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สุกสว่างพ่างเพีย้งสุริยนัต์ กว่าพนัดวง...... 



 เนบวิลาบูมเมอแรง เยน็

ทีสุ่ดในเอกภพ 

 

 เนบวิลาบูเมอแรง 

(Boomerang Nebula) จดัเป็น

สถานทีอ่นัเยน็จัดทีสุ่ดในเอกภพ 

โดยมีอุณหภูมิเพยีง 1 เคลวินหรือ 

-272.2 องศาเซลเซียส นบัเป็น

อุณหภูมิทีต่ า่กว่าอุณหภูมิเฉลีย่ใน

อวกาศ 



เนบิวลาโลมา Dolphin Nebula 

 

 SH2-188 ตั้งอยู่ในบริเวณ

กลุ่มดาวแคสสิโอเปีย อยู่ห่างจากโลก 

850 ปีแสงจากโลก ในอดีต

นกัวิทยาศาสตรคิ์ดว่าเนบวิลาโลมา

เป็นเพียงส่วนมีเ่หลือของการ 

supernova ที่ปรากฏในปี 1965 แต่

ไดร้บัการยืนยนัว่าเป็นเนบิวลาดาว

เคราะหที์่มีรูปร่างคลา้ยพระจัทรเ์ส้ียว

ในเวลาต่อมา วิเคราะหก์นัว่ารูปร่างอนั

แปลกประหลาดของเนบวิลานี้ มาจาก

การเคลือ่นที่ของเนบิวลาท่ีเร็วกว่าปกติ 

ที่ 125 กิโลเมตรต่อวินาที 



(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

 ในอวกาศประกอบดว้ย

กลุ่มแกส๊และฝุ่นอวกาศเป็นจ านวน

มาก ซ่ึงกลุ่มแกส๊และฝุ่นเหล่านี้ จะ

มีความหนาแน่นมากที่สุดใน

บริเวณแขนของกาแลกซ่ีทาง

ชา้งเผือก รวมถงึแขนของกาแลกซ่ี

อ่ืนๆดว้ย แกส๊และฝุ่นอวกาศไม่ได้

กระจายตวัอย่างสม า่เสมอแต่จะ

รวมตวัเป็นกลุ่มกอ้นที่มีรูปร่างไม่

แน่นอน กลุ่มกอ้นของแกส๊ท่ี

มองเห็นไดเ้ราเรียกว่า “เนบวิลา” 

(nebula) ภาษาละตินแปลว่า เมฆ  

ฝุ่นในระบบอวกาศ (Interstellar Dust) 

http://www.nextsteptv.com/


(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

เนบวิลาหวัแม่มด  ห่างไกลจากโลกถงึ 900 ปีแสง  

http://www.nextsteptv.com/




(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

เนบิวลานายพราน  

(Messier 42) 

 ประกอบไปดว้ยกลุ่มกา๊ซขนาดใหญ่และดวงดาวจ านวนมาก 

สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า อยู่ห่างจากโลก 1,350 ปีแสง 

http://www.nextsteptv.com/




เนบวิล่าหวัมา้ 



(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

 เนบวิลา NGC2020 (สีน ้ า

เงิน) และ NGC2014 (สีแดง) 

ตรวจพบโดยกลอ้งโทรทศัน ์VLT ทั้ง

สองอยู่ในกลุ่มดาวปลากระโทงแทง 

ห่างจากทางชา้งเผือก 163,000 ปี

แสง สีที่แตกต่างเกิดจาก

องคป์ระกอบทางเคมีของอนุภาคใน

ฝุ่นเมฆและอุณหภูมิของดาวรอบๆ 

NGC2020 เป็นสีน ้ าเงินเพราะการ

แผ่รงัสีของดาวอยู่ตรงกลางท าให้

ออกซิเจนแตกตวัเป็นไอออน

เปล่งแสงสีน ้ าเงิน ส่วน NGC 2014 

ดาวบริเวณใกลเ้คียงแผ่รงัสีท าให้

ไฮโดรเจนแตกตวัเป็นไอออนสีแดง 

http://www.nextsteptv.com/


เนบิวลาผีเส้ือ 

 

 NGC 6302 

หรือ M 2-9 เป็น

เนบวิลาดาวเคราะห ์

ซ่ึงอยู่ห่างจากโลกเป็น

ระยะทางประมาณ 

2,100 ปีแสง 



 เนบิวลานาฬิกาทราย อยู่
ห่างจากโลกประมาณ 8,000 ปีแสง  



เนบิวลาหวัมงักร 

 

NGC 2035 เป็นเนบิวลา

เปล่งแสง 



 เนบวิลาดอก

กุหลาบ เป็นเนบิวลา

เปล่งแสง (Emission 

Nebula) ทีอ่ยู่ห่างจาก

โลกเราออกไปถงึ 

2,600 ปีแสง จากการ

ค านวณของนกัดารา

ศาสตรพ์บว่าอาจจะมี

ดาวฤกษที์ม่ีมวลเท่า

ดวงอาทิตยป์ระมาณ 

11,000 ดวง 



เนบวิล่าเริ่มบบีอดั 



 ดาวฤกษก์ าเนิด จากการระเบดิ 



ระบบสุริยะ คลอดเสร็จใหม่ๆ 



เกลือจบักนัเป็นกอ้นในการทดลอง ในอวกาศ 



ระบบสุริยะ 3 ลา้นปีแรก 



ระบบสุริยะ 3 ลา้นปีแรก 



ระบบสุริยะ 50 ลา้นปีแรก 



ระบบสุริยะ อ่ืนๆ 2-3 ลา้นปีแรก จากกลอ้ง Hubble 



การก าเนิดระบบสุริยะ 



ดาว Thea ชนโลก 



หลงัดาว Thea ชนโลก เป็นดวงจนัทร ์ในทีสุ่ด 











ขนาดของโลกเมือ่เทียบกบัดวงอาทิตยแ์ละดาวเคราะหอ่ื์นๆ  



การคน้พบดาวเคราะหใ์นระบบสุริยะอ่ืน 



ในเดือนมีนาคม ปี 2009 นาซ่า ไดส่้งยานอวกาศเคปเลอรข้ึ์นไปยงัอวกาศ 







 นาซ่าคน้พบดาวเคราะหใ์กลเ้คียงโลกมากที่สุด 

 ดาวเคราะหด์วงนี้ มีช่ือว่า Kepler-186f มีขนาด 1.1 เท่าของโลก ดาว

ดวงนี้ ถูกคน้พบโดยยานอวกาศเคปเลอร ์ซ่ึงอยู่ห่างออกไปจากโลกราว 490 ปี

แสง ระยะเวลาโคจรรอบดาวฤกษข์องดาว Kepler-186f มีเพียง 130 วนั ถอื

เป็นดาวเคราะหที์่ใกลเ้ครียงโลกมากที่สุด และเช่ือกนัว่าเป็นดาวเคราะหที์่มีสิงมี

ชีวิตอาศยัอยู่  



พบเป็นครั้งแรก!! 

 ดาวเคราะหข์นาดเท่าโลก โคจรห่างดาวฤกษใ์นระยะเอ้ือต่อ

สิง่มีชีวิต นาซาเล็งส ารวจหาน ้า ลุน้เจอจุลชีพบนพื้ นผวิ 



การเคลือ่นทีข่องดาวเคราะห ์





กฎขอ้ 1 ดาวเคราะหโ์คจรรอบดวงอาทิตยเ์ป็นวงรี โดยมีดวง

อาทิตยอ์ยู่ทีจุ่ดโฟกสั ณ จุดใดจุดหนึง่ ต าแหน่งทีด่าวเคราะห์

อยู่ใกลด้วงอาทิตยที์สุ่ดเรียกว่า Perihelion และต าแหน่ง

ทีด่าวเคราะหอ์ยู่ไกลดวงอาทิตยที์สุ่ดเรียกว่า Aphelion 



จากรูป 

 rA คือระยะทางจากจุดโฟกสั ไปจนถึงขอบทีไ่กลทีสุ่ด (Aphelion)  

 rA = a + c 
 rP คือระยะทางจากจุดโฟกสั ไปจนถึงขอบทีใ่กลที้สุ่ด (Perihelion)  

 rP = a - c 



กฎขอ้ 2 เสน้ทีล่ากเช่ือมต่อระหว่างดาวเคราะหก์บัดวงอาทิตย ์จะ

กวาดทีพ่ื้ นทีเ่ท่ากนัในเวลาเท่ากนั บางครั้งเราก็เรียกกฎขอ้ที ่2 นี้ ว่า 

กฎพื้ นที่เท่ากนั หมายความว่า เมือ่ดาวเคราะหอ์ยู่ไกลดวงอาทิตยจ์ะ

เคลือ่นทีช่า้กว่าช่วงทีอ่ยู่ใกลด้วงอาทิตย ์





กฎขอ้ 3 คาบการโคจรรอบดวงอาทิตยข์องดาวเคราะหย์กก าลงัสอง 

จะแปรตามกบัระยะห่างของดาวเคราะหถ์งึดวงอาทิตยย์กก าลงัสาม  

หมายความว่า ยิง่ดาวเคราะหอ์ยู่ห่างจากดวงอาทิตยเ์ท่าไหร่ ก็ยิง่

โคจรรอบดวงอาทิตยช์า้ลง 



กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตนั 

 จากการศึกษากฎของเคป

เลอร์ นิวตันเสนอทฤษฎีแรงดึงดูด

ระหว่างมวล หรือที่เรียกว่า กฎความ

โน้มถ่วงสากล (Newton’s law of 

universal gravitation) 

 

 ให้  m1 และ m2 เป็นมวล
สองก้อนอยู่ห่างกนัเป็นระยะทาง 

ขนาดของแรงดึงดูดระหว่างมวลที่

กระท าต่อมวลทั้งสองก้อนคือ 



gravitational constant  :  G 

Sir Henry Cavendish  ได้ท าการทดลองวัดค่า  G  ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2341 

โดยใช้ดุลการบิด (torsion balance) 



รูจ้กัค าว่า ‘ควอซาร’์ Quasar  

 

 ค านี้ มีตน้ก าเนิดมาจากค า

ว่า Quasi-stellar ซ่ึงหมายถงึ ‘คลา้ยดาว

ฤกษ’์ เนือ่งจากนกัดาราศาสตรส์งัเกตเห็นค

วอซารเ์ป็นจุดส่องสว่างเหมือนดาวฤกษที์่

สว่างมากๆ นกัวิทยาศาสตรเ์ช่ือว่าแสง

ของควอซารเ์กิดจากการพ่นรงัสีและอนุภาค

พลงังานสูงของหลุมด าที่ใจกลางดาราจกัร

อนัไกลโพน้ รงัสีคลืน่แม่เหล็กไฟฟ้าของควอ

ซารป์รากฏใหเ้ห็นในหลายย่าน เช่น 

คลืน่วิทยุ แสงย่านที่มองไดแ้ละรงัสีเอกซ ์



สณัฐานและโครงสรา้งของโลก 



1. โลกและการเปลีย่นแปลง 

2. ธรณีวิทยา 

3. เอกภพ ดาราจกัร  

4. ดาวฤกษ ์

5. ระบบสุริยะ 

6. เทคโนโลยีอวกาศ 



1. โลกและการเปลีย่นแปลง 

 - โครงสรา้งโลก 

 - ปรากฏการณท์างธรณีวิทยา 

ก าเนิดโลก 

           เมือ่ประมาณ 4,600 ลา้นปีมาแลว้ กลุ่มกา๊ซในเอกภพบริเวณนี้  ได้

รวมตวักนัเป็นหมอกเพลิงมีช่ือว่า “โซลารเ์นบวิลา” (Solar แปลว่า สุริยะ, 

Nebula แปลว่า หมอกเพลิง) แรงโนม้ถว่งท าใหก้ลุ่มกา๊ซยุบตวัและหมุน
ตวัเป็นรูปจาน ใจกลางมีความรอ้นสูงเกิดปฏิกิริยานิวเคลียรแ์บบฟิวชัน่ 

กลายเป็นดาวฤกษที์่ช่ือว่าดวงอาทิตย ์ส่วนวสัดุที่อยู่รอบๆ มีอุณหภูมิต า่กว่า 

รวมตวัเป็นกลุ่มๆ มีมวลสารและความหนาแน่นมากข้ึนเป็นชั้นๆ และ

กลายเป็นดาวเคราะหใ์นที่สุด 





 โลก เป็นดาวเคราะหที์่อยู่ห่างจากดวงอาทิตยเ์ป็นล าดบัท่ีสาม ดาว

เคราะหโ์ลกถอืก าเนิดข้ึนเมือ่ประมาณ 4,570 ลา้น (4.57×109) ปีก่อน  



 โลก มีลกัษณะเป็นทรงวงรี 

โดย ในแนวดิง่เสน้ผ่าศูนยก์ลางยาว 

12,711 กม. ในแนวนอน ยาว 

12,755 กม. ต่างกนั 44 กม. มีพื้ นน ้ า 

3 ส่วน หรือ 71% และมีพื้ นดิน 1 ส่วน 

หรือ 29 % แกนโลกจะเอียง 23.5 

องศา 

 The Blue Marble 

 

 เป็นช่ือภาพถ่ายดาวเคราะหโ์ลกที่มีช่ือเสียง ถ่ายโดยลูกเรือของยานอวกาศ 

อพอลโล 17 เมือ่วนัท่ี 7 กนัยายน ค.ศ. 1972 ที่ระยะประมาณ 45000 กิโลเมตร จาก

โลก เป็นภาพถ่ายภาพแรกที่เห็นโลกทั้งใบ ช่ือของภาพมาจากภาพของโลกที่เหมือนกบั

ลูกหินลายหินอ่อนสีฟ้า 



การเอียงของดาวต่างๆในระบบสุริยะ 



นกัธรณีวิทยาไดแ้บ่งโลกออกเป็น  3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

  1. เปลือกโลก (Crust) 

 2. แมนเทิล (Mantle) หรือ เนื้ อโลก 

 3. แก่นโลก (Core) 







เปรียบเทียบแกนของดาวเคราะหอ่ื์นๆ เมือ่เทียบกบัโลก 





โครงสรา้ง ครอบคลุมมหาสมุทร ครอบคลุมทวีป 

อายุ นอ้ยกว่า  200  ลา้นปี มากกว่า  3.8  พนัลา้นปี 

ความหนา 5-8 กิโลเมตร 10-75 กิโลเมตร 

ความหนาแน่น 3  g/cm3 2.7  g/cm3 

ส่วนประกอบ หินบะซอลต ์ หินแกรนิต 

เปรียบเทียบโครงสรา้งของเปลือกโลกทีป่กคลมุ

มหาสมุทรและทวีป 



 เปลือกโลก (crust) เป็นชั้นนอกสุดของโลกที่มีความหนา
ประมาณ 60-70 กิโลเมตร ซ่ึงถอืว่าเป็นชั้นที่บางที่สุดเมือ่เปรียบกบัชั้น

อ่ืนๆ ประกอบไปดว้ยแผ่นดินและแผ่นน ้ า สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชั้นคือ 



ธรรมชาติกระท ากบัแผ่นเปลือกโลก 

ก่อใหเ้กิดความสวยงาม ตลอดจนท าให้

เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรพัยสิ์น 



(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

 แม่น า้โคโลราโดเป็นแม่น า้ที่มคีวามคดเคีย้วและยาวมากแห่งหน่ึง
ของโลก โดยมีความยาวถึง 2,330 กโิลเมตร เป็นแม่น า้สายส าคญัของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา น า้ทีไ่หลจะค่อยๆกดัเซาะหินและดินตามเส้นทางไป
วนัละหลายล้านตัน จากการไหลของน า้ในแม่น า้ท าให้เกดิส่ิงมหัศจรรย์
อย่าง แกรนด์แคนยอน  

http://www.nextsteptv.com/


 ภาพถ่ายทางอากาศ

ของ แม่น ้ าโคโลราโด 





(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

 Richat Structure หรือทีรู้่จักกนัในช่ือ ดวงตาแห่งทะเลทรายสะฮารา ตั้งอยู่
ในประเทศมอริเตเนีย ลกัษณะเป็นโครงสร้างของหินที่มขีนาดใหญ่วางตวัเรียงกนั ซ่ึง
หากมองจากทีสู่งกจ็ะเห็นเป็นรูปคล้ายดวงตา โดยมขีนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 
40 กโิลเมตร ซ่ึงนักวทิยาศาสตร์คาดว่าเกนิจากการยกตัวของแผ่นดนิ 
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 เป็นโอเอซิสท่ีตั้งอยู่กลางทะเลทรายซาฮารา ประเทศลิเบยี ก่อตวัข้ึนจาก

ปล่องภูเขาไฟเก่า 
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 Tessellated pavement เป็นลานหินตั้งอยู่ที ่Eaglehawk Neck รัฐแทสเมเนีย 
ประเทศออสเตรเลยี ลานหินในลกัษณะนีม้ีเพยีงไม่กีแ่ห่งบนโลก โดยลกัษณะจะคล้ายกบัน า
แผ่นกระเบ้ืองมาเรียงต่อกนั แต่ความจริงแล้วมันเกดิจากความเครียดของแผ่นเปลือกโลก
บวกกบัคล่ืนที่ซัดขึน้มา 
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 ยอดเขาสีล้ม Grinnell เกดิจากการการหักเหของแสงเงายาม
พระอาทติย์ขึน้ อยู่ทีอุ่ทยานแห่งชาติ Glacier รัฐมอนทาน่า 
สหรัฐอเมริกา  
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 Ausangate ตัง้อยู่ในประเทศเปร ูถือเป็นเป้าหมายของนัก
เดินทางท่ีช่ืนชอบการผจญภยั ภเูขาแห่งน้ีมีสีสนัท่ีสวยงาม ซ่ึงเกิด
จากแร่ต่างๆ และทรายแดงสะสมมานานหลายล้านปี 

(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 
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ถ ้าลอดคองู จ.กาญจนบุรี 

ถ ้าลอด ปางมะผา้ 

ถ ้าผามอญ ปางมะผา้ 

ไข่มุกถ ้า 



 หินงอกทีม่ีขนาดใหญ่

ทีสุ่ดบนโลก เจอไดใ้นถ ้ า Cuevo 

San Martin Infierno ประเทศ

คิวบา มีความสูงถงึ 67.2 เมตร  



(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

 Moraine lake ต้องอยู่ภายในอุทยานแห่งชาตแิบมฟ์ (Banff National Park) 
ทางตอนใต้ของรัฐอลัเบอร์ตา ประเทศแคนาดา ทะเลสาบแห่งนีม้คีวามลกึสูงสุด 14 เมตร 
ช่วงปลายเดือนมถุินายนน า้ในทะเลสาบจะมสีีฟ้าสวยงามเป็นพเิศษ มนัเป็นหน่ึงใน
สถานทีม่นัีกท่องเทีย่วถ่ายภาพมากทีสุ่ดในประเทศแคนาคา 
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Trolltunga นอเวย ์  



 ถา้หากคุณเคยดู The Lion King ก็อาจจะคุน้เคยกบัสถานที่แห่งนี้ ดี 

Trolltunga คือส่วนหนึง่ของภูเขาชั้นหินที่เกิดในยุคพรีแคมเบยีน ตวัหนา้ผาที่ยืน่

ออกมามีอายุกว่า 10,000 ปี เกิดข้ึนในยุคน ้ าแข็งเมือ่แผ่นน ้ าแข็งปกคุลมถงึ

ตรงจุดนี้  น ้ าจากน ้ าแข็งไหลผ่านรอยแตกของของภูเขาและท าใหภู้เขาหินแตก

ออกจนเหลือเป็นหนา้ผาเมือ่น ้ าแข็งละลาย ส่วนที่ยืน่ออกมาจึงเป็นส่วนที่ไม่แตก

ออกไปนัน่เอง 
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 ปลวก (Termite) 
สัตว์ทีไ่ด้ช่ือว่าเป็นสุดยอดนัก
สร้าง ถ้าปลวกตัวเท่ามนุษย์ 
จะสามารถสร้างรังได้ใหญ่กว่า
ตึกเอม็ไพร์สเตต ปลวกจัดเป็น
แมลงสังคมชนิดหน่ึง แบ่งเป็น
วรรณะได้แก่ ปลวกงาน ปลวก
ทหาร และปลวกสืบพนัธ์ุ 
 อาหารของปลวก
ส่วนมากคือ เน้ือไม้ หรือสารที่
มีเซลลูโลส  
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 น ้าตกหบุเขาบาตารา 

(Baatara gorge waterfall) ตั้งอยู่ใน

ประเทศเลบานอน คน้พบในปี 

1952  ลกัษณะของถ ้ าเกิดจาก

ยุบตวัของพื้ นดินลง ท าใหเ้กิดเป็น

สะพานธรรมชาติเป็นชั้นๆ จ านวน 

3 ชั้น และมีน ้ าตกไหลลงมาจาก

ความสูงกว่า 250 เมตร 
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 หลุมยุบ (Sinkhole) คือธรณีพิบติัภยัประเภทหนึง่ ที่มีลกัษณะพื้ นผิวพงัทลาย

เป็นหลุม มีขนาดที่แตกต่างกนัไปทั้งความลึกและความกวา้ง เกิดจากหินตะกอนที่มี

องคป์ระกอบทางเคมีจ าพวกคารบ์อเนต ที่สามารถถูกละลายดว้ยน ้ า ซ่ึงเมือ่เกิดการ

ไหลเวียนของน ้ าใตดิ้นจะท าใหหิ้นใตดิ้นดงักล่าวละลาย เกิดช่องว่างใตดิ้นข้ึน จนถงึ

จุดๆหนึง่ที่บริเวณพื้ นผิวมีน ้ าหนกัมากเกินไป จะท าใหเ้กิดการถล่ม เกิดเป็นหลุมยุบ 
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 โขนหินนีต้ั้งอยู่ที ่Heimaey ในประเทศไอซ์แลนด์ โขดหินรูปช้างนีเ้ป็นหินบะ
ซอลต์ เกดิมาจากลาวาทีเ่ยน็ตัวลงมีลกัษณะเป็นแท่งๆ เม่ือโดนน า้ทะเลกดัเซาะเป็นเวลานาน
จนมรูีปร่างคล้ายกบัช้าง  

โขดหินรูปช้าง 
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 น ้าตกแองเจล 

(Angel Falls) เป็น

น ้ าตกทีต่ั้งอยู่กลางป่า

ดงดิบในประเทศ

เวเนซุเอลา เป็นน ้ าตก

ทีสู่งทีสุ่ดในโลก น ้ าตก

แองเจลมีความสูงถงึ 

979 เมตร 

นกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการ

เขา้ไปชมความงดงาม

ของน ้าตกสามารถเขา้

ไปโดยทางเรือและ

เครือ่งบนิเท่านั้น 



 น ้ำตกน้ีมีลกัษณะประหลำดคือ น ้ำ
ไม่สำมำรถตกถึงพืน้ทัง้หมดได้ เน่ืองจำก
ควำมสงูของน ้ำตกสงูมำกท ำให้กว่ำน ้ำตก
ถึงพืน้มนัจะกลำยเป็นหมอกไปซะก่อน ท ำ
ให้พืน้ท่ีบริเวณน้ีมีหมอกหนำปกคลมุ
ตลอดเวลำ 





Horsetail Fall เป็นน ้าตกท่ีอยู่ภายในอทุยานแห่งชาติโยเซมิตี รฐัแคลิฟอรเ์นีย 
สหรฐัอเมริกา ตวัน ้าตกมีความสงู 470 เมตร ความพิเศษอยู่ตรงช่วงเวลาพระ
อาทิตยใ์กล้ลบัขอบฟ้ายามเยน็ ในช่วงฤดหูนาวก่อนถึงฤดใูบไม้ผลิ ประมาณ
ปลายเดือนกมุภาพนัธ ์จะเหน็น ้าตกเป็นแสงสีทองไหลลงสู่ข้างล่าง เกิดจาก
น ้าตกเกิดการสะท้อนแสงกบัแสงอาทิตย ์ 
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เปลวไฟในม่านน ้ าตก 

 

 Eternal Flame Falls เป็นน ้ าตกขนาดเล็กตั้งอยู่ภายใน Chestnut Ridge 

Park รฐันิวยอรก์ สหรฐัอเมริกา ความพเิศษของน ้ าตกแห่งนี้ คือ หลงัม่านน ้ าตกนั้น

จะมีเปลวไฟลุกอยู่ตลอด เปลวไฟนี้ เกิดมาจากกา๊ชท่ีทบัถมกนั ซ่ึงมีปริมาณมาก

พอที่ท าใหเ้กิดไฟลุกอยู่ตลอดเวลา ในช่วงฤดูรอ้นเปลวไฟจะมีสว่างมากและเห็นได้

ชดัเจนเนือ่งปริมาณน ้ าที่ไหลลงมามีนอ้ย 
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 น ้ าตกแห่งนี้ มีช่ือว่า Izvorul Bigăr (โรมาเนีย ) หรือ Bigar 

Waterfall (ภาษาองักฤษ) เป็นหนึง่ในน ้ าตกที่มีช่ือเสียงมากที่สุดแห่งหนึง่ใน
ประเทศโรมาเนีย และเป็นน ้ าตกที่มีรูปแบบที่แปลกติดอนัดบั 1 ใน 8 ของโลก 

ลกัษณะน ้ าตกมีความสูงเกือบ 8 เมตร มมีอสปกคลุมทัว่หิน เป็นน ้ าตกที่เขียวชอุ่ม

ตลอดทั้งปี  
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  หลุมไฟลกึลบัในประเทศจีน  เมืองอุรุมชี เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกร์ู 
ประเทศจีน เบื้องล่างมอุีณหภูมปิระมาณ 792 องศาองศาเซลเซียส นักธรณีวทิยาคาดว่า
หลุมไฟแห่งนีเ้กดิจากช้ันของถ่านหินเกดิการเผาไหม้ใต้พืน้ดนิ  



ความเสียหายจากการกระท าของธรรมชาติเอง 
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 2 พ.ค. 57 เกิดเหตุแผ่นดินถล่มในจงัหวดับาดคัชาน ตั้งอยู่

ทางตะวนัออกเฉียงเหนอืของอฟักานิสถาน บา้นกว่า 300 หลงัคาตอ้ง

จมอยู่ในกองดิน ตอนนี้ มีประชาชนสูญหายแลว้มากกว่า 2,000 คน 
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 แผ่นดินถล่ม (Landslide) ในมือ

โอโซ รฐัวอชิงตนัเมือ่วนัท่ี 22 มีนาคม 57 

ที่ผ่านมา มีผูเ้สียชีวิต 8 รายและสูญหาย 

108 คน  

 แผ่นดินถล่ม คือการเคลือ่นที่ของ

มวลดิน หรือหิน ลงมาตามลาดเขาดว้ย

อิทธิพลของแรงโนม้ถว่งของโลก 



หมู่บา้นคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 



เหตุการณดิ์นโคลนถล่มทีผ่่านมา 

ทีม่า : ศูนยข์อ้มูลภยัพิบติั www.disasterthailand.org 

 22 พ.ย. 2531 ดินถล่ม บา้นกะทูนเหนือ อ.พปูิน จ.นครศรีธรรมราช มี

ผูบ้าดเจ็บและตาย 230 คน 

 



 4 พ.ค. 2544  ดินถล่ม อ าเภอวงัช้ิน จงัหวดัแพร่ มีผูเ้สียชีวิต 

23 ราย สูญหาย 16 คน บาดเจ็บ 58 คน 



 1 ส.ค. 2544 ดินถล่ม ต าบลน ้ากอ้ อ าเภอหล่มสกั จงัหวดั

เพชรบูรณ ์ผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิต ผูเ้สียชีวิต 131 ราย 



 22  พ.ค. 2549 ดินถล่ม บา้นผามูบ บา้นมหาราช ต.แม่พูล    

อ.ลบัแล  จ.อุตรดิตถ ์ มีผูเ้สียชีวิตทั้งหมด 66 คน สูญหาย 37 คน 



 3 ส.ค. 2554 ดินถล่มบา้นปู่ทา หมู่ที ่6 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย    

จ.แม่ฮ่องสอน  มีผูเ้สียชีวิต 9 ราย ผูไ้ดร้บับาดเจ็บ 12 คน 



 9 ก.ย. 2554 ดินถล่ม บา้นหว้ยเดือ่ ม.2 ต.น ้ าไผ่ อ.น ้ าปาด  

จ.อุตรดิตถ ์ มีผูสู้ญหายจ านวน 7 คน มีผูบ้าดเจ็บ 3 ราย 

 



 23 ก.ย. 2554 ดินถล่ม บา้นเปียงกอก หมู่ 6 ต.โป่งน ้ ารอ้น 

อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  มีเด็กหายไปทั้งหมด 3 คน พบศพแลว้ 1 

คน เป็นเด็กชายอายุ 6 เดือนเศษ 



 แอนตารก์ติกา 

ยกตวัสูงข้ึนมากที่สุดใน

ตั้งแต่มีการบนัทึกมา 

 

 ทีผ่่านมาพบว่ามนัมีพื้ นทีม่ากถงึ 20 ลา้นตารางกิโลเมตร 

จากการวดัก่อนหนา้นี้ มีพื้ นทีร่าว 14 ลา้นตารางกิโลเมตร ตั้งแต่ปี 

1970 พื้ นทีแ่อนตารก์ติกามีพื้ นทีห่ายไปเฉลีย่ปีละประมาณ 

18,900 ตารางกิโลเมตร 



 เมือ่ดินตะกอนจากการถล่มบ่อยครั้งเขา้ จนพดัพาจากทีสู่ง

มาถงึทีลุ่่มในกรุงเทพฯเรา  ใหน้กัเรียนนัง่หลบัตา   

แลว้นึกถงึภาพในอนาคตครบั  

 1. ใหน้กัเรียนจินตนาการไปถึงการตดัไมท้ าลายป่าจนเป็น

ภูเขาหวัโลน้ 

 2. ใหน้กัเรียนจินตนาการเมือ่มีพายุฝนฟ้าคะนอง 

 3. ใหน้กัเรียนจินตนาการไปถึงตอนดินทีม่นัถล่ม แลว้พดัพา

ตะกอนทีไ่ม่มีตน้ไมอุ้ม้น ้ าไว ้

 4. ใหน้กัเรียนจินตนาการไปถึง ณ ตอนที ่ระดบัน ้ าทะเลดนั

แม่น ้ าเจา้พระยา 

วนันี้ มนัไม่เกิด วนัหนา้ไม่แน่ แต่ไม่รูว่้าวนัไหนเท่านั้นเอง 





มนุษยก์ระท ากบัแผ่นเปลือกโลก 

เช่น  การขุดเพชร  การท าเหมืองแร่  ฯลฯ 



(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

 Udachnaya Pipe เป็นเหมืองเพชรในไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย 
ตั้งอยู่แถบขั้วโลก เร่ิมขุดตั้งแต่ปี คศ.1955 และหยุดขุดเม่ือปี คศ. 2010 
หลุมนีค้วามลกึถึง 600 เมตร 
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 Mir mine ตั้งอยู่ทีเ่มือง Mirny ทางตะวนัออกของไซบีเรีย ในรัสเซีย บ่อลกึ
แห่งนีเ้คยเป็นเหมืองเพชรมาก่อน ตัวบ่อมขีนาดความลกึ 525 เมตร มคีวามกว้าง 1,200 
เมตร ถือได้ว่าเป็นหลุมขุดทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองของโลก และเป็นเหมือง
เพชรทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก ในแต่ละปีสามารถผลติเพชรได้ถึง 10,000,000 กะรัต 
กจิการเหมืองทีน่ี่น้ันเร่ิมในปี 1957 ตอนนีไ้ด้ปิดกจิการอย่างถาวรแล้ว 
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 Berkeley Pit 

เหมืองทองแดงที่เต็ม

ไปดว้ยสารพิษ 

 ตั้งอยู่ที่เมือง Butte รฐัมอนแทนา ประเทศสหรฐัอเมริกา มีความกวา้ง

ประมาณ 540 เมตร ลึกประมาณ 270 เมตร บริเวณแอ่งขนาดใหญ่แห่งนี้ เต็มไป

ดว้ยสารพษิอย่างเช่น สารหนู แคดเมียม สงักะสี กรดก ามะถนั เหมืองแห่งนี้ เปิดให้

นกัท่องเท่ียวเขา้ไปสมัผสับรรยากาศไดแ้ต่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายคนละ 2 US 



 Bingham Canyon Mine เหมืองบงิแฮม รฐัยูท่าห ์ประเทศ

สหรฐัอเมริกา เป็นหลมุทีเ่กิดจากมนุษยที์ใ่หญ่ทีสุ่ดอีกหลุมหนึง่ เริม่ขุด

ทองแดงตั้งแต่ปี ค.ศ.1906  



 Rani ki vav เป็นบ่อ

น ้าแบบขั้นบนัได ตั้งอยู่ในรฐั

คุชราต ประเทศอินเดีย บ่อ

แห่งนี้ มีขนาดความยาว 64

เมตร ความกวา้ง 20 เมตร 

และลึก 27 เมตร ผนงัเป็น

รูปป้ันอนังดงามทีแ่สดง

เรือ่งราวต่างๆ ทางยูเนสโก

ไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลก

ไป เมือ่วนัที ่22 มิถุนายน 

2014 ทีผ่่านมา 







 แมนเทิล (mantle หรือ Earth's mantle) คือชั้นท่ีอยู่ถดัจาก

เปลือกโลกลงไป มีความหนาประมาณ 3,000 กิโลเมตร บางส่วนของหินอยู่ใน

สถานะหลอมเหลวเรียกว่าหินหนืด (Magma) ท าใหช้ั้นแมนเทิลนี้ มีความรอ้นสูง

มาก เนือ่งจากหินหนืดมีอุณหภูมิประมาณ 800 - 4300°C ซ่ึงประกอบดว้ยหิน
อคันีเป็นส่วนใหญ่ เช่น หินอลัตราเบสิก หินเพริโดไลต ์



 แก่นโลก (core) มีองคป์ระกอบเป็นธาตุเหล็ก(Fe) ถงึ 80%, 

รวมถงึนิกเกิล(Ni) และธาตุที่มีน ้ าหนกัที่เบากว่าอ่ืนๆ แต่ในขณะที่สสารที่มี
ความหนาแน่นสูงอ่ืนๆ เช่นตะกัว่(Pb) และยูเรเนียม(U) 



 แก่นโลกชั้นนอก (outer 

core) มีความหนาจากผิวโลก

ประมาณ 2,900 - 5,000 

กิโลเมตร ประกอบดว้ยธาตุเหล็ก

และนิกเกิลในสภาพที่หลอมละลาย 

และมีความรอ้นสูง มีอุณหภูมิ

ประมาณ 6200 – 6400 และส่วน
นี้ มีสถานะเป็นของเหลว 



 แก่นโลกชั้นใน (inner 

core) เป็นส่วนที่อยู่ใจกลางโลก

พอดี มีรศัมีประมาณ 1,000 

กิโลเมตร มีอุณหภูมิประมาณ 4,300 

- 6,200 และมีความกดดนัมหาศาล 

ท าใหส่้วนนี้ จึงมีสถานะเป็นของแข็ง 

ประกอบดว้ยธาตุเหล็กและนิกเกิลที่

อยู่ในสภาพท่ีเป็นของแข็ง 



(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

 ถ า้แห่งนีต้ั้งอยู่ทีเ่มือง Chihuahua ประเทศเมก็ซิโก คริสตลัทีอ่ยู่ในถ า้น้ันมี
หลายขนาด พบขนาดใหญ่ทีสุ่ดอยู่ที ่12 เมตร ถ า้แห่งนีถื้อเป็นถ า้ที่มีความสวยงามอนัดบั
ต้นๆของโลก แต่อากาศภายในถ า้น้ันสูงถึง 58 องศาเซลเซียส 

Giant Crystal 
Cave ถ า้คริสตลัที่
ใหญ่ทีสุ่ดในโลก 
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 ถ ้าแห่งนี้ มีช่ือว่า Er Wang Dong cave 

ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองฉงช่ิง ตะวนัตกเฉียงใต้

ของจีน เป็นถ ้าที่เพิง่ถูกคน้พบไม่นานมานี้  เป็นถ ้าที่มี

ขนาดใหญ่และมีระบบภูมิอากาศเป็นของตวัเอง ตวั

ถ ้ามีความยาวประมาณ 40 ไมล ์ภายในมีการก่อ

ตวัยิปซัม่ และแร่ต่างๆ 
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สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง 

 สภาพยืดหยุ่น (Elasticity) เป็นสมบติัอย่างหนึง่ของ

วสัดุทีม่ีการเปลีย่นรูปร่าง เมือ่มีแรงภายนอกมากระท า และ

สามารถคืนตวักลบัสู่รูปร่างเดิมไดเ้มือ่แรงทีม่ากระท าหมดไป เช่น 

สภาพยืดหยุ่นของสปริง ฟองน ้า 

 สภาพพลาสติก (Plasticity) เป็นสมบติัอย่างหนึง่

ของวสัดุมีการเปลีย่นรูปร่างไปอย่างถาวร โดยผิววสัดุไม่มีการฉีก

ขาดหรือแตกหกัเมือ่มีแรงมากระท า เช่น ดินน ้ ามนั 



ขีดจ ากดัสภาพยดืหยุ่นของของแข็ง 

ความยาวที่สปริงยืดออก (x) 

ข
น
าด
ข
อ
งแ
รง
ท
ี่ ใช้
ด
ึง 

(F
) 

c  b 

a 

ขีดจ ากดัความยืดหยุ่น 

ขีดจ ากดัการแปรผนัตรง 

จุดแตกหัก 



 ของแข็งเป็นสสารทีม่ีการยึดเหนีย่วระหว่าง

โมเลกุลทีแ่ข็งแรงมาก แต่มีแรงจากภายนอกบางชนดิที่

สามารถเอาชนะแรงดึงดูดระหว่างโมเลกลุของของแข็งได ้

แรงทีแ่ผ่ไปบนของแข็งแบ่งออกเป็น  3  ชนดิ คือ  แรง

ดึง  แรงอดั  และแรงเฉือน 

 



ความเคน้ (Stress) 

 อตัราส่วนระหว่างแรงเคน้ต่อพื้ นทีห่นา้ตดัของวตัถุ

เรียกว่า  ความเคน้ ใชส้ญัลกัษณ ์ σ (sigma) 

 
 ของแข็งไดร้บัแรงกระท าจากภายนอก ภายในของแข็ง

จะเกิดแรงระหว่างโมเลกุลเพิม่มากข้ึนกว่าปกติ เพือ่ตา้นทาน

การเปลีย่นรูปร่างอนัเกิดจากแรงภายนอกมากระท า แรงยึด

ระหว่างโมเลกุลทีเ่พิม่ข้ึนนี้ เรียกว่า แรงเคน้ 
 



ลกัษณะของ Stress ทีเ่กิดข้ึนจะเป็นไปตามลกัษณะของ
แรงกระท าจากภายนอก   

1. ความเคน้แรงดึง (Tensile  Stress) คือความเคน้ทีเ่กิดจากแรงดึง

ซ่ึงพยายามจะดึงวสัดุใหแ้ยกขาดออกจากกนั 







2.  ความเคน้แรงอดั (Comperssive Stress) คือความ

เคน้ทีเ่กิดจากแรงอดั ซ่ึงพยายามจะกดเนื้ อวสัดุใหอ้ดัแน่นติดกนั

หรือสั้นลง หรือโคง้งอ 



ชั้นหินคดโคง้ (fold)  ความเคน้ทีเ่กิดจากแรงอดั 



3. ความเคน้แรงเฉือน (Shear Stress) คือความเคน้ทีเ่กิด

จากแรงเฉือนซ่ึงพยายามจะท าใหเ้นื้ อวสัดุเลือ่นผ่านกนัหรือฉีกขาด 







ท าไมถงึเกิดสึนาม ิ

 1. โลกของเราทั้งส่วนที่เป็นมหาสมุทรและทวีปประกอบไปดว้ยแผ่น

เปลือกโลก(plates)เป็นช้ินๆต่อกนัอยู่เหมือนจ๊ิกซอว ์ดงันั้น plates 
เหล่านี้ จึงมีทั้งแผ่นเปลือกโลกภาคพื้ นมหาสมุทร(oceanic plates) และ

แผ่นเปลือกโลกภาคพื้ นทวีป(continental plates) ซ่ึงมีความหนา

ตั้งแต่ 70-250 กิโลเมตร                 

 

   

  





กลไกการเกิดคลืน่สึนาม ิ

 

                คลืน่สึนามิเกิดข้ึนไดเ้นือ่งจากการทีแ่ผ่น

เปลือกโลกหรือแผ่นเพลทใตท้ะเลมีการเปลีย่นรูปหรือขยบั

ตวั ซ่ึงโดยปกติปรากฎการณเ์หล่านี้  จะเกิดตรงขอบของ

เพลท ตั้งแต่ 2 แผ่นข้ึนไป การขยบัหรือการเลือ่นตวัของ

แผ่นเพลทมีอยู่ 3 แบบ ตามรูป 









สึนามิ ปี 2547 



ภาพการเกิดสึนามิในประเทศไทย 







โลกและการเปลีย่นแปลง 

2.1 ทฤษฎทีวปีเล่ือน
ของเวเกเนอร์ 



ธรณีภาค (lithosphere) 

นกัวิทยาศาสตรม์ีความสงสยัว่า 

 

 - ผืนดินแต่ละส่วนทีก่ลายเป็นทวีปต่างๆ เคลือ่นทีอ่อกจาก

กนัไดอ้ย่างไร ? 

