (Cassiopeia)
เปนกลุมดาวเดนทางซีกฟาเหนือ ประกอบดวยดาวฤกษอยางนอย 5 ดวง เรียงกันเปนรูป
ตัวเอ็ม หรือที่คนไทยมองเห็นเปนรูปดาวคางคาวที่กําลังบินวนรอบ ดาวเหนือ
2.5.6.2 กลุมดาวหมีใหญ (Ursa Major)
กลุมดาวที่มนุษยรูจักดีที่สุด และใชประโยชนไดมากที่สุด คือ กลุมดาวจระเข ดาวกลุมนี้มี
7 ดวง มีลักษณะคลายกระบวยตักน้ํา 4 ดวงเปนตัวกระบวย อีก 3 ดวง เปนดาน ชาวจีนและชาวยุโรปเขาเห็น
เปนรูปกระบวย จึงเรียกกลุมดาวกลุมนี้วา “กระบวยใหญ” (Big Dipper) ชาวกรีกซึ่งเปนดินแดนแหงเทพ
นิยายอันเกี่ยวกับ ดวงดาวตาง ๆ เห็นเปน “หมีใหญ”
(Ursa Major) คนไทยเห็นเปน “จระเข” ทั้งกรีก
และไทย เห็นเหมือนกันอยู 1 อยางคือ เห็นดาว 3 ดวง ทางดามกระบวยเปนหางหมี และหางจระเขเหมือนกัน
2.5.6.3 กลุมดาวนายพราน (Orion)
เปนกลุมดาวที่มีความงามบนทองฟากลุมหนึ่งในชวงฤดูหนาว
คนไทยรูจักกันดี เรียก
กลุมดาวนี้วา กลุมดาวเตา หรือ ดาวไถ ประกอบดวยดาวฤกษอยางนอยประมาณ 8 ดวง มีดวงที่สวางที่สุด
อยู 2 ดวง มีชื่อวา บีเทลจุส คือสวนที่เปนหัวไหล และไรเจล คือสวนที่เปนขาหลังขวา
2.5.6.4 กลุมดาวสุนัขใหญ (CANIS Major)
เปนกลุมดาวที่ประกอบดวยดาวฤกษที่มองเห็นไดชัด 5 ดวง
ตรงสวนคอมีชื่อวา ซีรีอัส ซึ่งคนไทยรูจักกันดี เราเรียกดาวดวงนี้วา ดาวโจร

มีดาวฤกษที่สวางที่สุดอยู
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2.5.6.5 กลุมดาวสุนัขเล็ก (CANIS MINOR)
เปนกลุมดาวขนาดเล็ก ที่ประกอบไปดวยดาวฤกษที่มองเห็นไดชัด 2 ดวง เปนรูปสุนัขเล็ก
สมชื่อ กลุมดาวสุนัขเล็ก จะขึ้น - ตก ทางทิศตะวันออก - ตะวันตกพอดี ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนมาก สามารถ
บอกทิศไดเปนอยางดี แตเมื่อขึ้นไปอยูสูงสุดจะอยูเยื้องจากจุดกลางศีรษะไปทางทิศใตประมาณ 10 องศา รวม
เวลาที่กลุมดาวสุนัขเล็กอยูบนทองฟานานประมาณ 12 ชั่วโมงดวยกัน
ดาวฤกษที่สวางที่สุดในกลุมดาวสุนัขเล็กมีชื่อวา ดาวโปรไซออน (Procyon) เปนดาวฤกษสีขาว
แกมเหลือง มีอันดับความสวาง 0.38 อยูอันดับ 8 ใน 25 ดาวฤกษที่สวางที่สุดบนทองฟา ดาวโปรไซออนนี้ อยู
หางจากโลกเราประมาณ 11.4 ปแสง
2.5.6.6 กลุมดาววัว (Taurus)
เปนกลุมดาวที่ประกอบไปดวยดาวฤกษอยางนอยประมาณ 9 ดวง มีดวงที่สวางอยู 1
ดวง มีชื่อวา อัลดิบะแรน เราเรียกวา ดาวตาวัว ซึ่งอยูตรงโหนกวัว บริเวณที่เปนโหนกวัวเปนกลุมดาวที่
รูจักดีคือ กลุมดาวลูกไก
2.5.6.7 กลุมดาวคนคู (Gemini)
เปนกลุมดาวที่ ซึ่งมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญ คนไทยรูจักกันมาตั้งแตโบราณ
แลว เรียกกลุมดาวนี้วา ดาวโลง ประกอบไปดวยดาวฤกษอยางนอยประมาณ 8 ดวง มีดวงที่สวางอยู 2
ดวง คือ ดาวพอลลักซ และ ดาวคาสเตอร
2.5.6.8 กลุมดาวสารถี (Auriga)
เปนกลุมดาวเดน ซึ่งมีลักษณะเปนรูปหาเหลี่ยมมองเห็นไดบนทองฟา การจินตนาการเปน
รูปคนขับรถคอนขางยาก ประกอบไปดวยดาวฤกษอยางนอยประมาณ 5 ดวง ซึ่งจะมีดวงที่สวางที่สุดใน
กลุมดาวนี้มีชื่อวา คะเพลลา ซึ่งแปลวาแพะตัวเมีย
2.5.6.9 กลุมดาวสิงโต (Leo)
กลุมดาวสิงหอยูในซีกฟาดานเหนือ ประกอบดวยดาวฤกษที่สวางมาก 1 ดวง คือ ดาวหัวใจสิงห
(รีกิวรัส) และ ดาวที่สวางรองลงมาอีกอยางนอย 8 ดวง เรียงเปนรูปสิงโตซึ่งกําลังหมอบอยู ดาวหัวใจสิงหและ
ดาวอีก 5 ดวง คือ ดวงที่ 5 ถึงดวงที่ 9 เรียงกันคลายรูปเคียวเกี่ยวขาวหรือเครื่องหมายคําถามเขียนกลับ
บริเวณหัวสิงโต ดาวดวงที่ 2, 3, 4 ประกอบ ขึ้นเปนดานทายของสิงโต โดยมีดวงที่ 2 อยูตรงหาวสิงโต จึงมีชื่อ
เรียกวา ดาวหางสิงห (ดาวเดเนบโบลา)

