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ค�าน�า
Preface

	 หนงัสือเลม่นีจ้ดัท�ำขึน้เพ่ือให้ผู้อำ่นมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำตท่ีิเก่ียวข้องกบัดำรำศำสตร์	เชน่	

สริุยปุรำคำ	จนัทรุปรำคำ	ดวงจนัทร์เตม็ดวงใกล้โลกท่ีสดุในรอบปี	ดำวเครำะห์ใกล้โลก	ฝนดำวตก	รวมถงึปรำกฏกำรณ์ใกล้ตวั

ท่ีผู้อำ่นหลำยทำ่นอำจยงัไมเ่คยทรำบ	เชน่	แสงจกัรรำศี	แสงโลก	แสงเกเกนไชน์	

	 เนือ้หำภำยในกลัน่กรองจำกทีมงำนผู้เช่ียวชำญท่ีสัง่สมประสบกำรณ์ทัง้ด้ำนดำรำศำสตร์	 และด้ำนกำรสือ่สำรมำอยำ่งยำวนำน	

เรียบเรียงและถ่ำยทอดออกมำผำ่นตวัหนงัสอืและภำพถ่ำยสวยงำม	 แบง่ออกเป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีเก่ียวกบัดวงอำทิตย์	 ดวงจนัทร์	

ปรำกฏกำรณ์ในชัน้บรรยำกำศโลก	 และปรำกฏกำรณ์ท่ีเก่ียวกบัวตัถใุนระบบสริุยะ	 พร้อมทัง้แผนภำพอธิบำยหลกักำรทำง

วิทยำศำสตร์เบือ้งต้น	 จงึเหมำะสมกบัผู้อำ่นทกุระดบัท่ีสนใจในปรำกฏกำรณ์ทำงดำรำศำสตร์	 ซึง่นอกจำกจะอำ่นเพ่ือควำม

เพลดิเพลนิแล้วยงัสำมำรถใช้เป็นหนงัสืออ้ำงอิงได้เชน่กนั

	 ผู้ เขียนเช่ือวำ่มีผู้คนจ�ำนวนไมน้่อยท่ีมีจดุเร่ิมต้นในกำรช่ืนชอบดำรำศำสตร์จำกกำรได้เห็นดำวเครำะห์ผ่ำนกล้องโทรทรรศน์

ได้นัง่มองดวงจนัทร์ในเวลำกลำงคืน	 ได้เหน็ปรำกฏกำรณ์สริุยปุรำคำ/จนัทรุปรำคำ	 หรือแม้กระทัง่รอคอยสงัเกตกำรณ์ฝนดำวตก

กลำงดึก	 หลงใหลไปกบัควำมงำมทำงธรรมชำติท่ีอธิบำยได้ด้วยวิทยำศำสตร์	 จนน�ำไปสู่กำรค้นคว้ำหำค�ำตอบและควำม

เข้ำใจเชิงลกึ	

	 ผู้ เขียนจงึอยำกให้หนงัสือเลม่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ท่ีช่วยเติมเต็มทัง้ในแง่วิชำกำร	 และในแง่แรงบนัดำลใจตอ่ผู้อ่ำน	 ให้หนัมำ

สนใจดำรำศำสตร์และวิทยำศำสตร์มำกย่ิงขึน้	ซึง่จะเป็นจดุเร่ิมต้นในกำรสร้ำงพืน้ฐำนแหง่ควำมก้ำวหน้ำด้ำนดำรำศำสตร์และ

วิทยำศำสตร์ของประเทศไทยในอนำคต

ศนูย์บริกำรวิชำกำรและสื่อสำรทำงดำรำศำสตร์	

สถำบนัวิจยัดำรำศำสตร์แหง่ชำติ	(องค์กำรมหำชน)
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 ปรากฏการณ์สุริยุปราคา เป็นปรำกฏกำรณ์ท่ี
ดวงอำทิตย์	 ดวงจนัทร์	 และโลกโคจรมำเรียงอยูใ่นแนว
เดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ระหว่ำงดวงอำทิตย์กับโลก
เกิดขึน้เฉพำะในวนัจนัทร์ดบั	หรือชว่งข้ำงแรม	14-15	ค�่ำ
เม่ือสงัเกตจำกพืน้โลกจะเห็นดวงจนัทร์เคลื่อนเข้ำมำบดบงั
ดวงอำทิตย์	โดยอำจบงัมิดหมดทัง้ดวงหรือบำงส่วนก็ได้	
ในแต่ละปีสำมำรถเกิดสุริยุปรำคำบนโลกได้อย่ำงน้อย	
2	 ครัง้	 สูงสุดไม่เกิน	 5	 ครัง้	 คนไทยสมัยโบรำณเรียก
ปรำกฏกำรณ์นีว้่ำ	“สุริยครำส”	สำมำรถแบ่งได้เป็น	4
ประเภท	ดงันี ้

สุริยุปราคา
Solar Eclipses
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สุริยุปราคาเต็มดวง	ดวงจันทร์บังดวงอาทิตยจ์นมิดชิด
จะสามารถสังเกตเห็นบรรยากาศชั้นโคโรนา
ที่อยู่นอกสุดของดวงอาทิตย์ได้

	 เกิดขึน้เม่ือดวงจนัทร์โคจรมำอยูร่ะหว่ำงดวงอำทิตย์และโลกในระนำบเดียวกนั
และดวงจันทร์บดบงัดวงอำทิตย์ไว้ทัง้หมด	 ท�ำให้เกิดเงำมืดทอดยำวมำยงัโลก
โดยในกำรเกิดแตล่ะครัง้มีเพียงพืน้ท่ีท่ีอยูใ่นเงำมืดเทำ่นัน้ท่ีจะสำมำรถเหน็สริุยปุรำคำ
เตม็ดวงได้

แผนภาพแสดงการเกิดสุริยุปราคา

1.	สุริยุปราคาเต็มดวง	(Total	Solar	Eclipse)	 สุริยุปราคาเต็มดวง	เมื่อดวงจันทร์บัง
ดวงอาทิตย์จนมิด	จะสามารถสังเกตเห็น
บรรยากาศชั้นโคโรนาที่อยู่นอกสุด
ของดวงอาทิตย์ได้
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	 เกิดขึน้เม่ือดวงจันทร์อยู่ห่ำงจำก
โลกมำกในขณะเกิดสริุยปุรำคำ	ท�ำให้
ขนำดปรำกฏของดวงจันทร์เล็กกว่ำ
ดวงอำทิตย์จนดวงจนัทร์ไม่สำมำรถบงั
ดวงอำทิตย์ได้ทัง้หมด	จึงยงัเหลือขอบ
ของดวงอำทิตย์ให้เห็นเป็นแสงสวำ่งได้
โดยรอบ	 มีลกัษณะคล้ำยกบัวงแหวน	
จงึเรียกวำ่	สริุยปุรำคำวงแหวน

	 ดวงจนัทร์มขีนาดปรากฏเลก็กว่าดวงอาทติย์
เล็กน้อย	 จึงไม่สามารถบังดวงอาทิตย์จนมืด
ทัง้ดวงได้	 จงึยงัพอเห็นส่วนของดวงอาทิตย์อยู่

2.	สุริยุปราคาวงแหวน	
(Annular	Solar	Eclipse)

	 สุริยุปรำคำบำงส่วนเกิดจำกโลก	
ดวงจันทร์	 และดวงอำทิตย์ไม่ได้เรียง
อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันพอดีขณะ
เกิดสุริยุปรำคำ	 ดวงจันทร์จึงบดบัง
ดวงอำทิตย์เพียงบำงสว่นเทำ่นัน้	ท�ำให้
มีเพียงเงำมัวของดวงจันทร์ทอดผ่ำน
พืน้ผิวโลก	และผู้สงัเกตบนโลกภำยใน
บริเวณท่ีเงำมวัของดวงจนัทร์พำดผ่ำน
จะเห็นดวงอำทิตย์ถกูดวงจนัทร์บดบงั
เพียงบำงสว่นเทำ่นัน้

ภาพถ่ายสุริยุปราคาบางส่วน

3.	สุริยุปราคาบางส่วน	
(Partial	Solar	Eclipse)
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	 เป็นสริุยปุรำคำท่ีเกิดทัง้	2	ประเภท
ในครัง้เดียว	ได้แก่	สริุยปุรำคำวงแหวน	
และสริุยปุรำคำเตม็ดวง		 เน่ืองจำกโลก
มีผิวโค้ง	ท�ำให้แต่ละต�ำแหน่งบนโลกมี
ระยะหำ่งถงึดวงจนัทร์ไมเ่ทำ่กนั		ผู้สงัเกต
ท่ีอยูไ่กลจำกดวงจนัทร์จะเหน็สริุยปุรำคำ
วงแหวน	 ในขณะท่ีผู้ สังเกตท่ีอยู่ใกล้
ดวงจันทร์มำกกว่ำจะเห็นสุริยุปรำคำ
เตม็ดวง	นบัเป็นประเภทของสริุยปุรำคำ
ท่ีเกิดขึน้ยำกท่ีสดุ

แผนภาพแสดงการเกิดสุริยุปราคาแบบผสม

4.	สุริยุปราคาแบบผสม	(Hybrid	Solar	Eclipse)

ข้อควรระวัง
ห้ามสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าเด็ดขาด	การจ้องมองดวงอาทิตย์
โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน	อาจน�าอันตรายมาสู่ดวงตาถึงขั้นท�าให้ตาบอดได้	Warning
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โคโรนาดวงอาทิตย์	