 - เพราะเหตุใดสถานทีซ่ึ่งอยู่ห่างไกลจากสถานทีอี่กแห่งหนึง่ 

และมีลกัษณะภูมิอากาศทีแ่ตกต่างกนัจึงยงัคงมีร่างของสิง่มีชีวิต

โบราณประเภทเดียวกนัอยู่ ? 

 - ภูเขาและหบุเขาต่างๆ เกิดข้ึนไดอ้ย่างไร ? 

 - เพราะเหตุใดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุ จึงเกิดข้ึน

บริเวณเดิมซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า ? 



แผ่นธรณีภาค 

 อลัเฟรด เวเกเนอร ์ไดอ้ธิบายการเลือ่นของทวีปในหนงัสือช่ือ 

ตน้ก าเนดิของทวีปและมหาสมุทร ไวว่้า ทวีปเป็นทวีปใหญ่ทีม่ีความ

เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั หรือมีผืนแผ่นดินใหญ่จ านวนมากทีแ่ยกตวัและ

เคลือ่นทีอ่อกจากกนั 

หลกัฐานทีส่นบัสนุน 

 -การน าทวีปมาต่อกนัไดอ้ย่างพอดี 

 -ฟอสซิลทีม่ีความเหมือน 

 -โครงสรา้งของหิน 

 -ลกัษณะภูมิอากาศในอดีตของแต่ละทวีปทีม่ีความเหมือนกนั 

เวเกเนอร ์ตั้งชื่อทวีปใหญ่ของโลกที่มีทวีปเดียวว่า พนัเจีย(pangaea) 



พนัเจยี 
(Pangaea) 

equator equator 



พนัเจีย (Pangaea) 
 เป็นมหาทวปีคลุมพืน้ทีจ่ากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้  ล้อมรอบ
ด้วยมหาสมุทรพนัทาลสัซา โดยแบ่งออกเป็น  2 ส่วน คือ 
 
 1.ส่วนทีอ่ยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร คือ  ลอเรเซีย  ประกอบด้วย  
ทวปีอเมริกาเหนือ กรีนแลนด์ และทวปียูเรเซีย(ยกเว้นอนิเดยี) 
 
 2.ส่วนทีอ่ยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร คือ กอนด์วานา ประกอบด้วย 
ทวปีอเมริกาใต้ ทวปีแอฟริกา ทวปีแอนตาร์กติกา ทวปีออสเตรเลยี 
อนุทวปีอนิเดยี และเกาะมาดากสัการ์ 



แผ่นธรณีภาคของโลกเคลือ่นที่ 

 ในปี 1960 เป็นตน้มา 

นกัวิทยาศาสตรไ์ดศึ้กษาจนรูว่้า ทวีป

เคลือ่นทีแ่ละการขยายตวัของพื้ นแผ่น

มหาสมุทร ทฤษฎีดงักล่าวไดเ้ป็นที่

ยอมรบัและเช่ือถอืมาในปัจจุบนันัน่คือ 

ทฤษฎีธรณีแปรสณัฐาน (theory of  

plate tectonics) 





 เวเกเนอร์และคณะ ได้อธิบายเกีย่วกบัหลกัฐานที่
แสดงว่า ทวปีต่างๆ เคยเช่ือมต่อเป็นผืนเดยีวกนัไว้ว่า 

1. หลกัฐานจากรอยต่อของทวีป 
2. หลกัฐานจากความคล้ายคลงึกนัของกลุ่มหินและแนวภูเขา 
3. หลกัฐานจากหินทีเ่กดิจากการสะสมตัวของตะกอนจากธาร
น า้แข็ง 
4. หลกัฐานจากซากดึกด าบรรพ์ 



1. หลกัฐานจากรอยต่อของทวปี 



2. หลกัฐานจากความคลา้ยกนั

ของหินและแนวภูเขา 



เกาะกรีนแลนด ์
กลุ่มสแกนดิเนเวีย 

กลุ่มสแกนดิเนเวีย ไดแ้ก่ นอรเ์วย ์สวีเดน ฟินแลนด ์ 



เกาะกรีนแลนด ์
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 Lysefjord ตั้งอยู่ใน

เมือง Ryfylke ทางตอนใตข้อง

ประเทศนอรเ์วย ์ฟยอรด์ 

(fjord) เกิดจากน ้าแข็งกดั

เซาะกร่อนเป็นร่องลึก มี

ลกัษณะแคบและยาว เวา้ลึก

เขา้ไปในฝัง่ระหว่างแผ่นดินสูง

ชนัหรือระหว่างหนา้ผาสูงชนั

ตามเชิงเขา 
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 Brøndby haveby หมู่บา้นวงกลมในเดนมารก์ ออกแบบโดย Carl Theodor 

Sørensen   





 หินที่มีความคดโคง้ของเทือกเขาที่ทอดยาวบนทวีปแอฟริกาใต ้มี

ความคลา้ยคลึงกบัหินที่มีความคดโคง้ของเทือกเขาในประเทศอารเ์จนตินา 

แอฟริกาใต ้

อารเ์จนตินา 



อารเ์จนตินา 

แอฟริกาใต ้



3. หลกัฐานจากหินทีเ่กิดจากการสะสมตวัของตะกอนจากธาร

น ้าแข็ง  

 

 - หินทีท่บัถมกนัอยู่หลงัธารน ้ าแข็ง เช่น หินทีค่น้พบใน 

ทวีปอเมริกาใต ้แอฟริกา อินเดีย ออสเตรเลีย และแอนตารก์ติกา 

หินทีพ่บดงักล่าวมีร่องรอยถูกกระท าทีค่ลา้ยกนั คือ ดูคลา้ยกบัว่า

ถูกแผ่นน ้ าแข็งแผ่นเดียวกนัเคลือ่นทีผ่่าน 

 - ธารน ้ าแข็งดึกด าบรรพที์ท่บัถมกนัหลายๆ แห่ง ทีถู่ก

คน้พบในบริเวณทีม่ีภูมิอากาศทีอ่บอุ่นกว่า 

 - หินทีท่บัถมกนัมีองคป์ระกอบของเกลือ ถ่าน และหินปูน  

ส่วนใหญ่จะพบการทบัถมทีบ่ริเวณเหนอืและใตเ้สน้ศูนยสู์ตร 10 

องศา และ 35 องศา 



4. หลกัฐานจากซากดกึด าบรรพ์ 

 หลกัฐานส าคญัทีส่นับสนุนสมมุตฐิานการเช่ือมต่อกนั
ของทวปีทีเ่คยอยู่ตดิกนัเป็น กอนด์วานา มาจากการพบซากดกึ
ด าบรรพ์ 4 ประเภท  คือ 
 
 1. มีโซซอรัส (Mesosaurus) 
 2. ลสีโทรซอรัส (Lystrosaurus) 
 3. ไซโนกาทัส (Cynognathus) 
 4. กลอสโซพเทรีส (Glossopteris) 
 





Me 
so 
sau
rus 



 นกัวิทยาศาสตรย์งัพบกระดูก

และฟันของซากสตัวเ์ลื้ อยคลานชนดิ

หนึง่ช่ือ ลิสโทรซอรสั(lystrosaurus) 
สตัวช์นิดนี้ มีล าตวัขนาดเล็ก เคลือ่นไหว

ในลกัษณะหมอบคลานคลา้ยสุนขั อาศยั

อยู่บนโลกเมือ่ประมาณ 200 ลา้นปี

มาแลว้ 



 นกัวิทยาศาสตร์

คน้พบกระดูกและฟันของ

สตัวช์นิดนี้ ในทวีปแอฟริกาใต ้

และพบโครงกระดูกทีส่มบูรณ์

ในทวีปแอนตารก์ติกา โดย

ปกติสตัวช์นิดนี้ จะอาศยัอยู่

บริเวณลุ่มแม่น ้ าและหนองน ้า 

แต่บริเวณทีพ่บฟอสซิล

ดงักล่าวกบัอยู่ใกลท้ะเล 



Cynognathus 



 เวเกเนอรไ์ดท้ าการศึกษา ฟอสซิลนี้ ติดอยู่ทีหิ่น มีอายุ

ประมาณ 250 ลา้นปี  เมล็ดของกลอสซฮพเทอริส มีขนาดใหญ่

แต่มีน ้ าหนกัเบา เคลือ่นทีโ่ดยอาศยัลมและคลืน่ในมหาสมุทรพดั

พาไปยงัทีต่่างๆ 

 อย่างไรก็ตาม เป็นไปไม่ไดที้เ่มล็ดของกลอสซอฟเทอริส

จะสามารถเดินทางไปยงัทวีปต่างๆ ซ่ึงมีระยะทางห่างไกลกนัมาก

ได ้ขอ้สงัเกตเรือ่งฟอสซิลนี้ เป็นสิง่ทีบ่่งช้ีว่า ทวีปต่างๆ น่าจะอยู่

ติดกนันัน่เอง 



กลอสซอพเทอริส 

(glossopteris) 





ฟอสซิลเฟิรน์ อายุ 180 ลา้นปี 

 

 ไดร้บัการคน้พบใน

สวีเดน ซ่ึงเป็นเฟิรน์ในยคุ

เก่าทีม่ีความใกลเ้คียงกบั

เฟิรน์ในปัจจุบนัมาก  

 

 เฟิรน์จัดเป็นพืชชนดิแรกๆทีเ่กิดข้ึนบนโลก สายพนัธุแ์รกๆอาจจะ

เกิดข้ึนบนโลกเมือ่ 360 ลา้นปีก่อน แต่ตน้เฟิรน์ในปัจจุบนัก าเนิดใน  

ยุคครีเตเชียส หรือ 65.5 ลา้นปีก่อน 



2.2 หลกัฐานและข้อมูลทางธรณวีทิยา ที่
สนับสนุนการเคล่ือนทีท่วปี 

1. เทือกสันเขาใต้สมุทร(mid-oceanic-ridge) 
และร่องลกึก้นสมุทร(trench) 
2. อายุหินบริเวณพืน้มหาสมุทร 
3. ภาวะแม่เหลก็โลกบรรพกาล 
(paleomagnetism) 



เทือกเขากลางมหาสมุทร 

แอตแลนติก 



ร่องลึกกน้สมุทร (oceanic trench) 





 จุดทีต่ า่ทีสุ่ดในโลก มี

ความลึกลงไปใตท้ะเลถงึ 

10,916 เมตร ทีร่่องลึกกน้

สมุทรมาเรียนา (Mariana 

Trench) และจุดทีล่ึกทีสุ่ดที่

ไม่มีน ้ าปกคลมุคือทีร่่องลึก

ซบัเกรเชียส (ปกคลมุดว้ย

น ้าแข็งแทน) ในทวีปแอนตาร์

กติกา มีความลึก 2,555 

เมตร 



ที่มา : http://ccom.unh.edu/research 



 เปรียบเทียบความลึก

จากระดบัน ้ าทะเลลงไปและเหนือ

ระดบัทะเลข้ึนมา 



 แมกมาเคลือ่นตวัแทรกข้ึนมาตามรอยแตก เป็นผลใหแ้ผ่น

ธรณีภาคใตม้หาสมุทรเคลือ่นตวัแยกออกไปทั้งสองขา้ง ท าใหพ้ื้ นทะเล

ขยายกวา้งออกไปทั้งสองดา้นเรียกว่า กระบวนการขยายตวัของพื้ น

ทะเล (sea floor spreading) ลาวาทีแ่ข็งตวันี้ จะกลายเป็นพื้ น

แผ่นมหาสมุทรใหม่ ซ่ึงปรากฏการณน์ี้ สนบัสนุนว่าทวีปเคลือ่นที ่



แนวแผ่นเปลือกโลกแยกตวั(divergent plate boundary) 



การขยายตวัของพื้ นแผ่นมหาสมุทร 







มหาสมุทร 

 

ขอ้มูลจากพื้ นมหาสมุทร   

 

 การศึกษามีมานานกว่า 100 ปี แต่ขอ้มูลทีไ่ดย้งัไม่

ชดัเจนนกั จนกระทัง่มีการประดิษฐเ์ครือ่งมือทีม่ีความสามารถใน

การวดัทีม่ีความแม่นย าสูง  นกัวิทยาศาสตรไ์ดค้น้พบ ระบบของ

เทือกสนัเขากลางมหาสมุทร(mid-ocea ridge system) 

และร่องลึกกน้สมุทร(oceanic trench)  



หลกัฐานจากสนามแม่เหล็กโลก 

 หลกัฐานทีส่นบัสนุนว่าทวีปเคลือ่นที ่ก็คือ การศึกษาสมบติั

ของแม่เหล็กในหินดึกด าบรรพ ์หรือทีน่กัธรณีเรียกว่า ภาวะแม่เหล็ก

บรรพกาล (paleomagnetism) ซ่ึงเป็นภาวะของความเป็น

แม่เหล็กอย่างอ่อนของหินบางชนิดทีม่ีลกัษณะคลา้ยหินบะซอลต ์ 

ประกอบดว้ยเหล็กทีม่ีสมบติัของการเป็นแม่เหล็ก โดยอนุภาคมีการ

เรียงตวัในรูปแบบทีช้ี่ไปทางขั้วแม่เหล็กโลก  โดยก าหนดต าแหน่ง

ขั้วโลกขั้วโลกในแผนที ่ท าใหท้ราบว่าขั้วโลกอยู่ทีต่ าแหน่งเดิม แต่

ทวีปมีการเคลือ่นที ่





กราฟแสดงคลืน่สนามแม่เหล็ก 



 ขั้วของสนามแม่เหล็กโลกจะกลบัทิศเป็นครั้งคราว ใน

ท านองเดียวกนั ขั้วเหนือและขั้วใตข้องแม่เหล็กก็จะกลบัทิศกนัดว้ย 

จากการศึกษาของนกัวิทยาศาสตรพ์บว่า ในอดีตทีผ่่านมา 3.5 

ลา้นปี ขั้วแม่เหล็กโลกมีการกลบัทิศมาแลว้จ านวน  9  ครั้ง 

 รูปแบบของแถบแม่เหล็กทั้งสองขา้งของเทือกสนัเขา

กลางมหาสมุทรเป็นรูปแบบเดียวกนั ปรากฏการณด์งักล่าว 

สรุปไดว่้า หินหนืดทีแ่ข็งตวัภายในหินบริเวณเทือกสนัเขากลาง

มหาสมุทร  ครึง่หนึง่ของหินหนดืเคลือ่นทีไ่ปทางหนึง่และอีก

ครึง่หนึง่ของหินหนดืจะเคลือ่นทีไ่ปอีกทางหนึง่ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกนั 



 ร่องรอยอีกประการหนึง่ทีน่กัวิทยาศาสตรใ์ชเ้ป็นเหตุผล

สนบัสนุนการขยายตวัของพื้ นแผ่นมหาสมุทรก็คือ แถบแม่เหล็ก 

(magnetic stripes) 

ทิศปกติ(เหนือ-ใต)้ กลบัทิศ(ใต-้เหนือ) 



สนามแม่เหล็กโลกก าลงัเคลือ่นที่ 

 ตั้งแต่ปี 1840 สนามแม่เหล็กโลกอ่อนก าลงัลงศตวรรษละรอ้ยละ 5 ขั้ว

เหนือก็ก าลงัยา้ยต าแหน่ง ซ่ึงอาจแปลว่าการสลบัขั้วอาจจะเกิดข้ึนภายใน 2000 

ปีนี้  (ขั้วแม่เหล็กทางเหนือของโลกก าลงัเคลือ่นที่ไปทางไซบีเรีย) 



 องคก์ารอวกาศยุโรปหรือองคก์ารอีซามีดาวเทียมชุดหนึง่ช่ือว่า สวอรม์ 

ฝูงบนินี้ ข้ึนสู่อวกาศเมือ่ปลายปี 2556 ประกอบดว้ยดาวเทียมสามดวงปฏิบติั

ภารกิจร่วมกนัในการตรวจวดัการเปลีย่นแปลงของสนามแม่เหล็กโลกทั้งจากแกน

โลก เน้ือโลก เปลือกโลก มหาสมุทร รวมถงึบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียรแ์ละ

แมกนีโทสเฟียร ์

ที่มา : 

http://www.khaosod.co.th/v

iew_newsonline.php?newsid=

1466143512 



 แผนที่แสดงความเขม้สนามแม่เหล็กโลก พื้ นที่สีแดงคือบริเวณความ

เขม้สูง พื้ นที่สีน ้ าเงินคือบริเวณความเขม้ต า่ 

(จาก ESA/DTU Space) 



 นกัวิทยาศาสตรเ์ชื่อว่าสนามแม่เหล็กโลกเกิดข้ึนจากกระแส

วนของเหล็กและนกิเกิลหลอมเหลวทีอ่ยู่ในแก่นโลกชั้นนอกลึกลงไป

ใตผ้วิโลกราว 3,000 กิโลเมตร  

 เมือ่เหล็กหลอมเหลวไหลวนตามการหมุนรอบตวัเองของ

โลกจะเหนีย่วน าใหเ้กิดกระแสไฟฟ้า เป็นปรากฏการณค์ลา้ยกบัที่

เกิดข้ึนในไดนาโม เมือ่เกิดกระแสไฟฟ้าสนามแม่เหล็กก็เกิดข้ึน

ตามมา และเมือ่ใดทีทิ่ศทางหรือความเร็วในการไหลของโลหะเหลว

ทีแ่กนโลกชั้นนอกเปลีย่น ก็จะท าใหส้นามแม่เหล็กเปลีย่นแปลง

ตามไปดว้ย 



2.3 กระบวนการที่ท าให้เกดิการเคล่ือนที่ของแผ่นธรณี 

 เกดิจากการถ่ายโอนความร้อนภายในโลก ซ่ึง
มเีปลือกโลกทีเ่ป็นของแขง็ห่อหุ้ม โดยในบริเวณ
ส่วนล่างจะมสีารร้อนไหลเวยีนขึน้มา สารร้อนมกีาร
เคล่ือนทีไ่หลเวยีนเป็นวงจร เรียกว่า วงจรการพา
ความร้อน 



 จากภาพขา้งตน้ หินหนืดทีอ่ยู่ใกลก้บัแก่นโลกมีความรอ้น

มาก ส่วนหินหนดืทีไ่กลออกไปจากแก่นโลกจะเยน็ตวัลงและมี

ความหนาแน่นมากข้ึน เนื้ อสารทีเ่ยน็ตวัจะจมลงไปยงัแก่นโลก 

และเนื้ อสารทีร่อ้นกว่าก็จะถูกดนัข้ึนไปแทนทีเ่นื้ อสารทีเ่ยน็ตวันั้น 

ก่อใหเ้กิด วฏัจกัรของการพาความรอ้น 



 การพาความรอ้น(Convection) คือ การทีค่วาม

รอ้นเคลือ่นทีจ่ากทีแ่ห่งหนึง่ไปยงัทีอี่กแห่งหนึง่ โดยที่

โมเลกุลของสิง่ใดสิง่หนึง่พาไป เช่น น ้ารอ้นเคลือ่นทีจ่ากกน้

ภาชนะมาสู่ผิวน ้า  



การมุดตวัของแผ่นเปลือกโลก (subduction) 



แนวแนวแผ่นเปลือกโลกลู่เขา้หากนั(convergent plate boundary) 

 

เขตมุดตวัของเปลือกโลก 





การเคลือ่นทีข่องแผ่นเปลือกโลก 



ธรณีภาคมีแผ่นเปลือกโลกใหญ่ๆ ทั้งหมด 7 แผ่น 



1.แผ่นเปลือกโลกแปซิฟิก 

2.แผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนอื 

3.แผ่นเปลือกโลกอเมริกาใต ้

4.แผ่นเปลือกโลกยูเรเชียน 

5.แผ่นเปลือกโลกแอฟริกนั 

6.แผ่นเปลือกโลกอินเดีย  ออสเตเลียน 

7.แผ่นเปลือกโลกแอนตารก์ติก 





แผ่นเปลือกโลกขนาดเล็ก ไดแ้ก่ 

 

 1.แผ่นเปลือกโลกอาระเบียน 

 2.แผ่นเปลือกโลกแคริบเบยีน 

 3.แผ่นเปลือกโลกนาสกา 

 4.แผ่นเปลือกโลกสโคเทีย 

 5.แผ่นเปลือกโลกโคโคส 

 6.แผ่นเปลือกโลกฟิจิ 

 7.แผ่นเปลือกโลกฟิลิปินส ์

 8.แผ่นเปลือกโลกคาโรลิน 

 9.แผ่นเปลือกโลกกอรด์า 



 แผ่นธรณ ีมีสถานะเป็นของแข็ง แบ่งเป็น 
2 แบบ คือ  
1. แผ่นธรณทีวปี (continental plate) 
2. แผ่นธรณมีหาสมุทร (oceanic plate) 
 
 ซ่ึงแผ่นธรณีทวปีจะมีความหนามากกว่าแต่
มีความหนาแน่นน้อยกว่าแผ่นธรณมีหาสมุทร 



2.4 ลกัษณะการเคล่ือนที่ของแผ่นธรณี 

แนวเขตแดนของแผ่นเปลือกโลกทีม่ีการเลือ่นตวั 

 มี  2  ประเภท คือ 

 

 1. แนวแผ่นเปลือกโลกแยกตวัออกจากกนั 
 (divergent plate boundary) 

 

 2. แนวแผ่นเปลือกโลกลู่เขา้หากนั 
 (convergent plate boundary) 



การแยกออกจากกนัของแผ่นธรณีภาคภาคพื้ นทวีป 



 แมกมาเคลือ่นตวัแทรกข้ึนมาตามรอยแตก เป็นผลใหแ้ผ่น

ธรณีภาคใตม้หาสมุทรเคลือ่นตวัแยกออกไปทั้งสองขา้ง ท าใหพ้ื้ น

ทะเลขยายกวา้งออกไปทั้งสองดา้นเรียกว่า กระบวนการขยายตวัของ

พื้ นทะเล (sea floor spreading) 





เทือกเขากลางมหาสมุทร 

แอตแลนติก 



แนวแผ่นเปลือกโลกแยกตวั(divergent plate boundary) 



แนวแผ่นเปลือกโลกแยกตวั(divergent plate boundary) 



แนวแนวแผ่นเปลือกโลกลู่เขา้หากนั(convergent plate boundary) 

 

เขตมุดตวัของเปลือกโลก 





 การแยกออกจาก
กนัของพืน้แผ่นทวปี 
บริเวณทะเลแดงท าให้เกดิ
ภูเขาไฟหลายลูก 



ครีีมันจาโร (Kilimanjaro)  ภูเขาเคนยา (Mount Kenya) 



ขอบแผ่นธรณีภาคเคลือ่นท่ีเขา้หากนั 

(convergent plate boundary)  
แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ คือ 



 1.กรณีทีแ่ผ่นเปลือกโลกใตม้หาสมุทรเคลือ่นทีช่นกบั

แผ่นเปลือกโลกทวีป  

 

 แผ่นเปลือกโลกทวีปจะอยู่บนแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทร 

เนือ่งจากแผ่นเปลือกโลกทวีปมีความหนาแน่นนอ้ยกว่า 

ตวัอย่างเช่น เทือกเขาอนัเดสของทวีปอเมริกาใต ้และ

เทือกเขาคสัคาเดสตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนอื 



กรณีทีแ่ผ่นเปลือกโลกมหาสมุทร 

เคลือ่นทีช่นกบัแผ่นเปลือกโลกทวีป 





เทือกเขาอนัเดสของทวีปอเมริกาใตอ้ยู่ระหว่างประเทศอารเ์จนตินา และชิลี 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Andes_Chile_Argentina.jpg


 ภูเขาโรไรมา (Mount Roraima) ตั้งอยู่ในพรมแดนของ 3 ประเทศ คือ

เวเนซุเอลา บราซิล กายอานา เป็นหนึง่ในพื้ นที่ที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงทาง

ธรณีวิทยาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยก่อตวัข้ึนราวสองพนัลา้นปีที่ผ่านมา 



เทือกเขาคสัคาเดสตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/MtHood_TrilliumLake.jpg


ธารน ้ าสุดงดงามใน อุทยานแห่งชาติ

โอลิมปิก สหรฐัอเมริกา 

 

 อุทยานแห่งนี้ ตั้งอยู่ในรฐั

วอชิงตนั ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ 









(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

 แพะภูเขา (Mountain Goat) 
เป็นสัตว์เลีย้งลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่
อาศัยอยู่พืน้ทีค่วามสูงกว่า 4,000 
เมตร ในแถบเทือกเขาร็อกกี ้ใน
อเมริกาเหนือ และเทือกเขาแอลป์ใน
ทวปียุโร) มันมีกบีเท้าทีแ่ข็งแรงท าให้
การปีนภูเขาเป็นเร่ืองง่าย  

http://www.nextsteptv.com/




 2.กรณีทีแ่ผ่นเปลือกโลกใตม้หาสมุทร 2 แผ่นเคลือ่นทีช่นกนั  

 

 แผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรทีม่ีอายุมากกว่าจะจมตวัลงใตแ้ผ่น

เปลือกโลกมหาสมุทรทีม่ีอายุนอ้ยกว่า อาจท าใหเ้กิดการปะทุของภูเขา

ไฟบนพื้ นมหาสมุทรตลอดแนวร่องลึกกน้สมุทร ณ เวลาผ่านไปท าให้

เกิดเกาะทีเ่กิดจากการยกตวัมีลกัษณะโคง้ เรียกว่า หมู่เกาะรูปโคง้

(island arc) เช่น ประเทศญีปุ่่ น อินโดนีเซีย เกาะอาลูเทียน 



กรณีทีแ่ผ่นเปลือกโลกใตม้หาสมุทร 2 แผ่นเคลือ่นทีช่นกนั 





หมู่เกาะสุมาตรา(อินโดนีเซีย) 





การปะทุของภูเขาไฟในหมู่เกาะอาลูเทียน 



 3.กรณีทีแ่ผ่นเปลือกโลกทวีป 2 แผ่นเคลือ่นทีช่นกนั  
 

 ขอบทวีปจะโคง้ตวัข้ึนก่อรูปเป็นเทือกเขา ตวัอย่างเช่น 

เทือกเขาแอปพาเลเชียน (Appalachian) ทางตะวนัออกของ

ประเทศสหรฐัอเมริกา  เทือกเขาหิมาลยัในทวีปเอเชีย  และ

เทือกเขาแอลป์ในทวีปยุโรป  



เทือกเขาหิมาลยั 





หิมาลยั 



หิมาลยั 



หิมาลยั 



เทือกเขาแอลป์ในทวปียุโรป 



 Dolomites 
mountains เทือกเขา
แห่งนีเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของเทือกเขาแอลป์ 
ตั้งอยู่ทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของประเทศอติาล ีถือ
เป็นแนวเทือกเขาทีม่ี
ความงดงามมากทีสุ่ด
ในโลก 



 รถรางสุดหวาดเสียวนี้ สรา้งข้ึนมาเพือ่น านกัท่องเที่ยวไปชมทะเลสาบ 

Gelmersee ที่ตั้งอยู่ในหบุเขาในเมืองBern ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์



แผ่นธรณเีคล่ือนที่ผ่านกนั หรือ แผ่นธรณเีคล่ือนที่เฉือนกนั  
(transform plates)  

สาเหตุเกดิจาก 
 1. วงจรการพาความร้อน 
 2. แรงดึง-แรงดัน ทีบ่ริเวณเทือกเขาใต้มหาสมุทร-เขตมุดตัว 
 
 ตัวอย่างแผ่นธรณเีคล่ือนทีผ่่านกนัในมหาสมุทร เช่น บริเวณ
แนวเทือกเขาใต้มหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิก หรือ ใน
กรณีแผ่นทวีปเคล่ือนที่ผ่านกนับนทวปี 



รอยเลือ่นแปรรูป (transform fault) ซ่ึงเป็นผลจากการเกิดแผ่นดินไหว 





กรณีแผ่นทวีปเคล่ือนที่ผ่านกนับนทวีป  เช่น รอยเล่ือนแซนแอนเดรียส ใน
รัฐแคลฟิอเนียร์ 

http://geology.com/articles/images/san-andreas-fault-map.jpg




http://geology.com/articles/images/san-andreas-fault-picture.jpg


รอยเล่ือนอลัไพน์ ประเทศนิวซีแลนด์ 



เทือกเขาอลัไพน์ 



Wai-O-Tapu แหล่งน ้ าพุรอ้นของนิวซีแลนด ์

 บ่อน ้ าพุรอ้นขนาดใหญ่ที่มีลกัษณะคลา้ยๆกบัสระว่ายน ้ า ซ่ึงภายในสระ

นั้นเต็มไปดว้ยกา๊ซ คารบ์อนไดออกไซด ์ และมีฟองที่คลา้ยกบัฟองแชมเปญ 

ปากบ่อมีความกวา้งประมาณ 65 เมตร มีความลึกประมาณ 62 เมตร  



2.5 การเปลีย่นลกัษณะของเปลือกโลก 

1. ช้ันหินคดโค้ง (fold)  
2. รอยเล่ือน (fault) 



ชั้นหินคดโคง้ (fold)  ความเคน้ทีเ่กิด

จากแรงอดั 



Folds (ลกัษณะโค้งงอ) 
 
 ช้ันหินสามารถโค้งงอได้ในหลายรูปแบบ เม่ือถูกแรงบีบอดั 
(Compressional Stress) และตัวหินเกดิการเปลีย่นลกัษณะแบบพลาสติก 
(Plastic Deformation) ลกัษณะโค้งงอนี ้อาจจะมีขนาดเลก็ไปจนถึงขนาด
ใหญ่มาก สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 1. Syncline (โค้งรูปประทุนหงาย) มีลกัษณะเป็นช้ันหินทีโ่ค้งตัว
เหมือนเอาประทุนเรือมาวางหงาย ช้ันหินทีอ่ยู่บริเวณใจกลางของโค้ง
ประทุนหงาย จะมีอายุอ่อนทีสุ่ด 
 2. Anticline (โค้งรูปประทุนคว า่) มีลกัษณะเป็นช้ันหินทีโ่ค้ง
เหมือนเอาประทุนเรือมาวางคว า่ ช้ันหินทีอ่ยู่บริเวณใจกลางของโค้งประทุน
คว า่ จะมีอายุแก่ทีสุ่ด 



Syncline  
(โค้งรูปประทุนหงาย) 



Syncline  
(โค้งรูปประทุนหงาย) 



Anticline (โค้งรูปประทุนคว า่) 



รอยเลือ่น (fault)  

การเกิดรอยเลือ่นของแผ่นทวีป 









บทที่ 3 
ปรากฏการณ์ทางธรณวีทิยา 

1. แผ่นดินไหว (Earthquake) 
2. ภูเขาไฟ (Volcano) 





แผ่นดินไหว (Earthquake) 

1. แผ่นดนิไหวเกดิได้อย่างไร 
2. คล่ืนไหวสะเทือน 
3. แนวแผ่นดนิไหว 
4. ขนาดและความรุนแรงของแผ่นดนิไหว 
5. ประเทศไทยกบัปรากฏการณ์แผ่นดนิไหว 



1. แผ่นดินไหวเกดิได้อย่างไร 

 ปรากฎการณ์แผ่นดินไหว เป็นผลจากการเคล่ือนที่ของแผ่น
เปลือกโลก ท าให้หินเปลีย่นลกัษณะ เล่ือนตัว แตกหัก และถ่ายโอน
พลงังานอย่างรวดเร็วให้กบัช้ันหินทีอ่ยู่ติดกนัในรูปของ คล่ืนไหว
สะเทือน (seismic wave) 
 ต าแหน่งทีเ่ป็นจุดก าเนิดการไหวสะเทือนของแผ่นดินหรือเกดิ
แผ่นดินไหว เรียกว่า ศูนย์เกดิแผ่นดินไหว(focus) ซ่ีงเกดิได้หลายจุด ใน
พืน้ที่ตามแนวรอยเล่ือน 
 ศูนย์เกดิแผ่นดินไหวจะอยู่ใต้ผวิโลกทีร่ะดับความลกึต่างๆ กนั 
ต าแหน่งบนผวิโลกทีอ่ยู่เหนือศูนย์เกดิแผ่นดินไหว เรียกว่า จุดเหนือ
ศูนย์เกดิแผ่นดินไหว (epicenter) 





  ศูนยเ์กิดแผ่นดินไหว 

  จุดเหนือศูนยเ์กิดแผ่นดินไหว 





 การศึกษาความลกึของคล่ืนไหวสะเทือนจากบริเวณศูนย์เกดิ
แผ่นดินไหว สามารถแบ่งศูนย์เกดิแผ่นดินไหวตามระดับความลกึได้ 
เป็น 3 ระดับ  

 1. แผ่นดินไหวทีมี่ศูนย์เกดิแผ่นดินไหวระดับต้ืน จะเกดิที่
ความลกึน้อยกว่า  70 กโิลเมตร จากผิวโลก 
 2. แผ่นดินไหวทีมี่ศูนย์เกดิแผ่นดินไหวระดับปานกลาง จะเกดิ
ที่ระดับความลกึระหว่าง 70 ถึง 300 กโิลเมตร จากผวิโลก 
 3. แผ่นดินไหวทีมี่ศูนย์เกดิแผ่นดินไหวระดับความลกึ จะเกดิ
ที่ความลกึมากกว่า 300 กโิลเมตร จากผวิโลก 



2. คล่ืนไหวสะเทือน 
1. คล่ืนในตัวกลาง แบ่งเป็น คล่ืนปฐมภูมิ (P wave) และคล่ืนทุติยภูมิ (S wave) 
2. คล่ืนพืน้ผวิ แบ่งเป็น คล่ืนเลฟิ (love wave) และคล่ืนเรย์ล ี(rayleigh wave) 



 -คล่ืนปฐมภูมิ (P wave) เป็นคล่ืนตามยาวทีเ่กดิจากความไหว
สะเทือนในตัวกลาง โดยอนุภาคของตวักลางน้ันเกดิการเคล่ือนไหวแบบอดั
ขยายในแนวเดียวกบัที่คล่ืนส่งผ่านไป คล่ืนนีส้ามารถเคล่ือนที่ผ่านตัวกลาง
ที่เป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ เป็นคล่ืนทีส่ถานีวดัแรงส่ันสะเทือน
สามารถรับได้ก่อนชนิดอ่ืน โดยมีความเร็วประมาณ 6 – 8 กโิลเมตร/วนิาท ี
  
 -คล่ืนทุติยภูมิ (S wave) เป็นคล่ืนตามขวางทีเ่กดิจากความไหว
สะเทือนในตัวกลางโดยอนุภาคของตัวกลางเคล่ือนไหวตั้งฉากกบัทศิทางที่
คล่ืนผ่าน มีทั้งแนวตั้งและแนวนอน คล่ืนชนิดนีผ่้านได้เฉพาะตัวกลางที่
เป็นของแข็งเท่าน้ัน ไม่สามารถเดินทางผ่านของเหลว คล่ืนทุติยภูมิมี
ความเร็วประมาณ 3 – 4 กโิลเมตร/วนิาที   





คล่ืนพืน้ผวิ (Surface Waves) 

 คล่ืนเลฟิ เป็นคล่ืนพืน้ผวิทีต่ั้งช่ือเพ่ือเป็นเกยีรตแิก่ A.E.H. Love 
นักวทิยาศาสตร์ชาวองักฤษผู้พบคล่ืนนีเ้ป็นคนแรก เม่ือ ค.ศ. 1911  คล่ืนเลฟิเป็นคล่ืน
ทีม่คีวามเร็วทีสุ่ดในบรรดาคล่ืนพืน้ผวิ และมคีวามเร็วเป็นอนัดบัสามในบรรดาคล่ืน
ทั้งหมด เม่ือคล่ืนเลฟิเดนิทางผ่านพืน้ผวิของโลก ท าให้ส่ิงต่าง ๆ ทีค่ล่ืนเลฟิเดนิ
ทางผ่านเคล่ือนทีไ่ปด้านข้าง ท าให้อาคาร หรือส่ิงก่อสร้างเสียหาย 
 
 คล่ืนเรย์ล ีเป็นคล่ืนพืน้ผวิทีต่ั้งช่ือเพ่ือเป็นเกยีรติแก่ Lord Rayleigh 
นักวทิยาศาสตร์ชาวองักฤษผู้พบคล่ืนนีเ้ป็นคนแรกเม่ือ ค.ศ. 1885  คล่ืนเรย์ลเีป็นคล่ืน
ทีม่คีวามเร็วน้อยทีสุ่ดในบรรดาคล่ืนทั้งหมด เม่ือคล่ืนเรย์ลเีดนิทางไปตามพืน้ผวิโลก 
ท าให้ตัวกลางทีค่ล่ืนเรย์ลเีดนิทางผ่านม้วนตัวในแนวดิ่ง คล้ายคล่ืนน า้ ขณะเดยีวกนัก็
กระเพ่ือมไปด้านข้างด้วย เหตุนีเ้อง เราจึงรู้สึกส่ันสะเทือนจากคล่ืนนีโ้ดดเด่นกว่าอ่ืน ๆ 
ความเสียหายส่วนใหญ่ เกดิขึน้เพราะคล่ืนเรย์ลนีี ้









เครือ่งวดัความไหวสะเทือน

(Seismograph) 

 มาตราที่ใชว้ดัการสะเทือนของแผ่นดินไหวเรียกว่า  มาตราริกเตอร์

(richter scale) ผูที้่คิดมาตรวดันี้ ไดแ้ก่  ศาสตราจารย ์ดร.ชารล์ส ์เอฟ ริก

เตอร ์แห่งสถาบนัเทคโนโลยีมลรฐัแคลิฟอรเ์นีย เมือ่ปี พ.ศ. 2478 

 นกัวิทยาศาสตรที์่ศึกษาปรากฏการณแ์ผ่นดินไหว เรียกว่า นกัพยากรณ์

แผ่นดินไหว (seismologists) 





4. ขนาดและความรุนแรงของแผ่นดนิไหว 
การบ้าน 

 

1. ให้นักเรียนไปหาตารางการส่ันไหวตามมาตราริกเตอร์ และ
ขนาดของการส่ันไหวที่นักเรียนหามาน้ันว่า การส่ันไหว
สามารถรับรู้การไหวสะเทือนได้ไกลกีก่โิลเมตร 

 



3. แนวแผ่นดินไหว 



แผ่นเปลือกโลก 



 2. plates เหล่านี้ มีการเคลือ่นที่อยู่ตลอดเวลาเนือ่งจากมีการหมุนเวียน

หรือไหลวนของหินหลอมละลายภายในโลกที่รองรบั plates เหล่านี้ อยู่ 



 3. การเคลือ่นที่ของ plates เหล่านี้ เป็นตน้เหตุของการเกิด
แผ่นดินไหวซ่ึงไม่สามารถบอกล่วงหนา้ไดว่้าจะเกิดที่ไหน เมือ่ไรและดว้ย

ความรุนแรงเท่าใด 

  

 4. บริเวณรอยต่อของ plates เหล่านี้ ที่เกิดข้ึนแผ่นดินไหวข้ึน

บ่อยๆ เรียกว่า วงแหวนไฟ (Ring of  fire) 

  

 5. ในมหาสมุทรแปซิฟิก จะถูกลอ้มดว้ยวงแหวนไฟ 

 



แนวการเกิดแผ่นดินไหว 

แนวที่ 1 

(แนววงแหวนไฟ) 

แ
น
วที

่ 2
  

(
แ
น
วอ
ลั
ไพ

น
-์
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ม
าล
ยั
)
 

แนวที่ 3 





เทือกเขากลางมหาสมุทร 

แอตแลนติก 



5. ประเทศไทยกบัปรากฏการณ์แผ่นดินไหว 

 ปรากฏการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย จากลกัษณะทาง
ธรณวีทิยาพบว่า ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเขตแผ่นดินไหว และอยู่
นอกรอยต่อของแผ่นธรณีภาค การเกดิแผ่นดินไหวในประเทศไทย
จึงมีโอกาสเกดิ ค่อนข้างน้อย สาเหตุการเกดิแผ่นดินไหวในประเทศ
ไทยอาจเกดิจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่นอกประเทศ แล้วส่ง
แรงส่ันสะเทือนมายงัประเทศไทย 



 ประมาณ พ.ศ. 2088 สมัยพระนางจิระประภามหาเทวี ได้เกดิ
แผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ในเชียงใหม่ จึงท าให้ยอดพระเจดีย์หลวงหัก
พงัทลายลงมา  



วนัที่ 24 มีนาคมที่เ่กดิเหตุแผ่นดนิไหว
รุนแรงขนาด 7 ริคเตอร์ ศูนย์กลางรัฐฉาน 
ประเทศพม่า เพยีง 1 ช่ัวโมงหลงัจากน้ัน 
พบว่าเกดิเหตุแผ่นดนิไหวมจุีดศูนย์กลาง
อยู่ทีบ่ริเวณรอยเล่ือนของประเทศไทยรวม 
3 จุด  

 - จุดแรกทีพ่บคือ เวลา 21.17 น. เกดิแผ่นดินไหวมีศูนย์กลางที ่อ.เวียงสา 
จ.น่าน ความแรง 4 ริคเตอร์ เพราะการเคล่ือนตัวของกลุ่มรอยเล่ือนปัว 
 - จุดทีส่องเกดิเวลา 22.09 น. มีจุดศูนย์กลางอยู่ที ่อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
ความแรง 3.0 ริคเตอร์ เกดิจากการเคล่ือนตัวของกลุ่มรอยเล่ือนแม่จัน  
 - จุดทีส่าม เวลา 22.15 น. มีศูนย์กลางที ่อ.แม่สาย จ.เชียงราย ความแรง 
3.4 ริคเตอร์ เกดิจากการเคล่ือนตัวของกลุ่มรอยเล่ือนแม่จัน” 

http://www.talkystory.com/wp-content/uploads/2011/03/2767740.jpg


แผ่นดนิแยกที่แม่สาย 





บนัทึกแผ่นดินไหวในประเทศไทย ปี 2554 

 วนัที ่21 มีนาคม เมือ่เวลา 18.23 น. ส านกัเฝ้าระวงั

แผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าไดเ้กิดเหตุแผ่นดินไหว

ขนาด 3.1 ริกเตอร ์รูสึ้กถงึแรงสัน่สะเทือนไดใ้นพื้ นที ่ต.เวียง

เหนอื อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยศูนยก์ลางของแผ่นดินไหวห่าง

จากตวั อ.ปาย 13 กิโลเมตร 



 วนัที ่24 มี.ค. 54 เกิดแผ่นดินไหวขนาด      

6.7 ริกเตอร ์  ทีภ่าคเหนอืของประเทศไทยโดยมี

ศูนยก์ลางอยู่ใกลช้ายแดนไทย-พม่า ดา้นรฐัฉาน ห่าง

จาก อ.แม่สาย จ.เชียงรายไปทางทิศเหนอื เป็น

ระยะทาง 56 กิโลเมตร เบื้ องตน้จากเหตุดงักล่าวท าให้

มีคนไทยเสียชีวิตแลว้ 1 คน เนือ่งจากก าแพงถล่มทบั 



 - เมือ่เวลา 22.53 น.วนัที ่23 ก.พ.2554 ไดเ้กิด

แผ่นดินไหวมีศูนยก์ลางอยู่ที ่ประเทศลาว ทีล่ะติจูด 

18.55.12 องศาเหนอื ลองติจูด 101.27.00 องศา

ตะวนัออก มีความลึก 40 กม.ขนาด 4.7 ริคเตอร ์ซ่ึง

เป็นขนาดแผ่นดินไหวการสัน่ปานกลาง โดยผูที้อ่าศยัใน

อาคารและนอกอาคารรูส้ึกไดถ้งึการสัน่สะเทือน 

ศูนยก์ลางห่างจาก อ.แม่จริม จ.น่าน ประมาณ100 กม.