เกร็ดความรู้	:
สรุยุิปราคาเตม็ดวงช่วยพสิจูน์ทฤษฎสีมัพทัธภาพท่ัวไป
ของไอน์สไตน์

ภาพถ่ายสรุยุิปราคาเตม็ดวง	ร้ิวแสงสีขาว
ล้อมรอบดวงอาทติย์คอืบรรยากาศชัน้โคโรนา

	 29	พฤษภำคม	พ.ศ.	2462	เซอร์	อำร์เธอร์
เอดดงิตนั	 สงัเกตกำรณ์สริุยปุรำคำเตม็ดวง
พบวำ่ในขณะท่ีดวงอำทิตย์ถกูบงัจนเตม็ดวง
และท้องฟ้ำมืดสนิท	ดำวฤกษ์ท่ีควรจะอยู่
ด้ำนหลังดวงอำทิตย์กลับปรำกฏอยู่ด้ำน
ข้ำงแทน	ชว่ยพิสจูน์วำ่แสงสำมำรถเดนิทำง
เป็นเส้นโค้งตำมแรงโน้มถ่วงได้ตำมทฤษฎี
สมัพทัธภำพทัว่ไปของไอน์สไตน์

	 ในขณะท่ีเกิดสริุยุปรำคำเต็มดวง
เรำสำมำรถสงัเกตเหน็	“โคโรนำ	(Corona)”
ได้โดยจะมีลกัษณะเป็นริว้แสงจำง	 ๆ	
กระจำยออกมำรอบดวงอำทิตย์	ปรำกฏ
คล้ำยกบัมงกฎุ	เป็นชัน้บรรยำกำศสว่น
นอกสดุของดวงอำทิตย์	 มีอณุหภมิูสงู
ถึง	 1,000,000	 องศำเซลเซียส	 ซึง่จะ
เห็นได้เฉพำะตอนเกิดปรำกฏกำรณ์
สริุยปุรำคำเตม็ดวงเทำ่นัน้

แผนภาพเส้นทางเดินของแสงที่โค้งไปตาม
แรงโน้มถ่วงรอบ	ๆ	ดวงอาทิตย์
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	 หำกสงัเกตดวงอำทิตย์ในสถำนท่ีและเวลำเดียวกนั
ทกุวนัจนครบ	 1	 ปี	 จะพบวำ่ดวงอำทิตย์เปลี่ยนแปลง
ต�ำแหนง่บนท้องฟำ้	เป็นรูปเลข	“8”	โดยจะมีควำมเอียง
ของเลข	 8	 ท่ีแตกต่ำงกันตำมละติจูดของผู้สงัเกต
ปรำกฏกำรณ์	ดงักลำ่วเรียกวำ่	“แอนำเลม็มำ”	เป็นผล
มำจำกโลกโคจรรอบดวงอำทิตย์เป็นวงรี	 และโลกมี
แกนหมนุรอบตวัเองท่ีเอียง	 23.5	องศำ	กบัแกนตัง้ฉำก
ระนำบวงโคจรรอบดวงอำทิตย์	นอกจำกนีด้ำวเครำะห์
แต่ละดวงจะสงัเกตเห็นแอนำเล็มมำแตกต่ำงกนั	 เช่น	
บนดำวอังคำรจะเห็นแอนำเล็มมำเป็นรูปหยดน� ำ้
บนดำวพฤหสับดีจะเห็นเป็นรูปวงรี	เป็นต้น

	 แอนำเล็มมำของดวงจันทร์	เกิดจำกดวงจันทร์
โคจรรอบโลกเป็นวงรีและมีแกนเอียง	 เช่นเดียวกับ
แอนำเล็มมำของดวงอำทิตย์	 แต่ใช้เวลำในกำร
สังเกตกำรณ์เพียงประมำณ	1	เดือนตำมคำบกำร
โคจรของดวงจันทร์รอบโลก	 โดยชดเชยเวลำในกำร
สงัเกตกำรณ์ให้ช้ำลงวนัละ	50	นำที	เน่ืองจำกดวงจนัทร์
ขึน้และตกช้ำกวำ่เดมิวนัละ	50	นำทีนัน่เอง	

Analemma
แอนาเล็มมา

ภาพถ่ายแอนาเล็มมาที่รัฐนิวเจอร์ซีย์	สหรัฐอเมริกา

ภาพแอนาเลม็มาของดวงจนัทร์	แสดงเฟสและต�าแหน่งของ
ดวงจันทร์ที่เปลี่ยนแปลง

Credit	:	wiki	/	Jack	Fishburn สแกนเพื่อรับชมวิดีโอการเกิดแอนาเล็มมา

เกร็ดความรู้	:
รู้หรือไม่..	ดวงจันทร์ก็เกิดแอนาเล็มมาได้เช่นกัน

Credit	:	Gyorgy	Soponyai..
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 ฤดูกาล เกิดจำกกำรท่ีแกนโลกเอียงท�ำมุม	 23.5	 องศำกับ
แกนตัง้ฉำกระนำบวงโคจรรอบดวงอำทิตย์	จงึท�ำให้ในแตล่ะชว่งของปี

บริเวณต่ำง	 ๆ	 บนโลกจะได้รับแสงอำทิตย์ไม่เท่ำกนั	 ส่งผลให้เกิด

เป็นฤดกูำลตำ่ง	ๆ	ขึน้Seasons
ฤดูกาล
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แผนภาพการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์
ในวันวสันตวิษุวัต	(Vernal	Equinox)

แผนภาพการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์
ในวันศารทวิษุวัต	(Autumnal	Equinox)

แผนภาพการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์
ในวันครีษมายัน	(Summer	Solstice)

	 ช่วงวันท่ี	20	 -	23	 มีนำคมของ
ทุกปี	 จะเป็นวันท่ีดวงอำทิตย์ขึน้ทำง
ทิศตะวนัออกและตกทำงทิศตะวนัตกพอดี
สง่ผลให้กลำงวนัและกลำงคืนยำวเทำ่กนั
เ รียกว่ำ	 “วันวสันตวิษุวัต	 (Vernal	
Equinox)”	 ซีกโลกเหนือเป็นฤดใูบไม้ผลิ
ซีกโลกใต้เป็นฤดใูบไม้ร่วง

	 ช่วงวันท่ี	20	 -	23	กันยำยนของ
ทุกปี	 จะเป็นวันท่ีดวงอำทิตย์ขึน้ทำง
ทิศตะวนัออกและตกทำงทิศตะวนัตก
พอดีอีกครัง้	 ส่งผลให้กลำงวันและ
กลำงคืนยำวนำนเท่ำกัน	 เ รียกว่ำ
“วนัศำรทวิษุวตั	 (Autumnal	 Equinox)”
ซีกโลกเหนือเปลี่ยนจำกฤดรู้อนเป็นฤดู
ใบไม้ร่วง	 ซีกโลกใต้เปลีย่นจำกฤดหูนำว
เป็นฤดูใบไม้ผลิ	 อีกทัง้ยังเป็นวันท่ีมี
กลำงวนัและกลำงคืนยำวนำนเทำ่กนั	

	 ชว่งวนัท่ี	 20	 -	 23	 มิถนุำยนของ
ทกุปี	 จะเป็นวนัท่ีขัว้โลกเหนือชีเ้ข้ำหำ
ดวงอำทิตย์	 เรียกว่ำ	 “วันครีษมำยัน	
(Summer	Solstice)”	กลำ่วคือ	เป็นวนัท่ี
ดวงอำทิตย์เฉียงไปทำงเหนือมำกท่ีสดุ	
คือ	 23.5	 องศำ	 ผู้ ท่ีอยูซี่กโลกเหนือจะ
อยู่ในช่วงฤดรู้อน	 และวนัดงักล่ำวเป็น
วนัท่ีมี	 “กลำงวนัยำวนำนท่ีสดุในรอบปี”
ในขณะท่ีซีกโลกใต้จะอยู่ในช่วงฤดู
หนำว	และเป็นวนัท่ี	“กลำงคืนยำวนำน
ท่ีสดุในรอบปี”
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แผนภาพการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์
ในวันเหมายัน	(Winter	Solstice)

	 ช่วงวนัท่ี	 20	 -	 23	 ธันวำคมของ
ทุกปี	จะเป็นวันท่ีขัว้โลกใต้ชี เ้ข้ำหำ
ดวงอำทิตย์	 เรียกว่ำ	 “วันเหมำยัน	
(Winter	 Solstice)”	 กลำ่วคือ	 เป็นวนัท่ี
ดวงอำทิตย์เฉียงไปทำงใต้มำกท่ีสดุ	คือ	
-23.5	องศำ	ผู้ ท่ีอยูซี่กโลกเหนือจะอยูใ่น
ชว่งฤดหูนำว	 และวนัดงักลำ่วเป็นวนัท่ี
มี	“กลำงคืนยำวนำนท่ีสดุในรอบปี”	ใน
ขณะท่ีซีกโลกใต้จะอยู่ในช่วงฤดูร้อน	
และเป็นวนัท่ี	“กลำงวนัยำวนำนท่ีสดุใน
รอบปี”	(ตรงข้ำมกบั	Summer	Solstice)

	 โลกโคจรรอบดวงอำทิตย์เป็นวงรี	จงึมีชว่งท่ีใกล้ดวงอำทิตย์มำกท่ีสดุคือต้นเดือนมกรำคม	(147.3	ล้ำนกิโลเมตร)
ซึ่งซีกโลกเหนือเป็นฤดูหนำว	 ในขณะท่ีช่วงท่ีไกลท่ีสุดคือต้นเดือนกรกฎำคม	 (152.1	 ล้ำนกิโลเมตร)
ซีกโลกเหนือจะเป็นฤดรู้อน		เป็นเพรำะว่ำระยะใกล้ท่ีสดุและไกลท่ีสดุไม่แตกต่ำงกนัมำกนกั	จึงไม่ส่งผลตอ่
กำรเกิดฤดกูำล

เกร็ดความรู้	:
ระยะห่างจากดวงอาทิตย์ไม่ได้ส่งผลต่อฤดูกาล
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The Shadowless Day

ดวงอาทิตย์
ตั้งฉากเหนือศีรษะ
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ภาพแสดงต�าแหน่งของโลก	บรเิวณทีส่ามารถสงัเกตเห็นดวงอาทติย์ตัง้ฉากได้	ซึง่เป็นพืน้ทีร่ะหว่างละติจดู	23.5	องศาเหนอื	ถงึละตจิดู	23.5	องศาใต้

	 ดวงอำทิตย์ไม่ได้ผ่ำนจุดเหนือ
ศีรษะพอดีในทกุ	ๆ	วนั	มีเพียง	1-2	วนั
ต่อปีเท่ำนัน้ท่ีดวงอำทิตย์จะตัง้ฉำกกบั
ผู้สงัเกตบนโลก	ท�ำให้เม่ือยืนกลำงแดด
ในชว่งเท่ียงของวนัดงักลำ่ว	 จะสงัเกตเหน็
เงำของร่ำงกำยทอดอยูใ่ต้เท้ำพอดี	ไมเ่ฉียง
ไปด้ำนใดด้ำนหนึง่	 หรืออำจเรียกได้วำ่
เป็น	“วนัไร้เงำ”	 	ทัง้นีว้นัและเวลำของ
กำรเกิดปรำกฏกำรณ์ขึน้อยูก่บัต�ำแหนง่
ของผู้ สังเกตบนโลก	และจะมีเพียง
ผู้ สังเกตท่ีอยู่ละติจูด	 ตัง้แต่ 	 23.5	
องศำเหนือ	ไปจนถงึละตจิดู	23.5	องศำใต้
เทำ่นัน้ท่ีจะเกิดปรำกฏกำรณ์นีไ้ด้	

แผนภาพแสดงต�าแหน่งการข้ึนตกของ
ดวงอาทิตย์ตลอดทั้งปี
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ภาพถ่ายวัตถุในวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเหนือศีรษะ	เมื่อดวงอาทิตย์ตั้งฉากเงาจะอยู่ใต้วัตถุพอดี

แผนภาพแสดงเงาของผู้สังเกตในช่วง
เวลาที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเหนือศีรษะ

	 ตวัอยำ่งเชน่	 ประเทศไทยจะมีชว่ง
ท่ีดวงอำทิตย์ผำ่นจดุเหนือศีรษะ	2	ครัง้
ในรอบปี	 ครัง้แรกในชว่งเดือนเมษำยน
ถงึเดือนพฤษภำคม	 โดยเร่ิมจำกภำคใต้
ในช่วงต้นเดือนเมษำยน	 ไล่ไปจนถึง
กรุงเทพฯ	 ในปลำยเดือนเมษำยน	
และภำคเหนือในเดือนพฤษภำคม	และ
ครัง้ท่ีสองในช่วงเดือนกรกฎำคมถึง
เดือนกนัยำยน	 โดยเร่ิมจำกภำคเหนือ
ในปลำยเดือนกรกฏำคม	 ไล่ไปจนถึง
กรุงเทพฯ	ชว่งกลำงเดือนสงิหำคม	และ
ภำคใต้ในชว่งต้นเดือนกนัยำยน

	 เม่ือดวงอำทิตย์ตัง้ฉำกกบัพืน้โลก	 ท�ำให้บริเวณดงักล่ำวได้รับพลงังำนจำกดวงอำทิตย์อย่ำงเต็มท่ี	
อยำ่งไรก็ตำม	มีปัจจยัหลำยอยำ่งท่ีสง่ผลตอ่อณุหภมิู	เชน่	ปริมำณฝน	เมฆ	อิทธิพลจำกมรสมุ	ควำมร้อน
สะสมในบรรยำกำศ	ฯลฯ	วนัท่ีดวงอำทิตย์ตัง้ฉำกจงึอำจไมใ่ชว่นัท่ีมีอณุหภมิูสงูท่ีสดุเสมอไป

เกร็ดความรู้	:
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 ปรากฏการณ์จันทรุปราคา เป็นปรำกฏกำรณ์ท่ี
ดวงอำทิตย์	โลก	และดวงจันทร์โคจรมำอยู่ในแนวระนำบ
เดียวกนั	โดยมีโลกอยูต่รงกลำงระหวำ่งดวงอำทิตย์กบัดวงจนัทร์
เกิดขึน้เฉพำะในวนัดวงจนัทร์เตม็ดวง	หรือชว่งข้ำงขึน้	14-15	ค�ำ่
ขณะท่ีดวงจนัทร์โคจรผำ่นเข้ำไปในเงำมืดของโลกท่ีทอดไปใน
อวกำศ	ผู้สงัเกตบนโลกจะมองเหน็ดวงจนัทร์เว้ำแหวง่ไปเร่ือย	ๆ
จนดวงจันทร์เข้ำไปอยู่ในเงำมืดทัง้ดวง	และเร่ิมมองเห็น
ดวงจนัทร์เว้ำแหวง่อีกครัง้หนึง่เม่ือดวงจนัทร์เคลื่อนท่ีออกจำก
เงำมืดของโลก	 คนไทยสมัยโบรำณเรียกปรำกฎกำรณ์นีว้่ำ	
“รำหอูมจนัทร์”

Lunar Eclipses
จันทรุปราคา
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	 เ กิดขึ น้ เ ม่ื อดวงจันท ร์ทั ง้ ดวง
เคลื่อนท่ีเข้ำไปอยู่ในเงำมืดของโลก
จะมองเหน็ดวงจนัทร์เป็นสส้ีมหรือสแีดง
อิฐ	เน่ืองจำกแสงขำวจำกดวงอำทิตย์จะ
ถูกหักเหเม่ือผ่ำนชัน้บรรยำกำศโลก
สีแดงและสส้ีมเบ่ียงทิศทำงเข้ำหำกลำง
เงำมืด	 จงึมองเหน็ดวงจนัทร์เป็นสีแดง
ระหว่ำงเกิดปรำกฏกำรณ์จนัทรุปรำคำ
เตม็ดวง

	 เกิดขึน้เม่ือดวงจนัทร์เคลื่อนท่ีผำ่น
เงำมืดของโลกเพียงบำงส่วน	 โดยจะ
มองเหน็ดวงจนัทร์มีลกัษณะเว้ำแหวง่

1.	จันทรุปราคาเต็มดวง	
(Total	Lunar	Eclipse)

2.	จันทรุปราคาบางส่วน	
(Partial	Lunar	Eclipse)

	 เงำของโลกท่ีทอดไปในอวกำศ
แบ่งเป็น	 2	 ประเภท	 ได้แก่	 “เงำมัว	
(Penumbra	 Shadow)”	 เป็นเงำส่วน
นอกสดุ	 เม่ือดวงจนัทร์เข้ำมำอยูใ่นเงำ
ส่วนนีจ้ะมีควำมสว่ำงลดลงเล็กน้อย	
และ	“เงำมืด	(Umbra	Shadow)”	 เป็น
เงำท่ีมืดสนิท	เม่ือดวงจนัทร์เข้ำมำอยูใ่น
เงำสว่นนีจ้ะท�ำให้เกิดสว่นมืดเว้ำแหว่ง	
จึงแบ่งประเภทของปรำกฏกำรณ์
จนัทรุปรำคำได้ดงันี	้

แผนภาพแสดงการเกิดจันทรุปราคา

ภาพถ่ายจันทรุปราคาบางส่วน

ภาพถ่ายจันทรุปราคาเต็มดวง	ดวงจันทร์
ปรากฏเป็นสีแดงอิฐเกิดจากแสงหักเหในช้ัน
บรรยากาศโลก
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	 เกิดขึน้เม่ือดวงจนัทร์เคลื่อนท่ีผำ่น
เข้ำไปเงำมวัของโลก	โดยไมผ่ำ่นเงำมืด	
เรำยังคงมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวง
แต่ควำมสว่ำงลดน้อยลง	 สงัเกตเห็น
ควำมเปลี่ยนแปลงคอ่นข้ำงยำก

3.	จันทรุปราคาเงามัว
(Penumbral	Lunar
Eclipse)

ภาพถ่ายเปรียบเทียบดวงจันทร์เต็มดวง
ที่เกิดจันทรุปราคาเงามัว	 (ซ้าย)	 กับภาพถ่าย

ดวงจันทร์เต็มดวงปกติ	(ขวา)

	 ขณะเกิดปรำกฏกำรณ์จนัทรุปรำคำเตม็ดวง	 เม่ือแสงของดวงอำทิตย์ผำ่นบรรยำกำศโลก	 แสงสนี�ำ้เงิน
ท่ีมีควำมยำวคลื่นสัน้กวำ่จะถกูบรรยำกำศกระเจิงออกไปหมด	 เหลือแตแ่สงสีแดงท่ีมีควำมยำวคลื่นยำว
กวำ่หกัเหไปตกกระทบบนผิวดวงจนัทร์	จงึมองเหน็ดวงจนัทร์เป็นสีแดง

เกร็ดความรู้	:
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 ข้างขึน้-ข้างแรมของดวงจนัทร์ หรือเรียกวำ่	 “เฟสดวงจนัทร์”	 คือ	ลกัษณะเว้ำแหวง่ของดวงจนัทร์ท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะวนั	
และเปลี่ยนแปลงไปตลอดทัง้เดือน	 สว่นสวำ่งของดวงจนัทร์เกิดขึน้จำกแสงดวงอำทิตย์ท่ีกระทบผิวของดวงจนัทร์แล้วสะท้อน
กลบัมำยงัโลก	ซึง่คำบกำรเปลี่ยนเฟส	1	รอบ	ใช้เวลำประมำณ	29.5	วนั