แรงสัน่สัน่เทือนรบัรูไ้ดใ้นหลายจงัหวดั อาทิ อุดรธาน ี

เบื้ องตน้ยงัไม่มีรายงานความเสียหาย 



https://lh5.googleusercontent.com/-TGvQEwRCz2E/TYwyEAZ0QwI/AAAAAAAAAjk/H0Kdx1ciBug/s1600/1301024467.jpg


 รอยเลือ่นมีพลงัตามความหมายทางธรณีวิทยา หมายถงึ 

รอยเลือ่นทีม่ีการเคลือ่นไหว หรือเป็นแหล่งก าเนิดของแผ่นดินไหว

ในช่วงสมยัโฮโลซีน หรือ 11,000 ปีทีผ่่านมาจนถงึปัจจุบนั 

 ตารางแสดงการกระจายรอยเลือ่นมีพลงัตามภาคต่างๆ 

(วารารอุตุนิยมวิทยา ม.ค.-มี.ค. 54) 

ภาค จ านวนจังหวดั 

เหนือ 11 

ตะวนัออกเฉียงเหนอื 2 

กลาง 3 

ใต ้ 6 

รวม 22 



รอยเลือ่นมีพลงั รอยเลือ่นไม่มีพลงั 

 

     รอยเลือ่น ทีพ่บหลกัฐานว่าเคย

เกิดการเลือ่นหรือขยบัตวัมาแลว้

ในช่วง 10,000 ปี จะจดัว่าเป็น รอย

เลือ่นมีพลงั (Active fault) ซ่ึงมกัจะ

พบอยู่ในพื้ นทีที่เ่กิดแผ่นดินไหวบ่อย 

หรือตามแนวรอยต่อระหว่างแผ่น

เปลือกโลก รอยเลือ่นมีพลงัมีโอกาส

ทีจ่ะขยบัตวัไดอี้กในอนาคต 

  ส่วนรอยเลือ่นทีไ่ม่พบหลกัฐานการ

เลือ่นเป็นเวลานานมากว่า 10,000 

ปี จะถูกจดัใหเ้ป็น รอยเลือ่นไม่มี

พลงั (Inactive fault) อย่างไรก็ตาม 

ถา้มีการเปลีย่นแปลงระบบแรง

ภายในเปลือกโลกบริเวณนั้น รอย

เลือ่นไม่มีพลงัอาจจะมีโอกาสขยบัตวั

ไดใ้นอนาคต 



รอยเล่ือน 13 แห่งที่เส่ียงภัยแผ่นดนิไหวในไทย ได้แก่  
  1.รอยเล่ือนแม่จันและแม่องิ  
 2.รอยเล่ือนแม่ฮ่องสอน  
 3.รอยเล่ือนเมย  
 4.รอยเล่ือนแม่ทา  
 5.รอยเล่ือนเถิน  
 6.รอยเล่ือนพะเยา  
 7.รอยเล่ือนปัว  
 8.รอยเล่ือนอุตรดิตถ์  
 9.รอยเล่ือนเจดย์ีสามองค์  
 10.รอยเล่ือนศรีสวสัดิ์  
 11.รอยเล่ือนท่าแขก  
 12.รอยเล่ือนระนอง  
 13.รอยเล่ือนคลองมะลุ่ย 
 โดยรอยเล่ือนศรีสวสัดิ์มีความเส่ียงต่อการเกดิ 
แผ่นดนิไหวทีสุ่ด  





รอยเลือ่น จงัหวดั 

แม่จนั เชียงราย, เขียงใหม่ 

แม่อิง เชียงราย, เชียงใหม่ 

แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน, ตาก 

เมย ตาก, ก าแพงเพชร 

แม่ทา เชียงราย, เชียงใหม่, ล าพูน 

เถนิ ล าปาง, แพร่ 

พะเยา เชียงราย, พะเยา, ล าปาง 

ปัว น่าน 

อุตรดิตถ ์ อุตรดิตถ ์

ด่านเจดียส์ามองค ์ กาญจนบุรี, ราชบุรี 

ศรีสวสัด์ิ กาญจนบุรี, อุทยัธาน ี

ท่าแขก หนองคาย, นครพนม 

ระนอง ประจวบคีรีชนัธ,์ ชมุพร, ระนอง, พงังา 

คลองมะรุ่ย สุราษฎรธ์าน,ี กระบี,่ พงังา 

รายช่ือจังหวดั

ทีร่อยเลือ่นมี

พลงัพาดผ่าน 











ตัวอย่างรอยเลื่อนปกติ ตัดผ่านชุดหินโคลนและหินทราย จ.เชียงราย สงัเกตหินฝั่งซ้าย

เลื่อนลงเมื่อเทยีบกบัหินฝั่งขวา 



































แผ่นดินไหวในจีน 





แผ่นดินไหวทีป่ระเทศชิลี 





Italian earthquake 



แผ่นดนิไหวที่เฮติ 







แผ่นดนิไหวทีญ่ีปุ่่น 



แผ่นดินไหวกบัการเตือนภยัแบบธรรมชาติ 

  ปลาไหลยกัษน์ ้ าลึก 2 ตวั มาเกยต้ืนที่หาดแถวแอลเอ ซ่ึงปลาพวกนี้ ปกติ

จะไม่มาใหเ้ห็น ซ่ึงนกัวิทยว่์ากนัว่า อาจเป็นการเตือนถงึแผ่นดินไหวใหญ่ที่อาจ

เกิดข้ึนอีกไม่นานแถวนั้น ทั้งนี้  ที่ประเทศญีปุ่่ น ก่อนแผ่นดินไหวใหญ่ 9.0 ริกเตอร ์

สึนามิ ปี 2011 ไดม้ีปลาไหลน ้ าลึกแบบนี้ กลุ่มนึงเกยหาดเช่นกนั ว่ากนัว่า ปลาพวก

นี้  เพราะเหตุที่มนัอยู่ใตท้ะเลลึกมาก มนัจะ sensitive ตอบสนองต่อความเครียด

สะสมหรือการขยบัของแผ่นรอยต่อเปลือกโลกไดสู้ง และต่ืนตกใจข้ึนมาบนผิวทะเล 



 ข่าวจากประเทศลาว เขียนว่า "นางพญานาค" ซ่ึงเป็นรูปที่แถวเซ็นได 

ญีปุ่่น ก่อนแผ่นดินไหวใหญ่ 2011 ปลาไหลน ้ าลึก หรือ Oar fish เกยหาด 20 กว่า 

ตวั ถ่ายโดย ทหารอเมริกนั ณ ญีปุ่่ น 



 ในอดีตนั้น ปี 1975 ที่จีน เมืองไห่เจง หลงัจาก งูที่จ าศีลอยู่ไดต่ื้นข้ึน

จ านวนมาก จึงอพยพผูค้นในเมืองทนัก่อนแผ่นดินไหว 7.3 ริกเตอร ์และยงัมี

เหตุการณอ่ื์นๆท่ีประเทศอ่ืนดว้ย เช่น หนู กบ อพยพ ก่อนไหวที่อิตาลี และกรีซ 

แผน่ดนิไหวใหญ่ท ีแ่อลเอ 156 ปีก่อน 





























Ocean Eddies & Black Holes   นกัวิจยัจากมหาวิทยาลยัอีทีเอช ซู

ริค และมหาวิทยาลยัไมอามี ่เช่ือว่ามนั

ดูดกลืนน ้ าแบบเดียวกบัท่ีหลุมด าในหว้ง

อวกาศดูดกลืนแสง แต่ยงัไม่สามารถสรุป

ไดว่้านีเ่ป็นแค่น ้ าวน หรือเป็นหลุมด าที่ซ่อน

ตวัอยู่บนโลกทางดา้น 



 จอรจ์ ฮอลเลอร ์ศาสตราจารย์

จากมหาวิทยาลยัอีทีเอช ซูริค ไดท้ าการ

วิเคราะหน์ ้ าวนปริศนานี้ ดว้ยโมเดลทาง

คณิตศาสตร ์ผ่านการจบัตามองดว้ย

ภาพจากดาวเทียม พบว่าแสงแดดไม่

ส่องไปในบริเวณนี้ เลย แต่กลบัเบนกลบั

สู่ทิศเดิม กลายเป็นวงโคจรของแสง 

นอกจากนี้  น ้ าวนปริศนานี้ ยงัท างาน

เหมือนกบัหลุมด า คือดูดกลืนทุกสิง่ 

รวมทั้งท าใหเ้กิดความผิดปกติของแสง 

คลา้ยคลึงกบัปรากฏการณที์่ไอสไตนต์ั้ง

ช่ือว่า โฟตอน สเฟียร ์ที่มกัเกิดบริเวณ

หลุมด า 







 ทัง้น้ี เม่ือพิจำรณำข้อมลูเหตกุำรณ์แผน่ดินไหวท่ีรนุแรงท่ีสดุ
อนัดบัต้น ๆ ของโลก กจ็ะพบว่ำ ล้วนเกิดในบริเวณ "วงแหวนแห่งไฟ" 
แทบทัง้ส้ิน โดยเหตกุำรณ์แผน่ดินไหวท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 5 อนัดบัแรก
ได้แก่ 

 อนัดบัท่ี 1 : 22 พฤษภำคม ค.ศ.1960 เกิดแผน่ดินไหวขนำด 9.5 ริกเตอร ์
ท่ีเมือง Valdivia ประเทศชิลี 
 อนัดบัท่ี 2 : 27 มีนำคม ค.ศ.1964 เกิดแผน่ดินไหวขนำด 9.2 ริกเตอร ์ท่ี 
อลำสกำ ประเทศสหรฐัอเมริกำ 
  



(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

 แผ่นดินไหวที่วดัขนาดไดรุ้นแรงที่สุดในอเมริกามีขนาด 9.2 ริกเตอรส์เกล ท่ี 

Prince William Sound อลาสกา ในวนัที่ 28 มีนาคม 1964 (ในรูปคืออพารท์เมนต์

โฟซีซนั สูง 6 ชั้น สรา้งจากคอนกรีต ที่ถล่มลงมาหลงัเกิดแผ่นดินไหว) ส่วน

แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดในโลก วดัค่าไดถ้งึ 9.5 ริกเตอรส์เกล เกิดข้ึนเมือ่วนัที่ 22 

พฤษภาคม 1960 ในประเทศชิลี (ขอ้มูลจาก USGS) 

http://www.nextsteptv.com/


 อนัดบัท่ี 3 : 26 ธนัวำคม ค.ศ.2004 เกิดแผน่ดินไหวขนำด 9.1 ริก
เตอร ์ท่ีเกำะสมุำตรำ ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงครัง้น้ีท ำให้เกิดคล่ืนสึนำมิ
กระทบมำยงัประเทศไทย จนมีผูเ้สียชีวิตหลำยพนัคนในประเทศไทย 
ขณะท่ีมีผูเ้สียชีวิตจำกประเทศท่ีได้รบัผลกระทบรวมกว่ำ 230,000 คน 
 
 อนัดบัท่ี 4 : 4 พฤศจิกำยน ค.ศ.1952 เกิดแผน่ดินไหวขนำด 9.0 
ริกเตอร ์ท่ี KamChatka ประเทศรสัเซีย 
 
 อนัดบัท่ี 5 : 11 มีนำคม ค.ศ.2011 เกิดแผน่ดินไหว 8.9 ริกเตอร ์ท่ี
เมืองเซนได ประเทศญ่ีปุ่ น ท ำให้เกิดคล่ืนสึนำมิขนำดใหญ่พดัถล่ม
ประเทศญ่ีปุ่ นเสียหำยเป็นจ ำนวนมำก 
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Moonquake (แผ่นดินไหว บน

ดวงจันทร)์ 

 ดวงจนัทรก์็มีแผ่นดินไหว ที่

นกัวิทยาศาสตรเ์รียกกนัว่า Moonquake 

แต่มีจ านวนและความรุนแรงนอ้ยกว่า

บนโลก นกัวิทยาศาสตร ์USGS กล่าวว่า 

แผ่นดินไหวบนดวงจนัทรม์ีส่วน

เกีย่วขอ้งกบั tidal stresses (แรงกด

ไทดลั)ที่เป็นส่วนหนึง่ของการเกิดน ้ าข้ึน

น ้ าลง มากหรือนอ้ยข้ึนอยู่กบัระยะทาง

ระหว่างโลกกบัดวงจนัทร ์พวกเขายงัพบ

อีกว่า แผ่นดินไหวบนดวงจนัทรม์กัจะ

เกิดลึกลงไปใตพ้ื้ นดิน 

http://www.nextsteptv.com/


 ส านักข่าวต่างประเทศรายงานว่า พบจ านวนฝูงปลาซาร์ดนีนับแสน
ตัว จับกลุ่มลอยคออยู่บริเวณชายหาดของอ่าวอะคาปุลโก ประเทศเม็กซิโก 
เป็นอกีหน่ึงเหตุการณ์ประหลาดในช่วงสัปดาห์ทีผ่่านมา หลงัจากมีเหตุการณ์
ฝูงปลาซาร์ดีนนับหม่ืนลอยตายบริเวณชายหาดแคลฟิอร์เนีย  ซ่ึงต่อมา
ตรวจสอบพบว่าพวกมันตายเพราะสารพษิในทะเล 
 ทั้งนีห้ลายคนได้วเิคราะห์ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะเป็นผลพวง
มาจากเหตุแผ่นดินไหว และสึนามิ 
ทีป่ระเทศญีปุ่่น หรืออกีฟากฝ่ังของมหาสมุทร ส่งผลให้ปลาซาร์ดีนหลงทศิ 
และยงัจับกลุ่มกนัว่ายมาถึงชายหาดดังกล่าว 
 









ภูเขาไฟ (Volcano) 











(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

Diamond Head ปาก

ปล่องภูเขาไฟขนาด

ยกัษ ์ที่ผดุข้ึนมากลาง

เกาะโออาฮู (Oahu) 

อย่างน่าอศัจรรย ์ 

 ปากปล่องภูเขาไฟ ไดมอนด ์เฮด จะดบัสนทิไปแลว้เมือ่กว่า 

150,000 ปีก่อน แต่ขณะนี้ ไดก้ลายสภาพเป็นปากปล่องภูเขาไฟอนัเขียว

ชอุ่มอุดมสมบูรณ ์ 

http://www.nextsteptv.com/


 Aogashima เป็นเกาะภูเขาไฟในประเทศญีปุ่่น ตั้งอยู่ทางตอนใตข้อง

กรุงโตเกียว บนเกาะมีโรงเรียนขนาดเล็กไวส้ าหรบันกัเรียนท่ีอาศยัอยู่บนเกาะ มี

ประชากรบนเกาะเพียง 205 คน 





(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

 วนันีเ้กดิเหตุภูเขาไฟKelud ระเบิดขึน้ในเมืองMalang บนเกาะชวาของ
ประเทศอนิโดนีเซีย ท าให้มผู้ีเสียชีวติแล้วอย่างน้อย 2 ราย ทางการต้องอพยพ
ประชาชนกว่า 76,000 คน และมีประชากรกว่า 200,000 คนได้รับผลกระทบ เทีย่วบิน
หลายเทีย่วต้องถูกยกเลกิ 

( 14 กมุภาพนัธ์ 57)
อนิโดนีเซียเจอภูเขาไฟระเบิด
หนัก ในเมือง Malang  

 ภาพถ่ายขณะ
ชาวบ้านถูกเคล่ือนย้าย
ออกจากพืน้ที่โดย
รถบรรทุกทหารโดย 
Aman ROCHMAN 

http://www.nextsteptv.com/
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  ( 16 กุมภาพนัธ ์57) มหาสถูปโบโรบูดูร ์เป็นสถานที่ท่องเท่ียวที่มี

ช่ือเสียงของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในภาคกลางของเกาะชวา ในช่วงนี้ ทางการ

อินโดนีเซีย ปิดไม่ใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชมชัว่คราว ทางเจา้หนา้ที่น าวสัดุพิเศษมาปิด

คลุมองคส์ถูปเพือ่ป้องกนัความเสียหาย หลงัภูเขาไฟบนเกาะชวาที่เกิดปะทุข้ึนอย่าง

รุนแรงเมือ่ไม่กีว่นัท่ีผ่านมานี้  
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 ภูขาไฟในอินโดนเีซียระเบิดกระทบ

ถงึออสเตรเลีย 

 เมือ่วนัศุกรที์ ่30 

พ.ค. 57 ทีผ่่านมาตาม

เวลาทอ้งถิน่ในประเทศ

อินโดนเีซียเกิดเหตุภูเขา

ไฟ Sangeang ระเบดิข้ึน

อย่างต่อเนือ่ง เถา้ถ่าน

ภูเขาไฟจ านวนมากพดั

ไปทางตะวนัตกเฉียง

เหนือของประเทศ

ออสเตรเลีย ส่งผลให้

เทีย่วบนิจ านวนมากตอ้ง

ถูกยกเลิกไป  
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 Indonesia’s Sangeang Api volcano eruption 
propelled a column of ash 12 miles into the 
atmosphere 

Discover 
Magazine 

https://www.facebook.com/DiscoverMag?fref=photo
https://www.facebook.com/DiscoverMag?fref=photo


 Puyehue-Cordón Caulle เป็นการปะทุของภูเขาไฟในประเทศชิลี เกิด

ปะทุข้ึนเมือ่ 4 มิถุนายน ปี 2011 



ภูเขาไฟทีท่รงพลงัทีสุ่ดในประเทศคองโกระเบิด 



 13 ม.ค. 58 ภูเขาไฟใตน้ ้ าบริเวณ 

Hunga Tonga ในประเทศตองกา 

เกิดปะทุข้ึนอีกครั้ง พ่นเถา้ถ่านสูงถงึ 

9 กิโลเมตร ส่งผลใหเ้ทีย่วบนิ

ระหว่างประเทศนวิซีแลนดแ์ละ

ประเทศตองกาตอ้งถูกยก ภูเขาไฟ

แห่งนี้ ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนไฟ

มหาสมุทรแปซิฟิก ซ่ึงเป็นพื้ นทีที่่

เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบดิ

บ่อยครั้ง  



 A satellite orbiting six miles above the Congo could warn a 
million nearby residents of an eruption: 

                       

Discovery 
 

https://www.facebook.com/Discovery?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/Discovery?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/Discovery?hc_location=timeline




 Elias Erlingsson นกับนิ พรอ้มกบัช่างภาพ Baldur Sveinsson ที่คอยจบั

ภาพแสนงดงามขณะท่ีนกับนิไดข้บัเครื่องบินเล็กเขา้ใกลภู้เขาไฟ Holuhraun ที่

ก าลงัปะทุลาวาที่มีความรอ้นกว่า 850 องศาเซลเซียสอยู่ทางภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไอซแ์ลนด ์เมือ่วนัที่ 29 สิงหาคมปี 2014 



Volcanic Lightning 

ปรากฏการณ์

ธรรมชาติที่ฟ้าผ่า

ขณะท่ีภูเขาไฟ

ระเบิด 

 ทฤษฎีของ Brentwood Higman นกัธรณีวิทยา ซ่ึงเขาไดอ้ธิบายไวว่้า 

เกิดจากอนุภาคของฝุ่นผงที่แยกตวักนัซ่ึงท าใหเ้กิดประจุข้ึนมาทั้งประจุบวกและ

ลบ เมือ่ฝุ่นเหล่านี้ เกินความต่างศกัยไ์ฟฟ้าสูงจะท าใหเ้กิดฟ้าผ่าข้ึนมา 



 สมมุติฐานใหม่ที่นกัวิทยาศาสตรม์องว่าอาจเกิดจากที่แม็กม่า ไดป้ลดปล่อย

ความช้ืนออกมา ซ่ึงเป็นไปไดม้ากกว่าการเกิดไฟฟ้าสถติในฝุ่นผง 
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 ภาพถ่ายทางอากาศของภูเขาไฟ San Miguel ประเทศประเทศเอลซัลวาดอร์ 
ภูเขาไฟแห่งนีป้ะทุล่าสุดเม่ือ 29 ธันวาคม 2013 ทีผ่่านมา ภาพถ่าย 2 ใบนีเ้ป็นการ
เปรียบเทยีบระหว่างก่อนเกดิการระเบิดและหลงัระเบิด โดยสภาพแวดล้อมโดยรอบ
ทรุดโทรมไปจากเดมิมาก 

ก่อนเกดิการระเบิด หลงัการระเบิด 

http://www.nextsteptv.com/
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 ภาพถ่ายทางอากาศใบนี้
เป็นพืน้ทีภู่เขาไฟวสุิเวียส ตั้งอยู่
ใกล้กบัเมืองนาโปล ีเมืองหลวงของ
แคว้นกมัปาเนีย ประเทศอติาล ีซ่ึง
ทาง DigitalGlobe ได้ถ่ายไว้เม่ือ 
19 กมุภาพนัธ์ 2013  
ภูเขาไฟวสุิเวียสเป็นภูเขาไฟทีย่งั
ไม่ดับเพยีงแห่งเดียวใน
แผ่นดินใหญ่ยุโรป มีความสูง 
1,281 เมตร ปากปล่องมีเส้นรอบ
วง 1,400 เมตร ลกึ 216 เมตร 

http://www.nextsteptv.com/






เบื้ องหลงัของเมืองคือภูเขาไฟวิสุเวียส 





 ภูเขาไฟวิสุเวียส (Vesuvius) ตั้งอยู่ใกลก้บัเมืองนาโปลี(เนเปิลส)์ เหนือ

อ่าวเนเปิลส ์ประเทศอิตาลี เป็นภูเขาไฟที่ยงัไม่ดบัเพียงแห่งเดียวในแผ่นดินใหญ่

ยุโรป มีความสูง 1,281 เมตร ปากปล่องมีเสน้รอบวง 1,400 เมตร ลึก 216 

เมตร การระเบดิครั้งที่มีช่ือเสียงเกิดข้ึนในวนัท่ี 24 สิงหาคม ปี พ.ศ. 622 (ค.ศ. 

79) เถา้ถา่นไดท้บัถมเมืองปอมเปอีและเฮอรคิ์วเลเนียมทั้งเมือง แต่การระเบิดครั้ง

ล่าสุดเกิดข้ึนเมือ่ปี พ.ศ. 2487 (ค.ศ. 1944) 







 เหตุการณน์ี้ ถูก

บนัทึกโดย นกัประวติัศาสตร์

ชาวโรมช่ือ แทซิทสั ไดท้ า

การบนัทึกเหตุการณด์งักล่าว

ไวเ้ป็นภาษาละติน 



ปอมเปอี นครแห่งความตาย 

สุสานใตล้าวา 

 ไฟรกัหรือจะสูไ้ฟนรกจากภูเขาไฟ 



 เมืองปอมเปอี 

(Pompeii)ก่อตั้งข้ึนเมือ่ประมาณ 550 

ปีก่อนคริสตกาล แต่ยงัเป็นเพยีงเมือง

ของชนเผ่าเร่ร่อน จนกระทัง่ 80 ปีก่อน

คริสตกาล และชาวปอมเปอีจึงไดร้บั

การยอมรบัเป็นพลเมืองโรมนั หลงัจาก

นั้นไม่นาน ชาวโรมนัท่ีมัง่คัง่พากนัสรา้ง

บา้นพกัตากอากาศตามชายฝัง่ทะเล

ของปอมเปอี และบริเวณลาดเขาของ

ภูเขาไฟวิสุเวียส ผูค้นเหล่านี้ ไดล้งทุน

ท าอุตสาหกรรมผลิตสิง่หรูหราฟุ่มเฟือย

ข้ึนในเมืองนี้   



 นครปอมเปอีจากเลโกถู้กสรา้งข้ึนโดย Ryan McNaught ใชต้วัต่อเลโกก้ว่า 

190,000 ช้ิน และใชเ้วลาในการสรา้งนาน 470 ชัว่โมง ตอนนี้ มนัถูกจดัแสดงอยู่

ในพพิิธภณัฑน์ิโคลสนั ประเทศออสเตรเลีย 





 24 สิงหาคม ค.ศ. 79 เวลา 13.30 นาที ภูเขาไฟวิสุเวียสไดร้ะเบิดข้ึน ฝุ่น

ควนั หินพมัมิซ และกา๊ซพษิจ านวนมากถูกพ่นออกมา กระแสลมในวนันั้นไดพ้ดัพามนั

ไปที่เมืองปอมเปอี และสตาเบยี ซ่ึงอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องวิสุเวียส แต่เมือง

ปอมเปอีใกลก้ว่า จึงไดร้บัผลกระทบมากกว่า ในช่วงเวลาไม่กีน่าที ทอ้งฟ้าเหนือเมือง

ปอมเปอีก็ถูกปกคลุมดว้ยฝุ่นควนัจากภูเขาไฟจนแสงอาทิตยไ์ม่อาจส่องลอดมาได ้



 25 สิงหาคม ค.ศ. 79 ช่วงเชา้ วิสุเวียสระเบิดแรงข้ึน ท าใหท้อ้งทะเลปัน่ป่วน

เพราะแรงสัน่สะเทือน คลืน่ชายหาดแรงมากจนบา้นพกัตากอากาศริมทะเลถูกคลืน่ซดั

พงัไปหลายหลงั ช่วงบ่าย กระแสลมเปลีย่นทิศไปทางทิศตะวนัตก 









ภูเขาไฟวิสุเวียสระเบดิในปี 1944 



ภูเขาไฟวิสุเวียสระเบิดในปี 1944 
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ภูเขาไฟซินาบุง 
(Mount Sinabung) 

 วนัที่ 4 มกราคม 2557  ภูเขาไฟซินาบุง เกดิระเบิดขึน้อกีคร้ังและระเบิดต่อเน่ือง
หลายร้อยคร้ัง จนเม่ือวนัที่ 5 มกราคมทีผ่่านมาเถ้าควันได้ลอยสูงสงผลกระทบในระยะ
หลายร้อยกโิลเมตร โดยมชีาวบ้านกว่า 20,000 ได้รับผลกระทบในตอนนี ้ซ่ึงตอนนีเ้ถ้าได้
สร้างความเสียหายให้แก่พืชผลทางการเกษตร รวมไปถึงสัตว์ต่างๆแล้วเป็นจ านวนมาก  

http://www.nextsteptv.com/


 ปกติจะมีการจ าแนกภูเขาไฟตามรูปร่าง ตาม

ส่วนประกอบทีท่ าใหเ้กิด และชนิดของการประทุ โดยสรุปแลว้

เราจะจ าแนกภูเขาไฟได ้3 ลกัษณะคือ 



 1.กรวยภูเขาไฟสลบัชั้น (Composit Cone 

Volcano) เป็นภูเขาไฟซ่ึงเกิดจากการสลบัหมุนเวียนของชั้น
ลาวา และเศษหิน ภูเขาไฟชนดินี้ อาจจะดนัลาวาไหลออกมาเป็น

เวลานาน และจะเปลีย่นแปลงรูปแบบการประทุอย่างกระทนัหนั 

ภูเขาไฟชนิดนี้ ทีม่ีช่ือ เช่น ภูเขาไฟฟูจิ(ญีปุ่่ น), ภูเขาไฟมายอน

(ฟิลิปปินส)์ และ ภูเขาไฟเซนตเ์ฮเลน (สหรฐัฯ)  









 2.ภูเขาไฟรูปโล่ (Shield Volcano) เป็นภูเขาไฟทีม่ี

ขนาดใหญ่ โดยพื้ นฐานแลว้ภูเขาไฟชนดินี้ เกิดจาก ลาวาชนิดบา

ซอลทที์ไ่หลดว้ยความหนดืต า่ ลาวาทีไ่หลมาจากปล่องกลาง และ

ไม่กองสูงชนั เหมือนภูเขาไฟชนิดกรวยสลบัชั้น ภูเขาไฟชนิดนี้

มกัจะเป็นภูเขาไฟทีใ่หญ่ เช่น ภูเขาไฟ Muana Loa (ฮาวาย) 

ภูเขาไฟคิวาเอีย ภูเขาไฟเซอรท์เซย ์  ภูเขาไฟเฮลกาเฟล ภูเขาไฟ

ลากี(ไอซแ์ลนด)์ 



เกาะฮาวาย 



อา้งอิงจาก : วิทยาศาสตรท์นัโลก และภยัพิบติัในไทย 







29 กรกฎาคม 2559 เวบ็ไซต์
ฮฟัฟิงตนัโพสต ์เผยคลิป
วิดีโอปรากฏการณ์
ธรรมชาติสรรคส์ร้างความ
งดงาม ภเูขาไฟคีลาเว 
(Kilauea) บนเกาะฮาวาย 
สหรฐัอเมริกา เกิดการปะทุ
ขึน้ตัง้แต่เม่ือเดือน
พฤษภาคมท่ีผา่นมา ส่งผล
ให้ลาวาไหลตามทางมาเรื่อย 
ๆ เป็นสายธาร ระยะทาง
กว่า 10 กิโลเมตร จนลงสู่
มหาสมทุรแปซิฟิก 

http://www.kapook.com/webout.php?url=http://www.huffingtonpost.com/entry/kilauea-volcano-hawaii-ocean_us_579b4e9ce4b0693164c0c801
http://www.kapook.com/webout.php?url=http://www.huffingtonpost.com/entry/kilauea-volcano-hawaii-ocean_us_579b4e9ce4b0693164c0c801






 หาดทรายหลากสีที่ ฮาวาย  เป็นสถานท่ีเดียวในโลกที่ลาวาค่อยๆ

ไหลออกมาอย่างชา้ๆตลอดเวลา แต่สงบ และนกัธรณี สามารถท านายได้

ตลอดว่า มนัจะปะทุ มากนอ้ยแค่ไหนในวนัต่อมา 









 ลาวาที่ถูกหลอม

ละลายโดยภูเขาไฟคิลวัเออา 

(Kilauea volcano) วนัที่ 27 

มิถุนายน 2014 ที่ผ่านมา  



 โดยลาวาที่ไหลลงสู่ทะเลน้ีมาจากภูเขาไฟ Kilauea ซ่ึงไดม้ีการปะทุอย่าง

ต่อเนือ่งมาตั้งวนัที่ 3 มกราคม 1983 จนถงึปัจจุบนั ลาวาที่ไหลลงไปในทะเลนั้น

หากมนัมีจ านวนมากและเมือ่เย็นตวัก็จะเพิม่พื้ นที่ใหม่ที่เรียกว่า Lava delta 



 3.กรวยกรวดภูเขาไฟ (Cinder Cone) ภูเขาไฟ

ชนิดนี้ จะสูงชนัมาก และเกิดจากลาวาทีพุ่่งออกมาทบัถมกนั 

ลาวาจะมีความหนืดสูง การไหลไม่ต่อเนือ่ง และมีลกัษณะเป็น

ลาวาลูกกลมๆ ทีพุ่่งออกมาจากปล่องเดีย่ว และทบัถมกนั

บริเวณรอบปล่อง ท าใหภู้เขาไฟชนดินี้ ไม่ค่อยก่อใหเ้กิดความ

สูญเสียชีวิตมากมาย เช่น ภูเขาไฟคาพูลิน ในมลรฐันวิเม็กซิโก  

ภูเขาไฟพลีี บนหมู่เกาะของมารติ์นีก 

 





(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

 สถานที่ที่หนาวที่สุดในโลกอย่างแอนตารค์ติกา ก็ยงัเป็นที่อยู่ของภูเขาไฟอายุ

มากที่สุดในโลกแห่งหนึง่อย่างเอเรบสั เมานตเ์อเรบสัเป็นภูเขาไฟมีพลงั (active 

volcano) ที่อยู่ทางใตสุ้ดของโลก เร่ิมก่อตวัข้ึนเมือ่ราว 1.3 ลา้นปีก่อนและทุกวนันี้ สูง

จากระดบัทะเล 3,794 เมตร ส่วนที่ลาดชนัปกคลุมไปดว้ยหิมะและน ้ าแข็ง ธารน ้ าแข็ง 

เหวน ้ าแข็ง รวมถงึลาวาที่ไหลออกมาเป็นครั้งคราว แต่ไอน ้ ามกัพลุ่งออกมาจากยอดเขา

อย่างสม า่เสมอ 

ทะเลสาบลาวาในภูเขาไฟเอเลบสั 

http://www.nextsteptv.com/


(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

 เกาะกรากะตวั เป็นเกาะที่มีแนวเสน้ภูเขาไฟพาดผ่านใจกลางเกาะ ยอดปล่อง

ภูเขาไฟที่สูงที่สุดในเกาะมีความสูง 820 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ในปี 1883 ถอืเป็น

การระเบิดรั้งยิง่ใหญ่ของผูเ้ขาไฟแห่งนี้  โดยคร่าชีวิตมนุษยไ์ปกว่า 36,000 คนถอืเป็น

การระเบิดที่ไดย้ินเสียงดงัที่สุดในประวติัศาสตรโ์ลก เพราะเสียงของมนัไดย้ินไปไกลถงึ 

4,800 กิโลเมตร 

http://www.nextsteptv.com/


 ลาวาสีคราม ในภาพนี้ เกิดข้ึนบริเวณภูเขาไฟในประเทศอินโดนีเซีย สีคราม

ในลาวานั้นเกิดมาจากก ามะถนัที่หลอมละลายจากความรอ้น จึงท าใหป้ลดปล่อยเปลว

เพลิงสีครามออกมา ยิง่ในสภาพท่ีมีออกซิเจนสูงจะยิง่ เห็นเปลวเพลิงสีครามได้

เด่นชดัข้ึน 



 ระทึกภูเขาไฟ 2 ฝัง่โลก – ปะทุพ่นควนัในเวลาใกลเ้คียงกนั 

(หนงัสือพมิพข่์าวสด :29 ส.ค. 57) 



ภูเขาไฟที่ไอซแ์ลนด(์29 ส.ค. 57) 



ภูเขาไฟที่ปาปัวนิวกินี(29 ส.ค. 57) 





 ใจกลางของอุทยานแห่งชาตเิยล
โลว์สโตน ในรัฐไวโอมิงสหรัฐอเมริกา คือ 
ภูเขาไฟยกัษ์ (Supervolcano)   ทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ของทวปีอเมริกาเหนือ ข้างใต้ของภูเขาไฟ
ยกัษ์เยลโลว์สโตนลกึลงไปประมาณ 10 
กโิลเมตรจากพืน้ผวิโลกคือโพรงแมก็มา
ขนาดใหญ่ทีปั่จจุบันว่างเปล่าไปแล้ว 
นักวทิยาศาสตร์เคยคดิว่า น่ีเป็นโพรงแม็กมา
เพยีงอนัเดยีวใต้ภูเขาไฟเยลโลว์สโตน แต่
ล่าสุด คณะนักวทิยาศาสตร์จากมหาวทิยาลยั
ยูทาห์ได้ค้นพบโพรงแมก็มาขนาดใหญ่อกี
โพรงทีอ่ยู่ลกึกว่าและใหญ่กว่าโพรงแม็กมาที่
เพิง่ค้นพบอยู่ทีร่ะดบัความลกึ 20-45 
กโิลเมตร ใต้พืน้ผวิโลกและมปีริมาตรอย่าง
น้อย 46,000ลูกบาศก์กโิลเมตร  



428 

ภูเขาไฟใต้มหาสมุทรในเขตประเทศตองกาปี 2552 



10 เกาะธรรมชาติท่ีเกิดใหม่ในช่วง 20 ปีท่ีผา่นมา 
 
 เมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม ค.ศ.2014 เกิดการปะทุของภเูขาไฟ
ใต้มหาสมุทร 2 ครัง้ ทางตอนใต้ของแอฟริกาใต้ มีเกาะใหม่เกิดขึน้
ในพืน้ท่ีประเทศตองกาซ่ึงเป็นประเทศหมู่เกาะในภมิูภาคโพลินีเซีย 
ตัง้อยู่ในมหาสมทุรแปซิฟิก ระหว่างประเทศนิวซีแลนดแ์ละรฐั
ฮาวายของสหรฐัอเมริกา จนเม่ือ 16 มกราคม ค.ศ.2015 ได้เกิด
เกาะใหม่เป็นรปูขนนกท่ีมีช่ือว่า Hunga Tonga อยู่เหนือ
ระดบัน ้าทะเล 300 ฟตุ ต่อมาในช่วงปลายเดือนมกราคมเกิดการ
รวมตวัของเกาะใกล้เคียง และปล่องภเูขาไฟได้ปล่อยสารก ามะถนั
ท าให้รอบเกาะกลายเป็นน ้าทะเลสีเขียวมรกต 

(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

http://www.nextsteptv.com/




แผ่นธรณีภาค 

และ 

การเคลือ่นที ่



ความส าคญัของทฤษฎีธรณีแปรสณัฐาน 

(theory of  plate tectonics) 

 ทฤษฎีธรณีแปรสณัฐาน มีกรอบความคิดทีจ่ะสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจเกีย่วกบัการเกิด ภูเขา ภูเขาไฟ แผ่นดินไหว และ

ปรากฏการณท์างธรณีวิทยาอ่ืน ๆ รวมทั้งกระบวนการเปลีย่นแปลง

ทางกายภาพของเปลือกโลกทีม่ีสาเหตุมาจากแรงภายนอกโลกที่

กระท าต่อเปลือกโลก 



 ธรณีภาค(lithosphere) 

   คือ ส่วนของโลกทีเ่ป็นของแข็งหุม้ห่ออยู่รอบนอกสุดของ

โลก ประกอบดว้ยหินและดินต่างๆ  ซ่ึงมีสมบติัทางกายภาพไม่

เหมือนกบัอุทกภาค(hydrosphere) และบรรยากาศ

(atmosphere) 



 ธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere) เป็นชั้นท่ีประกอบดว้ยวสัดุเน้ือ

แข็งและเนื้ อเย็น  ชั้นนี้ รวมถงึชั้นเปลือกโลกทั้งหมด มีความหนาเฉลีย่  50  

กิโลเมตร 



 ฐานธรณีภาค (asthenosphere) เป็นชั้นท่ีมีความอ่อนตวัและ

เป็นวสัดุคลา้ยพลาสติก เป็นบริเวณท่ีเกิดหินหนืด คลืน่ไหวสะเทือน อยู่ในระดบั

ความลึกจากผิวโลกประมาณ 100 - 350  กิโลเมตร 



การบา้น (1 คะแนน) 

(ท าส่งทุกคน ส่งวนัจันทรก่์อน 08.30 น.) 