ประเทศไทยแบ่งเฟสของดวงจนัทร์
ออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

 1.	“ข้ำงขึน้”	เร่ิมหลงัจันทร์ดบัไป 
จนถงึดวงจนัทร์เตม็ดวง	 โดยเร่ิมนบัจำก
ขึน้	1	ค�ำ่	ไปจนถงึขึน้	15	ค�ำ่	(จนัทร์เพญ็)	
มีข้อสงัเกต	คือ	เสีย้วสวำ่งของดวงจนัทร์
ข้ำงขึน้จะหนัไปทำงทิศตะวนัตก

	 2.	“ข้ำงแรม”	เร่ิมหลงัจำกดวงจนัทร์
เต็มดวงไปจนถึงจนัทร์ดบั	 โดยเร่ิมนบั
จำกแรม	 1	 ค�่ำ	 ไปจนถงึแรม	 15	 ค�่ำ	
(จนัทร์ดบั)	 มีข้อสงัเกต	 คือ	 เสีย้วสวำ่ง
ของดวงจันทร์ข้ำงแรมจะหันไปทำง
ทิศตะวนัออก

	 Blue	Moon	 เป็นกำรเรียกช่ือของดวงจนัทร์เตม็ดวงครัง้ท่ี	
2	ภำยในรอบ	1	เดือน	และ	Black	Moon	เป็นกำรเรียกช่ือของ
จนัทร์ดบัครัง้ท่ี	2	ภำยในรอบ	1	เดือน

Phases of the Moon
ข้างขึ้น-ข้างแรม

	 รูปร่างกระต่ายบนดวงจันทร์เป็นภาพใน
จินตนาการ

รู้หรือไม่	ปรากฏการณ์	“Blue	Moon”	และ
“Black	Moon”	ไม่เกีย่วกับ	สขีองดวงจันทร์

	 กำรท่ีดวงจนัทร์โคจรรอบโลกนอกจำกจะท�ำให้เกิดเฟสต่ำง	ๆ	แล้ว	ยงัท�ำให้แต่ละวนัดวงจนัทร์จะขยบัไปทำงตะวนัออก	
วนัละประมำณ	12	-	13	องศำ	จงึมีเวลำขึน้-ตกช้ำไปจำกวนัก่อนหน้ำ	เฉลี่ยวนัละ	50	นำที		

	 หำกจินตนำกำรพืน้ท่ีสีคล�ำ้เป็น	 “กระตำ่ย”	 สำมำรถใช้ระบขุ้ำงขึน้ข้ำงแรมได้อีกด้วย	 โดยชว่งข้ำงขึน้เงำมืดจะบงัสว่นล�ำ
ตวัของกระตำ่ย	ในขณะท่ีข้ำงแรมเงำจะบงัสว่นหวัของกระตำ่ย

เกร็ดความรู้	:

แผนภาพแสดงต�าแหน่งของดวงจันทร์
บนวงโคจรรอบโลกที่ท�าให้เกิดเฟสต่าง	ๆ
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 ปรากฏการณ์แสงโลก คือ	 ปรำกฏกำรณ์ท่ีแสงจำกดวงอำทิตย์สะท้อนผิวโลกไปยงั
ดวงจนัทร์และสะท้อนกลบัมำยงัผู้สงัเกตบนโลกอีกครัง้	 ท�ำให้พืน้ผิวสว่นท่ีมืดของดวงจนัทร์ไมไ่ด้
มืดสนิท		สำมำรถมองเห็นพืน้ผิวในส่วนมืดของดวงจนัทร์ได้	จะสงัเกตเห็นได้ชดัเจนในช่วงท่ี
ดวงจนัทร์เป็นเสีย้วบำง	ๆ	เชน่	ชว่งขึน้	1	ถงึ	3	ค�ำ่	หรือแรม	12	ถงึ	14	ค�ำ่

Earthshine
แสงโลก
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ภาพถ่ายปรากฏการณ์แสงโลกที่ท�าให้ส่วนมืดของดวงจันทร์สว่างขึ้น

	 แผนภาพอธิบายปรากฏการณ์แสงโลกที่เกิดจากแสงอาทิตย์สะท้อนกับผิวโลกไปยังดวงจันทร์	และสะท้อนกลับมายังผู้สังเกตบนโลกอีกต่อหนึ่ง
ท�าให้ผู้สังเกตบนโลกเห็นแสงจาง	ๆ	จากด้านส่วนมืดของดวงจันทร์
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เราจะเห็นดวงจันทร์เป็นทรงกลมมีแสงอยู่ 2 ส่วน คือ 
สว่นท่ี	1	เสีย้วสวำ่งของดวงจนัทร์	เป็นแสงจำกดวงอำทิตย์โดยตรง	
สว่นท่ี	2	 สว่นมืดบนดวงจนัทร์ท่ีไมมื่ดสนิท	เป็นแสงจำกโลกท่ีสะท้อนไปยงัดวงจนัทร์
	 	 	 หำกใช้กล้องถ่ำยภำพจะเหน็รำยละเอียดในสว่นมืดของดวงจนัทร์ได้
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	 ดวงจนัทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรี	ท�ำให้ทกุ	ๆ	เดือนดวงจนัทร์
ผ่ำนต�ำแหน่งใกล้โลกท่ีสุด	 เรียกว่ำ	 “Perigee”	 และไกลโลก
ท่ีสดุ	 เรียกวำ่	 “Apogee”	อยูเ่สมอ	แตเ่ม่ือใดก็ตำมท่ีดวงจนัทร์
เต็มดวงและอยู่ในต�ำแหน่งท่ีใกล้โลกท่ีสดุในรอบปี	จะเรียกว่ำ
“Super	 Full	Moon”	 ในทำงตรงกันข้ำม	 หำกดวงจันทร์เต็ม
ดวงและอยู่ในต�ำแหน่งท่ีห่ำงไกลโลกท่ีสดุในรอบปี	จะเรียกว่ำ	
“Micro	Full	Moon”

Super Full Moon & Micro Full Moon

ดวงจันทร์เต็มดวง
ใกล้-ไกลโลกที่สุดในรอบปี
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	 ขนำดปรำกฏของดวงจนัทร์ในช่วงใกล้โลกท่ีสดุตำ่งกบัช่วงไกลโลกท่ีสดุเพียง
รอยละ	 14	 และมีควำมสว่ำงต่ำงกนัประมำณร้อยละ	 30	 ภำพถ่ำยดวงจนัทร์ท่ีดู
เหมือนมีขนำดใหญ่	 เผยแพร่ในโลกออนไลน์เกิดจำกเทคนิคกำรถ่ำยภำพ	 “Moon
illusion”	 ด้วยเลนส์เทเลโฟโต	 กล่ำวคือ	 ถ่ำยภำพดวงจันทร์เปรียบเทียบกับวตัถุ
บริเวณขอบฟ้ำ	 ท�ำให้เกิดภำพลวงตำเสมือนวำ่ดวงจนัทร์มีขนำดใหญ่และอยู่ใกล้
โลกมำก		เป็นหลกักำรเดียวกบัท่ีเรำ	“รู้สกึว่ำ”	ดวงจนัทร์เต็มดวงบริเวณขอบฟ้ำมี
ขนำดใหญ่กวำ่ดวงจนัทร์เตม็ดวงกลำงศีรษะ	

้

วันที่ 14 กันยายน 2562
ระยะห่างจากโลก 406,235 กิโลเมตร

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
ระยะห่างจากโลก 356,836 กิโลเมตร
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	 ดวงจนัทร์เต็มดวงตอนเท่ียงคืนอยู่ใกล้โลกมำกกว่ำดวงจนัทร์เต็มดวงช่วงหวัค�่ำ	 เกิดจำกโลกเป็น
รูปทรงกลม	 เม่ือโลกหมนุรอบตวัเองจะท�ำให้ระยะห่ำงระหว่ำงผู้สงัเกตกบัดวงจนัทร์ท่ีเวลำหกโมงเย็น
(อยู่บริเวณขอบฟ้ำ)	 แตกต่ำงจำกเวลำเท่ียงคืน	 (อยู่กลำงศีรษะ)	 เป็นค่ำระยะห่ำงเท่ำกบั	 1	 รัศมีโลก
หรือประมำณ	6,370	กิโลเมตร		

เกร็ดความรู้	:

แผนภาพแสดงต�าแหน่งของผู ้สังเกต
บนโลกในการเห็นดวงจันทร์	 จะเห็นว่าในช่วง
หัวค�่าต�าแหน่งผู ้สังเกตบนโลกจะห่างจาก
ต�าแหน่งของดวงจนัทร์มากกว่าในช่วงเทีย่งคืน
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Tides
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 น�้าขึ้น-น�้าลง เกิดจำกอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์และ
ดวงอำทิตย์	แตด่วงจนัทร์สง่อิทธิพลมำกกวำ่ดวงอำทิตย์	

	 แรงโน้มถ่วงของดวงจนัทร์จะดงึน�ำ้ในมหำสมทุรด้ำนใกล้ดวงจนัทร์
ให้สูงขึน้	 แต่ขณะเดียวกันผู้ สังเกตท่ีอยู่อีกด้ำนหนึ่งของโลกก็จะเห็น
น�ำ้ทะเลสงูขึน้เชน่เดียวกนั	 เน่ืองจำกผลตำ่งของแรงโน้มถ่วงท่ีดวงจนัทร์
กระท�ำต่อพืน้ผิวแต่ละต�ำแหน่งบนโลกมีค่ำไม่เท่ำกัน	 กำรกระท�ำของ
แรงโน้มถ่วงท่ีตำ่งกนัตอ่วตัถชิุน้เดียวกนันีเ้รียกวำ่	“แรงไทดลั	(Tidal	forces)”
ซึง่เป็นปัจจยัส�ำคญัท่ีท�ำให้เกิดปรำกฏกำรณ์น�ำ้ขึน้-น�ำ้ลง