 ใหน้กัเรียนตอบค าตามต่อไปนี้  

 1.ยกตวัอย่างหลกัฐานที่ท าใหเ้ราเช่ือว่าเปลือกโลกมีการเคลือ่นที่ ท าให้

ทวีปต่างๆ เกิดการเคลือ่นตวั 

 2.หลกัฐานจากฟอสซิลที่สนบัสนุนทฤษฎีทวีปเลือ่นศึกษาจากสิง่ใด 

 3.เราสามารถน าสมบติัของแม่เหล็กซ่ึงวางตวัอยู่ในแนวทิศเหนือและใต้

เสมอนี้  มาใชป้ระโยชนใ์นเรื่องใดบา้ง(ตอบมาไม่ต า่กว่า  3 อย่าง) 

 4.ขั้วเเม่เหล็กโลกอยู่บริเวณใดของโลก 

 5.สนามแม่เหล็กโลกมีประโยชนใ์นลกัษณะใด 

 6.การเคลือ่นที่ของแผ่นเปลือกโลกมีส่วนเกีย่วขอ้งกบัการเกิดภูเขา 

ภูเขาไฟ และแผ่นดินไหวหรือไม่ จงอธิบาย 

 7.เพราะเหตุใดหินบนพื้ นมหาสมุทรจึงมีอายุนอ้ย 



 8. การขยายตวัของพื้ นแผ่นมหาสมุทรเกิดจากแนวเขตแดนของ

แผ่นเปลือกโลกประเภทใด 

 9. อะไรคือสาเหตุที่ท าใหแ้ผ่นเปลือกโลกเคลือ่นที่ตลอดเวลา 

 10. นกัวิทยาศาสตรส์ามารถท านายอนาคตลกัษณะของ

พื้ นผิวโลกไดห้รือไม่ จงอธิบาย 

แหล่งคน้ควา้ 

 -ห้องสมุด 

 -อนิเทอร์เนต็ 

 ฯลฯ 



ธรณีประวติั 



 ธรณีประวติั  คือ  การศึกษาล าดบัเหตุการณ์

ทางธรณีวิทยาตามประวติัเหตุการณข์องโลก 

ธรณีประวติั  เราศึกษาจาก 

 

 1.ชั้นหิน 

 2.อายทุางธรณีวิทยา 

 3.ซากดึกด าบรรพ ์



ธรณีประวติั 

 

1. ร่องรอยต่างๆ ของโลกในอดีต 

 1.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างหินกบัอายุของหิน 

  1.1.1 ล าดบัชั้นหิน 

 1.2 การหาอายุ 

  1.2.1ก าหนดอายเุปรียบเทียบ 

  1.2.2 การก าหนดอายุสมับูรณ ์

2. ซากดึกด าบรรพ ์

 2.1 การกลายเป็นหิน 

 2.2 รอยพิมพแ์ละรูปพิมพ ์

 2.3 รอยประทบั 

 2.4 รอยเทา้ซากดึกด าบรรพ ์



ร่องรอยต่างๆ ของโลกในอดีต 



ความสมัพนัธร์ะหว่างหินกบัอายุของหิน 



ล าดบัชั้นหิน  
(Stratigraphy) 



ท าไมตอ้งศึกษาชั้นหิน ? 

 การศึกษาล าดบัชั้นหินจึงสามารถท าใหเ้ราเขา้ใจเกีย่วกบั

ธรณีวิทยาประวติัใน บริเวณนั้น ๆ และน าไปสู่การคน้พบแหล่งแร่

เศรษฐกิจและแหล่งเช้ือเพลิงธรรมชาติ เช่น น ้ ามนัดิบและกา๊ซ

ธรรมชาติได ้เมือ่เราสามารถอ่านปรากฏการณต่์าง ๆ ทีเ่กิดข้ึนใน

อดีตตามล าดบัการเกิดก่อน-หลงัแลว้ เราก็ไดล้ าดบัเวลา(time 

sequence) ของปรากฏการณน์ั้น ๆ ซ่ึงเป็นตารางเวลา

เปรียบเทียบ(relative time scale) แสดงใหเ้ห็นว่าปรากฏการณ์

หนึง่ ๆ เกิดข้ึนก่อนหรือหลงัปรากฏการณอ่ื์น ๆ อย่างไร 
 



ล าดบัชั้นหิน (Stratigraphy) 

 James Hutton (1770) 
ไดตี้พิมพห์นงัสือชื่อ ปัจจุบนัเป็นกุญแจไปสู่

อดีต “the present is the key to 

the past” 

การหาอายุทางธรณีวิทยา  ศึกษาจาก 
 อายสุมับูรณ ์(absolute date) 

 อายสุมัพทัธ ์(relative age) 

 



Principle of  superposition 
(ทฤษฎีการล าดบัชั้น) 

 หินตะกอนส่วนมากจะ

สะสมอยู่บริเวณแนวขนานกบั

พื้ นโลก ชั้นหินทีม่ีอายมุากจะ

สะสมตวับริเวณส่วนทีอ่ยู่ลึกสุด 

ส่วนชั้นหินทีม่ีอายุนอ้ยจะสะสม

อยู่บริเวณชั้นบนตามล าดบั 







 นกัธรณีวิทยาได้

ประยุกตท์ฤษฎีนี้ ในการก าหนด

อาย ุเปรียบเทียบ ของล าดบัชั้น

หิน  

 หากมีการสะสมตวัอยู่

ในแนวขนานกบัพื้ นโลก ก็ง่าย

ในการอธิบายประวติัของโลก 



 ชั้นหินหลายๆ ชั้น มีรูปร่างทีผ่ิดไปเนือ่งจากการโคง้งอ

และเลือ่นไถล(การเคลือ่นทีข่องแผ่นเปลือกโลก) การอธิบาย

ประวติัของโลกก็มีความยุ่งยากมากข้ึน 



 

Principle of  faunal succession(fossil correlation) 

(ทฤษฎีการใชฟ้อสซิลเป็นตวับ่งช้ีชั้นหิน) 

 นกัธรณีวิทยาใชก้าร

เทียบเคียงฟอสซิลเป็นขอ้มูล

ประกอบในการอธิบายประวติัของ

โลกในบริเวณระหว่างชั้นหินทีม่ี

ความสลบัซบัซอ้นสมัพนัธก์นั  

 การใชก้ารเทียบเคียง

ฟอสซิลนี้ สามารถใชจ้บัคู่ชั้นหินที่

แตกต่างกนัไดห้ลายกรณี 





ปลาหมึก 



เต่าทะเลยกัษ ์มีจริงในอดีต 

 ช้ินส่วนของเต่ายกัษช์นิด

นี้ ไดร้บัการคน้พบโดยบงัเอิญ 

(ตอนแรกนึกว่าเป็นเพยีงกอ้งหิน) 

 ในปี 2012 ส่วนช้ินท่ี 2 

พบเมือ่ 160 ปีก่อน เมือ่พบว่าใน

กระดูกทั้ง 2 น่าจะเป็นสตัว์

เดียวกนั นกับรรพชีวินวิทยาจึงเร่ง

ศึกษาระบบรูเสน้เลือดที่อยู่ใน

โครงกระดูก พวกเขาตอ้งเมือ่

ช้ินส่วนนี้ ไม่ใช่ของไดโนเสาร ์แต่

เป็นเต่าทะเลยกัษที์่คาดว่าสูญ

พนัธุไ์ปเมือ่ 75 ลา้นปีก่อน และ

น่าจะมีขนาดอย่างต า่ 3 เมตร 

เป็นบรรพบุรุษของเต่าทะเลใน

ปัจจุบนั 



ซากดึกด าบรรพ ์หรือซากบรรพชีวิน (Fossil) 

   

 - ซากหรือร่องรอยของสิง่มีชีวิตในอดีต ทีถู่กเก็บรกัษาไวใ้น

ชั้นหินดว้ยวิธีการทางธรรมชาติ 

 - สาขาของวิชาธรณีวิทยาทีศึ่กษาเกีย่วกบับรรพชีวิน

เรียกว่า บรรพชีวินวิทยา (Paleontology) 

 - ซากดึกด าบรรพด์รรชนี index fossils ซ่ึงเป็นซากของ

สิง่มีชีวิตทีเ่คยมีชีวิตอยู่ในโลก มีการแพร่กระจายอยู่ทัว่ไป แต่มี

ชีวิตอยู่ในช่วงสั้นๆ และอายุในช่วงเดียวกนั  

 

Trilobite 



 ตอนปลายของคริสตศ์ตวรรษที ่18 วิศวกรและนกัส ารวจ

ชาวองักฤษ  William Smith (1769-1839) เป็นคนแรก

ทีใ่ชวิ้ธีการเทียบเคียงฟอสซิล 

 

  -ไดค้น้พบวิธีพสูิจนเ์อกลกัษณข์องชั้นหิน โดยใชช้นิดของ

ฟอสซิลทีด่ ารงอยู่ในหินนั้น  

  -เขาสามารถก าหนดอายุเปรียบเทียบของยุคจาก

ลกัษณะเฉพาะของชนดิของฟอสซิลทีค่น้พบในชั้นหินแต่ละชั้น 

  -เขาสามารถจบัคู่ชั้นหินทีม่ีความคลา้ยคลึงกนัในประเทศ

ฝรัง่เศส เนเธอแลนด ์และเบลเยยีม กบัชั้นหินต่างๆในประเทศ

องักฤษได ้  





 การประมาณอายเุฉลีย่ของโลกและหินต่างๆ 

สามารถใชวิ้ธีการประมาณอายดุว้ยเครือ่งมือวดั 

กมัมนัตภาพรงัส ีเนือ่งจากแร่ในหินอคันส่ีวนใหญ่จะมี

องคป์ระกอบของกมัมนัตภาพรงัสี ความสมัพนัธข์องปริมาณ

กมัมนัตภาพรงัสีทีอ่ยู่ในหิน จะแสดงอายขุองหินนั้นๆ ได ้



การก าหนดอายุเปรียบเทียบ 

 จุดประสงคข์องการหาอายุเปรียบเทียบ ก็เพือ่บอกให้

ทราบว่า ประวติัเหตุการณที์เ่กิดข้ึน ณ สถานทีน่ ั้นว่ามีเหตุการณใ์ด

เกิดข้ึนก่อนหรือหลงัอย่างไร 



 อายุเปรียบเทียบของหินจะข้ึนอยู่กบัความสมัพนัธ์

ระหว่างชั้นหินทีแ่ปรเปลีย่นไป  ชั้นของเถา้ภูเขาไฟในชั้นหิน

ตะกอนแต่ละชดุแสดงใหเ้ห็นว่า เถา้นั้นมีอายุนอ้ยกว่าชั้นหิน

ทีอ่ยู่ต า่ลงไป และอายุมากกว่าชั้นหินทีอ่ยู่เหนอืข้ึนไป 



 ความสมัพนัธร์ะหว่างหินอคันส่ีวนใหญ่จะก าหนดได้

ยากกว่าหินตะกอน เพราะว่าโดยปกติแลว้หินอคันจีะไม่มีชั้น

หิน บางครั้งเมือ่หินอคันปีะปนอยู่ในชั้นหินตะกอน นกัธรณีจะ

ใชห้ลกัการวางตวัตามขวางมาประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดอายุ

เปรียบเทียบ 

 - ถา้หินอคันวีางตามขวางกบัชั้นหินของหินตะกอน หิน

ตะกอนนั้นจะมีอายุมากกว่า 

 - ถา้ชั้นหินตะกอนถูกดนัใหสู้งข้ึน และเปลีย่นรูปไป

โดยการผลกัดนัของหินอคัน ีหินทีถู่กดนัข้ึนมาจะมีอายุนอ้ยกว่า 



Principle of inclusion 

 - เศษหินทีอ่ยู่ภายใน

มวลหิน จะมีอายุแก่กว่ามวล

หินนั้น 

 - หลกัการนี้ อาจใช้

อธิบายไดท้ั้งในส่วนทีเ่ป็นหิน

อคันหีรือหินตะกอน  

Granite 

Basalt 



 แร่เหล็กแทรก

ตวับริเวณรอยแตกของ

ชั้นหิน 



การตกผลึก

ของแร่ใน

ธรรมชาติ 





ควอตซอ์ะเกต 



(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

 จ้ีโอปอล ลกัษณะ

เหมือนมีเนบิวลาอยู่ภายใน มี

มูลค่านบัแสน มีน ้ าหนกั 

119.0 กะรตั ถูกพบไดที้่รฐัออ

ริกอน สหรฐัอเมริกา มนัถูกน า

ออกมาขายโดย Bonhams 

หนึง่ในบริษทัประมูลยกัษใ์หญ่

ของโลก ส าหรบัราคาของโอ

ปอลช้ินนี้ อยู่ที่ 20,000 

ดอลลารส์หรฐั หรือประมาณ 

600,000 บาท  

 โอปอล (Opal) เป็นอญัมณีในตระกูลควอตซ ์มีสีสนัลวดลายอนังดงาม ที่

เกิดจากอนุภาคของทรายซ่ึงเป็นส่วนประกอบของโอปอลเรียงตวัไม่เป็นระเบยีบ ท า

ใหเ้กิดช่องว่างภายในเป็นโพรงเล็ก ๆ และมีน ้ าแทรกอยู่ในช่องว่าง จึงเกิดแสง

สะทอ้นให ้

http://www.nextsteptv.com/


มลทิน 

ในอญัมณี 



การก าหนดอายุสมับูรณ ์

 จุดประสงคข์องการหาอายสุมับูรณ ์ก็เพือ่บอกให้

ทราบว่า อายุทีแ่ทจ้ริงของหินหรือซากดึกด าบรรพโ์ดย

ค านวณจากครึง่ชีวิต(Half  life) ของธาตุกมัมนัตรงัสี 



ครึง่ชีวิต(Half  life) 



 ครึ่งชีวิต (half  life) ของ

สารกมัมนัตรงัสี หมายถงึ 

ระยะเวลาทีส่ารกมัมนัตรงัสี

สลายตวัไปจนเหลือเพียงครึง่หนึง่

ของปริมาณเดิม 

 ตวัอย่าง เช่น C-14 มีครึ่งชีวิต 5730 ปี หมายความว่า ถา้มี C-14  

1 กรมั เมือ่เวลาผ่านไป 5730 ปี จะเหลือ C-14 อยู่ 0.5 กรมั และเมือ่เวลา
ผ่านไปอีก 5730 ปี จะเหลืออยู่ 0.25 กรมั เป็นดงันี้ ไปเรื่อยๆ กล่าวไดว่้าทุกๆ 

5730 ปี จะเหลือ C-14 เพยีงครึ่งหนึง่ของปริมาณเดิม 







 คารบ์อน-14 เป็น ไอโซโทปของคารบ์อน ทีใ่ชก้ าหนดอายุ

ของสิง่มีชีวิตต่างๆ คารบ์อน-14 จะถูกดูดซึมโดยพชืจากแกส๊

คารบ์อนไดออกไซด ์และพชืก็จะถูกสตัวกิ์น หลงัจากพชืตาย 

ปริมาณคารบ์อน-14 ในซากพชืไม่ไดถู้กกระท าโดยกระบวนการทาง

ธรรมชาติ แต่คารบ์อน-14 จะมีการปลดปล่อยรงัสีออกมา และมี

ไอโซโทปใหม่เกิดข้ึนนัน่คือ ไนโตรเจน-14 

 

 ระยะเวลาโดยประมาณทีส่ิง่มีชีวิตนั้นตายไป เมือ่น ามา

เปรียบเทียบกบัปริมาณของคารบ์อน-14 ทีย่งัคงเหลืออยู่ในซากดึก

ด าบรรพแ์ลว้ก็จะสามารถทีจ่ะก าหนดอายุของซากดึกด าบรรพไ์ด ้



 - นกัวิทยาศาสตรน์ิยมใชค้ารบ์อน-14 ก าหนดอายขุองซาก

ดึกด าบรรพจ์ าพวกไม ้โครงกระดูก และเปลือกหอย ทีก่่อรูปอยู่ใน

ระยะเวลาไม่เกิน 50,000 ปี 

 - หากระยะเวลาเกินกว่า  50,000 ปี จะใชค้ารบ์อน-14 

เป็นเกณฑก์ าหนดอายไุดย้าก เนือ่งจากคารบ์อน-14 ส่วนใหญ่จะถูก

ปลดปล่อยรงัสีจนกลายเป็นไนโตรเจน-14 

 - การทีน่กัวิทยาศาสตรใ์ชค้ารบ์อน-14 เป็นตวัก าหนดอายุ

ของหิน และซากดึกด าบรรพน์ี้ เรียกว่า  การหาอายุจากคารบ์อน

กมัมนัตรงัสี (Radiocarbn dating) 





 นกัธรณีวิทยาใชวิ้ธีจดัหมวดหมู่ตามอายุและช่วงเวลา โดยใช ้

มาตราธรณีกาล 

 มาตราธรณีกาล แบ่งไดด้งันี้  









ซากดึกด าบรรพซ์ากบรรพชีวิน  
(Fossil) 



ซากดึกด าบรรพ ์หรือซากบรรพชีวิน (Fossil) 

   

 - ซากหรือร่องรอยของสิง่มีชีวิตในอดีต ทีถู่กเก็บรกัษาไวใ้น

ชั้นหินดว้ยวิธีการทางธรรมชาติ 

 - สาขาของวิชาธรณีวิทยาทีศึ่กษาเกีย่วกบับรรพชีวิน

เรียกว่า บรรพชีวินวิทยา (Paleontology) 

 - ซากดึกด าบรรพด์รรชนี index fossils ซ่ึงเป็นซากของ

สิง่มีชีวิตทีเ่คยมีชีวิตอยู่ในโลก มีการแพร่กระจายอยู่ทัว่ไป แต่มี

ชีวิตอยู่ในช่วงสั้นๆ และอายุในช่วงเดียวกนั  

 

Trilobite 



กระบวนการเกิดซากดึกด าบรรพใ์นธรรมชาติ

เกิดข้ึนไดอ้ย่างไร ? 



ลกัษณะการเก็บรกัษาบรรพชีวิน 

(Type of  Preservation of  Fossils)  

 1. ถูกเก็บรกัษาไวโ้ดยทีเ่นื้ อเยือ่ของซากสิง่มีชีวิตนั้นไม่มี

การเปลีย่นแปลง (Unaltered soft parts)  

 2. ถูกเก็บรกัษาไวโ้ดยทีส่่วนแข็งของซากสิง่มีชีวิตนั้นไม่มี

การเปลีย่นแปลง (Unaltered hard parts) 

 3. ถูกเก็บรกัษาไวโ้ดยทีส่่วนแข็งของซากสิง่มีชีวิตนั้นมี

การเปลีย่นแปลง (Altered hard parts) 



1. ถูกเก็บรกัษาไวโ้ดยทีเ่นื้ อเยือ่ของซากสิง่มีชีวิตนั้นไม่มี

การเปลีย่นแปลง (Unaltered soft parts) 

วิธีการทีท่ าใหเ้กิดลกัษณะเช่นนี้ ได ้มีอยู่ 4 วิธี คือ 

 1.การแช่แข็ง วิธีนี้ ไดแ้ก่ 

การทีส่ิง่มีชีวิตตายในบริเวณทีม่ี

อากาศเยน็จัด และถูกปกคลุมไป

ดว้ยน ้ าแข็ง เช่น ชา้งโบราณ 

mammoth 



แมมมอธในเขตไซบเีรีย 



 2. การรกัษาไวใ้นยางไม ้วิธีนี้ ไดแ้ก่ การทีส่ิง่มีชีวิตไปติดอยู่

กบัยางของพชืชนดิต่างๆซ่ึงในเวลาต่อมา ยางพชืนั้นถูกทบัถมไว้

นานเขา้ จนกระทัง่กลายเป็นอ าพนั สิง่มีชีวิตทีพ่บเป็นบรรพชีวินใน

ยางไม ้เช่น แมลงต่างๆ, เมล็ด, ละอองเกสรและเรณู, เปลือกไม ้



(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

 แมว่้าอ าพนัจะไม่เป็น

แร่แต่ก็ถูกจดัใหเ้ป็นพลอย 

บางครั้งพบว่าอาจมีแมลงหรือ

แมแ้ต่สตัวม์ีกระดูกสนัหลงั

ขนาดเล็กอยู่ในเนื้ อของมนั

ดว้ย อ าพนัที่เก่าแก่ที่สุดที่มี

แมลงอยู่ในเน้ือของมนัดว้ยนั้น

ไดม้าจากยุคครีเทเชียสหรือ

ประมาณ 146 ลา้นปีมาแลว้ 

 อ าพนั เป็นซากดึกด าบรรพข์องยางไม ้เป็นสิง่มีค่าดว้ยสีสนัและ

ความสวยงามของมนั อ าพนัทีม่ีคุณภาพดีเยีย่มจะถูกน ามาผลิตเป็น

เครือ่งประดบัและอญัมณี 

http://www.nextsteptv.com/


 เห็บในอ าพนั พบ

ในสาธารณรฐัโดมินิกนั 

แสดงใหเ้ห็นถงึแบคทีเรีย

ทีม่ีอายุมากกว่าเผ่าพนัธุ์

มนุษย ์มีอายุประมาณ 

15-20 ลา้นปีทีผ่่านมา 

(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

http://www.nextsteptv.com/


 Xing Lida นักบรรพ
ชีวินวิทยำชำวจีน จำก China 
University of Geosciences 
ได้พบอ ำพนัในพืน้ท่ีประเทศ
พม่ำใกล้กบัชำยแดนประเทศ
จีน 

(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

http://www.nextsteptv.com/


 3. การรกัษาไวใ้นน ้ ามนัดิบ วิธีการนี้ ไดแ้ก่ การทีส่ิง่มีชีวิต

ตายอยู่ในน ้ ามนัดิบทีไ่หลซึมออกมาบนเปลือกโลก หรือตกลงไป

ตายในแอ่งน ้ ามนัดิบ เช่น ศพของมนุษยโ์บราณทีต่กลงไปตายใน

แอ่งน ้ ามนัดิบทีโ่ปแลนด ์



 4. การกลายเป็นซากแหง้ วิธีนี้ ไดแ้ก่ การทีส่ิง่มีชีวิต

ตายในบริเวณทีแ่หง้แลง้ เช่น ในทะเลทราย เป็นตน้ แลว้ตวั

ของมนัจะค่อยๆ แหง้ลงกลายเป็นบรรพชีวิน 

ฟาโรหตุ์ตนัคาเมน 



 รำวปีค.ศ.1972 ขณะคนงำนก ำลงัขดุหลมุหลบภยัจำกกำรโจมตีทำง
อำกำศ ใกล้เมืองฉำงซำ (เมืองเอกในหหูนัน) พวกเขำพบหลมุศพสมยัรำชวงศ์
ฮัน่ขนำดมหึมำ ซ่ึงต่อมำกลำยเป็นแหล่งโบรำณคดี ‘หม่ำหวงัตยุฮัน่’ ในปัจจบุนั 
ภำยในบรรจปุระดิษฐก์รรมฝีมือมนุษยท่ี์ถกูเกบ็รกัษำอย่ำงดีกว่ำ 1,000 ช้ิน 
รวมทัง้ศพท่ีถกูรกัษำอยู่ในสภำพท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุเท่ำท่ีเคยขดุพบมำก่อน 
 ศพผูห้ญิงถกูสืบทรำบภำยหลงัว่ำ เป็นของท่ำนหญิงซินจยุ ซ่ึงเสียชีวิต
เม่ือปี 186 ก่อนคริสตศ์กัรำช เม่ือเธออำยไุด้ 50 ปี และเป็นเร่ืองน่ำประหลำด
อย่ำงท่ีสดุ คือ ศพท่ีมีอำยมุำกกว่ำ 2,200 ปี ถกูพบหลงัควำมตำยมำหลำย
ศตวรรษ ยงัคงสภำพดีรำวกบัว่ำเพ่ิงเสียชีวิตใหม่ๆ 
              บนัทึกของนักโบรำณคดีระบขุ้อมลูท่ีน่ำเหลือเช่ือว่ำ ร่ำงของท่ำนหญิง
ซินจยุ มีควำมสงู 154 เซนติเมตร น ้ำหนัก 34.3 กิโลกรมั สภำพภำยนอกเม่ือขดุ
พบอยู่ในสภำพสมบรูณ์ ทัว่ร่ำงกำยชุ่มช้ืน กล้ำมเน้ืออ่อนนุ่ม ผิวหนังคงควำม
ยืดหยุ่น อวยัวะภำยในอยู่ในสภำพสมบรูณ์ครบถ้วน ข้อต่อและกระดกูยงัจบั
เคล่ือนไหวได้ สขุภำพกระดกูแขง็แรงกว่ำคนอำย ุ60 ปี แม้แต่กระดกูอ่อนกย็งั
สำมำรถมองเหน็ได้ด้วยตำเปล่ำ 



 ภำพสเกต็ใบหน้ำของซินจยุ ในหุ่นจ ำลองโฉมหน้ำของท่ำนหญิง
บรรดำศกัด์ิ อตัรำส่วนควำมเป็นไปได้ 90% ส่ิงของท่ีถกูพบข้ำงศพบ่งช้ีว่ำ ท่ำน
หญิงซินจยุ เป็นบคุคลชัน้สงูระดบัภรรยำขนุนำงผูใ้หญ่ 



 พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้ เต็มไปดว้ยมมัมีน่บัพนัร่างที่เม็กซิโก แต่ที่น่ากลวัไม่ใช่แค่นั้น มมัมีเ่หล่านี้

คือร่างของคนที่ตายจาก โรคอหิวาตกโรค ที่ระบาดครั้งใหญ่ในเมืองกวานาควัโต เมือ่ปี ค.ศ.1833 



 2. ถูกเก็บรกัษาไวโ้ดยทีส่่วนแข็งของซากสิง่มีชีวิตนั้นไม่มีการเปลีย่นแปลง 

(Unaltered hard parts) 

 

       เช่น เปลือกหอย, กระดองเต่า, กระดูก ไดโนเสาร,์ ฟันปลาฉลาม 



3. ถูกเก็บรกัษาไวโ้ดยทีส่่วนแข็งของซากสิง่มีชีวิตนั้นมีการเปลีย่นแปลง 

 (Altered hard parts) 



 1. การกลายเป็นถ่าน (Carbonization) ซากของ

สิง่มีชีวิตถูกกระท าโดยแรงใดๆ ก็ตาม ท าใหแ้ร่ธาตุต่างๆ ที่เป็น

ส่วนประกอบของโครงร่างนั้นสลายตวัไปหมด เหลือเพียงธาตุคารบ์อนเป็น

แผ่นบางๆ ตามรูปร่างเดิมของซากนั้น ตวัอย่างเช่น ซากพชื, ปลา 

ซากสตัวดึ์กด าบรรพ ์



 2. การจัดผลึกใหม่ (Recrystallization) ถูกเก็บรกัษา

ไวโ้ดยที่แร่ซ่ึงประกอบเป็นโครงร่างเกิดการละลายกลายเป็นช่องว่าง แลว้มี

การตกผลึกของแร่นั้นใหม่ภายในช่องว่างเดิม ลกัษณะเช่นนี้ บรรพชีวินยงัมี

ส่วนประกอบทางเคมีเหมือนเดิม แต่ลกัษณะโครงร่างเปลีย่นแปลงไป เช่น 

การ recrystallization ของพวก crinoid stem  ในหินปูน 



 3. การถูกแทนที ่(Replacement) ถูกเก็บรกัษาไวโ้ดย

ทีแ่ร่ซ่ึงประกอบเป็นโครงร่างหรือส่วนแข็งของซากสิง่มีชีวิตนั้นถูกแร่

ธาตุอ่ืนแทนที ่แร่ธาตุทีม่าแทนทีอ่าจไดจ้ากน ้ าบาดาลทีไ่หลผ่านซาก

นั้น ซากของสิง่มีชีวิตทีถู่กเก็บรกัษาในลกัษณะนี้ จะมีลกัษณะรูปร่าง

คงเดิม แต่ส่วนประกอบทางเคมีเปลีย่นไป 

 ถา้ถูกแทนทีด่ว้ย Silica เรียก Silicification เช่น ไม้

กลายเป็นหิน (Petrified wood) 

 ถา้ถูกแทนทีด่ว้ย Carbonate เรียก Calcification 

 ถา้ถูกแทนทีด่ว้ย Pyrite (FeS2) เรียก Pyritization 



อุทยานแห่งชาติป่าไมก้ลายเป็นหิน  
(Petrified Forest National Park) 

 ในรฐัอริโซนา ประเทศสหรฐั อเมริกา 





ในประเทศไทยทีจ่งัหวดัตาก เขตป่าสงวนแห่งชาติ  

ป่าแม่สลิด-โป่งแดง 



(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

 ฟอสซิลของงูสายพนัธุน์ี้ ถูกพบในประเทศโคลอมเบีย โดยมีความยาว

กว่า 40 ฟุต หรือราว 12 เมตร เป็นฟอสซิลของงูไททนัโอโบอา (Titanoboa) เป็น

งูขนาดใหญ่ที่ไม่มีพษิ ในวงศงู์โบอา ซ่ึงปัจจุบนัไดสู้ญพนัธุไ์ปแลว้ นกับรรพชีวิน

วิทยาเช่ือว่าไททนัโอโบอามีชีวิตอยู่ในยุคพาลีโอซีน ราว 58-60 ลา้นปีก่อน ถอื

เป็นงูที่มีรูปร่างลกัษณะและมีพฤติกรรมคลา้ยงูอนาคอนดา จะหากินในน ้ า

อย่างเช่นจระเขแ้ละปลาขนาดใหญ่ 

http://www.nextsteptv.com/


ร่องรอยของสิง่มีชีวิต  
(Traces of  Animals)  

 แบ่งไดเ้ป็น 

 1. รอยพิมพแ์ละรูปพิมพ ์ 

     (Molds and Casts) 

 2. รอยเทา้และทางเดิน  
     (Tracks Trails and Borings) 

 3. มูลสตัวแ์ละหินในกระเพาะอาหาร  
             (Coprolites and Gastrolith) 



รอยพิมพแ์ละรูปพมิพ ์ 
(Molds and Casts) 

 แม่พมิพห์รือ รอยพิมพ ์(Molds) ไดแ้ก่ รอยประทบัของ

สิง่มีชีวิตทีม่ีอยู่ในหิน รอยประทบันี้ เกิดในขณะทีหิ่นยงัไม่แข็งตวั ส่วน

ซากของสิง่มีชีวิตนั้นไดส้ลายตวัไปแลว้ ภายหลงัจากทีหิ่นแข็งตวัแลว้ 

จากรอยประทบัท าใหเ้กิดแม่พมิพ ์

 

 บางครั้งอาจมีสารต่างๆ เขา้มาบรรจุในแม่พมิพท์ าใหเ้กิด รูป

หล่อหรือรูปพิมพ ์(Cast) ข้ึน ซ่ึงจัดเป็นบรรพชีวินอีกประเภทหนึง่  



 แม่พิมพห์รือ รอยพิมพ ์(Molds) 
ไดแ้ก่ รอยประทบัของสิง่มีชีวิตที่มีอยู่ในหิน รอย

ประทบัน้ีเกิดในขณะที่หินยงัไม่แข็งตวั ส่วนซาก

ของสิง่มีชีวิตนั้นไดส้ลายตวัไปแลว้ ภายหลงัจาก

ที่หินแข็งตวัแลว้ จากรอยประทบัท าใหเ้กิด

แม่พิมพ ์ 

 บางครั้งอาจมีสารต่างๆ เขา้มาบรรจุใน

แม่พิมพท์ าใหเ้กิด รูปหล่อหรือรูปพมิพ ์(Cast) 
ข้ึน เช่นเดียวกบัร่างของสิง่มีชีวิตสมยัท่ียงัมีชีวิตอยู่ 



รอยเทา้และทางเดิน  
(Tracks Trails and Borings) 

 ร่องรอยแสดงการเคลือ่นที่

ของสตัว ์ซ่ึงสามารถน าไปช่วยใน

การศึกษาลกัษณะการเคลือ่นทีข่อง

สตัว ์น ้ าหนกัและขนาดของสตัวไ์ด ้ 



มูลสตัวแ์ละหินในกระเพาะอาหาร  
(Coprolites and Gastrolith) 

 มูลสตัว ์(Coprolites) 

และหินในกระเพาะอาหาร 

(Gastrolith) ช่วยใน

การศึกษานสิยัการกินอาหารของ

สตัวไ์ด ้โดยเฉพาะอย่างยิง่สตัว์

จ าพวกไดโนเสาร ์ซ่ึงมนัจะกินกอ้น

กรวดเขา้ไปเพือ่ช่วยในการย่อย

อาหาร 



รอยประทบั  

(imprint) 

 ใบไมห้รือร่างของสิง่มีชีวิต จมอยู่ในตะกอนที่อ่อนนุ่ม เช่น โคลน เมือ่

ตะกอนแข็งตวักลายเป็นหิน ซากของใบไมห้รือร่างของสิง่มีชีวิตจะถูกป้องกนั

ไม่ใหถู้กท าลาย เราเรียกซากดึกด าบรรพป์ระเภทนี้ ว่า รอยประทบั 

รอยประทบัของนกในยุคแรก 



 แมจ้ะผา่นไปนับหม่ืนปี แต่น่ีคือ 10 ซากส่ิงมีชีวิตยคุ
ก่อนประวติัศาสตรท่ี์ยงัอยู่ในสภาพสมบรูณ์! 

 บางครัง้ธรรมชาติกม็กัเล่นตลกกบักลไกการย่อยสภาพเหล่าน้ี 
เพราะมีร่างของส่ิงมีชีวิตยคุก่อนประวติัศาสตรบ์างตวัท่ีถกูเกบ็รกัษาโดย
บงัเอิญด้วยกรรมวิธีต่างๆ เช่น การถกูเกบ็อยู่ในชัน้โคลนตมท่ีแบคทีเรีย
ไม่สามารถท างานได้ หรือในสภาพอากาศท่ีหนาวจดัจนท าให้ซากนัน้แทบ
ไม่ผพุงัไปเลย อย่างเช่นบรรดาร่างของสตัวเ์หล่าน้ี ท่ีแม้จะตายมาเป็น
เวลานานหลายหม่ืนปี แต่ร่างของมนักย็งัคงถกูเกบ็รกัษาเอาไว้ 

ท่ีมา : https://www.spokedark.tv/articles/10-prehistoric-incredibly-
preserved/ 



1. ซากอายกุว่า 39,000 ปี ท่ีถกูค้นพบในไซบีเรียเม่ือปี 2010 น้ีเป็นของช้าง
แมมมอธขนปยุท่ีถกูเกบ็รกัษาไว้เป็นอย่างดี และมีหลกัฐานท่ีเช่ือมโยงถึง
สาเหตกุารตายของมนัว่าอาจเป็นฝีมือของมนุษยส์มยัก่อน 



2. น่ีคือโฉมหน้าของ Trilobites ส่ิงมีชีวิตท่ีมีร่างกายซบัซ้อนชนิดแรกๆ ของ
โลก ซ่ึงถือก าเนิดขึน้มาเม่ือราวๆ 300 ล้านปีก่อน และใช้ชีวิตอยู่ตามพืน้
มหาสมทุรโบราณ จนกระทัง่มีการเปล่ียนแปลงของผิวโลก เป็นเหตใุห้เกิด
การสญูพนัธุค์ร ัง้ใหญ่ท่ีฝังพวกมนัไว้ในชัน้โคลน แต่นัน่กท็ าให้ร่างของมนัถกู
เกบ็รกัษาเอาไว้ในสภาพท่ีสมบรูณ์แบบราวกบัเพ่ิงตาย 



3. ฟอสซิลของไดโนเสารนั์น้ส่วนใหญ่มกัถกูพบกระจดักระจายจนยากจะบอกว่า
ช้ินส่วนไหนของตวัไหน แต่ส าหรบัเจ้า Chasmosaurus ท่ีเคยมีชีวิตอยู่เม่ือ
ประมาณ 75 ล้านปีก่อน ซ่ึงถกูค้นพบในปี 2015 ตวัน้ี คือหน่ึงในฟอสซิลไม่ก่ีช้ิน
ท่ีถกูพบในภาพสมบรูณ์เกือบ 100 เปอรเ์ซน็ต ์



4.  แรดขน สายพนัธุแ์รดขนาดใหญ่มีขนยาวทัว่ตวั แต่โชคร้ายท่ีชะตากรรม
ของมนักไ็ม่ต่างจากแรดยคุใหม่ท่ีถกูล่าจนแทบสญูพนัธุ ์จึงท าให้ตวัอย่าง
ฟอสซิลของมนัมีน้อยมาก จนกระทัง่มีการขดุค้นในเขต Yakutia ของไซบีเรีย 
และท าให้โลกได้เหน็ซากของลกูแรดขนยาวตวัเดียวท่ีอยู่ในสภาพสมบรูณ์
ท่ีสดุเท่าท่ีเคยพบมา 



5.  สิงโตถ า้ นอกจากกระดกูไม่ก่ีช้ินท่ีพบในไซบีเรียซ่ึงพอจะอธิบายได้ว่าพวกมนั
ตวัโตขนาดไหน จนกระทัง่มีการค้นพบซากของลกูสิงโตในถ า้ 2 ตวัท่ีถกูตัง้ช่ือ 
Dina และ Uyan ซ่ึงมีสภาพสมบรูณ์แบบอย่างมาก เพราะทัง้ขน เน้ือเย่ือ กระดกู 
และอวยัวะต่างๆ นัน้ถกูเกบ็รกัษาไว้อย่างดี ทัง้ยงัพบว่าพวกมนัมีชีวิตอยู่เม่ือ 
10,000 ปีก่อน 



6. แม้ ม้า จะเป็นสตัวเ์ลี้ยงกลุ่มแรกๆ ของมนุษย ์แต่หากพดูถึงบรรพบรุษุ
ของพวกมนัแล้ว เรารู้เร่ืองราวของมนัน้อยมาก และหลกัฐานท่ีดีท่ีสดุซ่ึงมี
อยู่ในมือตอนน้ีคือ ฟอสซิลอาย ุ48 ล้านปี ท่ีถกูค้นพบในปี 2000 โดยนักวิจยั
ในเยอรมนี ซ่ึงเป็นซากของม้าในยคุก่อนประวติัศาสตร ์ท่ีส าคญักว่าซาก
อ่ืนอย่างเทียบกนัไม่ได้ เพราะมนัเป็นซากของแม่ม้าท่ีก าลงัตัง้ท้อง และมนั
ได้เกบ็รกัษาร่างของตวัลกูม้าไว้ในสภาพดีมาก จนท าให้นักวิทยาศาสตร์
สามารถศึกษารกของมนั รวมทัง้อวยัวะภายในต่างๆ ของม้าในยคุนัน้ 



7. ไบซนัจะเป็นสตัวท่ี์ธรรมดาท่ีอยู่ร่วมโลกกบัเราในวนัน้ี แต่เร่ืองราวของมนั
สามารถสืบย้อนกลบัไปได้ถึงยคุเดียวกบัช้างแมมมอธได้เลยทีเดียว และนัน่
ท าให้การค้นพบซากววัไบซนัในสภาพเกือบจะสมบรูณ์ท่ีไซบีเรีย เม่ือปี 2011 
จึงมีความส าคญัมาก เพราะมนัคือตวัอย่างเปรียบเทียบชัน้ดีว่าสตัวช์นิดน้ีมี
ความเปล่ียนแปลงไปมากน้อยแค่ไหน และตอนนัน้พวกมนัด ารงชีวิตกนั
อย่างไรบ้าง 



8. ถ้าอยากรู้ว่าสนัุขนัน้เป็นเพ่ือนกบัมนุษยม์านานแค่ไหนแล้ว เราของแนะน า
ให้รู้จกักบั Tumat ซากของ สนัุขโบราณ อายกุว่า 12,400 ปีก่อน ถกูพบโดย
บงัเอิญในไซบีเรียเม่ือปี 2010 ซ่ึงเป็นซากสนัุขยคุก่อนประวติัศาสตรท่ี์มีความ
สมบรูณ์มากท่ีสดุเท่าท่ีเคยค้นพบมา และนักวิทยาศาสตรเ์ช่ือว่า มนัอาจเป็น
สตัวเ์ลี้ยงของคนในยคุนัน้ 



9. ซากของปลาโบราณนัน้จดัว่าหายากมาก เพราะมนัมีโอกาสผพุงัง่ายมาก 
และน้อยครัง้ท่ีจะถกูพบตามชัน้ดินในสภาพสมบรูณ์ แต่นัน้ไม่ใช่
กบั Dunkleosteus (ดงัเคิลออสเตียส) ปลายกัษ์ขนาด 9 เมตร หนักกว่า 4 ตนั
ซึงมีชีวิตอยู่เม่ือ 380 ล้านปีก่อน แต่ความพิเศษท่ีน่าสนใจของมนัคือ ส่วนหวั
ท่ีเป็นแผน่กระดกูแขง็ราวกบัใส่เกราะ และยงัคงรปูเดิมมาจนถึงวนัน้ีโดยไม่บุ
สลาย 



10. เช่ือว่าหลายคนคงเคยเหน็ภาพน้ีตามอินเตอรเ์น็ตและเช่ือว่ามนัเป็นมือ
ของอสรูกาย หรือคิดว่ามนัเป็นแค่ของเลียนแบบท่ีท าขึน้มา แต่ความจริงแล้ว
มนัคือกรงเลบ็ขนาดใหญ่ของ Moa นกไร้ปีกพนัธุพื์น้เมืองขนาดใหญ่ของ
นิวซีแลนดท่ี์สญูพนัธุไ์ปแล้ว และซากน้ีกมี็อายกุว่า 500 ปีแล้ว 



การบา้น (1 คะแนน) 

(ท าส่งทุกคน ส่งวนัจันทรก่์อน 08.30 น.) 

 1. นักเรียนมีวิธใีดในการอธบิายธรณปีระวัติของโลก 

 2. ฟอสซิลใช้เป็นข้อมูลในการอธบิายประวัติของโลกได้ใน

ลักษณะใด 

 3. จงอธบิายความหมายของค าต่อไปน้ี 

  3.1อายุเปรียบเทยีบ 

  3.2อายุสมับูรณ์ 

  3.3คร่ึงชีวิต 

 4. นักธรณวีิทยามีวิธกีารท าเนินการในลักษณะใดเพ่ือก าหนด

อายุเปรียบเทยีบของช้ันหินในบริเวณต่างๆ ของโลก 



 5. เพราะเหตุใดธาตุกมัมนัตรงัสีในหินจึงสามารถก าหนดอายุของหินได ้

 6. “ชั้นหินใตพ้ื้ นโลกเปรียบเสมือนนาฬิกาบอกเวลาที่แทจ้ริงของ

เหตุการณโ์ลก” นกัเรียนเห็นดว้ยกบัค ากล่าวนี้ หรือไม่  จงอธิบาย 

 7. ถา้นกัเรียนส ารวจพบซากดึกด าบรรพที์่เป็นโครงกระดูกของสิง่มีชีวิต

ในบริเวณทอ้งถิน่ที่นกัเรียนอาศยัอยู่ นกัเรียนสามารถบอกอะไรไดบ้า้งเกีย่วกบั

ทอ้งถิน่ในบริเวณนั้น 

 8. รอยพิมพแ์ละรูปพมิพม์ีความแตกต่างกนัในลกัษณะใด จงอธิบาย 

 9. นกัธรณีวิทยาใชสิ้ง่ใดเป็นตวับ่งช้ีว่าชั้นหินในบริเวณต่างๆ กนัมีอายุ

ใกลเ้คียงกนั 

 10. การจดัหมวดหมู่ของซากดึกด าบรรพต์ามอายุและช่วงเวลาของนกั

ธรณีวิทยา  แลว้สรุปเป็นตารางมาตราธรณีกาล มีประโยชนต่์อการศึกษาโลก

อย่างไร จงอธิบาย 



จบแลว้คบั/ค่ะ  

โชคดีในการสอบกลางภาคนะคบั/คะ 



บทที่  5   

 

เอกภพ 

(Universe) 

โดย   อาจารยปิ์ยะพงษ ์ ทวีพงษ ์( อ.หนึง่ ) 



เอกภพ 

(Universe) 

กาแล็กซ่ีทางชา้งเผือก 

(milky way) 

ระบบสุริยะ 

กาแล็กซ่ีแอนโดรเมดา 

(andromeda) 
ฯลฯ 

กระจุกกาแล็กซ่ี 

(cluster of galaxies) 



cluster of galaxies (กระจุกกาแล็กซ่ี) 



1 กาแล็กซ่ีที่มองเห็น มีเสน้ผ่านศูนยก์ลาง  30,000 – 100,000 ปีแสง 



 1 ปีแสง  คือ  ระยะทางทีแ่สงเดินทางในอวกาศเป็น

เวลานาน  1  ปี  หากคิดเป็นระยะทาง จะได ้ 9.461 x 1012  

กิโลเมตร  หรือประมาณ  9.5  ลา้นลา้นกิโลเมตร 

 จากการค านวณนี้ ท าใหท้ราบว่า  เอกภพมีขนาดกวา้ง

ใหญ่มาก และนกัเอกภพวิทยายงัพบว่าเอกภพ มีเสน้ผ่าน

ศูนยก์ลางประมาณ  28,000  ลา้นปีแสง   



 แสงเดินทางในเวลา 1 ปี ไดร้ะยะทางคิดเป็นกิโลเมตร  คือ 

 

  1 ปี     =  365.25  วนั   

     =   365.25x24x60x60  วินาที 

  1 วินาท ีแสงเดินทางได้ =   300000  กโิลเมตร 

ดังนั้น 365.25x24x60x60 วินาท ี แสดงเดินทางได้ 

  =   300000x365.25x24x60x60 กโิลเมตร 
นั่นคือ  1 ปีแสง =   9.46x 1012 km 



กาแล็กซ่ีทางชา้งเผือกมีเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 100000 ปีแสง  

คิดเป็นระยะทาง  ไดว่้า 

 

  =  100000 x 9.46 x1012 km 
  =   9.46 x 1017 km 
 =   946000  ล้านล้านกโิลเมตร 

ค าถาม....โลกของเราอยู่ห่างจากดวงอาทิตย ์ 150  

ลา้นกิโลเมตร  คิดเป็นระยะทางกีปี่แสง 

 



กาแล็กซ่ีทางชา้งเผือก 



 ภาพถา่ยดาราจกัรทางชา้งเผือก ยามค า่คืน เหนือเกาะอะโซรส์ (Azores) 

เป็นกลุ่มเกาะภูเขาไฟที่ประกอบไปดว้ยภูเขาไฟขนาดใหญ่ถงึ 9 เกาะ เป็นเขตการ

ปกครองของโปรตุเกส อยู่ตอนกลางของมหาสมุทรแอตแลนติคตอนเหนือ ภาพถา่ย

โดยช่างภาพ Miguel Claro เมือ่วนัที่ 5 เมษายน 57 ที่ผ่านมา 



ดาราจกัรแบล็คอายส ์(ดวงตาปีศาจ, เจา้หญิงนิทรา, Messier 64, NGC 4826) 

 เป็นดาราจกัรชนิดกน้หอย อยู่

ห่างจากโลกประมาณ 24 ลา้นปีแสง 

 

 เป็นดาราจกัรสุดประหลาด

แห่งหนึง่เนือ่งจากกลุ่มกา๊ซรอบนอก

หมุนในทางตรงกนัขา้มกบัดวงดาว 

นกัวิทยาศาสตรใ์หเ้หตุผลว่าอาจจะเป็น

เกิดจากที่แบล็คอายสดึ์งดาราจกัร

ขนาดเล็กเขา้มารวมตวัเมือ่หลาย

พนัลา้นปีก่อน  



 ภาพใบนี้ ไดร้บัการบนัทึก

โดย กลอ้งโทรทรรศนอ์วกาศฮบัเบลิ

เมือ่วนัที1่9 ธนัวาคม 2006 เป็น

ภาพของเอ็นจีซี 6357 ( NGC 

6357) ซ่ึงเป็นเนบิวลาลกัษณะ

กระจาย ตั้งทีอ่ยู่ในกลุ่มดาวแมงป่อง 

ห่างไปจากโลกประมาณ 8,000 ปี

แสง มีความกวา้งประมาณ 10 ปีแสง 

และไม่มีรูปร่างปกติไม่มีขอบเขตที่

ชดัเจน ถอืเป็นอีกหนึง่เนบิวลาทีม่ี

ความงดงามมากทีสุ่ด 



 ดาราจักรหนวดแมลงใน

ภาพเป็นดาราจกัร NGC 4038 

ทางดา้นซา้ย และ NGC 4039 

ทางดา้นขวา ตั้งอยู่ในกลุ่มดาวนก

กา ห่างจากทางชา้งเผือกออกราว 

75 ลา้นปีแสง ถูกคน้พบครั้งแรก

ในปี 1785 โดย วิลเลียม เฮอร์

เชล นกัดาราศาสตรช์าวเยอรมนั-

องักฤษ ผูค้น้พบดาวยูเรนสั 

ลกัษณะของดาราจกัรหนวดแมลง

จะไม่มีรูปร่างทีแ่น่ชดั แต่เต็มไป

ดว้ยเมฆกา๊ซสีชมพู และสีแดง 



NGC 986 ดาราจกัรชนดิก้น

หอยมคีาน 



 เทพ Jupiter ซ่ึงนอกจากจะ
เป็นบิดรแห่งเทพทั้งหลายแลว้ ยงัเป็น

เทพเจา้ที่มกัมากในกามคุณดว้ย 

พระองคท์รงมีเพศสมัพนัธก์บัสตรี

ปุถุชนช่ือ Alcmene และนางไดใ้ห้

ก าเนิดเทพ Hercules ในเวลาต่อมา 

และเมือ่ Jupiter ทรงเห็นมเหสี 

Juno ของพระองคก์ าลงัทรงบรรทม
หลบัสนิท พระองคจึ์งทรงอุม้บุตร 

Hercules นอ้ยใหเ้ขา้ไปดืม่พระกษิร

ธารา (น ้ านม) ของ Juno การลอบดืม่

นมเช่นนี้  ท าใหเ้ทพธิดา Juno ตก
พระทยั จนพระเตา้สลดัพระกษิรธารา

กระจดักระจายกลายเป็นดาวและเดือน

ในทางชา้งเผือก  





นกัดาราศาสตรแ์บ่งกาแล็กซ่ี(ดาราจักร) 

              ออกเป็น  2  ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1.กาแล็กซ่ีปกติ (regular galaxy) 

แผนภาพของ

ฮบัเบิล 







Barred Spiral Galaxy  

: ดาราจกัรกงัหนัมีแถบ (และกระเปาะตรงกลาง)   

ซา้ย  NGC 1365  ขวา  Milky Way  



ดาราจกัรแอนโดรเมดา 

 

 หรือที่รูจ้กักนัในช่ือเมสสิเยร ์31 เป็นดาราจกัรชนิดกน้หอย อยู่ห่างจาก

เรา 2.5 ลา้นปีแสง ในกลุ่มดาวแอนโดรเมดา ถอืเป็นดาราจกัรแบบกงัหนัที่อยู่

ใกลก้บัทางชา้งเผือกมากที่สุด แอนโดรเมดามีขนาดใหญ่กว่าทางชา้งเผือก แต่มี

มวลนอ้ยกว่า ในตวัดาราจกัรมีดาวฤกษอ์ยู่ประมาณ 1 ลา้นลา้นดวง เราสามารถ

มองเห็นแอนโดรเมดาไดด้ว้ยตาเปล่าเป็นจุดเล็กๆ (หากไม่ใชก้ลอ้งโทรทรรศน)์ 



Arp 273 กลุ่มดาราจกัรดอกกุหลาบ  

 

 Arp 273 ใบนี้ ไดร้บัการบนัทึกเมือ่ 

17 ธนัวาคม 2010 ที่ผ่านมาโดยกลอ้ง

โทรทรรศนอ์วกาศฮบัเบิลขององคก์ารนาซา

และองคก์ารอวกาศยุโรป เป็นภาพของกลุ่ม

ดาราจกัรที่อยู่ห่างจากโลกออกไปราว 300 

ลา้นปีแสง ตั้งอยู่ในกลุ่มดาวแอนดรอมิดา มนั

เป็นกลุ่มดาราจกัรที่มีรูปร่างคลา้ยกบัดอก

กุหลาบอนังดงาม  





2.กาแล็กซ่ีไม่มีรูปแบบ (irregular galaxy) 

กาแล็กซ่ีแมกเจลแลนใหญ่ 



NGC 6745  Irregular galaxy 



Giant Bird Galaxy Cluster  

ขนาด 100,000 ปีแสง ห่างจากดวงอาทิตย ์650 ลา้นปีแสง 



กาแล็กซ่ีชนดิปกติแบ่งออกเป็น  3  กลุ่มใหญ่ ตามสณัฐานดงันี้  

1.กาแล็กซ่ีทรงรี (elliptical  galaxy) 

2.กาแล็กซ่ีชนิดกงัหนั (spiral  galaxy)  

3.กาแล็กซ่ีลูกสะบา้ (lenttcular  galaxy) 



1. กาแล็กซ่ีทรงรี (elliptical  galaxy) 

 รูปร่างค่อนขา้งราบเรียบ มีการกระจายของแสงจากดาว

ฤกษอ์ย่างสม า่เสมอ รูปทรงรี ใชร้หสัว่า  E  ซ่ึงแสดงถงึความแป้น

ของรูปทรงรีทีป่รากฏ เช่น  กาแล็กซ่ี M87 เป็นประเภท E0 



Elliptical Galaxy : ดาราจกัรรูปไข่  

  ลกัษณะรูปทรงดูเหมือนไข่ อย่างชดัเจน(บางครั้ง

เรียกว่า Cosmic Football) เป็นกาแล็กซ่ีขนาดเล็ก ไม่มีมวล

สสารดวงดาว (Interstellar Matter) 

NGC 1132 



Centaurus  A 



M32 



2. กาแล็กซ่ีชนิดกงัหนั (spiral  galaxy) 

 มีใจกลางสว่างเพราะมีดาวจ านวนมาก มีแขนซ่ึงมีดาวจ านวนนอ้ย

กว่า โดยแขนหลกัมี 2 แขนคลา้ยใบพดัของกงัหนั ตรงกลางที่มีดาวฤกษ ์

เรียกว่า (nucleus)  ใชร้หสัว่า  S  โดยส่วนใหญ่ของกาแล็กซ่ีนี้ จะมี
โครงสรา้งคลา้ยแกนตรงกลางยืน่ออกมาจากใจกลางกาแล็กซ่ี เรียกว่า  กา

แล็กซ่ีกงัหนัแบบมีแกน ใชร้หสัว่า  SB  เช่น  กาแล็กซ่ีทางชา้งเผือก  เป็น
ประเภท  SBb  กาแล็กซ่ีเอ็นจีซี  1073  เป็นประเภท  SBc  ซ่ึงตวัอกัษร
ภาษาองักฤษที่หอ้ยทา้ยดว้ยอกัษรเล็กนั้น แสดงใหเ้ห็นว่า  แขนมีขนาด

ใกลชิ้ดกนั  เช่น  กาแล็กซ่ีชนิด  a  มีแขนใกลชิ้ดกนักว่าชนิด  b  และ  c  
ตามล าดบั 



กาแล็กซ่ีทางชา้งเผือก SBb 

กาแล็กซ่ีเอ็นจีซี  1073    

SBc 



 องค์ประกอบที ่1 ภายในเต็มไปด้วย มวลสสารของ
ดวงดาว (Interstellar Matter) มีสีแดงเรือๆ (Reddish) หรือกลุ่ม
หมอกด า มีกระจุกดาวใหม่เหตุด้วยมีมวลสารเพยีงพอต่อการก่อ
ตัวดาว สังเกตว่าจะมีดาวแสงฟ้าอ่อน (Bluish) บริเวณแขนของ 
กาแลก็ซ่ี อยู่เป็นหย่อมๆ ซ่ึงเป็นดาวเกดิใหม่อายุน้อย (Young 
stars)  



 องค์ประกอบที ่2 เตม็ไปด้วย กลุ่มดาวเก่าแก่ มักมี กระจุก
ดาวแบบทรงกลม อยู่ในบริเวณกระเปาะ เห็นมวลรัศมี แสง
กระจายวงกลมเด่นชัดอยู่ตรงกลาง เม่ือมองจากระยะไกล โดยกลุ่ม
ดาวเก่าแก่ดงักล่าว มีอายุมากกว่าดวงอาทติย์ เป็นพฒันาการ 
ดาวก้าวไปสู่การขยายตวั เปลีย่นสภาพเป็น ดาวยกัษ์สีแดง (Red 
giants) 

http://sunflowercosmos.org/astronomy/astronomy_main/star_clusters.html
http://sunflowercosmos.org/astronomy/astronomy_main/star_clusters.html
http://sunflowercosmos.org/glossary/glossary_home/giant_star.html


 NGC 3184 Spiral Galaxy ห่างจากดวงอาทติย์ 60 ล้านปีแสง ขนาด 
30,000 ปีแสงลกัษณะตามองค์ประกอบที ่1 คือ มีดาวเกดิใหม่อายุน้อย 
(Young stars) สีฟ้าอ่อนเกดิขึน้เป็นหย่อมๆบริเวณแขนกาแลก็ซ่ี ภายในมีสี
แดงเรือๆ แสดงถึงลกัษณะมวลสสาร  



 M 81 Spiral Galaxy ห่างจากดวงอาทติย์ 11.6 ล้านปีแสง ขนาด 
72,000 ปีแสงมีลกัษณะตามองค์ประกอบที ่2 คือ จุดศูนย์กลางมีมวลรัศมี
ใหญ่และชัดแสดงถึงกลุ่มกระจุกดาวเก่าแก่สีแดง เป็นจ านวนมาก และมี
หลุมด าขนาดมวล 70 ล้านเท่าของดวงอาทติย์ อยู่บริเวณแกนกลางด้วย  



  NGC 7742 Spiral Galaxy ห่างจากดวงอาทติย์ 72 ล้านปีแสง 
ขนาด 3,000 ปีแสง มีลกัษณะตามองค์ประกอบที ่2 คือ จุดศูนย์กลางมีมวล
รัศมีใหญ่และชัดแสดงถึงกลุ่มกระจุกดาวเก่าแก่สีแดง เป็นจ านวนมาก และ 
มีหลุมด าอยู่บริเวณแกนกลางด้วย  



3. กาแล็กซ่ีลูกสะบา้ (lenticular  galaxy) 

 เป็นกาแล็กซ่ีทีม่ีรูปร่างคลา้ยเลนส ์อยู่ระหว่างกาแล็กซ่ี

ทรงรี  และกาแล็กซ่ีชนิดกงัหนั ใชร้หสัว่า  S0  มีใจกลาง

สว่าง  ลอ้มรอบดว้ยโครงสรา้งคลา้ยแผ่นจาน เช่นเดียวกนักบั

กาแล็กซ่ีชนิดกงัหนั  แต่แตกต่างกนัตรงที ่ แผ่นจานไม่มี

โครงสรา้งของแขนกงัหนัทีม่องเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า  เช่น      

กาแล็กซ่ี  NGC 1201 



กาแล็กซ่ี  NGC 1201 



      NGC 3115        

 ห่างจากดวงอาทติย์ 
32 ล้านปีแสง โดยมีขนาดใหญ่
กว่าทางช้างเผือก  
 



NGC 2787  Barred Lenticular 

Galaxy  

 
ขนาด 4,500 ปีแสง ห่างจาก
ดวงอาทิตย์ 25 ล้านปีแสง  
 



NGC 5866  

Lenticular Galaxy  

 
ขนาด 69,000 ปีแสง ห่างจาก
ดวงอาทิตย์ 45 ล้าน ปีแสง  
 



Interacting Galaxy : ดาราจักรเกดิปฏิกริิยาต่อกนั 

AM 0500-620  
 

 บางส่วนค่อยๆ
เล่ือนตัวเข้าหากนั  
มีระยะทางห่างจากโลก 
350 ล้านปีแสง 
 



Arp 148  

 

มีระยะทางห่างจากโลก 
500 ล้าน ปีแสง 
 



ดาราจกัรคนครึ่งมา้ หนึง่ในดาราจกัร

ที่อยู่ใกลโ้ลกที่สุด  

 

 ดว้ยระยะทางจากโลก 11 

ลา้นปีแสง ดาราจกัรคน้ครึ่งมา้ 

(Centaurus A) มีหลุมด าขนาดใหญ่

อยู่ตรงกลาง คาการณว่์าหลุมด านี้ มี

มวลประมาณ 55 ลา้นโซลาหม์าส 

และปลดปล่อย Relativistic Jet รงัสี 

X-ray และคลืน่วิทยุจ านวนมหาศาล

ออกมา รวมเขา้กบัแกส๊และกลุ่มฝุ่น

ต่างๆกลายเป็นทางพลงังานระดบัสูง

พุ่งออกมาทั้ง 2 ดา้นของดาราจกัร 

รงัสีแผ่ออกไปกว่า 100 ลา้นปีแสง 

แน่นอนว่ามีดาวต่างๆก าลงัก่อก าเนิด

ข้ึนภายใน 



การบา้น 

 

1. เพราะเหตุใดนกัดาราศาสตรส่์วนใหญ่จึงเห็นดว้ยกบั

ทฤษฎีบกิแบง 

2. ธาตุแรกทีก่ าเนดิข้ึนในเอกภพคือธาตุใด 

3. ธาตุอะไรมีมากทีสุ่ดในเอกภพ 

4. เอกภพเมือ่อายุประมาณ  300000 ปี  มีธาตุอะไรบา้ง

เป็นองคป์ระกอบส าคญั 

5. กาแล็กซ่ีคืออะไรและเคลือ่นทีอ่ย่างไร 



ท าไมตอ้งเรียนรูด้าราศาสตร ์



เรียนรูเ้พราะ 

1. ดาราศาสตรเ์ป็นวิทยาศาสตรที์เ่ก่าแก่ทีสุ่ดในบรรดา

วิทยาศาสตร ์

2. ดาราศาสตรเ์ป็นการศึกษาดาวเคราะห ์ในเชิง

วิทยาศาสตร ์

 



 ดาราศาสตร ์คือวิชาวิทยาศาสตร์ที่ศกึษาวัตถุท้องฟ้า

(อาท ิดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ ดาวหาง และดาราจักร) รวมทั้ง

ปรากฏการณท์างธรรมชาติต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากนอกช้ัน

บรรยากาศของโลก โดยศกึษาเกี่ยวกบัวิวัฒนาการ ลักษณะทาง

กายภาพ ทางเคมี ทางอตุุนิยมวิทยา และการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ท้องฟ้า ตลอดจนถงึการก าเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ 



ประวติั 

 ดาราศาสตรน์บัเป็นวิชาทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดวิชาหนึง่ เพราะนบัแต่มี

มนุษยอ์ยู่บนโลก เขาย่อมไดเ้ห็นไดส้มัผสักบัสิง่แวดลอ้มตามธรรมชาติ

เสมอมา แลว้ก็เริม่สงัเกตจดจ าและเล่าต่อๆ กนั  

 ตวัอย่างเช่น เมือ่มองออกไปรอบตวัเห็นพื้ นดินราบ ดูออกไป

ไกลๆ ก็ยงัเห็นว่าพื้ นผิวของโลกแบน จึงคิดกนัว่าโลกแบน มองฟ้าเห็น

โคง้คลา้ยฝาชีหรือโดม มีดาวใหเ้ห็นเคลือ่นขา้มศีรษะไปทุกคืน กลางวนัมี

ลูกกลมแสงจา้ ใหแ้สง สี ความรอ้น ซ่ึงก็คือ ดวงอาทิตย ์ทีเ่คลือ่นข้ึน

มาแลว้ก็ลบัขอบฟ้าไป ดวงอาทิตยจึ์งมีความส าคญักบัเขามาก 





 4,500 ปีมาแลว้ บริเวณ

อาณาเขต Akkadians 
จกัรวรรดิแห่งแรกของโลก เป็น

ส่วนหนึง่ของดา้นเหนือ 

Mesopotamia ภายหลงัคือ 

Babylonia 

 มีหลกัฐานช้ินส าคญั แสดงว่านกัดาราศาสตรซ่ึ์งเป็นผูน้ าศาสนาของ 

Babylonia พยากรณก์ารเคลือ่นที่ของ ดวงอาทิตย ์

Akkadians  

จกัรวรรดิแห่งแรกของโลก 



อาณาจกัร Babylonia 



 การวิเคราะห์สญัลักษณ ์Akkadians โดย Dr. Barry M. 

Warmkessel พบว่า มีการแสดงถงึดาวเคราะห์หลายดวง และดาวหางที่

โคจรมาจาก Kuiper belt (บริเวณขอบสริุยะ) ซ่ึงในยุคนั้น เรายังไม่

เข้าใจว่าส ารวจทราบด้วยวิธใีด ทั้งๆไม่มีอปุกรณท์นัสมัยที่จะสบืค้นได้ 



Babylonian clay tablet  
 สมุดบนัทึกท าดว้ยดินเหนียวยุค Babylonian บนัทึก

เรือ่งราวดาราศาสตร ์และโหราศาสตร ์ 



ปฏิทินโบราณ ชาวบาบิโลน 



 มีความเช่ือว่าชาวจีนเป็นกลุ่มชนที ่ก าหนดวนั 

เดือน ปี ในปฏิทินมาชา้นานแลว้ โดยริเริม่จาก Xia หรือ 

Hsia ราชวงศแ์รกของจีน ก่อนคริสตกาลระหว่าง 1,600-

2,100 ปี พบหลกัฐานออกแบบไวใ้ช ้ในกองทพั และได้

พฒันาเป็นปฏิทิน ชดุแรกของจีน โดยใชก้ลุ่มดาว Big 

Dipper (ดาวหมีใหญ่) ก าหนดเป็นจุดส้ินสุดของเดือน 



 ก่อนคริสตกาลประมาณ 2,000-3,000 ปี ชาว 

Babylonia และชาว Egyptians พัฒนาปฏทินิ ด้วย
การศึกษาก าหนดจากท้องฟ้า เพ่ือการเกษตรท านายโดยใช้ ดาว 

เช่น Sirius (ดาวที่สกุใสสว่าง) หรือเกี่ยวกบัดวงอาทติย์และดวง
จันทร์ แสดงถงึ ความเปล่ียนแปลงผดิปกติด้านอทุกภัย เช่น น า้

ท่วม โดยมี 7 วันใน 1 สปัดาห์และ 12 เดือนใน 1 ปี อย่าง

สมบูรณ ์

 การจัดท าปฏทินิ เป็นการแสดงว่ามนุษย์ได้เร่ิมใช้ 

ขบวนการวิชาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ต่อการ

ด ารงชีพอย่างมีแบบแผน ต่อประชากรโลกทั้งมวล จนทุกวันน้ี 



ต้นแบบปฏทินิจีนโบราณ ใช้ส าหรับกองทพั พบใน

สสุานเก่าแก่ ก่อนคริสตกาลระหว่าง 1,600-2,100 ปี  

 



 แผ่นจารึกปฎิทิน บนดินเหนียว ของชาว Babylonia ยุค 

Neo Sumerian ก่อนคริสตกาล 1,600-2,100 ปี ขนาด 7.0 x 

4.5 x 2.5 cm มีจ านวน 13 เดือน  



 แผ่นจารึกปฎิทิน บนหิน Black stone ของชาว 

Babylonia ยุค Middle Babylonian ก่อนคริสตกาล 

800-1,100 ปี ขนาด 7.1 x 17.2 x 1.7 cm มีจ านวน 13 

เดือน ดา้นบนเป็นห่วงวงแหวน รูปสิงโตหมอบ  



 แผ่นจารึกปฎิทิน บนดินเหนียวสีเหลือง ของชาว Neo-

Assyrian ราว ค.ศ.681-705 ขนาด  8.1 x 6.9 x 2.6 cm มี

รายละเอียดของวนั   



ดาราศาสตรจี์น 

 
 ชาวจีนสามารถคน้หาไดว่้า 1 ปีมีความยาว 365 วนั  

 สรา้งปฏิทินท านายการเกิดอุปราคา   

 เป็นชาติแรกทีท่ราบว่า ดวงจนัทรเ์คลือ่นที่จากทิศตะวนัตกไปยงัทิศ

ตะวนัออกใชเ้วลาครบรอบประมาณ 28 วนันอกจากนี้ ยงับนัทึกการ

ปรากฎและการกลบัมาของดาวหางฮลัเลย ์



ภาพเขียนโบราณ แสดงใหเ้ห็นถงึเครือ่งมือทางดาราศาสตร ์ของจีน  



แผนทีด่าวโบราณของจีน มีจ านวนของหมู่ดาวเป็นจ านวนมากนบัรอ้ย  



แผนทีด่าวโบราณของจีน 

ชนิดพบัได ้ 



โบราณสถานทีเ่ช่ือว่าเป็นสถานทีส่ าหรบัการเฝ้าศึกษาทางดาราศาสตร ์

(สโตนเฮนจ)์ 

http://wapedia.mobi/th/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B9%8C


ดาราศาสตรส์มยัเริ่มแรก 

การศึกษาโดยไม่มีอุปกรณใ์ดๆ   

เป็นการศึกษาโดยใชก้ารค านวณ 

การสงัเกตเป็นส่วนใหญ่  



ดาราศาสตรข์องชาวเมโสโปเตเมีย 
  

 เช่ือว่าโลกเป็นวตัถุกลมทีต่กลงมาอย่างต่อเนือ่งจากอวกาศ 

 เช่ือว่าโลกถูกพยุงดว้ยชา้ง 4 เชือก ซ่ึงยืนอยู่บนหลงัเต่า
ใหญ่ตวัหนึง่ เต่าตวันี้ นอนอยู่บนงูใหญ่ตวัหนึง่ซ่ึงนอนขดอยู่ 

 สงัเกตปรากฏการณบ์นทอ้งฟ้า อย่างจริงจงั สรา้งปฏิทิน
ก าหนดเวลาส าหรบัพิธีทางศาสนาไดอ้ย่างแม่นย า 

 เช่ือว่าโลกถูกปิดลอ้มอยู่ภายในก าแพงใหญ่ซ่ึงค ้ าโดมเอาไว ้
ตวัโลกวางอยู่บนชามอ่างน ้า ส่วนวตัถุทั้งหลายติดอยู่ภายใน
โดมนี้  

  



ดาราศาสตรข์องชาวอียปิต ์
 

 ชาวอียิปตค์น้พบว่า 1 ปี มี 365 วนั 12 เดือน เดือนละ 30 

วนั ยกเวน้เดือนสุดทา้ยมี 35 วนั และทุก 4 ปีจะ มีวนั

หายไป 1 วนั 

ความรูข้องชาวอียิปตส่์วนใหญ่ถูกน าไปเกีย่วขอ้งกบัศาสนา

เป็นส่วนใหญ่ 



ดาราศาสตรข์องประเทศกรีซ 

    นกัปราชญที์ม่ีผลงานดา้นดาราศาสตรที์ค่วรกล่าวถงึมากมาย  ดงันี้  

 

 ทาเลสแห่งไมเลตุส  ค านวณไดว่้า ปีหนึง่มี 365 วนั ท านายวนัที่

เกิดสุริยุปราคาไดถู้กตอ้ง แต่ยงัมีความเชื่อว่าโลกมีสณัฐานแบน 

 ปีธาโกรสั  เสนอความคิดว่า เอกภพเป็นทรงกลม มีลูกไฟทีร่อ้นระอุ

เป็นจุดศูนยก์ลาง มีดวงอาทิตย ์และสิง่อ่ืนๆในจักรวาลโคจรไป

รอบๆต่างระดบักนั 10 ชั้น 

 อริสโตเติล มีขอ้พิสูจนที์ท่ าใหเ้ชื่อว่าโลกมีลกัษณะกลม แต่ยงัเช่ือว่า

โลกเป็นศูนยก์ลางของเอกภพ  



Thales of Miletus นกัปราชญช์าวกรีซ ก่อนคริสตกาล 600 ปี 

เป็นบุคคลแรกทีไ่ดร้บัการยกย่องดา้นปรชัญา ค านวณไดว่้า ปีหนึง่มี 

365 วนั ท านายวนัทีเ่กิดสุริยุปราคาไดถู้กตอ้ง แต่ยงัมีความเชื่อว่า

โลกมีสณัฐานแบน 



 Aristotle นกัปราชญช์าวกรีซ ก่อนคริสตกาล 322-384 ปี มี

อิทธิพลต่อนกัปราชญช์าวกรีซ ดว้ยมีความกา้วหนา้ ไดท้ดลองตรวจสอบและ

ใหเ้หตุผลว่าโลกกลมอยู่ใจกลางจกัรวาล ลอ้มรอบดว้ย ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร ์

และดาวเคราะหโ์ดยดาวที่ลอ้มรอบดา้นนอกทั้งหมด มีต าแหน่งที่แน่นอน 

(Fixed stars) หมุนในทรงกลม (Sphere) 





 เมือ่ Ptolemy นกัปราชญช์าวกรีซที่สนบัสนุนว่า โลกเป็นจุด
ศูนยก์ลางจกัรวาล โดยระบบที่วงกลมซอ้นในวงกลมเป็นเร่ืองที่มีความน่า

พิศวง ถงึระเบยีบแบบแผนพวัพนักนั รูจ้กักนัในช่ือ Ptolemic 

system มีหมู่ดาว 48 กลุ่มและจัดท า Astronomical tables 
(ตารางดาราศาสตร)์ Star catalogue (บญัชีรายช่ือดาว)  





 นกัดาราศาสตรช์าวกรีซช่ือ Aristarchus จดัท า Model 
แสดงแบบตรงกนัขา้มกบั Aristotle โดยมีดวงอาทิตย ์เป็นจุดศูนยก์ลาง
ใหเ้หตุผลทางวิทยาศาสตรม์ากกว่า แต่กลบัไม่ค่อยมีผูเ้ห็นดว้ยมากนกั  



นกัปราชญที์่มีผลงานดา้นดาราศาสตร ์

 อาริสตารค์สั ค านวณหาระยะทางและขนาดของดวงอาทิตย์

และดวงจนัทรแ์ต่ผิดพลาดมาก มีความเช่ือว่าดวงอาทิตย์

เป็นศูนยก์ลางของเอกภพ 

 ฮิปปารค์สั เขาคน้พบสิง่ต่างๆทีเ่ป็นประโยชนม์ากมาย

ในการศึกษาในยุคต่อมา  เป็นนกัวิทยาศาสตรที์ย่ิง่ใหญ่

ทีสุ่ดในยุคเก่า 

ปโตเลมี เขียนหนงัสือรวบรวมผลงานของนกั

ดาราศาสตรรุ่์นเก่าๆ 



สรุป 
 

ในดาราศาสตรย์ุคแรกเริม่นั้นเช่ือว่า 

 

 โลกเป็นศูนยก์ลางของจักรวาล โดยมีดวงอาทิตย ์

ดวงจันทร ์และดวงดาวต่างๆ เคลือ่นทีไ่ปโดยรอบ แนวคิดนี้

เรียกว่า แบบจ าลองแบบโลกเป็นศูนยก์ลางจักรวาล 

(geocentric model) 

http://wapedia.mobi/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5


ยุคกลาง 

ค.ศ.476 – ค.ศ.1453 



Copernicus สมยานามว่า ผูว้างรากฐานดาราศาสตร ์



ดาราศาสตรส์มยักลาง 

 นิโคลาส โคเปอรน์ิคสั เป็นนักดารา

ศาสตร์ชาวโปแลนด์ ที่เปล่ียนโฉมความรู้ของ

มวลมนุษย์ ด้วยการเสนอแนวคิดใหม่ที่

ก้าวหน้ามาก ซึ่งอธบิายว่าดวงอาทิตยเ์ป็น 

ศูนยก์ลางของระบบสุริยะดาวเคราะหอ่ื์น 

และโลกโคจรรอบดวงอาทิตยใ์ชเ้วลา 365 

วนั ท าใหเ้กิดฤดูกาล นอกจากนั้นยงัยืนยนัว่า 

โลกมีสณัฐานกลมไม่ไดแ้บน อย่างที่เข้าใจกนั

มาก่อนหน้าน้ี โดยหมุนรอบตวัเอง 24 ชัว่โมง 

ท าใหเ้กิดกลางวนัและกลางคืน  

http://wapedia.mobi/th/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89




กาลิเลโอ 

 กาลิเลโอเป็นนักฟิสกิส ์นัก

คณติศาสตร์ นักดาราศาสตร์ และนัก

ปรัชญาชาวทสักนัหรือชาวอติาลี เขาได้

ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง

แบบใหม่ขึ้นในปี ค.ศ. 1609 ท าให้

สามารถเฝ้าสงัเกตดวงดาวและน าผล

จากการสงัเกตมาช่วยยืนยันแนวคิด 

ที่ว่าดวงอาทติย์เป็นศูนย์กลางของ

จักรวาล 

http://wapedia.mobi/th/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://wapedia.mobi/th/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://wapedia.mobi/th/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://wapedia.mobi/th/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://wapedia.mobi/th/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://wapedia.mobi/th/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://wapedia.mobi/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://wapedia.mobi/th/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
http://wapedia.mobi/th/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1609
http://wapedia.mobi/th/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1609
http://wapedia.mobi/th/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1609
http://wapedia.mobi/th/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1609
http://wapedia.mobi/th/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1609




 ภาพร่างการสงัเกตการณด์วง

จนัทรข์องกาลิเลโอ ท าใหเ้ห็นว่าพื้ นผิวดวง

จนัทรน์ ั้นขรุขระ 

http://wapedia.mobi/th/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Galileo_moon_phases.jpg
http://wapedia.mobi/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://wapedia.mobi/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://wapedia.mobi/th/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:KeplerEQ.png


ดาราศาสตรส์มยัปัจจุบนั  



โจฮนัส ์เคปเลอร ์

 โจฮนัส ์เคปเลอร ์ท าปฏิทิน

อนัแรกข้ึน เป็นศาสดา

พยากรณ ์และไดต้ั้งกฎการ

เคลือ่นทีข่องดาวเคราะห ์ 

3 ขอ้ ข้ึน 



เคร่ืองมือและบนัทึก เกีย่วกบัระบบสุริยะของ Johannes Kepler 



Johannes Kepler บนัทึกเรื่องการส ารวจ De Stella 
Nova  ไวใ้นปี ค.ศ. 1604 มีเพยีง 35 เล่ม 

 



เครือ่งมือทางดาราศาสตรที์ป่ระดิษฐใ์นช่วงยุคกลาง 





Galileo Galilei  ค.ศ.1610 

 Galileo Galilei 

ส ารวจดวงจนัทร ์นบัเป็นครั้ง

แรกทีแ่สดงใหท้ราบว่า บน

ดวงจนัทรม์ีภูเขา และหลุมถูก

ชนจากอุกกาบาต บนพื้ นผิว 

และดวงจนัทรเ์ป็นวตัถุทีเ่กาะ

ยึดวงโคจรไปกบัโลก 

http://sunflowercosmos.org/solar_system/solar_system_main/solar_system_meteorite.html


 ภาพวาดดวงจนัทรค์รั้งแรก ของ Galileo เมือ่ 

30 พฤศจิกายน ค.ศ.1609  



ภาพถา่ยดวงจนัทร ์เมือ่ 24 ธนัวาคม ค.ศ. 2007  



 ดวงจนัทรม์ีการหมุนรอบ

ตวัเองแบบที่เรียกว่า การหมุนสมวาร 

คือคาบการหมุนรอบตวัเองกบัคาบ

การโคจรรอบโลกมีค่าเท่ากนั โดย

ดวงจนัทรใ์ชเ้วลาโคจรรอบประมาณ 

27.3 วนั เป็นผลใหด้วงจนัทรห์นั

ดา้นเดียวเขา้หาโลก เรียกดา้นที่หนั

เขา้หาเราว่า "ดา้นใกล"้ (near side) 

ส่วนดา้นตรงขา้ม คือ "ดา้นไกล" 