Tides
น�า้ข้ึน-น�า้ลง

	 ในกรณีท่ีดวงจันทร์และดวงอำทิตย์เคลื่อนท่ีอยู่
ในแนวเดียวกนัจะเกิดปรำกฏกำรณ์ท่ีเรียกวำ่	 “น�ำ้เกิด	
(Spring	Tide)”	เป็นช่วงเวลำท่ีจะเกิดน�ำ้ขึน้สงูสดุและ
น�ำ้ลงต�่ำสดุ	ซึง่อยูใ่นชว่งจนัทร์ดบัและจนัทร์เพญ็	

		 สว่นกรณีท่ีดวงจนัทร์และดวงอำทิตย์อยูใ่นต�ำแหนง่
ตัง้ฉำกกัน	 จะเกิดปรำกฏกำรณ์ท่ีเรียกว่ำ	 “น�ำ้ตำย	
(Neap	 Tide)”	 เป็นชว่งเวลำท่ีน�ำ้ขึน้และน�ำ้ลงน้อยท่ีสดุ
เกิดในชว่งจนัทร์กึง่ข้ำงขึน้และจนัทร์กึง่ข้ำงแรม

	 หำกสงัเกตเหน็ดวงจนัทร์บริเวณกลำงท้องฟำ้	จะเป็นชว่งน�ำ้ขึน้		แตห่ำกสงัเกตเหน็ดวงจนัทร์บริเวณ
ใกล้ขอบฟำ้	จะเป็นชว่งน�ำ้ลง

เกร็ดความรู้	:

	 แผนภาพแสดงระดับน�้าที่ต่างกันในแต่ละต�าแหน่งบนโลก
ซึ่งขึ้นอยู่กับต�าแหน่งของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์
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Credit	:	ภรัณยู		พิทยรังสฤษฏ์
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 ออโรรา เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดบริเวณประเทศแถบขัว้โลกเหนือและขัว้โลกใต้ มีลกัษณะ
เหมือนผ้ามา่นเรืองแสงท่ีพลิว้ไหวไปมาบนท้องฟา้ เกิดจากอนภุาคท่ีมีประจไุฟฟา้จากดวงอาทิตย์พุง่มายงัโลก
อิทธิพลจากสนามแม่เหล็กโลกจะท�าให้อนุภาคเหล่านีเ้คลื่อนท่ีไปตามเส้นสนามแม่เหล็ก และพุ่งเข้าสู่ขัว้
แมเ่หลก็ทัง้สองด้านซึง่อยูบ่ริเวณขัว้โลกเหนือและขัว้โลกใต้ โดยบางครัง้จะเรียกออโรราวา่แสงเหนือหรือแสงใต้
ขึน้อยูต่�าแหนง่ท่ีเกิด สว่นช่ือวิทยาศาสตร์ของปรากฏการณ์นีคื้อ “Aurora Borealis” แปลวา่ “แสงเหนือ” และ 
“Aurora Australis” แปลวา่ “แสงใต้” สว่นค�าวา่ “Aurora Polaris” แปลวา่ “แสงขัว้โลก” ใช้เรียกทัง้แสงเหนือ
และแสงใต้ 

 เม่ืออนภุาคพุง่เข้าสูช่ัน้บรรยากาศจะชนเข้ากบัแก๊สตา่ง ๆ  อะตอมและโมเลกลุแก๊สเหลา่นีจ้ะดดูซบัพลงังาน
เอาไว้แล้วปลดปล่อยกลบัออกมาในรูปแสงสีสนัต่าง ๆ ขึน้อยู่กบัชนิดของแก๊สและระดบัพลงังานท่ีเกิดขึน้ 

Aurora
ออโรรา 
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	 อยำ่งไรก็ดี	ดวงอำทิตย์ไมไ่ด้ปะทพุลงังำนออกมำอยำ่งรุนแรงตลอดเวลำ	จะมี
ช่วงท่ีดวงอำทิตย์ปลดปลอ่ยพลงังำนมำกท่ีสดุและมีจดุบนดวงอำทิตย์จ�ำนวนมำก	
เรียกวำ่	 “Solar	 Maximum”	 และชว่งท่ีดวงอำทิตย์เงียบสงบท่ีสดุ	 เรียกวำ่	 “Solar	
Minimum”	หมนุเวียนเป็นคำบประมำณ	11-12	 ปี	 เรียกวำ่	 “วฏัจกัรสริุยะ”	ซึง่แสงออโรรำ
เกิดขึน้โดยมีอนภุำคจำกดวงอำทิตย์เป็นตวัแปรหลกั	ดงันัน้	แสงออโรรำจะเกิดขึน้มำก
และสวยงำมท่ีสดุในชว่ง	Solar	Maximum

	 แผนภาพแสดงระดับความสูงที่เกิดแสง
ออโรรา	ในชั้นบรรยากาศโลก

ภาพถ่ายแสงออโรราที่ประเทศนอร์เวย์	มีลักษณะเป็นม่านแสงสีม่วงและสีเขียว
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ต�าแหน่งท่ีเหมาะสมในการสงัเกตออโรรา
									 ออโรรำสว่นใหญ่เกิดขึน้ระหวำ่งละตจิดู	60°-75°	แตใ่นชว่งท่ีเกิดพำยสุริุยะ
ขนำดใหญ่นัน้	บริเวณท่ีเกิดออโรรำจะเป็นบริเวณรูปไข	่(Oval-shape	region)	รอบ	ๆ	
ขัว้แมเ่หลก็ของโลก	 จะขยำยตวัในแนวเส้นศนูย์สตูร	 ท�ำให้สำมำรถสงัเกตออโรรำ
ได้ถงึชว่งละตจิดูท่ี	30°

	 แผนภาพแสดงพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดแสง
ออโรรา	 ข้อมูลเมื่อปี	 พ.ศ.	 2558	 ซึ่งเป็นช่วง
ที่เพิ่งผ่าน	 Solar	 Maximum	 จึงเกิดออโรรา
เป็นบริเวณกว้าง

	 ภาพออโรรารังสียูวีบริเวณขั้วของดาวพฤหัสบดี	(ซ้าย)	และดาวเสาร์	(ขวา)

									 สถำน ท่ี ท่ี ดี ท่ี สุด ในกำรชม
แสงออโรรำ	 ได้แก่	 ไอซ์แลนด์	อลำสกำ
แคนำดำ	 นอร์เวย์	 ฟินแลนด์	 และ
กรีนแลนด์	 โดยปกติแล้ว	 แสงออโรรำ
จะปรำกฏให้เห็นอยู่หลำยครัง้ต่อปี
ส ำ ม ำ ร ถ ต ร ว จ ส อ บ พื ้น ท่ี ท่ี อ ำ จ
เ กิ ดแส งออ โ ร ร ำ ไ ด้ จ ำก เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://www.aurora-service.eu/

	 แสงออโรรำเกิดบนดำวเครำะห์ดวงอ่ืนเช่นเดียวกนั	 เช่น	 ออโรรำบนดำวพฤหสับดี	 และดำวเสำร์
จะเปลง่รังสียวีูท่ีสวำ่งเดน่บริเวณขัว้ของดำว	รวมถงึดำวองัคำรเชน่กนัแตมี่ปริมำณท่ีน้อยมำก

เกร็ดความรู้	:

Image	credit	:	NASA
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	 แสงท่ีมาจากดวงอาทิตย์จะหักเหภายใน
ผลกึน�า้แขง็รปูแท่งหกเหล่ียม	ท�าให้เกิดทรงกลด
แบบวงกลม	22	องศา

Halo
ทรงกลด 

	 ทรงกลด	 22	 องศำเกิดจำก	 “ผลกึน�ำ้แข็งหกเหลี่ยมรูปแทง่”	 ท่ีกระจำยตวัเป็น
จ�ำนวนมำกในเมฆบำงชัน้สงู	 เชน่	 เมฆเซอร์รัส	 และเมฆเซอร์โรสเตรตสั	 และเรียงตวั
แบบสุม่ในทิศทำงตำ่ง	ๆ		แสงจะเบ่ียงเบนไปจำกแนวตกกระทบเดมิเป็นมมุ	22	องศำ
ในทิศทำงตำ่ง	ๆ	ผู้สงัเกตจงึมองเหน็แนวแสงท่ีหำ่งจำกแหลง่ก�ำเนิดเป็นมมุ	22	องศำ
ทกุทิศทำงรอบ	ๆ	แหลง่ก�ำเนิดแสง	เกิดเป็นวงแหวนรอบดวงอำทิตย์	หรือดวงจนัทร์

	 นอกจำกนี	้ผลกึน�ำ้แข็งเหลำ่นีจ้ะท�ำหน้ำท่ีแยกแสงขำวออกเป็นสรุีง	ซึง่ในกรณี
ของทรงกลด	22	องศำ	สีแดงจะอยูข่อบในสดุและสีมว่งหรือน�ำ้เงินอยู่ขอบนอกสดุ		
เกิดเป็นวงแหวนสีรุ้งล้อมรอบดวงอำทิตย์	หรือดวงจนัทร์

้

 ปรากฏการณ์ทรงกลด คือ	 ปรำกฏกำรณ์ท่ีแสงจำกดวงอำทิตย์หรือ
ดวงจันทร์ถูกหักเหและสะท้อนผ่ำนผลึกน�ำ้แข็งท่ีลอยตัวอยู่ในเมฆบำงชัน้สูง	
ทรงกลดท่ีพบได้บ่อยท่ีสุดเรียกวำ่	“ทรงกลด	22	องศำ”	มีลกัษณะเป็นวงแหวนสรุีง
ล้อมรอบแหล่งก�ำเนิดแสง	 หำกเป็นดวงอำทิตย์จะเรียกว่ำ	 “ดวงอำทิตย์ทรงกลด
(Sun	halo)”	และหำกเป็นดวงจนัทร์จะเรียกวำ่	“ดวงจนัทร์ทรงกลด	(Moon	halo)”	