(far side) เป็นดา้นที่เราไม่สามารถ

มองเห็นได ้ 

ดวงจนัทรด์า้นทีม่องไม่เห็นจากโลก 



 Galileo Galilei ส ารวจพบดวงจันทร ์4 ดวงซ่ึงโคจรรอบ 

ดาวพฤหสั นบัเป็นครั้งแรกทีเ่ห็นดวงจนัทรซ่ึ์งมีจ านวนมากกว่าของโลก 

จึงบนัทึกไวใ้น Geocentic model of Universe กลุ่มดวงจนัทรท์ั้ง 

4 จึงถูกเรียกว่า Jupiter's Galilean Moons 

http://sunflowercosmos.org/solar_system/solar_system_main/solar_system_jupiter_1.html


 Galileo Galilei สงัเกตดาวศุกร ์มีระยะการผ่านแสดง

เป็นรูปเสี้ ยว และครึง่วงกลมคลา้ยกบัดวงจนัทร ์ไดบ้นัทึกไวโ้ดย

ละเอียด เช่ือว่ามีเสน้ทางโคจรรอบดวงอาทิตย ์ในระบบสุริยะ 

http://sunflowercosmos.org/solar_system/solar_system_main/solar_system_venus.html
http://sunflowercosmos.org/cosmology/cosmology_main/thesun_1.html


เสน้ทางของดาวศุกร ์ปี ค.ศ.2002  



 Galileo Galilei ใชก้ลอ้งส ารวจ Milky way พบ

แถบความถีแ่คบของแสง (Narrowband) กระจาย

ออกมาจากดาวต่างๆ จ านวนมาก เป็นการพิสูจน ์เปิดเผย

สิง่ทีอ่ยู่ใกลโ้พน้จากกลอ้ง และวิเคราะหด์ว้ยสติปัญญา 

 

http://sunflowercosmos.org/report/report_main/report_milky_way.html




    Christiaan  Huygens 
 

 ค.ศ.1655 ส ารวจพบดวง
จนัทร ์Titan ของดาวเสารซ่ึ์งเป็น

ดวงจันทรข์นาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 

ของระบบสุริยะ รองจากดวงจันทร ์

Ganymede ของดาวพฤหสับดี  

 

http://sunflowercosmos.org/solar_system/solar_system_main/solar_system_saturn_1.html




     Giovanni Cassini  
 
 ส ารวจพบ จุดแดงรูปไข่บน

ดาวพฤหสั ปัจจุบนัเรียกว่า Great 

Red Spot เป็นต าแหน่งทีม่ี

ระบบพายุ และมีพื้ นทีใ่หญ่กว่าโลก  

http://sunflowercosmos.org/solar_system/solar_system_main/solar_system_jupiter_1.html




 Giovanni Cassini ส ารวจพบ ขั้วสีขาว (1 ใน 2 ขั้ว) ของ

ดาวองัคาร ซ่ึงบริเวณดงักล่าวเป็นน ้ าแข็งแหง้ (Carbon dioxide) จะ

เกิดข้ึนแสดงฤดูหนาวบนดาวองัคารและหายไปอย่างรวดเร็ว 

http://sunflowercosmos.org/solar_system/solar_system_main/solar_system_mars_1.html


 การส ารวจ Giovanni Cassini ค.ศ.1675 พบคราส 

(เงา) ดวงจันทรบ์นดาวพฤหสั ภายหลงั Ole Romer  ไดแ้สดง

ใหเ้ห็นว่าเงาไม่ไดอ้ยู่กบัที ่มีการเปลีย่นแปลง  



 Giovanni Cassini ค.ศ.1676 ส ารวจพบ Dark 

gap หรือ ช่องมืดในวงแหวนของดาวเสาร ์เรียกว่า Cassini 

division และเป็นครั้งแรกทีพ่สูิจนว่์า วงแหวนมิไดเ้ป็นวตัถุแข็ง  



    Mikhail Lomonosov 
 

  ค.ศ.1761 ส ารวจพบว่า บน

ดาวศุกรม์ีชั้นบรรยากาศ มีพลงังาน

แต่ดั้งเดิมเหมือนโลก ดว้ยเห็นรศัมี

ของแสง (Halo of light) และ

เป็นการสงัเกตดาวศุกรโ์คจรผ่าน

ดา้นหนา้ของดวงอาทิตย ์เป็นครั้ง

แรก ในรอบ 122 ปี  

http://sunflowercosmos.org/solar_system/solar_system_main/solar_system_venus.html
http://sunflowercosmos.org/cosmology/cosmology_main/thesun_1.html


 ภาพวาดบนัทึก ดาวศุกร ์

โคจรผ่านหนา้ดวงอาทิตย ์โดย 

Mikhail Lomonosov ปี 

ค.ศ.1761  

 ภาพถ่ายดาวศุกร ์โคจร

ผ่านดวงอาทิตย ์ปี ค.ศ.2004 

(ดา้นบนเครือ่งบนิจริง) 



 William  Herschel 
 
 ค.ศ.1781 ผูส้ ารวจพบ ดาว

ยูเรนสั นบัเป็นครั้งแรกยคุโบราณที่

ส ารวจพบดาวเคราะหใ์นประเภททีไ่ม่

เคยมีขอ้มูลเดิมอยู่เลย และไม่สามารถ

เห็นไดด้ว้ยตาเปล่าเนือ่งจากอยู่ไกล

ออกไปมาก  

http://sunflowercosmos.org/solar_system/solar_system_main/solar_system_uranus.html
http://sunflowercosmos.org/solar_system/solar_system_main/solar_system_uranus.html




 William  Parsons  
 

 ค.ศ.1845 เป็นผูต้รวจพบว่า มี 

เนบวิล่า (Nebula) ในกงัหนัของกาแล็ค

ซ่ี M 51 นบัเป็นครั้งแรกทีม่ีการศึกษา

โครงสรา้งของกาแล็คซ่ี และยงัเป็นผู ้

ปรบัปรุงแกไ้ข วตัถุดา้นลึกของทอ้งฟ้า 

(Deep sky objects) ท าใหน้กัดารา

ศาสตรเ์ขา้ใจเรือ่งรูปทรงสนัฐานกงัหนั กา

แล็คซ่ี จากค าว่า Island univeres 

(เกาะในจกัรวาล) 

http://sunflowercosmos.org/glossary/glossary_home/nebula.html
http://sunflowercosmos.org/astronomy/astronomy_main/deepsky _1.html
http://sunflowercosmos.org/astronomy/astronomy_main/deepsky _1.html
http://sunflowercosmos.org/glossary/glossary_home/galaxy.html
http://sunflowercosmos.org/glossary/glossary_home/galaxy.html
http://sunflowercosmos.org/glossary/glossary_home/galaxy.html




 ค.ศ.1846 เป็นการร่วมกนัของ 4 นกัดาราศาสตร ์

จากซา้ย George Airy - Urbain Le Verrier 

Heinrich d´Arrest - ohann Galle ท าการส ารวจ

ตรวจสอบ ดาวเนปจูน 

http://sunflowercosmos.org/solar_system/solar_system_main/solar_system_neptune.html




          William  Lassell 
 
  ค.ศ.1846 เป็นผูส้ ารวจ

พบ ดวงจันทร ์Triton ของดาว

เนปจูน ซ่ึงมีขนาดใหญ่ทีสุ่ดของ

ดาวเนปจูน 



Solar flare  แสงทีเ่กิด

บนดวงอาทิตยแ์ละท าใหเ้กิด

แสงเหนือแสงใตบ้นโลก 

ดวงจนัทร ์Phobos (บน) 

ดวงจันทร ์Diemos (ล่าง)  



 Norman Lockyer  
 
ค.ศ.1868 ไดใ้ชก้ลอ้ง Spectroscope 
(กลอ้งวิเคราะหค่์าสี) ส ารวจดวงอาทิตย ์ท าให้

ทราบว่ามีองคป์ระกอบของธาตุ Helium 
และ Hydrogen และเป็นธาตุที่มีมากมาย
ทัว่ไปในจกัรวาล 

http://sunflowercosmos.org/cosmology/cosmology_main/scale_universe _1.html


 Arthur Eddington 
  
 ค.ศ.1919 เช่ือกฎเกณฑข์อง 

Einstein's ในทฤษฎี General theory 
of relativity จึงพสูิจนด์ว้ยการส ารวจ สุริย
คราส เพือ่น ามาเปรียบเทียบต าแหน่งดาว พบว่า

แสงเดินทางไม่เป็นเสน้ตรง ซ่ึงเป็นจริงตามท่ี 

Einstein's ท านายไว ้ 



Edwin Hubble 
ค.ศ.1923 

An
dro
me
da 
Gal
axy  
 

M 66 



 ส ารวจพบดาวพูโต โดยขอ้มูล

ในขณะนั้นเชื่อว่าดาวพูโตมีขนาดใหญ่

แต่ดว้ยระยะทางจึงมองเห็นเล็ก และ

ถูกรบกวนการเคลือ่นไหวจากดาว

เนปจูน ภายหลงั ค.ศ.2006 ดาวพูโต

ถูกจดัไวใ้นประเภท ดาวเคราะหแ์คระ 

(Dwarf planet) 

Clyde Tombaugh 
ค.ศ.1930 

http://sunflowercosmos.org/solar_system/solar_system_main/solar_system_neptune.html
http://sunflowercosmos.org/solar_system/solar_system_main/solar_system_neptune.html


 Gerard  Kuiper  
 
 ค.ศ.1944 ส ารวจดวงจันทร ์

Titan ของดาวเสาร ์คน้หาหลกัฐาน

บรรยากาศ ทีม่ีความหนาแน่นกว่า

โลก และสืบคน้บรรยากาศรอบๆดวง

จนัทร ์ในระบบสุริยะพบว่า ดวงจนัทร ์

Titan มีสภาพอากาศเป็นหมอกแดด 

(Hazy air blocks) เหนือพื้ นผิว

จนเห็นเป็นคลืน่ มีฝน Methane 

ตกบนพื้ นผิว จนเกิดเป็นทะเลสาบ  

http://sunflowercosmos.org/solar_system/solar_system_main/solar_system_saturn_1.html




ก าเนิดเอกภพ 



 เซอรไ์อแซก นิวตนั ประดิษฐ์

กลอ้งโทรทรรศนข้ึ์นเป็นครั้งแรก ตั้ง

กฎของการเคลือ่นทีข่องวตัถุและกฎ

แห่งความโนม้ถ่วง 

 

เซอรไ์อแซก นิวตนั 



 ผูไ้ดร้บัสมญานามว่าเป็นไอนส์ไตนย์ุคปัจจุบนั 

 สตีเฟน ฮอวก์ิ้ ง นกัวิทยาศาสตรฟิ์สิกส์

ผูเ้กิดในปีที่กาลิเลโอถงึแก่อนิจกรรมครบ 300 

ปี ไดด้ ารงต าแหน่ง ลูคาเชียน โปรเฟซเซอร ์

ดา้นคณิตศาสตร ์(Lucasian Professor of 

Mathmatics)ที่ มหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ อนัเป็น

ต าแหน่งเก่าของ ไอแซค นิวตนั สตีเฟน ฮอว์

กิ้ ง ไดร้บัยกย่องว่าเป็นศาสตราจารยส์าขา

ฟิสิกสท์ฤษฎีที่ปราดเปรื่องที่สุดนบัตั้งแต่ยุค

ไอสไตน ์



(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

 ภาพจักรวาลภาพน้ี ถอืเป็นภาพของจักรวาลที่ลึกที่สดุที่เคยมีมา นักวิทยาศาสตร์จัดท าภาพ

น้ีขึ้นมาโดยการรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกบัการค้นคว้าอวกาศของ NASA ในช่วง 10 ปี แสดงให้เหน็ถงึ

ดาราจักรกว่า 5,500 แห่ง ทั้งใกล้และไกลจากโลก 

http://www.nextsteptv.com/


ก าเนิดจักรวาล 
ทฤษฎีของคานทแ์ละลาพาส 

 

 ดวงอาทิตย ์ดาวเคราะห ์

ดวงจนัทร ์และอ่ืน ๆ ในระบบสุริยะ 

เกิดจากกลุ่มแกส๊ท่ีรอ้นจดัและหมุน

อยู่แรงเหวี่ยงจากการหมุนท าใหเ้กิด

เป็นลกัษณะวงแหวนกระจายออกจาก

ศูนยก์ลาง ต่อมาบริเวณศูนยก์ลางวง

แหวนก็กลายเป็นดวงอาทิตย ์กลุ่ม

แกส๊ในแต่ละวงแหวนรวมตวัและหด

ตวักลายเป็นดาวเคราะหแ์ละอ่ืน ๆ  

 















 ฮบัเบิล ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่ายงัมีกาแล็กซีอ่ืนๆ อีกที่ปรากฏอยู่ใกลก้บั

กาแล็กซีทางชา้งเผือกของเรา โดยกาแล็กซีต่างๆ เคลือ่นที่ห่างออกไปจาก

โลกของเราดว้ยความเร็วที่สมัพนัธก์บัระยะทาง ซ่ึงความหมายอีกนยัหนึง่ก็คือ 

เอกภพหรือจกัรวาลมีการขยายตวัออกไป 

 นอกจากนี้  ฮบัเบิล ยงัคน้พบว่า 

แสงท่ีเดินทางมาจากกาแล็กซีอ่ืนนั้น จะมี

องศาของการเลือ่นไปทางแดง (ความยาว

คลืน่ของเสน้สเปกตรมัของคลืน่

แม่เหล็กไฟฟ้าที่เพิม่ข้ึนไปจากเดิม) 

เพิม่ข้ึนเป็นสดัส่วนกบัระยะระหว่าง

กาแล็กซีและทางชา้งเผือก ซ่ึงต่อมาไดถู้ก

เรียกว่า "กฎของฮบัเบิล (Hubble’s 

law)” 



กฎของฮบัเบลิ 

 กฎของฮบัเบิล : ความเร็วของกาแล็กซีที่เคลือ่นถอยห่างไปจากเรา

(ค านวณจากการเลือ่นไปทางแดง) มีค่าเท่ากบัระยะทางระหว่างเราและ

กาแล็กซี คูณกบัค่าคงที่ที่ถูกเรียกว่า "ค่าคงที่ของฮบัเบิล" โดยที่ระยะทางมี

หน่วยเป็นลา้นพารเ์ซก (พารเ์ซก : เป็นหน่วยวดัระยะทาง มีค่าเท่ากบั

ระยะทางจากโลกถงึวตัถุที่มีแพรลัแลกซร์ายปีเท่ากบั 1 พิลิปดา เทียบเท่า 

3.0857 x 1012 กิโลเมตร  
หรือ 3.2616 ปีแสง หรือ  

206,265 หน่วยดาราศาสตร)์ 



ฮบัเบิลกบักลอ้งโทรทรรศน ์
 กลอ้งโทรทรรศนข์นาด 100 นิ้ ว ณ หอ

ดูดาวเมาท ์วิลสนัซ่ึงฮบัเบิลใชว้ดัการเลือ่นไปทาง

แดงและอตัราการขยายตวัของเอกภพ 











 ควารก์อนุภาคแรกในจกัรวาลเกิดหลงัจากจกัรวาลถอืก าเนิดประมาณ 

10 ^-12 (สิบยกก าลงัลบสิบสอง) วินาที ในยุคเดียวกบัแรงอย่างอ่อน 

(Weak force) แตกตวัออกจากแรงแม่เหล็กไฟฟ้า  

 

 นกัดาราศาสตรเ์ช่ือว่าเอกภพเกิดจากการระเบิดใหญ่ ( Big bang ) 

เมือ่ประมาณ 12,000-15,000 ลา้นปีมาแลว้ เอกภพที่เกิดใหม่นี้ ยงัมีขนาด

เล็กมากและเติมไปดว้ยรงัสี หรือโฟตอน ( Photon ) พลงังานสูง ในช่วงเวลา

อนัสั้น รงัสหีรือโฟตอนพลงังานสูงจะแปรสภาพเป็นเนื้ อสารที่อยู่ในรูปของ

อนุภาคพื้ นฐานที่เรียกว่า ควารก์ ( Quark ) , อิเล็กตรอน ( Electron ),     

นิวทริโน ( Neutrino ) โดยยงัมีโฟตอนหลงเหลืออยู่เป็นจ านวนมาก นอกจาก

วตัถุดงักล่าวแลว้ ยงัมีปฏิอนุภาค 



 เมอรเ์รย ์เกลล-์แมนน ์นกัฟิสิกสผู์ ้

น าเสนอแบบจ าลองควารก์ในปี 1960 น าช่ือนี้

มาจากเสียงรอ้งของเป็ด แต่เนือ่งจากสะกดไม่

ถูก จนกระทัง่ปี 1963 เขาเห็นค านี้ ในหนงัสือ

เร่ือง Finnegans Wake ของ เจมส ์จอยซ ์

นกัเขียนชาวไอซแ์ลนด ์ซ่ึงเขียนว่า Three 

quarks for Muster Mark! / Sure he has not 

got much of a bark / And sure any he has it's 

all beside the mark ซ่ึงเป็นการเล่นเสียงของค า

ว่า quark, bark และ mark จนท าใหภ้ายหลงั

หนงัสือเล่มนี้ โด่งดงัข้ึนมา เนือ่งดว้ยความหมาย

และความสบัสนของการเล่นค า 





 สมมติฐานของ นีล โบร ์(1913)  สามารถอธิบายปัญหาปรากฏการณ์

ของอะตอมไฮโดรเจนได ้คือ 

 

 1. เหตุผลที่อิเล็กตรอนโคจรรอบนิวเคลียสของไฮโดรเจนไดโ้ดยไม่แผ่

คลืน่แม่เหล็กไฟฟ้า เพราะอิเล็กตรอนโคจรในระดบัพลงังานของอะตอมบางวง 

ซ่ึงวงในสุดจะเสถยีร 

 

 2. สเปกตรมัของไฮโดรเจน 

เกิดจากการเปลีย่นระดบัพลงังานของ 

อิเล็กตรอน จากสถานะกระตุน้มายงั 

สถานะต า่กว่า หรือสถานะพื้ น จะแผ่ 

คลืน่แม่เหล็กไฟฟ้าออกมา อาจเห็นเป็น 

เสน้สว่างที่ไม่ต่อเนือ่ง และอาจมี 

ความถีอ่ื่นๆ อีกที่ตามองไม่เห็น 



 อะตอมของไฮโดรเจนท่ีถูก

กระตุน้คลายตวัจากระดบัพลงังานระดบั 

2 ลงสู่ระดบั 1 พรอ้มคายโฟตอน ท าให้

เกิดสเปกตรมัเสน้เปล่งแสง 



 ในท านองกลบักนั  อะตอมของไฮโดรเจนที่สถานะพื้ นถูกกระตุน้

โดยโฟตอนซ่ึงมีพลงังานระดบั "พอดี”ที่จะยกระดบัพลงังานของอะตอมข้ึน

เป็นระดบั 2 และดูดกลืนโฟตอนไปพรอ้มกนั เกิดเป็นสเปกตรมัเสน้

ดูดกลืน  





ทฤษฎีของเจมยนีส ์
 มีดาวฤกษข์นาดใหญ่ที่ผ่านเขา้ใกลด้วงอาทิตย ์แรงดึงดูด

ระหว่างดาวฤกษแ์ละดวงอาทิตย ์ท าใหม้วลบางส่วนของดาวฤกษแ์ละ

ดวงอาทิตยห์ลุดออกมาเป็นดาวเคราะห ์รวมทั้งโลกและสิง่ต่าง ๆ ใน

ระบบสุริยะ 

 

ทฤษฎีของเฟรด ฮอยแ์ละฮานส ์อลัเฟน 
 เสนอทฤษฎีการเกิดโลกและระบบสุริยะโดยอาศยัแนวทาง

ทฤษฎีของลาพาส คือ ดวงอาทิตยเ์กิดข้ึนจากการรวมตวัของกลุ่ม

แกส๊และฝุ่นละอองเร่ิมมีแสงสว่าง กลุ่มแกส๊และฝุ่นละอองที่อยู่รอบ

จะถูกดึงดูดใหจ้บัตวัแน่นรวมเป็นกอ้น มีขนาดใหญ่โตเป็นดาว

เคราะหโ์คจรรอบดวงอาทิตย ์



แนวคิดเบื้ องตน้ของบิกแบง 



บทท่ี 6  ดาวฤกษ์ 
1.วิวฒันาการของดาวฤกษ์ 
2.ก าเนิดและวิวฒันาการของดวงอาทิตย ์
3.ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์ 
4.สีและอณุหภมิูผิวของดาวฤกษ์ 
5.ระยะห่างของดาวฤกษ์ 
6.เนบิวล่า แหล่งก าเนิดดาวฤกษ์ 
7.ระบบดาวฤกษ์ 
8.มวลของดาวฤกษ์ 



 ดาวฤกษ ์คือ กอ้นแกส๊ขนาดใหญ่ มีองคป์ระกอบส่วนใหญ่

ประมาณ 99 % เป็นธาตุไฮโดรเจน รองลงมาคือ ฮีเลียม รวมตวั

กนัอยู่ในสภาวะโนม้ถ่วง 



สมบติัของดาวฤกษ์ มี 2 ประการ 
 
- สามารถสร้างพลงังานได้ด้วยตวัเอง 
- มีวิวฒันาการ 
 เกิดธาตหุนักหลายชนิด เช่น He Li Be ส่วน
ธาตท่ีุมีนิวเคลียสขนาดใหญ่ เช่น Fe Au U เกิดจาก
วิวฒันาการของดาวฤกษ์มวลมากกว่าดวงอาทิตย ์
 



 วิวฒันาการของดาวฤกษ ์

 -เมือ่เนบิวลายบุรวมตวักนัจะก่อใหเ้กิดเป็นดาวฤกษ ์ 

  



เนบวิลาตาแมว (Cat's Eye Nebula)  



 เนบิวลา(NEBULA) หรือกลุ่มหมอกเพลิง คือ กลุ่มกา๊ซและฝุ่น
ทีไ่ม่มีแสงสว่างในตวัเองรวมกนัอยู่หนาแน่นมากเป็นปริมาณมหาศาล อยู่

ระหว่างดาวฤกษใ์นระบบกาแล็กซ่ี ลกัษณะของเนบวิลาจะปรากฏเป็นฝ้ามวัๆ 

บริเวณนี้ จะเป็นแหล่งก าเนิดของดาวฤกษต่์างๆ และเนบิวลาบางส่วนอาจเกิด

จากการระเบดิของดาวฤกษก์ลายเป็นซากกา๊ซและฝุ่น 

เนบิวลามี 2 ลกัษณะ คือ เนบวิลาสว่าง และ เนบวิลามืด 

 











 หลมุด า (black hole) เปรียบไดเ้หมือนบ่อของแรงดึงดูดที่

แมแ้ต่แสงก็ไม่สามารถหนรีอดไปได ้และของทุกๆสิง่สามารถกลายเป็น

หลุมด าได ้ 

 หลุมด าเป็นซากทีส่ิ้ นสลายของดาวฤกษที์ถ่งึอายุขยัแลว้ สสาร

ทีเ่คยประกอบกนัเป็นดาวนั้นไดถู้กอดัตวัดว้ยแรงดึงดูดของตนเองจน

เหลือเป็นเพียงมวลหนาแน่นทีม่ีขนาดเล็กยิง่กว่านิวเคลียสของอะตอม

เดียว ซ่ึงเรียกว่า เอกภาวะ 

 เราไม่สามารถมองเห็นหลุมด าดว้ยกลอ้งโทรทรรศนใ์ดๆ เนือ่งจากหลุม

ด าไม่เปล่งแสงหรือรงัสีใดเลย แต่สามารถตรวจพบไดด้ว้ยกลอ้งโทรทรรศนวิ์ทยุ 

และคลืน่โนม้ถว่งของหลุมด าและจนถงึปัจจุบนัไดค้น้พบหลุมด าในจกัรวาลแลว้

อย่างนอ้ย 6 แห่ง 



หลมุด ามวลยวดยิง่ Supermassive Blackhole 

 ซ่ึงสนันิษฐานกนัว่าเกิดจากการชนกนัของกาแล็กซ่ี จนเกิดซูเปอรโ์นวา 

หลงัจากการระเบิดจึงกลายกาแล็กซ่ีขนาดใหญ่มีมวลมาก และตรงใจกลางเกิดหลุม

ด าดงักล่าวข้ึน 



Black hole Center of Milky Way  ค.ศ. 2000 

 นกัดาราศาสตร ์ยืนยนัว่า 

หลุมด า (Black hole) ขนาด

ยกัษ ์มีอยู่ใจกลางกาแล็คซ่ีทาง

ชา้งเผือกจริง โดยปริมาตรราว 4 

ลา้นเท่าของดวงอาทิตย ์มีการ

เปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว

ตลอดเวลา  

http://sunflowercosmos.org/cosmology/cosmology_main/black_hole_1.html
http://sunflowercosmos.org/cosmology/cosmology_main/thesun_1.html


 หลุมด าถอืเป็นวตัถุที่มีความหนาแน่นมากที่สุดในจกัรวาลตวัอย่างเช่นหลุม

ด าในดาราจกัร M87 มีมวลมากถงึ 6 ลา้น 6 แสน solar mass (1 solar mass = 

มวลโลก 332,946 เท่า) ดงันั้นถา้มีหลุมด ามาอยู่ตรงใจกลางระบบสุริยะของเรา 

จะเกิดขอบฟ้าเหตุการณ ์(ที่รวมรงัสีของแสงที่ไม่สามารถหนีมาจากหลุมด าได)้ 

กวา้งกว่าวงโคจรของดาวพลูโตถงึ 3 เท่า 



ก าเนิดและวิวฒันาการของดวงอาทิตย ์

การยบุตวัของ 
เนบิวลา ความดนัเนบิวลา

เพ่ิมขึน้ 
อณุหภมิูภายใน
เนบิวลาสงูขึน้ 

เป็นดวงอาทิตย์
ก่อนเกิด 

ดวงอาทิตยก่์อน
เกิดยบุตวัลง 

อณุหภมิูสงูขึน้
เกิดปฏิกิริยาเทอร์
โมนิวเคลียร ์

ดวงอาทิตยเ์กิด
ใหม ่



ปฏิกิริยาเทอรโ์มนวิเคลียร ์

 เป็นปฏิกิริยาเกิดข้ึนทีแ่ก่นกลางของดวงอาทิตย ์เกิด

จากโปรตอนหรือนิวเคลียสของธาตุไฮโดรเจน 4 นิวเคลียส 

หลอมไปเป็นนิวเคลียสของธาตุฮีเลียม 1 นวิเคลียส 



 วิวฒันาการของดวงอาทิตย ์ตั้งแต่เริม่ตน้เป็นดาวฤกษ์

ก่อนเกิดจนถงึจุดสุดทา้ยซ่ึงเป็นดาวแคระขาว 









ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ ์

 นกัดาราศาสตรไ์ดก้ าหนดค่าเปรียบเทียบความสว่างของดาวฤกษ ์

เรียกว่า อนัดบัความสว่าง หรือ แมกนจูิด หรือโชติมาตร ตามลกัษณะการ

มองเห็นของมนุษย ์

หลกัการ คือ 

     -ดาวทีริ่บหร่ีทีสุ่ดทีต่าเปล่ามองเห็นได ้มีค่าโชติมาตรเป็น 6  

     -ดาวทีส่ว่างทีสุ่ดทีต่าเปล่าสามารถมองเห็นไดม้ีค่าโชติมาตรเป็น 1 

     -ดาวทีม่ีค่าโชติมาตรต่างกนั 1 จะมีความสว่างต่างกนัถงึ 2.512 เท่า 

     -ดาวทีม่ีค่าโชติมาตรนอ้ยจะมีความสว่างมากกว่าดาวทีม่ีค่าโชติมาตร

มาก (ตาราง 6.2 โชติมาตรของดาวบนทอ้งฟ้า หนา้ 122) 



 สี อุณหภูมิผิวของดาวฤกษ ์

  สีของดาวฤกษ ์สมัพนัธก์บัอุณหภูมิผิว ดาวฤกษที์่

มีอุณหภูมิสูง จะมีสีน ้ าเงิน หรือน ้าเงินแกมขาว อุณหภูมิ

ต า่ลงมาเป็นสีขาว ขาวแกมเหลือง อุณหภูมิปานกลาง

เป็นสีเหลือง และดาวฤกษอ์ุณหภูมิผิวค่อนขา้งต า่มีสีสม้

และแดง 





 สี และความสมัพนัธก์บัช่วงอายุขยัของดาวฤกษ ์

 -ดาวฤกษที์ม่ีอายุนอ้ยจะมีสีน ้ าเงิน มีอุณหภูมิผิวสูง 

 -ดาวฤกษที์ม่ีอายุมากจะมีสีแดง และมีอุณหภูมิผิวต า่ 



เนบวิลา แหล่งก าเนิดดาวฤกษ ์



เนบิวลาโลมา Dolphin Nebula 

 

 SH2-188 ตั้งอยู่ในบริเวณ

กลุ่มดาวแคสสิโอเปีย อยู่ห่างจากโลก 

850 ปีแสงจากโลก ในอดีต

นกัวิทยาศาสตรคิ์ดว่าเนบวิลาโลมา

เป็นเพียงส่วนมีเ่หลือของการ 

supernova ที่ปรากฏในปี 1965 แต่

ไดร้บัการยืนยนัว่าเป็นเนบิวลาดาว

เคราะหที์่มีรูปร่างคลา้ยพระจัทรเ์ส้ียว

ในเวลาต่อมา วิเคราะหก์นัว่ารูปร่างอนั

แปลกประหลาดของเนบวิลานี้ มาจาก

การเคลือ่นที่ของเนบิวลาท่ีเร็วกว่าปกติ 

ที่ 125 กิโลเมตรต่อวินาที 



(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

 ในอวกาศประกอบดว้ย

กลุ่มแกส๊และฝุ่นอวกาศเป็นจ านวน

มาก ซ่ึงกลุ่มแกส๊และฝุ่นเหล่านี้ จะ

มีความหนาแน่นมากที่สุดใน

บริเวณแขนของกาแลกซ่ีทาง

ชา้งเผือก รวมถงึแขนของกาแลกซ่ี

อ่ืนๆดว้ย แกส๊และฝุ่นอวกาศไม่ได้

กระจายตวัอย่างสม า่เสมอแต่จะ

รวมตวัเป็นกลุ่มกอ้นที่มีรูปร่างไม่

แน่นอน กลุ่มกอ้นของแกส๊ท่ี

มองเห็นไดเ้ราเรียกว่า “เนบวิลา” 

(nebula) ภาษาละตินแปลว่า เมฆ  

ฝุ่นในระบบอวกาศ (Interstellar Dust) 

http://www.nextsteptv.com/


(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

เนบวิลาหวัแม่มด  ห่างไกลจากโลกถงึ 900 ปีแสง  

http://www.nextsteptv.com/


(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

เนบิวลานายพราน  

(Messier 42) 

 ประกอบไปดว้ยกลุ่มกา๊ซขนาดใหญ่และดวงดาวจ านวนมาก 

สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า อยู่ห่างจากโลก 1,350 ปีแสง 

http://www.nextsteptv.com/




เนบวิล่าหวัมา้ 



(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

 เนบวิลา NGC2020 (สีน ้ า

เงิน) และ NGC2014 (สีแดง) 

ตรวจพบโดยกลอ้งโทรทศัน ์VLT ทั้ง

สองอยู่ในกลุ่มดาวปลากระโทงแทง 

ห่างจากทางชา้งเผือก 163,000 ปี

แสง สีที่แตกต่างเกิดจาก

องคป์ระกอบทางเคมีของอนุภาคใน

ฝุ่นเมฆและอุณหภูมิของดาวรอบๆ 

NGC2020 เป็นสีน ้ าเงินเพราะการ

แผ่รงัสีของดาวอยู่ตรงกลางท าให้

ออกซิเจนแตกตวัเป็นไอออน

เปล่งแสงสีน ้ าเงิน ส่วน NGC 2014 

ดาวบริเวณใกลเ้คียงแผ่รงัสีท าให้

ไฮโดรเจนแตกตวัเป็นไอออนสีแดง 

http://www.nextsteptv.com/


เนบิวลาผีเส้ือ 

 

 NGC 6302 

หรือ M 2-9 เป็น

เนบวิลาดาวเคราะห ์

ซ่ึงอยู่ห่างจากโลกเป็น

ระยะทางประมาณ 

2,100 ปีแสง 



 เนบิวลานาฬิกาทราย อยู่
ห่างจากโลกประมาณ 8,000 ปีแสง  



เนบิวลาหวัมงักร 

 

NGC 2035 เป็นเนบิวลา

เปล่งแสง 



 เนบวิลาดอก

กุหลาบ เป็นเนบิวลา

เปล่งแสง (Emission 

Nebula) ทีอ่ยู่ห่างจาก

โลกเราออกไปถงึ 

2,600 ปีแสง จากการ

ค านวณของนกัดารา

ศาสตรพ์บว่าอาจจะมี

ดาวฤกษที์ม่ีมวลเท่า

ดวงอาทิตยป์ระมาณ 

11,000 ดวง 



ระบบดาวฤกษ(์stellar system) 

 -ดวงอาทิตยเ์ป็นดาวฤกษเ์ดีย่วทีม่ีบริวารซ่ึงไม่ใช่ดาว

ฤกษ ์ดาวซีรีอสัเป็นดาวคู่ คือ เป็นระบบดาวฤกษ ์2 ดวง 

เคลือ่นรอบซ่ึงกนัและกนัดว้ยแรงโนม้ถ่วง  

 -ระบบดาวฤกษที์ป่ระกอบดว้ยดาวฤกษจ์ านวนมาก คือ 

กระจุกดาว เช่น ดาวลูกไก่ ซ่ึงเป็นระบบดาวฤกษที์ม่ีดาวฤกษ์

มากกว่ารอ้ยดวง 

 -สาเหตุทีเ่กิดดาวฤกษเ์ป็นระบบต่างๆ กนั เพราะ

เนบวิลาตน้ก าเนิดมีปริมาณและขนาดต่างกนั 



ตอบค าถาม 

1. ดาวฤกษแ์ต่ละดวงมีความเหมือนและความแตกต่างกนัใน

เรือ่งใดบา้ง 

2. เนบิวลาคืออะไร  และเกีย่วขอ้งกบัดาวฤกษอ์ย่างไร 

3. ธาตุต่างๆ ในโลกและในตวัเรา เกิดจากทีใ่ด 

4. ดาวฤกษที์อ่ยู่ในกลุ่มดาวฤกษเ์ดียวกนั อยู่ห่างจากโลกเท่ากนั

หรือไม่ 

5. ความส่องสว่างปรากฏของดาวฤกษข้ึ์นอยู่กบัปัจจยัใดบา้ง 

6. มวลของดาวฤกษส์มัพนัธก์บัความส่องสว่างอย่างไร 

7. ดาวฤกษท์ุกดวงมีวิวฒันาการเหมือนกนัหรือไม่อย่างไร 

8. หลุมด าคืออะไรต่างจากดาวนวิตรอนอย่างไร 



บทที่ 7ระบบสุริยะ 

 ในระบบสุริยะ ประกอบดว้ยวตัถุต่างชนดิกนัเป็นจ านวนมาก 

เช่น โลก ดาวเคราะห ์ดวงจนัทร ์ทางวิทยาศาสตร ์ก าหนดรูปแบบของ

วตัถุ ระบบสุริยะไวเ้ป็นหลกัเกณฑไ์วเ้บื้ องตน้ดงันี้  

 เช่น ดวงอาทิตย ์ดาวเคราะห ์ดวงจนัทร ์(ทีม่ีขนาดใหญ่) ตอ้ง

มีวงโคจร (Orbit) การหมุนรอบตวัเอง (Rotate) อย่างเป็นแบบ

แผน เช่น มีวงโคจร คลา้ยวงกลม (Circular) อยู่ในเสน้ระนาบ

เดียวกนั ตอ้งโคจรรอบดวงอาทิตย ์ในทิศทางเช่น เดียวกนั เป็นตน้ 

Patterns of Motion Among Large Bodies 
ก าหนดรูปแบบโดยการเคลือ่นทีว่ตัถุขนาดใหญ่ 





The Existence of Two Types of Planets  
 

ก าหนดประเภทของดาวเคราะห ์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

 อาณาเขตระบบสุริยะ แบ่งออกเป็น 2 ชั้นคือ  

 

1. ดาวเคราะหช์ั้นใน (Inner planets) และ 

2. ดาวเคราะหช์ั้นนอก (Outer planets)  

      แบ่งเป็นประเภทดาวเคราะห ์ดงันี้   



1.Terrestrial planets 
 
 ประเภทมีลกัษณะพิกดัวตัถุขนาดเล็ก แต่มีความ

หนาแน่นสูง (Higher density) เช่นเดียวกบัโลก พื้ นผิวเป็น

หิน มีความชดัเจนของขอบเขตพื้ นผิว เช่น ทะเลกบัแผ่นดิน 

(ภูเขา)โดยองคป์ระกอบภายในส่วนลึกเป็นโลหะ (Metals) 

ไม่ลกัษณะวงแหวน (Ring) มีดวงจนัทรแ์ละต าแหน่งใกลด้วง

อาทิตย ์พื้ นผิวอบอุ่น ดาวเคราะหที์ ่จดัอยู่ในประเภทนี้  คือ ดาว

พุธ ดาวศุกร ์โลก ดาวองัคาร ทั้งหมดรวม 4 ดวง โดยถือว่าเป็น

ดาวเคราะห ์ชั้นใน (Inner planets)  

  

http://sunflowercosmos.org/cosmology/cosmology_main/thesun_1.html
http://sunflowercosmos.org/cosmology/cosmology_main/thesun_1.html
http://sunflowercosmos.org/solar_system/solar_system_main/solar_system_mercury.html
http://sunflowercosmos.org/solar_system/solar_system_main/solar_system_mercury.html
http://sunflowercosmos.org/solar_system/solar_system_main/solar_system_venus.html
http://sunflowercosmos.org/solar_system/solar_system_main/solar_system_mars_1.html


Terrestrial planets 
ภายในส่วนลึกเป็นโลหะ 

Terrestrial planets มี

พื้ นผิวทีช่ดัเจน  



2. Jovian  planets  
 
 ประเภทมีลกัษณะ พกิดัวตัถุขนาดใหญ่ แต่ความหนาแน่นต า่ 

(Lower ensity) เช่นเดียวกบัดาวพฤหสั และตอ้งมีวงแหวน 

(Ring) มีดวงจนัทรจ์ านวนมากปกติองคป์ระกอบส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ 

ไฮโดรเจน ฮีเลียม Hydrogen compounds (ส่วนประกอบ 

Hydrogen ทีเ่ป็นน ้ า แอมโมเนยีและกา๊ซมีเทน) มีกลุ่มกา๊ซปก

คลมุมาก (Gas giants) มองไม่เห็นพื้ นผิวของดาวเคราะห ์(จึง

แยกไม่ออกหรือไม่มีพื้ นผิวทีเ่หยียบลงไปได)้ 
 



 มีความกดอากาศสูง พบการเปลีย่นแปลงรูปแบบพื้ นผิว

ตลอดเวลา บางครั้งอาจนิง่อยู่เป็นเวลานานนบัหลายปี แต่เมือ่

ความกดดนัถงึจุด รูปแบบจะเปลีย่นแปลงเป็นลูกโซ่ตามแต่

กรณีของกา๊ซบนพื้ นผิวดาวเคราะหน์ั้น  

 

 ต าแหน่งอยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย ์ท าใหห้นาวเย็น 

ทั้งหมด 4 ดวง ทีจ่ดัอยู่ในประเภทนี้  คือ ดาวพฤหสั ดาวเสาร ์

ดาวเนปจูน และ ดาวยูเรนสั โดย ถอืว่าเป็นดาวเคราะหช์ั้นนอก 

(Outer planets) 

http://sunflowercosmos.org/solar_system/solar_system_main/solar_system_jupiter_1.html
http://sunflowercosmos.org/solar_system/solar_system_main/solar_system_saturn_1.html
http://sunflowercosmos.org/solar_system/solar_system_main/solar_system_neptune.html
http://sunflowercosmos.org/solar_system/solar_system_main/solar_system_uranus.html


Jovian planets  

มีกลุ่มกา๊ซปกคลุมมองไม่

เหน็พ้ืนผวิ และมีวงแหวน  

Jovian planets 
ภายในส่วนลึกเป็นหิน 



Asteroids and Comets  
       กลุ่มดาวเคราะหน์อ้ยและดาวหาง  

 

กลุ่มวตัถุขนาดเล็กมีมากมายนบัไม่ถว้น  

     แบ่งออกเป็น  2 ประเภทคือ 

1. Asteroids ดาวเคราะหน์อ้ย 

2. Comets  ดาวหาง  



Asteroids  ดาวเคราะหน์อ้ย  

 