้
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ภาพถ่ายดวงจันทร์ทรงกลด	22	องศา

ภาพถ่ายดวงอาทิตย์ทรงกลด	22	องศา
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Credit	:	wikipedia

	 เม่ือเกิดทรงกลด	22	องศำ	หำก
ลองเหยียดแขนให้สดุ	 กำงนิว้โป้งและ
นิว้ก้อยออก		แล้วใช้นิว้โปง้บงัดวงอำทิตย์
ไว้ปลำยนิว้ก้อยจะตรงกบัขอบวงแหวน
พอดี

เกร็ดความรู้	:

ปรากฏการณ์ซันด็อกที่รัฐนอร์ทดาร์โกตา	สหรัฐฯ

	 ปรำกฏกำรณ์ข้ำงเคียงกบัทรงกลดท่ีนำ่สนใจ	 คือ	 “ซนัดอ็ก	 (Sun	 Dog)”	 มีลกัษณะเป็นเส้นโค้งสีรุ้งทำงด้ำนซ้ำยและขวำ
ของดวงอำทิตย์	 และมีจดุท่ีสวำ่งเดน่	 1-2	 จดุ	 ลกัษณะคล้ำยกบัมีดวงอำทิตย์เพ่ิมขึน้อีก	 1-2	ดวง	 เกิดจำกกำรหกัเหผำ่นผลกึ
น�ำ้แข็งหกเหลี่ยมรูปแผน่	สำมำรถสงัเกตเหน็ได้ชดัเจนเม่ือดวงอำทิตย์ท�ำมมุต�่ำใกล้กบัขอบฟำ้ของผู้สงัเกต
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 แสงสนธยา คือ	แสงสวำ่งจำกดวงอำทิตย์ท่ียงัหลงเหลอื
อยู่บนท้องฟ้ำในขณะท่ีดวงอำทิตย์อยู่ใต้ขอบฟ้ำ	 เกิดจำก
แสงกระเจิงในบรรยำกำศชัน้บน	 และส่องสว่ำงลงมำยัง
บรรยำกำศชัน้ล่ำง	 ท�ำให้ขณะนัน้เห็นท้องฟ้ำบริเวณใกล้กบั
ขอบฟ้ำเป็นสีเหลือง	 ส้ม	หรือแดง	 เกิดขึน้ในช่วงหวัค�่ำทำง
ทิศตะวันตก	 หลังดวงอำทิตย์ตก	 และในช่วงรุ่งเช้ำทำง
ทิศตะวนัออกก่อนดวงอำทิตย์ขึน้

Twilight
แสงสนธยา
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แสงสนธยาทางพลเรือน
(Civil Twilight) :

	 เ กิดขึ น้ เ ม่ือดวงอำทิต ย์อยู่ ใ ต้
ขอบฟำ้	 ไปจนถงึมมุ	 6	 องศำ	 มีควำม
สวำ่งมำกท่ีสดุ	 โดยช่ือแสงสนธยำทำง
พลเรือนมีท่ีมำจำกวงกำรนกักฎหมำย	
กลำ่วคือ	 เป็นชว่งเวลำก่อนดวงอำทิตย์
ขึน้หรือหลังดวงอำทิตย์ตกประมำณ	
20	-	30	นำที	เพ่ือแบง่ชว่งเวลำรอยตอ่
กลำงวนักลำงคืนส�ำหรับกิจกรรมของ
มนษุย์ในทำงกฎหมำย

ประเภทของแสงสนธยา

	 แผนภาพแสดงประเภทของแสงสนธยาตามต�าแหน่งมุมปรากฏของดวงอาทิตย์

แสงสนธยาทางดาราศาสตร์
(Astronomical Twilight) :

 เ กิดขึ น้ เ ม่ือดวงอำทิต ย์อยู่ ใ ต้
ขอบฟำ้เป็นมมุ	12-18	องศำ	มีควำมสวำ่ง
น้อยท่ีสดุ	เป็นแสงสดุท้ำยก่อนท่ีท้องฟำ้
จะมืดพอส�ำหรับกำรสงัเกตกำรณ์ทำง
ดำรำศำสตร์ได้

แสงสนธยาทางการเดินเรือ
(Nautical Twilight) :

	 เ กิดขึ น้ เ ม่ือดวงอำทิต ย์อยู่ ใ ต้
ขอบฟำ้เป็นมมุ	 6	 -	 12	 องศำ	 มีควำม
สวำ่งปำนกลำง	 ในชว่งเวลำท่ีเกิดแสง
สนธยำทำงกำรเดนิเรือ	ท้องฟำ้จะสวำ่ง
พอท่ีท�ำให้คนเดินเ รือสำมำรถเห็น
ขอบฟำ้เป็นตวัแยกท้องฟำ้กบัท้องทะเลได้
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 แสงจักรราศี เป็นแสงเรืองจำง	ๆ	คล้ำยรูปสำมเหลี่ยม
ตำมแนวเส้นสุริยะวิถี	 ปรำกฏทำงท้องฟ้ำทิศตะวนัตกหลงั
ดวงอำทิตย์ตกลับขอบฟ้ำ	 และปรำกฏทำงทิศตะวันออก
ก่อนดวงอำทิตย์ขึน้จำกขอบฟำ้

Zodiacal Light
แสงจักรราศี
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	 แสงจกัรรำศีจะมีแนวแสงท่ีชีไ้ปกบั
เส้นสริุยะวิถี	 มีควำมสวำ่งคอ่นข้ำงน้อย
(สวำ่งน้อยกวำ่ทำงช้ำงเผือก)	 เกิดจำก
ฝุ่ นละอองในระนำบของระบบสริุยะท่ีอยู่
ระหวำ่งโลกกบัดวงอำทิตย์	 เชน่	ฝุ่ นจำก
ดำวหำง	 หรือฝุ่ นจำกดำวเครำะห์น้อย	
กระทบกับแสงจำกดวงอำทิตย์แล้ว
สะท้อนมำยงัโลก	สำมำรถสงัเกตเหน็ได้
เม่ือท้องฟำ้มืดสนิท	 ไมมี่แสงจนัทร์	และ
ไม่มีมลภำวะทำงแสงรบกวนบริเวณ
ขอบฟำ้

	 ภาพถ่ายช่วงหลังดวงอาทิตย์ตก	ณ	ดอยอินทนนท์	เห็นแนวแสงจักรราศีอย่างชัดเจน

	 แผนภาพแสดงแนวแสงจักรราศีที่ชี้ไปตาม
เส้นสุริยะวิถี
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ภาพถ่ายแสงเกเกินไชน์ปรากฏเป็นสีขาวจาง	ๆ	รูปวงรีบริเวณกลางท้องฟ้า	(เหนือยอดเสา)	ในช่วงเวลาเที่ยงคืนภาพถ่ายแสงเกเกนไชน์ปรากฏเป็นสีขาวจาง	ๆ	รูปวงรีบริเวณกลางท้องฟ้า	(เหนือยอดเสา)	ในช่วงเวลาเที่ยงคืน

แสงเกเกนไชน์
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 แสงเกเกนไชน์ เป็นแสงฝ้ำจำง	 ๆ	 รูปทรงรี
บนท้องฟ้ำในต�ำแหน่งตรงข้ำมกับดวงอำทิตย์
(Antisolar	Point)	เกิดจำกกำรสะท้อนแสงของ
ดวงอำทิตย์กับฝุ่ นละอองในระนำบของระบบสุริยะ
เช่นเดียวกับแสงจักรรำศี	แต่เป็นฝุ่ นท่ีมีวงโคจรถัด
ออกไปจำกโลก	 สำมำรถสงัเกตเห็นได้ด้วยตำเปล่ำ
ในพืน้ท่ีท่ีมีคุณภำพท้องฟ้ำดี	 มืดสนิทไร้มลภำวะ
ทำงแสงและฝุ่ นควนัในอำกำศ	ดงันัน้จงึเป็นปรำกฏกำรณ์
บนท้องฟ้ำท่ีสำมำรถชีว้ดัถึงคณุภำพท้องฟ้ำในพืน้ท่ี
นัน้	ๆ	ได้เป็นอยำ่งดี

Gegenschein
แสงเกเกนไชน์

	 ภาพถ่ายท้องฟ้าแบบ	 360	 องศาที่หอดูดาวปารานัล	
ประเทศชิลี	แสงฝ้าจาง	ๆ	กลางท้องฟ้าคือแสงเกเกนไชน์

Credit	:	ESO	/	Stéphane	Guisard
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 ฝนดาวตก เป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีมีดำวตกจ�ำนวนมำกตก
มำจำกแหลง่ก�ำเนิดเดียวกนั	เกิดจำกโลกโคจรเข้ำไปตดัสำยธำร
ของฝุ่ นดำวหำงหรือเศษซำกกำรชนกันของดำวเครำะห์น้อย
ท่ีทิง้ไว้ขณะโคจรรอบดวงอำทิตย์	 แรงโน้มถ่วงจำกโลกดึงดูด
เศษวัสดุเหล่ำนัน้เข้ำมำและลุกไหม้ในชัน้บรรยำกำศ	 ท�ำให้
ชว่งเวลำดงักลำ่วมีอตัรำกำรเกิดดำวตกสงู	บำงครัง้อำจเกิดเป็น
แสงสว่ำงวำบ	 สว่ำงกว่ำดำวศกุร์	 และมีสีสนัสวยงำม	 เรียกวำ่	
“ลกูไฟ	(fireball)”	หำกสวำ่งมำกกวำ่ดวงจนัทร์เตม็ดวงจะเรียกวำ่	
“ดำวตกชนิดระเบดิ	(bolide)”

Meteor Showers
ฝนดาวตก
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	 เ ม่ือ เรำเห็นดำวตกแต่ละดวง
ตกลงมำจำกฟ้ำแล้วลำกเส้นย้อน
กลบัทิศทำงท่ีดำวตกแต่ละดวงตกลง
มำ	 จะพบวำ่แตล่ะเส้นตดักนัท่ีบริเวณ
เดียวกนัเรียกวำ่	“เรเดียนต์	 (Radiant)”	
ท่ีเป็นศูนย์กลำงกำรกระจำยตัวของ
ดำวตก	ซึง่กำรเรียกช่ือฝนจะตัง้ช่ือตำม
ต�ำแหนง่ของเรเดียนต์	 เชน่	 ฝนดำวตก
ลีโอนิดส์	 (Leonids)	 มีเรเดียนต์อยู่ท่ี
กลุม่ดำวสงิโต	(Leo)	ฝนดำวตกเจมินิดส์
(Geminids) 	มี เร เ ดียนต์อยู่ ท่ีกลุ่ม
ดำวคนคู	่(Gemini)	เป็นต้น

	 								ภาพถ่ายฝนดาวตกโอไรโอนิดส์
(Orionids)	มศีนูย์กลางการกระจายตวับริเวณ
กลุ่มดาวนายพราน

Credit	:	กีรติ		ค�าคงอยู่
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	 ช่วงเวลำท่ีดีท่ีสุดของกำรสังเกต
ฝนดำวตก	คือ	ตัง้แตห่ลงัเท่ียงคืนจนถงึ
รุ่งเช้ำ	 เพรำะเป็นเวลำท่ีโลกฝ่ังท่ีเรำ
อยู่จะรับดำวตกพุ่งเข้ำมำแบบตรง	 ๆ	
โดยทิศทำงกำรเคลื่อนท่ีของโลกรอบ
ดวงอำทิตย์จะโคจรตัดผ่ำนสำยธำร
ฝุ่ นท่ีเป็นเศษซำกของดำวหำง	 หรือ
ดำวเครำะห์น้อย	 จึงเป็นช่วงเวลำท่ีดี
ท่ีสดุในกำรสงัเกตกำรณ์

	 แผนภาพแสดงสีของธาตุที่สัมพันธ์กับสีของดาวตก

สีของดาวตกบอกอะไรเราได้บ้าง?
	 สีของดำวตกขึน้อยู่กบัสองปัจจยั	 ได้แก่	 องค์ประกอบของดำวตก	 และโมเลกลุของอำกำศโดยรอบ	
กลำ่วคือ	 องค์ประกอบทำงเคมีของดำวตกท่ีแตกตำ่งกนัจะเกิดสีท่ีแตกตำ่งกนั	 เชน่	 อะตอมโซเดียม	 (Na)	
ให้แสงสีส้มเหลือง	อะตอมเหลก็	(Fe)	ให้แสงสีเหลือง	อะตอมแมกนีเซียม	(Mg)	ให้แสงสีฟำ้เขียว	อะตอม
แคลเซียม	(Ca+)	ให้แสงสีออกโทนมว่ง	ในขณะท่ีโมเลกลุในอำกำศในชัน้บรรยำกำศโลก	จะมีอะตอมของ
ไนโตรเจน	(N)	และออกซเิจน	(O)	เป็นองค์ประกอบ	ซึง่จะให้แสงสีแดง

เกร็ดความรู้	:

	 แผนภาพแสดงการเคลื่อนที่ของโลกที่ตัด
ผ่านสู่สายธารของฝุ่นในอวกาศ	 ท�าให้เกิด
ฝนดาวตก
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 การร่วมทศิ คือ	ปรำกฏกำรณ์ท่ีมีวตัถทุ้องฟำ้	เชน่	ดำวเครำะห์
ดวงจนัทร์	 ดำวฤกษ์สวำ่งเดน่	 ตัง้แต	่ 2	 วตัถขุึน้ไป	 ปรำกฏอยูบ่น
ท้องฟำ้โดยมีระยะหำ่งเชิงมมุไมเ่กิน	5	องศำ		

	 วัตถุท้องฟ้ำร่วมทิศแต่ละครัง้มักมีกำรเ รียกช่ือต่ำงกัน
เช่น	 หำกเป็นดวงจันทร์ปรำกฏใกล้กับดำวเครำะห์	 จะเรียกว่ำ
“ดำวเคียงเดือน”	และหำกเป็นดำวเครำะห์ปรำกฏใกล้กนัตัง้แต	่3	ดวง
ขึน้ไปจะเรียกวำ่	“ดำวเครำะห์ชมุนมุ”	

	 ดำวเสำร์และดำวพฤหัสบดีจะปรำกฏอยู่ต�ำแหน่งใกล้กัน
ทุก	 ๆ	 20	 ปี	 เรียกว่ำ	 “The	 Great	 Conjunction”	 โดยในช่วง
ปลำยปี	 พ.ศ.	 2563	 ดำวเสำร์และดำวพฤหสับดีจะเคลื่อนเข้ำมำ
อยูใ่กล้กนัมำกท่ีสดุในรอบ	397	ปี	มีระยะหำ่งเชิงมมุเพียง	0.1	องศำ
เม่ือมองด้วยตำเปลำ่จะเสมือนเป็นจดุสวำ่งเพียงจดุเดียว	และหำก
ใช้กล้องโทรทรรศน์ท่ีมีก�ำลงัขยำยไม่เกิน	 100	 เท่ำ	 จะสำมำรถ
มองเหน็ดำวเสำร์และดำวพฤหสับดีอยูใ่นชอ่งมองภำพเดียวกนั

Conjunctions
การร่วมทิศ

	 ภาพถ่ายดวงจันทร์เคียงดาวเสาร์

	 หากมองผ่านกล้องโทรทรัรศน์	ดาวทัง้สองดวงจะอยูใ่นช่องมองภาพเดยีวกนั	 ภาพถ่ายดาวเคราะห์ชุมนุม	 ได้แก่	 ดาวศุกร์	 ดาวอังคาร
ดาวพฤหัสบดี	 และดาวพุธที่อยู ่ล ่างสุด	 รวมถึง	 “เรกูลัส”	
ดาวฤกษ์สว่างเด่นในกลุ่มดาวสิงโต
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	 เม่ือดำวเครำะห์อยู่ต�ำแหน่งตรงข้ำมกบัดวงอำทิตย์โดยมีโลกอยู่ตรงกลำง	
ผู้สงัเกตบนโลกจะสงัเกตเหน็ดำวเครำะห์ดวงนัน้	 ๆ	 มีขนำดปรำกฏท่ีใหญ่	 เหน็
รำยละเอียดชดัเจน	 และสงัเกตกำรณ์ได้ตลอดทัง้คืน	 ซึง่วตัถใุดก็ตำมอยูต่�ำแหนง่
ตรงข้ำมกบัดวงอำทิตย์	 จะขึน้ทำงทิศตะวนัออกหลงัจำกท่ีดวงอำทิตย์ตก	 และ
ตกลบัขอบฟ้ำหลงัจำกท่ีดวงอำทิตย์ขึน้พอดี	 จึงเป็นช่วงเวลำท่ีเหมำะส�ำหรับ
สงัเกตกำรณ์ดำวเครำะห์มำกท่ีสดุ

	 ปรำกฏกำรณ์นีเ้กิดขึน้ได้กบัวตัถท่ีุอยู่ถดัออกไปจำกวงโคจรของโลกทัง้หมด	
เชน่	 ดำวองัคำร	 ดำวพฤหสับดี	 ดำวเสำร์	 ดำวยเูรนสั	 และดำวเนปจนู	 ซึง่บำงครัง้
อำจเรียกรวมกับกำรเข้ำใกล้โลกมำกท่ีสุดของดำวเครำะห์	 เน่ืองจำกต�ำแหน่ง
ดงักลำ่วมีระยะหำ่งจำกโลกน้อยท่ีสดุเชน่กนั	 ยกเว้นดำวองัคำรเน่ืองจำกมีวงโคจร
รอบดวงอำทิตย์เป็นวงรี	 และอยูใ่กล้กบัโลก	จงึท�ำให้ในวนัท่ีดำวองัคำรอยูต่รงข้ำม
กบัดวงอำทิตย์	จะยงัไมใ่ชว่นัท่ีดำวองัคำรเข้ำใกล้โลกมำกท่ีสดุ

Planetary Oppositions

ดาวเคราะห์อยู่ต�าแหน่ง
ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ 

									แผนภาพแสดงขณะที่ดาวเสาร์อยู่ที่
ต�าแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์และเป็นช่วงที่

เข้าใกล้โลกมากที่สุด Credit	:	NTS
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ภาพถ่ายขณะที่ดวงจันทร์ก�าลังบังดาวพฤหัสบดี
Credit	:	วรวิทย์	ตันวุฒิบัณฑิต	

ภาพถ่ายขณะที่ดวงจันทร์ก�าลังบังดาวเสาร์
Credit	:	วรวิทย์	ตันวุฒิบัณฑิต
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 การบังกันของวัตถุท้องฟ้า เป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดกำรบงักนัของวตัถุ
ท้องฟำ้เม่ือสงัเกตจำกแนวสำยตำ	 ท�ำให้เรำเหน็วตัถทุ้องฟำ้หนึง่เคลื่อนท่ีผำ่นหน้ำ
มำบงัอีกวตัถหุนึง่	เชน่	ดวงจนัทร์บงัดำวเครำะห์	ดวงจนัทร์บงัดำวฤกษ์	ดำวเครำะห์
บงัดำวฤกษ์	 หรือดำวเครำะห์บงักนัเอง	 เรำสำมำรถใช้ปรำกฏกำรณ์นีค้�ำนวณหำ
ขนำดเส้นผ่ำนศนูย์กลำงของวตัถ	ุ ค�ำนวณหำระยะห่ำงระหว่ำงโลกกบัดวงจนัทร์
ตรวจหำและศกึษำโครงสร้ำงของชัน้บรรยำกำศ	 รวมไปถงึใช้ตรวจหำวงแหวนของ
ดำวเครำะห์ชัน้นอกได้อีกด้วย	