 ลักษณะเป็นก้อนหินขนาดเลก็ โคจรรอบดวงอาทติย์ เหมือน

เช่น ดาวเคราะห์ต่างๆ เพียงแต่มีขนาดเลก็กว่า (ใหญ่ที่สดุ ประมาณ 

1,000 กม.) ต าแน่งที่พบมากบริเวณ Asteroid belt (ระหว่าง

วงโคจรดาวองัคารกบัดาวพฤหสั)  

 

 ดาวเคราะหน์อ้ย เหล่านี้  ไม่ไสแ้กนเช่นดาวเคราะห ์

เนือ่งจากเป็นวตัถุทีแ่ตกแยกออกมาจากการชนปะทะกนัของดาว

เคราะห ์ดงันั้นจึงโคจรไปตามแรงดึงดูดของดวงอาทิตย ์และแรง

หนุนส่งจากดาวเคราะหข์นาดใหญ่ เช่น ดาวพฤหสั เป็นตน้ เป็นการ

โคจรทีไ่รเ้สถยีรภาพ อาจเกิดชนปะทะกนัตลอดเวลา 



Comets  ดาวหาง  

 

 วัตถุขนาดเลก็โคจรรอบดวงอาทติย์ ดาวหาง มีองค์ประกอบ

หลักเป็นก้อนน า้แขง็ปนกบัก้อนหิน (ส่วนประกอบที่เป็นน า้แขง็คือ 

แอมโมเนียและกา๊ซมีเทน) โดยแบ่ง เป็น 2 กลุ่ม ตามแหล่งก าเนิด 

Kuiper belt  
 อยู่บริเวณแนววงโคจร ดาวเนปจูน แล้วโคจรเข้าใกล้ดวงอาทติย์  

 

Oort cloud  
 อยู่บริเวณ ขอบสุริยะ ซ่ึงไกลมากแลว้โคจรเขา้ใกลด้วง

อาทิตย ์ดว้ยระยะทางไกล ท าใหด้าวหางโคจร มาบรรจบแต่ละรอบ

ใชเ้วลานบัสิบปีถงึนบัรอ้ยปี 

http://sunflowercosmos.org/solar_system/solar_system_main/solar_system_comet.html
http://sunflowercosmos.org/solar_system/solar_system_main/ice_worlds_1.html




 ดาวหาง Siding 

Spring เป็นดาวหางที่ถูก

บรรดานกัดาราศาสตรจ์บั

ตามองมากในช่วงนี้  

เนือ่งจากมนัจะเดินทางเขา้

ใกลด้าวองัคารมากที่สุดที่

ระยะ 140,000 กิโลเมตร 

ดว้ยความเร็ว 203,000 

กิโลเมตรต่อชัว่โมง เมือ่ 19 

ตุลาคม 2014 



 ดาวเคราะห ์ไม่ไดม้ีเพยีงแต่ใน ระบบสุริยะ ในระบบ

สุริยะอ่ืนๆ มีดาวเคราะหเ์ช่นเดียวกนั ดว้ยจ านวนมหาศาลอาจ

นบัไม่หมด  

 

 เครือ่งมือปัจจุบนั ทนัสมยักา้วหนา้กว่าอดีต แต่การ

ส ารวจดาวเคราะหก็์ยงัเป็นเรือ่งยากล าบาก เนือ่งจากดาว

เคราะหไ์ม่มีแสงสว่างในตวัเองและมืดมาก 

 

 การส ารวจระยะไกล ไดพ้บรูปแบบดาวเคราะห ์มีความ

เหมือนกนัและแตกต่างกนัออกไป และความหมายทีใ่ชเ้รียก

เปรียบเทียบดาวเคราะหต่์างๆ  

 





 ค าว่า Sun มาจากภาษาลาติน คือ Sol หมายถงึ ดาวที่

อยู่ตรงกลางระบบของสุริยะเสน้ผ่าศูนยก์ลางใหญ่กว่าโลก 

109 เท่า มีขนาดใหญ่กว่าโลก 1.3 ลา้นเท่าจากตวั โดยแสง

จากดวงอาทิตยใ์ชเ้วลาเดินทางมาถงึโลก ใชเ้วลา 8 นาที  

 

 ค.ศ. 2007 ยานส ารวจ Voyager 1 อยู่ระหว่างการ

ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มอวกาศ ใกลแ้นวขอบส้ินสุดของ 

Heliopause  (บริเวณอวกาศอนักวา้งใหญ่ไพศาลมี

ความสมัพนัธก์บัสนามแม่เหล็ก) และพายุสุริยะ (Solar 

wind) ว่าแทจ้ริงนั้นพลงังานดวงอาทิตยส้ิ์นสุดอยู่บริเวณใด

ของ Kuiper Belt  

 

http://sunflowercosmos.org/glossary/glossary_home/solar_wind.html
http://sunflowercosmos.org/glossary/glossary_home/solar_wind.html


 ในขณะท่ีเรามองเห็น

ดวงอาทิตย ์ภาพที่เราเห็นเป็น

ภาพในอดีตที่เกิดข้ึนเมือ่ 8 นาที

ที่แลว้ แสงมีอตัราเร็วที่ 

299,792,458 เมตร/วินาที 

โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตยโ์ดย

เฉลีย่ 150 ลา้นกิโลเมตร แสงจึง

ใชเ้วลาประมาณ 8 นาทีกว่าๆ

เดินทางถงึโลก 

 ปีแสงใชเ้พือ่วดัระยะทางระหว่างดาราจกัร และไม่ใช่หน่วยวดัเวลา 

หนึง่ปีแสงมีค่าที่แน่นอนโดยใชต้วัเลขปีจูเลียน (365.25 วนั) มาค านวณซ่ึง

เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสหพนัธด์าราศาสตรส์ากล คือ 

9,460,730,472,580.8 กิโลเมตร 



 ภาพดวงอาทิตยม์ีหนา้ตาคลา้ยกบัฟักทองฮาโลวีนนี้

ไดร้บัการบนัทึกเมือ่วนัที ่8 ตุลาคม 2014 ทีผ่านมา  









การขยายตวัของดวงอาทิตย ์ท าใหโ้ลกขยบัออกไปอีก 



สภาพพื้ นผวิบนดวงอาทิตย ์เหมือนบ่อหลอมโลหะในโรงงาน

อุตสาหกรรมแต่จะมีค่าความรอ้นสูงมากกว่า หลายรอ้ยเท่า  



 Solar radiation หรือ การแผ่ของรงัสีดวงอาทิตย ์

เป็นอ านาจกลไกทางเคมีไฟฟ้า (Chemical and 

dynamical) จะกระตุน้ชั้นบรรยากาศ (Atmospheres) ให้

เกิดการผนัแปรในทุกแห่ง ที ่Solar radiation แผ่ไปถงึโดย

สามารถสรา้งเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบของโครงสรา้ง บรรยากาศ

และอุณหภูมิ  

 

 การศึกษา ดวงอาทิตย ์ท าใหท้ราบว่า Solar radiation 

มีกฎเกณฑต่์างๆละเอียดอ่อนมากมายต่อโลก ดว้ยค่าความกวา้ง

ของการแผ่รงัสี (Radiation spans the color 

spectrum) ทีม่ีค่าของรงัสี Energetic x-rays และ รงัสี 

Infrared 



โครงสรา้งภายนอกดวงอาทิตย ์



 ภาษาลาตินแปลว่า มงกุฎ เป็นเขตชั้นนอกสุด 

(Outermost) ของชั้นบรรยากาศดวงอาทิตย ์ซ่ึงอยู่เหนือ 

Chromosphere (กา๊ซสีแดง) จะเห็น Corona เป็น

รศัมีแสงสีขาวเลือนพร่า (White halo) รอบๆดวงอาทิตย ์



 

 คลา้ยเสน้ผมแหลมๆโผล่ข้ึนมา เกิดจากการกระตุน้ของ 

พลงังานไฟฟ้าสามารถคงสถานะไว ้ในรูปแบบทีต่่างกนันานหลาย

นาที โดยสลบัการเกิดไปทัว่ ความสูงอาจถงึ 90,000 กิโลเมตร 

และอาจมีเสน้ผ่าศูนยก์ลางราว 500 กิโลเมตรได ้ 



Prominence  
 

 เปลวไฟขนาดยกัษเ์หมือนโหนกยืน่ออกมา หรือ 

ดูคลา้ยหางมา้ คือ บริเวณทีม่ีความสมัพนัธ ์ระหว่าง

ความเย็นตวัลง และความหนาแน่นของ Plasma ทีซ่่อน

เรน้ อยู่ภายใต ้ Photosphere ดว้ยการไหลเวียนถ่ายเท

พลงังานกนั จากปฏิกิริยาของสนามแม่เหล็ก      มี 2 

ประเภท คือ  



 Quiescent Prominence เกิดบริเวณซีกดา้นเหนือ

และซีกดา้นใต ้มีการเคลือ่นตวันอ้ย สามารถคงสภาพไดเ้ป็น

สปัดาห ์หรือนบัเดือน มีความสูง 100,000-600,000  กิโลเมตร 

ความกวา้งราว 5,000-10,000 กิโลเมตร 



 Active Prominence อายุสั้นกว่าแบบแรกมีการเคลือ่น

ตวั เกิดในบริเวณ Sunspot (จุดบนดวงอาทิตย)์ และบริเวณ 

Flares (เพลิงทีโ่ชติช่วงอย่างแรงชัว่ขณะ) เป็น ลกัษณะการเกิดร่วม

ปะปนกนั บางครั้งมีการเปลีย่นแปลงเป็นระลอกคลืน่และ บางครั้งพ่น

เป็นละออง หรือขมวดตวัก็มีปรากฎใหเ้ห็น 



Chromosphere  

 
 ภาษาลาตินแปลว่า ขอบเขตของสี เป็นแบ่งชั้นบรรยากาศ อยู่

ตรงกลางระหว่าง Corona (อยู่ด้านบนสดุ) และ Photosphere 

(อยู่ดา้นล่างสุด) มีอุณหภูมิระหว่าง 10,000 - 20,000 Kelvin 

สามารถมองเห็นไดง่้ายดว้ยตาเปล่า ขณะทีด่วงอาทิตยข้ึ์นและตก 

บริเวณริมขอบเป็นสีชมพู แดงเรือ่ๆ  



Photosphere  
 
 เป็นส่วนของแสงทีถู่กปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย ์มี

โดยทัว่ไป เช่นเดียวกบัดาวอ่ืนๆทุกดวง เป็นรงัสีชนดิทีท่ าใหเ้รา

มองเห็นสิง่ต่างๆได ้(Visible radiation) 

 
 พลงังานดวงอาทิตย ์หลุดรอดสู่อวกาศจาก 

Photosphere เป็นส่วนมาก โดยเป็นบริเวณทีอ่ยู่ใตช้ั้น

บรรยากาศ Chromosphere โดยมีความหนารอบๆ ดวงอาทติย์

ประมาณ 500 กโิลเมตร มีอณุหภมูิราวๆ 5,780 Kelvin ส่วนที่

ลึกลงไปดา้นในมี อุณหภูมิ 9,000 Kelvin 



 Flares เปลวเพลิงโชติช่วงอย่างรุนแรงชัว่ขณะ โดย

เกิดข้ึนอย่างทนัทีท่นัใด อาจคงสถานะเพยีงไม่กีวิ่นาทีหรือเป็น

ชัว่โมงเป็นวนัได ้ทุกๆวินาที Photosphere เกิดแสงอย่างนอ้ย 

1,000 ครั้ง ดว้ยพลงังานจาก Flare ทีเ่กิดข้ึนทัว่ไป มีอุณหภูมิสูง

มากถงึ 10 ลา้น Kelvin โดยสามารถปล่อยรงัสี X-ray กลุ่ม

ใหญ่ราว 0.1 nm. ออกมาดว้ย 



 Sunspot คือ จุดบนดวงอาทิตย ์เป็นการเกิดความเขม้ขน้ ของ

สนามแม่เหล็กในลกัษณะชัว่คราวสามารถเห็นเป็นจุดแสงสีขาวบริเวณ 

Photosphere มีค่าของสนามแม่เหล็กระหว่าง 2,000-4,000 

Gauss  
 ความเป็นจริงใจกลาง Sunspot เป็นจุดด ามืดและเทา มี
อุณหภูมิราว 4,000 Kelvin เหตุที่มีสีด าเพราะ เกิดการเปลีย่นแปลง
ของวตัถุดิบ และเย็นตวักว่า ในบริเวณอ่ืน ขนาดที่เกิดข้ึนตั้งแต่ 1,000 

กิโลเมตร จนขนาดนบัแสน ตารางกิโลเมตร 

http://sunflowercosmos.org/glossary/glossary_home/sunspot.html


Granule หรือ Granulation  
 

 ลายด่างๆเหมือนเม็ดบนผิวดวงอาทิตย ์หรือ จุดดอก

ดวงเล็กๆบนดวงอาทิตย ์แต่เมือ่มองใกลเ้ห็นเป็นฟองปุดๆ 

เหมือนรวงผึ้ ง (Cellular pattern) ซ่ึงเกิดบริเวณ 

Photosphere เป็นการเดือดของ Hot plasma จากภายใน 

Convection (บริเวณไหลตวัของพลงังานความรอ้น) 

http://sunflowercosmos.org/glossary/glossary_home/granule.html
http://sunflowercosmos.org/glossary/glossary_home/granule.html




โครงสรา้งภายนอกดวงอาทิตย ์ 
 

 ระบบการท างานดวงอาทิตยไ์ม่ไดเ้งียบสนิท ภายในดวงอาทิตย ์ 

(Solar Interior) แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

 

Solar Core คือ ไสแ้กนกลางภายในดวงอาทิตย ์

 ส่วนที่อยู่ใจกลาง มีพื้ นที่ 1.6% เป็นแหล่งที่สรา้งพลงังาน 

Radiation Zone คือ ชั้นแผ่รงัสี  
 ถดัออกมาจากส่วนใจกลาง มีพื้ นที่ 71.3% น าพลงัแผ่กระจายสู่ดา้นบน  

Convection Zone คือ ชั้นพาพลงังานความรอ้น 

 บริเวณเหนือข้ึนมาบนส่วน Radiative Zone มีพื้ นที่ 27.1% เป็น

ชั้นท่ีมีมวลสสารน าพลงังานจากชั้นแผ่รงัสีข้ึนมา 





3 ส่วน อยู่ใตพ้ื้ นผิว ของ Photosphere มีระบบการท างานที่

สมัพนัธก์นัดงันี้   

 

 พลงังานทั้งหมดเกิดจาก Nuclear Reactions 

(ปฏิกิริยาของจุดศูนยก์ลาง) บริเวณ Solar Core ดว้ยหลอม

ละลาย Hydrogen สู่ Helium อุณหภูมิ 15.6 Kelvin 

ความหนาแน่นและกดดนัสูง 148,000 กิโลกรมั/ตารางเมตรซ่ึง

ขยายตวัออกมาโดยรอบจากแกนกลาง เขา้สู่บริเวณ Radiation 

Zone  
 
 



 การขยายตวั ดว้ยแผ่รงัสีออกจากแกนกลางเกิดอย่างต่อเนือ่ง 

กลบัไปกลบัมาเช่นนี้ โดยแต่ละครั้ง ค านวณการแผ่รงัสี จากจุดศูนย์

แกนใน เดินทางผ่าน Radiation Zone ออกสู่ Convection 

Zone ใชเ้วลาเฉลีย่ 170,000 ปี 

 

 Convection Zone เป็นส่วนดา้นบนสุด อุณหภูมิเหลือ 1 

Kelvin เป็นบริเวณทีเ่กิด Hot plasma ออกมาท่วมลน้สู่ดา้นบน

ซ่ึงมีอุณหภูมิ และความหนาแน่นทีต่ า่กว่าเห็นพื้ นผิว เป็นลกัษณะเป็น 

Granule 



พายุสุริยะมีความแรงและเขม้ขน้ เป็นปัญหาต่อความตา้นทาน 

ของสนามแม่เหล็กโลก ทีไ่ม่สามารถปกป้องโลกไดอ้ย่างราบรืน่ 



 ปัจจุบนัการส ารวจไดช้ี้ชดัว่า พายุสุริยะไดห้อบเอาไอออน

กา๊ซจากดวงอาทิตย ์พดัตามแนวเสน้สนามแม่เหล็ก กระจายตวั

เขา้สู่ระบบสุริยะดว้ยความเร็วระหว่าง 300-800 กม.ต่อนาที ไป

ไกลถงึดาวพฤหสับดี และขอบสุริยะ 

 โลกมีระบบสนามแม่เหล็ก (Earth's magnetic 

field) คอยปกป้องตา้นทานเรียกว่าแนว Bow shock จาก

กระแสพายุสุริยะ ท าใหส้ิง่มีชีวิตบนโลกปลอดภยั แต่มีจุดอ่อน

บริเวณช่องว่าง ของขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต ้พายุสุริยะยงั

สามารถเล็ดลอดเขา้มาได ้เห็นเป็นลกัษณะแสงเหนือ แสงใต ้

(Aurora) 





 ภาพของแสงเหนือที่

มีลกัษณะคลา้ยกบัฟีนิกซใ์น

ต านาน รูปนี้ ไดร้บัการบนัทึก

โดย Hallgrimur P Helgason 

ในเขตพื้ นทีเ่มือง 

Hafnarfjörður ตะวนัตก

เฉียงใตข้องประเทศ

ไอซแ์ลนด ์

(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

http://www.nextsteptv.com/


แสงวงกลมปริศนำในไซบีเรีย 



 บำงคนเช่ือเป็นผลมำจำกแสงเหนือ และบำงคนเช่ือว่ำอำจ
เป็นผลมำจำกกำรทดสอบจรวดของกองทพัรสัเซีย 





 ปรำกฏกำรณ์ Red Sprite เหนือรฐัโอคลำโฮมำเมื่อ
วนัท่ี 6 ตลุำคม 2560  



 Red Sprite คือ ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติของ
แสงในชัน้บรรยำกำศท่ีเกิดขึน้ในเวลำเพียงแค่เศษเส้ียว
ของเวลำเท่ำนัน้ โดยเกิดจำกกลุ่มก้อนไอออนขนำดรอ้ย
เมตรเคล่ือนท่ีลงมำจำกระดบัควำมสงูท่ี 80 กิโลเมตร 
ด้วยควำมเรว็ถึง 0.1 เท่ำของควำมเรว็แสงจำกนัน้กมี็อีก
กลุ่มไอออนอีกกลุ่มเคล่ือนกลบัขึน้ไปอย่ำงรวดเรว็ 



ไทยรฐั ออนไลน์ 17 ตลุำคม 2560 โลกออนไลน์วิจำรณ์สนัน่ 
หลงัเพจดงัเผยคลิปวิดีโอ
จบัผิดบัง้ไฟพญำนำค คืนวนั
ออกพรรษำ 5 ต.ค.60 ช้ีให้
สงัเกตแสงไฟว่ิงฉวดัเฉวียน
บนผิวน ้ำ 
 
อ่ำนข่ำวต่อได้ท่ี: 
https://www.thairath.co.th/
content/1101050 





 Aurora เกิดการเปลีย่นแปลงของ อนุภาพอิเล็คตรอนวิง่

กระทบสนามแม่เหล็กโลก เขา้สู่บรรยากาศโลกดว้ยความเร็วสูง 



 หากโลกไม่มี ระบบสนามแม่เหล็ก จะท าใหร้งัสีที่ อนัตรายจาก

พายุสุริยะพดัเขา้สู่ชั้นบรรยากาศของโลกไดง่้าย แลว้ท าลายระบบนิเวศ

ต่างๆ และท าลายผิวหนงัของมนุษยไ์ด ้

 

 ปัจจยัหนึง่ที่เร่ิมมีปัญหา คือ สนามแม่เหล็กโลกไดอ่้อนตวัลง ดว้ย

ผลกระทบจากการใชท้รพัยากรโลกที่ไม่ระมดัระวงั เช่น ควนัพิษจาก

โรงงานอุตสาหกรรมทัว่โลกควนัจากท่อไอเสียรถยนต ์การท าลายป่าไม ้

 

 เช่ือว่าน่าจะมีผลถงึแกนภายในโลก อาจกระทบถงึการ

เปลีย่นแปลงสนามแม่เหล็กโลกได ้อนาคตไม่กีร่อ้ยปี มนุษยอ์าจจะไม่

สามารถออกไปกลางแจง้ไดส้ะดวกเหมือนปัจจุบนั เนือ่งจากรงัสีของดวง

อาทิตย ์เขา้สู่ชั้นบรรยากาศมากข้ึนส่งผลต่อร่างกายของมนุษย ์



ผลแรงดึงดูดของดวงอาทิตยต่์อโลก 

 หากโลกปราศจากแรงโนม้ถว่ง ท่ีสมัพนัธก์บัดวงอาทิตย ์

เราจะไม่สามารถยืนติดพื้ นดินไดเ้ลยไดเ้ลย สภาพการลอยตวัจะ

เกิดข้ึนและควบคุมไม่ไดอ้อกสู่อวกาศพื้ นผิวโลก จะมีความรอ้นข้ึน

จากที่เป็นอยู่ เพิม่ข้ึน 28 เท่า 

 ผลในเรื่อง Effect on the tides (ปฏิกิริยา น ้ าข้ึน-น ้ าลง) 

เช่นดวงจนัทรม์ีต่อโลกแต่นอ้ยกว่า โดยดวงจนัทร ์มีผล 70% ดวง

อาทิตยม์ีเพียง 30% โดยเฉพาะช่วง New Moon (แรม 15 ค า่) 

หรือ Full Moon (ข้ึน 15 ค า่) จะแสดงพลงังานแรงดึงดูดร่วมกนั

อย่างเขม้แข็งเมือ่ต าแหน่งของโลก ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทรอ์ยู่ในเสน้

ระนาบเดียวกนั  

 



ผลจากแรงดึงดูด ลกัษณะ

แบบน ้ าข้ึน น ้ าลง ดวง

อาทิตยม์ีผลต่อโลก เพยีง 

30% 



 หากต าแหน่งของโลก ดวงอาทิตย ์ดวงจันทร ์มี

ต าแหน่งเป็นมุมฉากกนัดวงจนัทรจ์ะมีอ านาจแรงดึงดูด

ลดลงต่อโลก และการเกิดข้ึนช่วง Quarter Moons  

(ไม่เต็มดวง) ก็เช่นกนั 



ผลกระทบเร่ืองรงัสี 

และพลงังานดวง

อาทิตยต่์อมนุษย ์



 หากเปรียบเทียบดวงอาทิตยข์องเรา กบัดวงอาทิตยร์ะบบสุริยะ

อ่ืนๆดวงอาทิตยข์องเรา แทบมองไม่เห็นเลย (เหตุที่ใหญ่กว่าเป็นการ

ขยายตวัตามพฒันาการดาวดว้ย) 



 พายุสนามแม่เหล็ก บนดวงอาทิตย ์มีลกัษณะเหมือนท่อที่ยืดหดได ้

(คลา้ยขดลวดสปริง) 



 สภาพอวกาศรอบๆของโลก เกิด Plasmsphere (สภาพท่ีมี
ความเขม้ขน้ของรงัสีอลัตราไวโอเลต) ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อการเดินทางขา้ม

อวกาศ 





เวลา 1 วนัเท่ากบั 2 เดือน แต่ 3 เดือนเท่ากบั 1 ปี 

 การส ารวจดาวพุธ ในครั้งนี้ ใชเ้วลาสกั 1 วนัพอหรือไม่ ตอ้งตอบว่าเกิน

พอ เพราะดาวพุธมีเวลา 1 วนั เท่ากบัโลก 58.6 วนั ตั้งเกือบ 2 เดือนเลยท่ีเดียว 

ถา้คิดอยู่บนดาวพุธสกั 1 ปี ใชเ้วลา 87.9 วนั เพียงเกือบ 3 เดือนเท่านั้น  

 

 ดาวพุธหมุนรอบตวัเองชา้มาก ท าใหแ้ต่ละวนัมีเวลายาวกว่าโลก 

เนือ่งจากขนาดเล็กกว่าดาวเคราะหอ่ื์นในระบบสุริยะ จึงมีแหล่งพลงันอ้ยกว่าและ

ไดห้มดลงเรื่อยๆ 

 

 แต่ในทางกลบักนั ดาวพุธหมุนรอบดวงอาทิตยเ์ร็วมากกว่าโลก เพราะอยู่

ใกลด้วงอาทิตย ์จึงไดร้บัแรงดึงดูดจาก ดวงอาทิตย ์ท าใหด้าวพุธ มีเวลา 1 ปีสั้น

กว่าโลก  

http://sunflowercosmos.org/cosmology/cosmology_main/thesun_1.html


ระบบของดาวพุธปัจจุบนั พลงังานเริ่มเสือ่มถอยลงตามล าดบั 



แสดงวงโคจรต าแหน่งดาวพุธ ผ่านดวงอาทิตย ์



เร่ิมส ารวจดาวพุธ เมือ่ ค.ศ.1970 โดยยานส ารวจ Mariner 10  



ดาวพุธ (จุดด า) โคจร

ผ่านดวงอาทิตย ์

เปรียบเทียบกบัขนาดโลก  



บรรยากาศยามเชา้บนดาวพุธ 



บรรยากาศยามบ่ายบนดาวพุธ 



บรรยากาศกลางคืนมีความหนาวเย็นมาก อุณหภูมิ -173 องศา C 



เวลากลางคืนบนดาวพุธ มองเห็นกลุ่มดาวเบื้ องหลงัขอบฟ้า  



กลางวนัรอ้นสุดขั้ว กลางคืนเยน็สุดขีด 

 ถา้ตอนนี้ เราก าลงัยืน บนพื้ นผิวดาวพุธ หนัมองไปรอบๆ ทุกอย่าง

เงียบสงบมาก ดว้ยสภาพบรรยากาศ เบาบางนอ้ยนิดเหมือนไม่มี แทจ้ริงนั้น

มี ฮีเลียม โซเดียมออกซิเจน อยู่บา้งซ่ึงหลงเหลือจากการระเบิดของ ภูเขาไฟ 

ในอดีต 

 ตกกลางคืนสภาพอากาศ บนดาวพุธในบริเวณดา้นมืด และมี

จงัหวะโคจรห่างจากดวงอาทิตย ์บริเวณนั้น มีอุณหภูมิเย็นลงถงึ -173 

องศา C เท่ากบั ฤดูหนาวของขั้วโลกเหนือ แต่กลางวนัเหมือนยืนอยู่ใน
เตาอบพิซซ่า จากความรอ้นสูงสมัผสัได ้427 องศา C อย่างไรก็ตาม 
ปริมาณอากาศไม่เพยีงพอ ส าหรบัเพือ่การด ารงชีพของมนุษย ์

http://sunflowercosmos.org/blue_mable/blue_mable_main/volcanoes_1.html


สภาพภูมิประเทศ ดาวพุธ มีหนา้ผาทอดเป็นแนวยาว 



สภาพพื้ นผิว เป็นหิน Basaltic เกิดจากภูเขาไฟ และมีผิวเป็นดิน  



พื้ นผิวดาวพุธ มีความคลา้ยกบัดวงจนัทรข์องโลก  



ความแตกต่างระหว่างหลุมอุกกาบาต ดาวพุธกบัดวงจนัทรข์องโลก 



Caloris Basin คือบริเวณ กระจุกใหญ่ รอยชนปะทะจากอุกกาบาตหลายครั้ง 

กวา้ง 1,300 กม. 



ร่องรอยหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ บนดาวพุธ  



แหล่งน ้ า บนดาวพุธมาจากไหน 

 

 โดยทัว่ไปแลว้ไม่พบน ้าและน ้ าแข็งบนดาวพุธ ทั้งนี้

เพราะขาดความกดดนัของชั้นบรรยากาศจึงไม่สามารถเกิด

ก่อตวัของเหลวได ้และดว้ยความรอ้นจดับนดาวพุธเป็น

ปัจจยัส าคญัเช่นกนั 

 

 อย่างไรก็ตามปริมาณน ้าแข็งบนดาวพุธ ค่อนขา้ง

นอ้ยเกินไปและมีไม่สม า่เสมอจึงไม่สามารถเพยีงพอ ต่อ

การพฒันาศกัยภาพสิง่มีชีวิตจากน ้าได ้



พบรอยแยกของพื้ นผิว บนดาวพุธยาวนบัพนักิโลเมตร 



แอ่งน ้ าแข็งขนาดเล็กในหลุมอุกกาบาต 



มองเห็นระยะไกลเบื้ องหลงัดาวพุธ คือ โลกและดาวศุกร ์



ยานส ารวจ Messenger ออกเดินทางไปแลว้เมือ่ ค.ศ.2004  



ภาพถา่ยโดยยาน Mariner 10 ปี 
1974 เพือ่ส ารวจพื้ นผิวดาวพุธ 

 

* K – สีเหลืองสด ปากปล่องภูเขา

ไฟ แสดงลกัษณะวตัถุดิบบริสุทธ์ิ 

* D – สีน ้ าเงินเขม้ แหล่งแร่ไททา

เนียม 

* B - สีแดง แสดงแหล่งวตัถุ สมยั

แรกเร่ิมการก าเนิด  

* F - แสดงแนว ล าธารของลาวา  



เหตุผลทีน่กัวิทยาศาสตรต์อ้งการค าตอบ จากดาวพุธ  

 

 ดาวพุธ จดัว่าเป็นดาวเคราะหล์กัษณะมีขนาดเล็ก ดว้ย

สภาพบรรยากาศแหง้แลง้สุดขั้ว พื้ นผิวเก่าแก่ มีผลกระทบจาก

อุณหภูมิผนัแปรเป็นวงกวา้ง ภายในโครงสรา้งมีสนามแม่เหล็ก

คลา้ยโลก สนัดาปอยู่ภายใน (Global internal magnetic 

field) ซ่ึง ดาวองัคาร และ ดาวศุกรไ์ม่มี 

 

http://sunflowercosmos.org/solar_system/solar_system_main/solar_system_mars_1.html
http://sunflowercosmos.org/solar_system/solar_system_main/solar_system_venus.html


โครงการส ารวจของสถาบนัต่างๆ 

JAXA / BepiColombo Project 
 
 พบว่าดา้นทีด่าวพุธ รบัรงัสีความรอ้น จากดวงอาทิตย์

โดยตรง มากถงึ 11 เท่าเมือ่เทียบกบัโลก และวดัอุณหภูมิได ้

360 องศา C ส่วนดา้นหลงัทีไ่ม่ถูกแสงอาทิตย ์วดัอุณหภูมิได ้
140 องศา C และยงัตรวจพบบริเวณชั้นบรรยากาศ 
สนามแม่เหล็กมีแนว Bow shock เช่นเดียวกบัโลก 







แผ่นที่การเรียกช่ือภูมิประเทศบนดาวพุธ 



สญัลกัษณเ์ทพโบราณ 

 

 Mercury มีความหมายเร่ือง การติดต่อ ท่องเที่ยว คา้ขาย 
ช่างคิด ช่างประดิษฐ ์มีความฉลาด แกมโกง (บางต าราใหค้วามหมาย 

ถงึหวัขโมย) โดยเป็นผูน้ าสาร แจง้ข่าว ป่าวประกาศ ต่อเทพทั้งมวล ใน

นามว่า Messenger of the Gods (ผูน้ าสารของทวยเทพ) ผู ้
เป็นบุตรของ Jupiter และ Maia ถอืว่า Mercury และ 
Hermes เป็นเทพองคเ์ดียวกนั (ในบางต ารา) และ Mercury 
บางกรณีเรียก Alipes (มีปีกที่เทา้)  
 



เทพแห่งดาวพุธ Mercury (โรมนั) - Hermes (กรีซ)  





 ดาวศุกรก์บัโลกนั้นเปรียบเสมือนเป็นฝาแฝด เพราะดาวเคราะห์

ทั้งสองมีขนาดและความหนาแน่นใกลเ้คียงกนั จึงมีโครงสรา้งภายในที่

คลา้ยคลึงกนั เรียกอย่างหนึง่ว่า ดาวประจ าเมือง 

 ในชั้นบรรยากาศ มีความกดดนัมากกว่าโลก 90 เท่าของความ

ดนับรรยากาศทีพ่ื้ นผิวโลก เทียบไดก้บัลงไปอยู่ใต ้ทะเลลึกเกือบ 1 กม. 

สภาพอากาศเต็มไปดว้ย คารบ์อนไดออกไซด ์96% ทีไ่ม่มีโมเลกุลของ

ออกซิเจน เป็นลกัษณะสภาวะเรือนกระจกมาอย่างยาวนาน 



บรรยากาศดาวศุกร ์หนาทึบไปดว้ยคารบ์อนไดออกไซด ์ที่ไม่มีโมเลกุลของ

ออกซิเจน 



 ดาวศุกร ์หมุนรอบตวัเองชา้มาก 1 รอบถงึ 243 วนั ท าใหม้ี

เวลากลางวนัยาวนานเท่ากบัโลก 4 เดือน และกลางคืนอีก 4 เดือน 

เพราะฉะนั้น 1 วนัดาวศุกรเ์ท่ากบัโลก 8 เดือน แต่ 1 ปี บนดาวศุกร์

เท่ากบั 7 เดือนของโลก 

 ดาวศุกรไ์ม่มีการเปลีย่นแปลงฤดูกาล ใหเ้ราไดเ้ห็น มี

อุณหภูมิเกือบ 470 องศา C เฉลีย่เท่ากนัทั้งปี มีลมพดับา้งเพียง
เล็กนอ้ย ดว้ยความเร็วราว 6 กม./ ชม. และไม่เคยปรากฎพายขุนาด

ใหญ่ ไม่มีฝนตกในระดบัพื้ นผิว บนดาวศุกร ์Greenhouse effect 

จะเกิดข้ึนอย่างต่อเนือ่ง  



ดาวศุกร ์ไม่มีสนามแม่เหล็กเหมือนโลก จึงไม่สามารถปกป้องพายุสุริยะได ้



 กลุ่มกอ้นเมฆท่ีเกาะตวัด า สลบักบัฟ้าผ่า ฟ้าแลบกนัตลอดเวลา จาก

สภาพคลืน่ไฟฟ้าของชั้นบรรยากาศ และปฏิกิริยาทางเคมี มีระยะทางยาวจากกอ้น

เมฆสู่กอ้นเมฆ หรือสู่พื้ นผิวถงึ 35 ไมล ์โดยพื้ นขอบฟ้าดา้นหลงัมีสีเหลือง

ก ามะถนัทัว่ไป ฝนกรด (Acid rain)  



เมฆหมอกเต็มไปดว้ยกรดก ามะถนั  



 หินแข็งเก่าแก่ จาก

ลาวาเกิดสนิมได ้

 สภาพภูเขาไฟในอดีต

ของดาวศุกรม์ีลกัษณะคลา้ย

ภูเขาไฟที่เกาะฮาวาย 



ร่องรอยการไหลท่วมของลาวาคา้งแข็งอยู่  



 ภูเขาอีกแห่งหนึง่ทีถ่อืว่าเป็นสญัลกัษณข์องดาวศุกร ์คือ 

Maxwell Montes มีความสูง 11 กิโลเมตร จะพบพบแร่ประเภท 

Pyrite (แร่โลหะประกอบก ามะถนั สีเหลือง สีทองแดง) 



เหนือแนวสนัเขาใกล้ๆ กบั Maxwell Montes มีความยาวนบัพนักิโลเมตร  

 





ส ารวจดาวศุกร ์ดว้ยเทคโนโลยีช่ ั้นสูง 

โครงการ Venus Express 

  
 เพือ่การส ารวจดาวศุกรข์อง

สถาบนั European Space 

Agency สนบัสนุนจาก NASA 
ตั้งแต่ ค.ศ.2005 เร่ิมโคจรรอบดาว

ศุกร ์ค.ศ. 2006 เพือ่ศึกษาเก็บ

ขอ้มูลดา้นสภาพอากาศ ในแต่ละวนั

ของดาวศุกร ์ 

 



โครงการ Venus In-Situ 

Explorer (VISE) 

 
 เป็นโครงการใหม่เนน้ศึกษา

องคป์ระกอบพื้ นผิวดาวศุกร ์เพือ่

อธิบายถงึแกนภายในดาวศุกร ์โดย

ตรวจสอบธาตุและสารประกอบทาง

ธรณีวิทยา Venus Mobile 

Explorer อุปกรณส์ ารวจใกลเ้หนือ

พื้ นผิวดาวศุกร ์10 กิโลเมตร  



โครงการ The European Venus 

Explorer (EVE)  

 
 วตัถุประสงค ์European 

Space Agency (ESA)  เป็นความ

ร่วมมือจากประเทศรสัเซีย ยุโรป ญีปุ่่น 

แคนาดา และอเมริกา เพือ่ตรวจสอบ 

ระบบพฒันาการสภาพอากาศของดาวศุกร ์

เร่ิมตน้ ค.ศ.2016-2018  



สญัลกัษณเ์ทพโบราณ 

 

 Aphrodite หรือ Venus เช่ือว่าเป็นเทพองคเ์ดียวกนั ผูเ้ป็นบุตร
ของ Dione และ Jupiter สมยัโบราณใหค้วามหมายถงึ เร่ืองความรกั 

ความงาม เป็นเทพมงัสะวิรติั อุปถมัภกต่อสวนดอกไม ้สวนองุ่น ซ่ึงเป็น

สญัลกัษณแ์ห่งดาวศุกร ์







ดาวองัคาร หรือ ดาวแดง 

 พื้ นผิวดาวองัคาร มองดูคลา้ยกบั

ทะเลทราย หรือคลา้ยกบั ภูเขาไฟบนโลกแต่

สภาพบรรยากาศนั้น แตกต่างกนั ความ

กดดนัที่ต า่ กว่าโลกเล็กนอ้ย ประมาณ 1% 

รอบๆตวั ขณะยืนอยู่บนดาวองัคาร สูดหายใจ

ไดบ้า้งแต่อึดอดัเพราะ กา๊ซ

คารบ์อนไดออกไซด ์มากถงึ 95% ทีเหลือ

เป็น อารก์อนและกา๊ซไนโตรเจน ไม่มีชั้น

บรรยากาศโอโซน (Ozone layer)ดว้ย

ผลกระทบ จากรงัสีอลัตราไวโอเลตของ ดวง

อาทิตย ์



ดาวองัคาร ยคุแรกก าเนิดมีสภาพเช่นเดียวกบัโลก 



บริเวณริมขอบบนภูเขาไฟเก่า Ascraeus Mons 



พื้ นผิวทัว่ไป เป็นดินทราย หินผสมรวมกนั  



 แหล่งน ้ าพุธรรมชาติเก่าแก่ บริเวณท่ีลุ่ม  Aram Chaos  แหง้

แลง้มามากกว่าลา้นปี 



 หนึง่วนัของดาวองัคารมี 24.6 ชัว่โมง ถอืว่าใกลเ้คียงกบัโลก ถา้เรา

อยากจะสมัผสัฤดูกาลทั้ง 2 ฤดู บนดาวองัคารตอ้งใชเ้วลา 20 เดือน ซ่ึงเท่ากบั

โลก 1 ปี เมือ่เทียบกบัเวลาโลกเพราะดาวองัคารหมุนรอบดวงอาทิตย ์ชา้กว่า

โลกท าใหทุ้กฤดูกาลยาวนานกว่าโลก 

 วงโคจรลกัษณะเป็นรูปไข่และแกนเอียง 25 องศา ท าใหเ้กิดฤดูแตกต่าง

กนัสองแบบ ระหว่างขั้วเหนือและขั้วใต ้โดยขณะที่ดาวองัคาร เร่ิมมีระยะห่างจาก

ดวงอาทิตย ์จะโคจรชา้ลง ดา้นขั้วเหนือเกิดฤดูรอ้นที่ยาวนานมีลมเย็น -5 องศา C 

 
 ส่วนดา้นขั้วใต ้เกิดฤดูหนาวยาวนาน ที่จุดเหยือกแข็ง – 87 องศา C มี 

กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ลกัษณะเป็น น ้ าแข็งแหง้ (Dry ice) ปกคลุมเหมือน 

หมวกครอบบนขั้วมีความหนา เรียกว่า Polar caps (บริเวณปกคลุมขั้ว

น ้ าแข็ง) 



 ดาวองัคาร เมือ่อายุ 3.5 พนัปี ขณะยงัไม่ปรากฏ 

Polar caps (บริเวณปกคลุมขั้วน ้ าแข็ง) 