	 ตวัอยำ่งเชน่กำรหำระยะหำ่งระหวำ่งโลกกบัดวงจนัทร์	โดยใช้วิธี	“พำรัลแลก็ซ์”
วดัควำมแตกต่ำงระหว่ำงต�ำแหน่งปรำกฏของดำวฤกษ์ฉำกหลงัเม่ือสงัเกตจำก
สองสถำนท่ีท่ีตำ่งกนับนโลกในเวลำเดียวกนั

Occultations

การบังกัน
ของวัตถุท้องฟ้า

	 บน	:	ภาพถ่ายดวงจนัทร์ทีจ่งัหวัดเชยีงใหม่
มีดาวสไปกาที่ขอบด้านบนเยื้องทางซ้าย

ล่าง	 :	 ภาพถ่ายดวงจันทร์ที่จังหวัดภูเก็ต
ดาวสไปกาอยู่ทางขอบบนเยื้องทางขวา

	 ภาพถ่ายปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวศุกร์	 (จุดสว่างด้านล่างขวาของดวงจันทร์)
วันที่	16	พฤษภาคม	พ.ศ.	2553

ดำวสไปกำ

ดำวสไปกำ
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ภาพปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์
เมื่อวันที่	6	มิถุนายน	พ.ศ.	2555
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 ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ เกิดจำกดำวเครำะห์วงใน	
ได้แก่	 ดำวพธุ	 และดำวศกุร์	 อยูใ่นแนวเส้นตรงระหวำ่งโลกกบัดวงอำทิตย์	 เม่ือสงัเกต
จำกโลกจะเห็นดำวพุธหรือดำวศุกร์	 ปรำกฏเป็นจุดกลมเล็กเคลื่อนท่ีผ่ำนหน้ำ
ดวงอำทิตย์	 ช่วยให้นกัดำรำศำสตร์โบรำณค�ำนวณระยะห่ำงจำกโลกถงึดวงอำทิตย์

	 ส�ำหรับปรำกฏกำรณ์ดำวพุธผ่ำน
หน้ำดวงอำทิตย์จะเกิดขึน้	 13-14	 ครัง้	
ในรอบ	 100	 ปี	 ขณะท่ีปรำกฏกำรณ์
ดำวศกุร์ผ่ำนหน้ำดวงอำทิตย์เกิดขึน้ได้
ยำกกวำ่	เน่ืองจำกวงโคจรของดำวศกุร์
มีขนำดใหญ่กว่ำดำวพธุเกือบ	 2	 เท่ำ	
โดยปรำกฏกำรณ์ดำวศุกร์ผ่ำนหน้ำ
ดวงอำทิตย์จะเกิดขึน้เป็นคู	่หำ่งกนั	8	ปี
โดยแต่ละคู่จะเกิดขึน้เว้นช่วงห่ำงกัน	
121.5	และ	105.5	ปี

Planetary Transits

ดาวเคราะห์
ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ 

	 นักดำรำศำสตร์สำมำรถ
ค�ำนวณระยะห่ำงระหว่ำงโลก
กบัดวงอำทิตย์อยำ่งละเอียดได้
เป็นครัง้แรกจำกปรำกฏกำรณ์
ดำวศุกร์ผ่ำนหน้ำดวงอำทิตย์	
ด้วยวิธี 	 “พำรัลแล็กซ์”	 โดย
สงัเกตกำรณ์ปรำกฏกำรณ์นีใ้น
ชว่งเวลำเดียวกนั	จำกสองสถำนท่ี
ท่ีตำ่งกนับนโลก

เกร็ดความรู้	:

	 ปรำกฏกำรณ์นีส้งัเกตได้โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ท่ีมีก�ำลงัขยำยสงูจะสำมำรถสงัเกตเหน็จดุด�ำขนำดเลก็	 (ดำวพธุหรือดำวศกุร์)
เคลื่อนผำ่นหน้ำดวงอำทิตย์	 โดยเส้นทำงท่ีเคลื่อนผำ่นขึน้อยูก่บัต�ำแหนง่ของผู้สงัเกตบนโลก	 เป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดขึน้ไมบ่อ่ยนกั
เน่ืองจำกวงโคจรของดำวเครำะห์เอียงและมีคำบกำรโคจรท่ีแตกต่ำงกัน	 แต่อย่ำงไรก็ดีกำรใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องไปยงั
ดวงอำทิตย์โดยตรงจะท�ำให้ตำบอดได้ทนัที	 จึงจ�ำเป็นต้องติดตัง้แผ่นกรองแสงส�ำหรับดดูวงอำทิตย์ทกุครัง้ก่อนสงัเกตกำรณ์
หรือใช้กำรสงัเกตกำรณ์ทำงอ้อมแทน

แผนภาพอธบิายวัฏจกัรการเกิดปรากฏการณ์ดาวศกุร์ผ่านหน้าดวงอาทติย์

	 ภาพปรากฏการณ์ดาวพธุผ่านหน้า
ดวงอาทิตย์	 เมื่อวันที่	 9	 พฤษภาคม
พ.ศ.	2559
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 ดาวศุกร์สว่างมากท่ีสุดในรอบปี เป็นช่วงท่ีดำวศุกร์มีขนำดเสีย้วค่อนข้ำงใหญ่	 และโคจรห่ำงจำกโลกในระยะ
ท่ีเหมำะสม

	 ดำวศกุร์โคจรรอบดวงอำทิตย์ใกล้กวำ่โลก	 เม่ือมองจำก
โลกผ่ำนกล้องโทรทรรศน์	 จะเห็นดำวศกุร์เปลี่ยนแปลงเฟส
คล้ำยกบัดวงจนัทร์	ขณะท่ีดำวศกุร์สวำ่งเตม็ดวง	จะเป็นชว่ง
ท่ีดำวศกุร์โคจรไปด้ำนหลงัดวงอำทิตย์เสมอ	เรียกวำ่	“ต�ำแหนง่
ร่วมทิศแนววงนอก	 (Superior	 Conjunction)”	 ท�ำให้เรำ
ไม่สำมำรถมองเหน็ดำวศกุร์ในลกัษณะเตม็ดวงได้

	 เม่ือดำวศกุร์โคจรออกจำกด้ำนหลงัดวงอำทิตย์	ดำวศกุร์
ก็จะเร่ิมมีลักษณะแหว่งไปทีละน้อย	 ตำมลักษณะปรำกฎ

Venus at the Greatest Brilliancy
ดาวศุกร์สว่างที่สุดในรอบปี 

แผนภาพแสดงต�าแหน่งบนวงโคจรของดาวศุกร์เทียบกับโลก

ท่ีเรำสงัเกตเหน็จำกโลก	 ตอ่มำดำวศกุร์จะโคจรเข้ำไปอยู	่ “ต�ำแหนง่

มมุห่ำงจำกดวงอำทิตย์มำกท่ีสดุ	 (Greatest	 Elongation)”

ดำวศกุร์จะปรำกฏคล้ำยกบัดวงจนัทร์คร่ึงดวง	และหำกดำวศกุร์

โคจรไปอยู	่“ต�ำแหนง่ร่วมทิศแนววงใน	(Inferior	Conjunction)”

ดำวศกุร์จะโคจรมำอยูด้่ำนหน้ำดวงอำทิตย์เรำจะไมส่ำมำรถ

มองเหน็ดำวศกุร์ได้	 เน่ืองจำกถกูแสงดวงอำทิตย์บดบงั	 และ

จะเร่ิมกลำยเป็นเสีย้วบำง	ๆ	อีกครัง้เม่ือโคจรหำ่งออกไป
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	 จำกกรำฟจะเห็นวำ่ควำมสว่ำงของดำวศกุร์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตำมขนำดปรำกฏของดำวศกุร์เทำ่นัน้	 แตย่งัเปลี่ยนแปลง
ตำมเสีย้ว	 (สว่นสวำ่ง)	 ของดำวศกุร์อีกด้วย	 ในขณะท่ีดำวศกุร์อยูใ่นต�ำแหนง่ร่วมทิศแนววงนอก	 (ดำวศกุร์อยูห่ลงัดวงอำทิตย์
เม่ือสงัเกตจำกโลก)	แม้ดำวศกุร์จะปรำกฏเต็มดวงแต่กลบัมีคำ่อนัดบัควำมสว่ำงปรำกฏ	-3.9	แต่เม่ือดำวศกุร์อยู่ในต�ำแหน่ง
สว่ำงท่ีสดุ	 (The	 Greatest	 Briliancy)	 ดำวศกุร์จะปรำกฏเป็นเสีย้วแต่มีค่ำอนัดบัควำมสว่ำงปรำกฏมำกถึง	 -4.6	 โดยกำร
เปลี่ยนแปลงเฟสของดำวศกุร์หนึง่รอบใช้เวลำประมำณ	1	ปี	กบั	7	เดือน

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของระยะห่าง	ขนาดและค่าอันดับความสว่างปรากฏ	ของดาวศุกร์ในต�าแหน่งต่าง	ๆ	ของวงโคจร

	 ภาพถ่ายดาวศุกร์ขณะโคจรเข้าใกล้โลก
มากขึ้นเรื่อย	ๆ