Polar caps (บริเวณปกคลมุน ้ าแข็ง) คือจุดขาวๆ 



บรรยากาศฤดูหนาว บนดาวองัคาร  



ลมพายใุบจกัร พดัพาท าลายพื้ นผิวดิน และเปลีย่นแปลงสภาพ

ธรณีวิทยา  



 สงัเกตเห็นว่า บนพื้ นมีหินเล็ก ใหญ่ต่างกนั ทั้งหมดเกิด

จากลมพดัหอบมา  



 รูปร่างปริศนาบนดาวองัคารโดยภาพนี้ ไดม้าจากการบนัทึกโดย 

Curiosity Rover ของนาซ่า หลายคนเผยว่ามนัอาจถูกสรา้งข้ึนมาจาก

สิง่มีชีวิตนอกโลก 



 ทีมนกัวิทยาศาสตรส์หรฐัฯ 

ต่ืนเตน้กบัหลกัฐานภาพถา่ยพื้ นผิวดาว

องัคาร ท่ีไดจ้ากยานส ารวจของนาซา เห็น

ร่องรอยทะเลสาบโบราณ 3.4 พนัลา้นปี 

ซ่อนตวัอยู่ในหบุเขาลึก หนุนความเช่ือที่ว่า

เคยมีน ้ าบนดาวแดง เผยร่องรอยดิน

ตะกอนที่หลงเหลืออยู่อาจเป็นกุญแจ

ส าคญัของการคน้หาชีวิตบนดาวองัคาร  

ภาพ/ข่าวจาก  ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 



บรรยากาศยามเชา้ กลางวนั เยน็ บนดาวองัคาร 

 ตลอดทั้งปีบนดาวองัคาร บนพื้ นผิวเราจะพบแต่ลมพายุฝุ่นเท่านั้น เมือ่

เป็นเช่นนี้  จึงท าใหส้ภาพอากาศ สะเก็ดเล็กๆของฝุ่นผงกระจัดกระจายทัว่ไป เมือ่

มองผ่านแสงแดดจะเห็นเป็นแสงสีฟ้ามากกว่าแสงสีแดง เหมือนบนโลก 



เวลากลางวนั บริเวณภูเขาไฟ Tharsis vulcanoes ดา้นตะวนัออก  



ร่องรอยหลมุชนปะทะ และปากปล่องภูเขาไฟ  



 Gale หลุมรอยชนปะทะ
จากอุกกาบาต  

 ภูเขาไฟ Olympus Mons 

สูง 27 กิโลเมตร ใหญ่ที่สุดในระบบ

สุริยะ โครงสรา้งคลา้ยภูเขาไฟฮาวาย  

  



สมมุติฐานทีน่ ้ าเหือดแหง้ ไปอย่างรวดเร็ว 

 1. ทางไหลของน ้ าอาจเกิดจากหิมะฤดูหนาวทบัถมกนับริเวณท่ีสูงตาม
แนวภูเขา หลงัจากนั้นละลายลงสู่ที่ลาดต า่กว่าที่ละนอ้ย ปกคลุมดว้ยทรายที่พดัมา

กบัพายุฝุ่นท าให ้เกิดร่องรอยชดัเจนดว้ยระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าลา้นปี  

 

 2. เช่ือว่าเกิดจาก พายุสุริยะ พดัเขา้สู่ดาวองัคาร ท าใหม้หาสมุทรเหือด
แหง้ไดอ้ย่างรวดเร็ว 

 

 3. เมือ่ลมสุริยะผ่านเขา้สู่ ชั้นบรรยากาศ ของดาวองัคาร รงัสี
อลัตราไวโอเลต ของดวงอาทิตยจึ์งท าลายโมเลกุล อะตอมของไฮโดรเจน ซ่ึงเป็น

ส่วนประกอบของน ้ าพรอ้มกบัเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกรุนแรง ออกซิเจน ถูกพายุ

สุริยะดึงออกจากชั้นบรรยากาศ ปฏิกิริยาทางเคมีส่งผลให ้หินพื้ นผิวดาวองัคารเกิด

สนิมเหล็ก เมือ่ชั้นบรรยากาศเปลีย่นแปลง ท าใหด้าวองัคาร สูญเสียน ้ าอย่าง

รวดเร็ว 



 Aram Chaos - Ares Tiu - Simud Vallis บริเวณ

พื้ นที่น ้ าแข็งดึกด าบรรพ ์



Kasei Valles ทางน ้ าไหลของน ้าและน ้ าแข็งขนาดใหญ่  



รูปแบบหินบนดาวองัคาร 

ชั้นหินตะกอน ใตผ้ิวดินดาวองัคาร  



หินที่อยู่บนพื้ นผิวทัว่ไปบนดาวองัคาร 



ดวงจนัทรข์นาดเล็กมาก ของดาวองัคารมี 2 ดวง  



โครงการส ารวจดาวองัคาร 

โครงการ Mars Express 

ดว้ยอุปกรณเ์คร่ืองมือหลกัดงันี้  



Phoenix Lander 
  
 ท าการส ารวจพื้ นผิวดาว

องัคาร แบบ Scout mission 

(สอดแนมแบบลูกเสือ) เก็บ

ภาพถา่ยสภาพแวดลอ้ม บริเวณดา้น

เหนือดาวองัคาร และลงจอดได้

ส าเร็จเมือ่ 28 พฤษภาคม 

ค.ศ.2008 



Snow White  
 

 ภาพถ่ายพื้ นผิวล่าสุดจาก

ดาวองัคารถ่ายโดย Phoenix 

Lander เมือ่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 
2008 แสดงการขุดพื้ นผิวบนดาว

องัคาร 16 หลุมเล็กๆ (ในวงกลม) 

เก็บตวัอย่างชั้นดินสีชมพูอมขาว 

เรียกว่า Snow White  



Mars Science Laboratory  
 

 ลกัษณะยานยนตข์นาดเล็กมีลอ้หมุน ท าการส ารวจดา้นนิเวศวิทยา 

ธรณีวิทยา ค่ารงัสีบนพื้ นผิว และแหล่งน ้ าส าหรบัด ารงชีพ โดยเป็น Mobile 

scientific laboratory (หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตรเ์คลือ่นที่) มีเป้าหมาย
ส ารวจบนดาวองัคาร 687 วนั สามารถปฏิบติัการไดห้ลงั ปี ค.ศ. 2009 



 NASA ไดท้ดสอบยานอวกาศแบบใหม่รูปจานบนิ (ช่ือย่อว่า LDSD) 

ใกลเ้กาะฮาวาย ซ่ึงจะใชส่้งคนไปส ารวจดาวองัคาร ในอนาคต โดยไดท้ดสอบ

การเขา้สู่บรรยากาศโลก และชะลอตวัลง ทนต่อการเผาไหม ้เพราะในการเขา้สู่

ดาวองัคาร เนือ่งจากแรงโนม้ถว่งมหาศาล 







 ไดม้ีการทดลองใชไ้ปเมือ่วนั

เสาร ์28 มิ.ย. 57 ที่ผ่านมาเหนือน่านฟ้า

ในฮาวาย ในระยะเริ่มตน้การทดสอบได้

ผ่านไปไดด้ว้ยดี แต่เมือ่เขา้สู่ระยะที่ตอ้ง

ลดความเร็วก็เกิดขอ้ผิดพลาด เนือ่งจาก

ร่มชูชีพท่ีมีขนาดใหญ่กางออกมามาหมด 

ส่งผลใหย้านอวกาศจานบนิร่วงลงใน

มหาสมุทรแปซิฟิก ในฮาวาย 



Future Mars Opportunities  
 

 ก าลงัอยู่ระหว่างสรุป โดยจะเป็นครั้งแรกที่จะน าอุปกรณ ์ยานยนต์

ส ารวจ ตวัอย่างหิน กลบัสู่โลก เป็นการพฒันาเทคโนโลยีขั้นสูงคาดว่าสามารถ

เกิดข้ึนก่อน ค.ศ. 2020  



สญัลกัษณเ์ทพโบราณ  

 

 Mars ผูเ้ป็นบุตรของ 
Jupiter และ Juno มีความหมาย 
ใหเ้ป็นเทพแห่งสงคราม ประวติัเก่าแก่

โรมนัใหค้วามหมาย ในการปกป้องปศุ

สตัว ์ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ ์ 







 ดาวพฤหสัเป็นดาวเคราะหก์า๊ซ

ขนาดยกัษที์่ไม่มีพื้ นผิวใหเ้หยียบ แกนกลาง

เป็นชั้นแข็งของไฮโดรเจน และฮีเลียมที่แข็ง

เหมือนโลหะเนือ่งจากอยู่ภายใตค้วามกดดนั

ที่สูงมาก 

 บรรยากาศของดาวพฤหสั 

ประกอบดว้ย ไฮโดรเจน 81% ฮีเลียม 18% 

ที่เหลือเป็น มีเธน แอมโมเนีย ฟอสฟอรสั 

และ ไอน ้ า  แต่มีแกนใจกลางขนาดเล็กเป็น

หินแข็ง  



โครงสรา้งพื้ นผิว 

ทีนุ่่มและแน่น

ดว้ยกา๊ซ  



ดาวพฤหสับดี เป็นช่ือของเทพเจา้ 

Jupiter (หรือ Zeus) ซ่ึงเป็น
ราชาของเทพเจา้ทั้งปวง และดาว

พฤหสั ก็เป็นดาวเคราะห ์ที่ใหญ่

ที่สุด ในระบบสุริยะจักรวาลของเรา 

มีขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 

ประมาณ 11 เท่าของโลก มีระบบ

ดาวบริวารของตนเอง ไม่ต า่กว่า 

16 ดวง 

 เป็นดาวเคราะหที์่อยู่ห่างจากดวงอาทิตยเ์ป็นอนัดบัท่ี 5 และเป็น

ดาวเคราะหด์วงใหญ่ที่สุด ในระบบสุริยะ มีมวลมากกว่าโลกกว่า 317 เท่า 



 พายุหมุนขนาดยกัษที์่ไม่มี

วนัหยุดส้ินสุดเพราะเต็มไปดว้ยกา๊ซ  

 เป็นกลุ่มดาวเคราะหป์ระเภท 

Jovian planets  (มีกลุ่มกา๊ซปก
คลุมมองไม่เห็นพื้ นผิว และมีวงแหวน) 



Jupiter's Three 
Red Spots จ านวน 3 

จุด แสดงใหเ้ห็น พายุ 

โดยหมุนวนอย่างไม่

เปลีย่นแปลง มาราว 

300 ปี ส่วนบริเวณสีขาว

และฟ้า คือ 

Ammonia 

 



บริเวณชั้นยอดผิวกา๊ซ (Cloud Top) ของดาวพฤหสั 



มหาสมุทรกา๊ซ ไฮโดรเจน ปกคลุมพื้ นผิวทั้งหมดของดาวพฤหสั 



 เวลาในการหมุนรอบตวัเองเร็วมาก ประมาณ 9 ชัว่โมง 55 

นาที หรือ 10 ชัว่โมงต่อ 1 รอบ แต่ใชเ้วลา โคจรรอบ ดวงอาทิตย ์

1 รอบ ใชเ้วลานานถงึ 12 ปีของโลก หรือเท่ากบั 4330.6 วนั 

เคลือ่นทีด่ว้ยความเร็ว 13.06 กิโลเมตรต่อวินาที ดาวพฤหสัจะ

เคลือ่นทีช่า้ๆ ผ่านกลุ่มดาวจักรราศีได ้ประมาณ ปีละ 1 กลุ่ม  

 แรงดึงดูดทีผ่ิว ของ ดาวพฤหสับดีสูงกว่าโลก 2.64 เท่า นัน่

หมายถงึว่า ถา้อยู่บนโลกเราหนกั 50 กิโลกรมั แต่ถา้ไปอยู่บนดาว

พฤหสับดี จะมีน ้ าหนกัถงึ 132 กิโลกรมั 



 สนามแม่เหล็ก (Magnetic field) ดาวพฤหสั มีความแข็งแกร่ง

มากกว่าโลกถงึ 20,000 เท่า ผลท าใหต้า้นพายุสุริยะจากดวงอาทิตย ์รศัมี 3 ลา้น

กิโลเมตร แต่จะมีมีอิทธิพลครอบคลุมต่อดวงจนัทรท์ั้งหมด 



 Juno spacecraft ยานส ารวจดาวพฤหสั มีน ้ าหนกั Juno 3.6 ตนั  ใช้

พลงังานแสงอาทิตยข์บัเคลือ่น  



ยานส ารวจ กลไกและระบบดาวพฤหสั 

 NASA's Jupiter Polar Orbiter (Juno) เป็น
โครงการส ารวจ ดาวพฤหสัโดยตรงเริ่มปี ค.ศ.2011 คาดว่าถงึดาวพฤหสั ในปี 

ค.ศ. 2016 เป้าหมายเพือ่ศึกษาขนาดและกลไกระบบต่างๆ ของดาวพฤหสั 

ท าแผนที่แรงโนม้ถว่ง และแผนท่ีสนามแม่เหล็ก โครงสรา้งสภาพบรรยากาศ 

โดยเฉพาะบริเวณขั้วเหนือและขั้วใต ้



บริเวณขั้วเหนือ

และขั้วใต ้



 ดวงจนัทร ์หรือดาว

บริวารของ ดาวพฤหสั 

 

 การส ารวจดวงจนัทร ์

ขนาดใหญ่ของดาวพฤหสั โดย

เร่ิมตน้จาก   
     Io 
     Europa 
    Ganymede  

   Callisto   
ทั้ง 4 ดวงเรียกว่า  
    Galilean satellites 



 เมือ่ ค.ศ. 1610 นกัดาราศาสตรช์าวอิตาเลียน Galileo Galilei 

(ค.ศ.1564 -1642) ใชก้ลอ้งดูดาวโบราณ สงัเกตเห็นดาวเล็กๆ 4 ดวงใกลก้บั

ดาวพฤหสั ซ่ึงภายหลงัทราบว่าดวงจนัทร ์คือ Io, Europa, Ganymede, 

และ Callisto เรียกว่า Galilean satellites  



ภาพเปรียบเทียบพื้ นผิวของดวงจนัทร ์









 การตรวจวดัค่ารงัสี พบอนุภาค ดวงจนัทร ์Io มีการเปลีย่น
เกิดปฏิกิริยากบัสนามแม่เหล็กดาวพฤหสั  



Sulfur dioxide ทีป่กคลมุเกิดจากน ้าพุก ามะถนั พุ่งจากพื้ นผิว 



บงึลาวา บนดวงจันทร ์Io  



ดา้นกลางคืน ของดวงจนัทร ์Io มีจุดสว่างเป็นแสงจากภูเขาไฟ  



พื้ นผิวดวงจันทร ์ Europa 



 ภาพปรากฏการณ ์"พระจนัทรย์ิ้ ม" นี้  สถาบนัวิจยัดาราศาสตรแ์ห่งชาติ 

ระบุว่า เป็นปรากฏการณด์วงจนัทร ์ดาวศุกร ์และ ดาวพฤหสับดี อยู่ใกลก้นัเมือ่

ช่วงหวัค า่ของวนัที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๑  





พระจนัทรเ์ข้าใกล้โลกมากท่ีสดุ 



 จนัทรุปราคาเต็มดวง" เราจะเห็น

พระจนัทรสี์แดงอิฐ 8 ตุลาคม 2557 



(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

 วนัที่ 13 – 15 เมษายน 2557  ดวงอาทิตย ์โลก ดาวพฤหสั ดาวองัคาร

และดวงจนัทรจ์ะมาเรียงตวักนั หลายคนคิดไปว่าเมือ่ดาวมาเรียงตวักนัจะส่งแรงมา

รบกวนโลกมากข้ึน ความคิดนี้ ไม่ถูกตอ้ง เพราะแรงรบกวนมีอยู่ตลอดเวลา 

โดยเฉพาะเมือ่อยู่ใกลก้บัโลกมากที่สุด แต่แรงโนม้ถว่งที่เกิดจากดาวเคราะหม์ีนอ้ย

มากเมือ่เทียบกบัดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร ์ 

http://www.nextsteptv.com/




 การส ารวจดาวเคราะห ์กลุ่ม Jovian planets (มีกลุ่ม

กา๊ซปกคลมุมองไม่เห็นพื้ นผวิ และมีวงแหวน) ดวงทีส่อง คือดาว
เสาร ์มีขนาดใหญ่กว่าโลก 755 เท่า ระหว่างดาวเสารแ์ละดาว

พฤหสั มีความคลา้ยกนัมาก เช่น ขนาดใกลเ้คียงกนั องคป์ระกอบ

สสารภายในก็คลา้ยคลึงกนั  

 ดาวเสารม์ีเวลาวนัละเพยีง 10.7 ชัว่โมง โคจรรอบดวง

อาทิตย ์ใชเ้วลา 29.46 ปีเมือ่เทียบกบัเวลาบนโลก ค่าอุณหภูมิมี

ความเยน็จดั -178 องศา C 





 ภาพมุมกวา้งจาก

ยานส ารวจ Cassini 

ห่างจากดาวเสาร ์

500,000 กม. เมือ่ 19 

สิงหาคม 2005 



เหตุทีด่าวเสาร ์มองจากโลกเห็นเป็นสีสม้อมแดง 

 เมฆบนดาวเสาร ์ท าใหส้ะทอ้นเห็นเป็นแสงสีขาว ดว้ยจาก

ชั้นล่างมี Ammonia เช่นเดียวกบั ดาวพฤหสั ส่วนต า่ลงอีกพบ 

Ammonia hydrosulfide (แอมโมเนียความเขม้ขน้สูง) มีผลท า

ใหส้ะทอ้นแสงเป็นสีสม้แดงอมน ้าตาลจึงมองสีสนัทีนุ่่มนวลตา 

เพราะการซอ้นกนัหลายชั้น ในส่วนผสมสะทอ้นแสงของเคม ี



 สภาพพื้ นผิวบน

ดาวเสารห์นาทึบไปดว้ย 

กา๊ซไฮโดรเจนและไม่มี

พื้ นผิวทีแ่ข็ง 



 ภาพถ่ายจาก 

NASA’s Cassini mission นี้

คือมหาพายุบนขั้วโลกเหนอื

ของดาวเสาร ์“ดวงตาของผู ้

เกร้ียวกราด” ทีเ่ป็นสีแดง-

ด า ในขณะทีก่ระแสลมก าลงั

หมุนเป็นรูปหกเหลีย่มอยู่ใน

สีเหลืองอมเขียว 



 ลกัษณะ หมุนแบบพายุ Hurricane แต่คุณสมบติัไม่เหมือนที่

เกิดบนโลกพายคุวามเร็ว 500 เมตร /วินาที (พายุ Hurricane บน

โลกเร็วทีสุ่ด 110 เมตร/วินาที) 



พายหุมุนเหมือนสะดือทะเล (ภาพถ่ายแบบ Different wavelength) 



 บริเวณขั้วเหนือของดาวเสาร ์แสดงใหเ้ห็นเมฆ กา๊ซฮีเลียมและ 

Metallic hydrogen ซ่ึงจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาตลอดเวลา 



 วงแหวนดาวเสาร ์ที่เราเห็นจากโลก ดว้ยกลอ้งทางดาราศาสตร ์มี

ความสวยงามคมชดัมาก เป็นการสะทอ้นแสงของดวงอาทิตย ์จากบรรดากอ้น

น ้ าแข็งระยะความกวา้งมากกว่า 270,000 ก.ม. 



(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

 นกัวิทยาศาสตรเ์ร่ิมศึกษาแสงออโรราบนดาวเสารค์รั้งแรกเมือ่ปี 1979 

หลายทศวรรษต่อจากนั้น เจา้ริบบนิเรืองแสงนี้ ก็ยงัท าใหน้กัวิทยาศาสตรป์ระหลาดใจ

อยู่ตลอดเวลา อย่างแรกเลยคือออโรรามีความสูงที่เหลือเช่ือ สูงจากพื้ นผิวขั้วโลกกว่า

หลายรอ้ยไมล ์และต่างจากโลกที่ออโรราจะปรากฏใหเ้ห็นเพยีงกีช่ ัว่โมง ออโรราบน

ดาวเสารเ์ฉิดฉายอยู่หลายวนัโดยไม่หายไปไหน  

http://www.nextsteptv.com/




วงแหวนดาวเสาร ์มีลกัษณะคลา้ยมว้นกระดาษ  



D - Ring 8,500 km, C - Ring 17,500 km, B - Ring 22,500 
km, Cassini Division Ring 4,700 km (ช่องว่างระหว่าง A และ  ฺ B) 
A - Ring 14,600 km, F - Ring 30 - 500 km, G - Ring 8,000 
km, E – Ring 300,000 km, (G และ E อยู่ถดัออกมาจาก F) 



(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

 เมือ่ก่อนดาวเสารม์ีดวงจนัทรที์่มนุษยรู์จ้กั 18 ดวง จนกระทัง่ยานอวกาศ

แคสสินีเริ่มเดินทางไปดาวเสารใ์นปี 1997 นกัวิทยาศาสตรบ์นโลกใชเ้วลา 7 ปี

ระหว่างที่ยานก าลงัเดินทาง คน้พบดวงจนัทรอ่ื์นๆอีก 13 ดวง (รวมเป็น 31 ดวง) 

ยานแคสสินีถงึดาวเสารใ์นวนัที่ 1 กรกฏาคม 2004  

 

 ในเดือนกนัยายน ปีเดียวกนันั้น คาสสินีพบดวงจนัทรข์นาดเล็กเพิม่อีก 1 

ดวง อยู่ห่างดาวไป 377,400 กิโลเมตร และตั้งช่ือใหว่้า Polydeuces หรือโพลีดูชีส ์

http://www.nextsteptv.com/


ดวงจนัทร ์Titan 

 
 ขอ้มูล (ค.ศ.2007) ยานส ารวจ Cassini อยู่ระหว่างการ
ส ารวจดาวเสาร ์หลงัจากนั้น เดินทางมุ่งสู่ดวงจันทร ์Titan ส ารวจ
ชั้นบรรยากาศ ทีเ่ป็นหมอกควนัและส่งยานหุ่นยนต ์Huygens 

Probe ลงไปส ารวจ บนพื้ นผิวพรอ้ม โดยส่งขอ้มูลส ารวจดว้ย

สญัญาณวิทยรุะยะไกลจากดวงจันทร ์Titan สู่โลก 



 กลุ่มหมอกควนัสีแดงปก

คลมุหนาแน่น 



แต่ละดา้นของ ดวงจนัทร ์Titan มองเห็นกลุ่มเมฆหมอกปกคลมุ 



 ภาพถ่ายจากยานส ารวจของ European Space Agency's  

ซา้ยบริเวณ ทะเลมีเทนเหลว ขวาพื้ นผิวบนดวงจนัทร ์Titan ระดบัสูง 10 กม 



 หุ่นยนตส์ ารวจ Huygens ของ European Space Agency's 

ส่งไปกบัยานส ารวจ Cassini  



 สภาพบรรยากาศ ดวงจนัทร ์

Titan ที่มีแต่หมอกควนั กา๊ซ 
Argon – Methane – Ethane  

 

 การเกิดกา๊ซปฏิกิริยาเรือน

กระจกจากกา๊ซ Methane และ 
Ethane ท าใหเ้กิดความรอ้นในชั้น
บรรยากาศ 



 น ้าทีม่ีส่วนผสมของ

กา๊ซมีเทน มนุษยแ์ละสตัว ์ไม่

สามารถใชป้ระโยชนไ์ด ้

 บนดวงจนัทร ์Titan มี
ความเย็นจาก Liquid ethane 

(กา๊ซเหลวธรรมชาติ ไม่มีสี ไม่กลิน่ 

ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงและท าความเย็น) 

อุณหภูมิ -200 องศา C เนือ่งจาก
อยู่ไกลจากดวงอาทิตย ์



 ภาพถา่ยแบบ Spectral filters เพือ่การวิเคราะห ์องคป์ระกอบ

พื้ นผิว ดวงจนัทร ์Mimas 









 ดาวยูเรนสั มีขนาดใหญ่กว่าโลก เล็กกว่าดาวเสารแ์ละดาว

พฤหสัแต่สภาพดาวยูเรนสั มีบรรยากาศเต็มไปดว้ย Hydrogen – 

Helium และ Hydrogen compounds ทีม่ีส่วนประกอบของน ้า 

แอมโมเนยี กา๊ซมีเทน โดยเฉพาะกา๊ซมีเทนมีมากกว่าดาวเสารแ์ละ

ดาวพฤหสั ถงึ 20 % 

 การทีก่า๊ซมีเทนลอยตวัสู่ ดา้นบนของชั้นบรรยากาศ จึง

ดูดกลืนแสงสีแดงไวป้ลดปล่อยเฉพาะแสงสีน ้ าเงินออกมาในชั้นกลุ่ม

เมฆกา๊ซมีเทน ท าใหเ้ห็นสีสนัภายนอกดาวยูเรนสัเป็นเฉดสีน ้ าเงิน 

และสีฟ้าอมเขียว 



 ดาวยเูรนัสนัน้เป็นดาวเคราะหแ์กส๊ขนาดใหญ่ อยู่ห่าง
จากดวงอาทิตยเ์ป็นล าดบัท่ี 7 ในระบบสริุยะ ดาวยเูรนัสโคจร
รอบดวงอาทิตยใ์ช้เวลา 84 ปี ท าให้ฤดกูาลบนดาวยาวนาน
มาก คือ ด้านหน่ึงจะมีฤดหูนาว 42 ปี และอีกด้านจะร้อนนาน 
42 ปี และบางท่ีบนดาวพระอาทิตยจ์ะไม่ตกเลยตลอด 42 ปี 
และบางท่ีกจ็ะไม่ได้รบัแสงเลยตลอด 42 ปี 



ดาวยูเรนสั มีเสน้ผ่าศูนยก์ลางใหญ่กว่าโลก 4 เท่า 



 วงแหวน ดา้นนอก (Outer rings) จ านวน 10 วงแหวน มีสี

ทึบ ส่วน วงแหวนที่ 11 ดา้นใน เป็นแถบพร่ามวักระจาย 



ลกัษณะกระพริบถีเ่หมือนไฟฉุกเฉินรถพยาบาล 



พายุขนาดใหญ่บนดาวยูเรนสั 

 เชื่อว่าพายขุนาดใหญ่นี้ เกิดจากการทีแ่กนของดาวยูเรนสัเอียง

ไปทางดวงอาทิตย ์จึงท าใหไ้ดร้บัแสงมาก ส่งผลใหอุุ้ณหภูมิมีการ

เปลีย่นแปลง 



 วงแหวนดาวยูเรนสั 

แทจ้ริงแลว้ ด าดว้ยอนุภาคฝุ่น

หมอกและบางจึงมองเห็นยาก 

วงแหวนดาวยูเรนสัภาพถ่าย

จากระยะห่างเพียง 4.17 กม. 



 ดวงจนัทรด์าวยูเรนสั ปัจจุบนัมี 27 ดวงเร่ิม จากดวงจนัทร ์Oberon 
และดวงจนัทร ์Titania นกัดาราศาสตร ์ถอืว่าเป็น king and queen of 

the fairies ภาพนี้ แสดงต าแหน่งวงโคจร ดวงจนัทรบ์ริวารของดาวยูเรนสั 



ดวงจันทร ์Titania 

ดวงจันทร ์Oberon 



ภูเขาน ้ าแข็งบนดวงจนัทร ์ Titania 





 ดาวเคราะห ์ดวงสุดทา้ย ในกลุ่ม Jovian planets 
โครงสรา้งมีความคลา้ยคลึงกบักบัดาวยูเรนสั ทุกประการ อาจเรียกว่าเป็น 

ดาวคู่แฝดก็ได ้เพยีงมีขนาดเล็กกว่าเมือ่มองจากภายนอก 



เสน้แถบสีขาว แนวพายเมฆบนดาวยูเรนสั  



 Great Dark Spot  ถ่ายโดยยานส ารวจ Voyager 

เป็นลกัษณะการเกิดพายแุบบหมุนทวนเข็มนาฬิกา  



ภาพถ่ายพื้ นผิวทีห่นาแน่นดว้ยกลุ่มกา๊ซ บนดาวยูเรนสั  



 ดาวเนปจูน ใชเ้วลาโคจรรอบดวงอาทิตยถ์งึ 165 ปี โดยมีจุดโคจร

เขา้ใกลด้วงอาทิตยที์่สุด ระยะ 4.5 พนัลา้น กม.ในแต่ละวนั ถา้ใชชี้วิตอยู่บน

ดาวเนปจูนมีเพียง 16 ชัว่โมงเมือ่เทียบกบัโลก พรอ้มกบัความหนาวเย็น

มาก -214 องศา C 

 ขั้วเหนือ เห็นเสน้แนว

กลุ่มเมฆเหยียดยาวชดัเพราะ

เป็นดา้นที่หนัสู่ดวงอาทิตย ์ 



ดา้นขั้วใตข้องดาวเนปจูน  



 ภาพถ่ายตรวจสอบสภาพอากาศ ดาวเนปจูน 2 ภาพ

เวลาต่างกนั 16 ชัว่โมง 



เมฆกา๊ซมีเทน 

 ดวงจันทรข์องดาวเนปจูนมีถงึ 13 ดวง และถอืว่า 1 ใน 13 ดวง

คือดวงจันทร ์Triton จดัว่าเป็นดวงจนัทร ์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดและสวยงามใน

ระบบสุริยะเลยทีเ่ดียว 



 ระบบสุริยะบริเวณท่ีมีกา๊ซไนโตรเจน ในบรรยากาศเพยีง 3 แห่ง คือ 

โลก ดวงจนัทรไ์ทตนั (Titan Moon) ของดาวเสาร ์และดวงจนัทรไ์ทรตนั 

(Triton Moon) ดวงนี้  โดยมีส่วนผสมดว้ยละอองอนุภาคสีด า ขนาดเล็กเกิด
จาก Ice carbonaceous  



 ดวงจนัทร ์Triton พื้ นผิวจะแวววาวจากหินแข็ง ถูกหุม้ดว้ยผลึก
น ้ าแข็ง มีส่วนประกอบของ กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ไนโตรเจน และกา๊ซมีเทน 

ฟุ้งกระจาย เป็นหมอกบางๆเหนือพื้ น โดยมีน ้ าแข็งทั้งหมดประมาณ 25% 



น ้าพุแรงดนัสูง บนดวงจันทร ์Triton 



บรรยากาศเวลากลางวนั ของดวงจนัทร ์Triton ดา้นหลงัคือ ดาวเนปจูน  



บรรยากาศเวลากลางคืน 

ของดวงจันทร ์Triton 

ดวงจนัทร ์Triton โคจร

ห่างจากดาวเนปจูน 

354,000 ก.ม. 





 องคป์ระกอบของดาวพลูโต เป็นหินและน ้าแข็ง มีความต่าง

จากดาวเคราะหท์ั้ง 8 ดวงในระบบสุริยะ เพราะเมือ่ตรวจสอบแลว้

ปรากฏว่าเป็น ลกัษณะแบบเดียวกบั ดาวหาง (Comets) นั้นเป็น

ขอ้มูลการโตแ้ยง้กนัเมือ่ ค.ศ.1990 

 ดาวพลูโตถูกก าหนดประเภทใหใ้หม่ เป็นดาวเคราะหแ์คระ 

(Dwarf planet)  เมือ่  24  สิงหาคม ค.ศ. 2006  หลงัจากเป็น

ประเภทดาวเคราะห ์(Planet)  75  ปี ยงัไดก้ าหนดใหด้าวพลูโต เป็น

วตัถุตน้แบบ ของกลุ่มวตัถุทีเ่รียกว่า Plutoid โดยเป็นกลุ่มย่อยของ

ดาวเคราะหแ์คระ ใชเ้รียกดาวเคราะหแ์คระทีอ่ยู่ไกลกว่าวงโคจรของ

ดาวเนปจูน 

 



 วงโคจร ของดาวพลูโต มีลกัษณะมีวงโคจรรอบดวงอาทิตย ์แบบลูกเบี้ ยว 

(Eccentric)  ซ่ึงไม่กลม และเอียงเทลาด (Inclined) 17 องศา  



ท ำไม พลูโต จงึไม่ใช่ดำวเครำะห ์



 เม่ือวนัที่ 25 เดือนสงิหำคม ค.ศ.2006 นกัดำรำศำสตรท์ ัว่โลกไดป้ระชมุ

สมชัชำใหญ่ประจ ำปีคร ัง้ที่ ๒๖ ที่กรุง Prague ประเทศ Czech Republic เพือ่จะถก

และอภปิรำยเรื่องน้ีกนั ในที่ประชมุเขำไดต้ ัง้แนวทำงก ำหนดว่ำ ดำวนพเครำะหใ์น

สรุยิะจกัรวำลจะตอ้งมีคณุสมบตัดิงัต่อไปน้ี ๓ ขอ้คอื  

๑. จะตอ้งโคจรรอบดวงอำทติย ์ (พลูโตโคจรรอบดวงอำทติย ์) 

๒. จะตอ้งมีแรงดึงดูดเพยีงพอที่จะโคจรเป็นเสน้ทำงวงกลมได(้พลูโตสอบผ่ำนขอ้น้ี) 

๓. จะตอ้งไม่มีดำวอืน่ๆอยู่ใกลท้ำงโคจรที่จะกำ้วก่ำยทำงโคจรของดำวดวงน้ีได ้เพรำะ

ดำวที่โคจรเขำ้ใกลก้นัจะดึงดูดกนัหรอืไม่กผ็ลกัออกจำกกนั (เม่ือพจิำรณำถงึสดัสว่น

มวลสำรของพลูโตและดำวอืน่ๆในรศัมีทำงโคจรของมนัแลว้ จะเหน็ว่ำ สดัสว่นของ

มวลสำรดำวพลูโตและดวงดำวอืน่ที่อยู่ใกลเ้คยีงทำงโคจรของพลูโตคอื 0.07 เม่ือ

เปรยีบเทยีบกบัสดัสว่นตวัเลขของโลกคอื 1.7 ลำ้นเท่ำ) จงึเป็นเหตผุลใหพ้ลูโตโดน

ตดัออก 



 ดวงจนัทร ์Charon มีลกัษณะพเิศษของจงัหวะการโคจรเกาะกนั 
(Locked) ดว้ยจุดแรงดึงดูด สมมาตร กบัดาว Pluto ไปดว้ยกนัแบบพรอ้ม

เพรียง สงสยัว่าเป็นลกัษณะ Binary Planet (ดาวเคราะหคู่์) คลา้ยกบั 

Binary stars (ดาวคู่) ซ่ึงมีอยู่มากในจักรวาล ขณะนี้ ยงัไม่มีค าตอบ  



ดาวพลูโต (ใกล)้ และดวงจนัทร ์

Charon (ไกล) 



ดาราศาสตรใ์นประเทศไทย 



ดาราศาสตร์เกี่ยวข้องอย่างไรกบัมนุษย์ 

ดวงดาวกบัค าท านาย 

ดวงดาวกบัปฏทินิ 



การเกิดขา้งข้ึนขา้งแรม 



บั้งไฟพญานาค มีจริงหรือ 

ท าไมตอ้งเกิดในคืนวนัเพ็ญ  ของเดือน  11  ทุกปี 



ค าถามยอดฮิต  มนุษยต่์างดาวมีจริงหรือ ? 

วตัถุทอ้งฟ้าหรือ UFO ในบรรยากาศโลก 



ภาพวตัถุประหลาดที่ตกลงจากทอ้งฟ้า ซ่ึง

หลายคนสงสยัว่าเป็น UFO ที่มาเยือน
โลก ภาพนี้ นายมรกต อารียะ ประธานศูนย์

ศึกษาดาราศาสตรอ์ุตรดิตถ ์ถ่ายดว้ยกลอ้ง

ดิจิตอล ฟูจิ รุ่น F10 วนัท่ี 4 มีนาคม 
2549 เวลาประมาณ 18.20 น. ณ ต าบล
ประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา 



พระมหากษตัริยไ์ทยกบัดาราศาสตร ์

ฝนดาวตก 

สุริยปุราคา 

จนัทรุปราคา 

ดาวองัคารเคลือ่นทีใ่กลโ้ลก 

พระจนัทรย์ิ้ ม 

ดาวศุกรผ่์านหนา้ดวงอาทิตย ์



พระมหากษตัริยไ์ทยกบัดาราศาสตร ์

สมเด็จพระนารายณม์หาราช 

 ปรากฏการณท์างดาราศาสตรที์่ส าคญั

บนัทึกไวใ้นประวติัศาสตรข์องชาติไทยยอ้นอดีต

ไปไดป้ระมาณกว่า 300 ปี สมยักรุงศรีอยุธยา

จนถงึกรุงรตันโกสินทร ์ในรชัสมยัสมเด็จพระ

นารายณม์หาราช ไดม้ีคณะราชทูตจากฝรัง่เศส 

อญัเชิญพระราชสาสน์ของพระเจา้หลุยสที์่ 14 

มาถวายแด่สมเด็จพระนารายณม์หาราช ในปี

พุทธศกัราช 2228 



 สมเด็จพระนารายณม์หาราชไดท้อดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง

ที่พาดผ่านแม่น ้ ากฤษณะในประเทศอินเดีย พม่า จีน ไซบเีรีย ไปส้ินสุดใน

ทวีปอเมริกา ส าหรบัประเทศไทยเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน 



 หอดูดาววดัสนัเปาโล ที่

จงัหวดัลพบุรี หอดูดาวแห่งแรกใน

ประเทศไทย 



 ภาพแกะไมข้องชาวฝรัง่เศส แสดงสมเด็จพระนารายณม์หาราชทรง

กลอ้งทอดพระเนตรจนัทรุปราคาเต็มดวงใน คืนวนัที่ 11 ธนัวาคม 

พ.ศ.2228 ร่วมกบัคณะบาทหลวงชาวฝรัง่เศส ณ พระต าหนกัทะเลชบุศร 

เมืองลพบุรี (ภาพนี้ เป็นตน้แบบของตราสมาคมดาราศาสตรไ์ทย) 





ในรชัสมยั 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 







 หนงัสือดาราศาสตรใ์น

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 

ที่ทรงใชศึ้กษาวิชาดาราศาสตรด์ว้ย

พระองคเ์อง 

โตะ๊ทรงค านวณ 

กระดานชนวน  



เสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง 18 สิงหาคม 2411 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/4/4a/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7_%E0%B8%93_%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD.jpg


ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเจา้หลวง พระปิยมหาราช 





 กรมหลวงประจักษศิ์ลปาคม 

(พระองคเ์จา้ทองกองกอ้นใหญ่) พระ

ราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลา้เจา้อยู่หวั ตน้ตระกูล "ทองใหญ่" 

ท่านไดค้ านวณการเกิดสุริยุปราคา

ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยู่หวั 



ภาพวาดสุริยุปราคาเต็มดวงในสมยั ร.5 

วนัที่ 6 เมษายน 2418 พระองคเ์จา้ทอง

กองกอ้นใหญ่ (เจา้ชายทอง) ทรงวาด 

โครงสรา้งคอโรนา 2418 สมยัรชักาลท่ี 5 



พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั 

 ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้

เจา้อยู่หวั ปรากฏการณสุ์ริยุปราคาเต็มดวง วนัท่ี 

9 พฤษภาคม พุทธศกัราช 2472 เวลา 12 

นาฬิกา 37 นาที ณ ต าบลโคกโพธ์ิ จงัหวดั

ปัตตานี  



 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั พรอ้มดว้ยสมเด็จพระราชินี 

เสด็จทอดพระเนตรค่ายนกัดาราศาสตรเ์ยอรมนั ที่ต าบลโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี 

เมือ่วนัที่ 8 พฤษภาคม 2472 





ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช 

 เวลาที่เกิด 10 นาฬิกา 19 นาที นาน 

6 นาที ตวัอย่างจงัหวดัที่เห็นได ้เช่น กรุงเทพฯ 

กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี อุทยัธานี ชยันาท 

สิงหบุ์รี อ่างทอง และอ าเภอบางปะอิน จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา ครั้งนั้นมีนกัดาราศาสตร์

ต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทย 

หนงัสือพมิพส์ารเสรี พาดหวัข่าวหนา้ 1 และใน

โอกาสนั้นสมเด็จพระราชชนนี พรอ้มดว้ยสมเด็จ

พระพีน่างฯ เสด็จทอดพระเนตรอาทิตยด์บัท่ี

อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 











 สุริยุปราคา และ จนัทรุปราคา เกิดไดอ้ย่างไร หรือ เกิด

จากพระราหูอมดวงจนัทรต์ามความเช่ือของศาสนาพรามห ์



สุริยุปราคาเกิดไดอ้ย่างไร 



จนัทรุปราคาเกิดไดอ้ย่างไร 

 จนัทรุปราคาหรือจนัทรคราส เป็นปรากฏการณบ์นฟากฟ้าที่

น่าต่ืนเตน้อย่างหนึง่ ซ่ึงเกิดในคืนวนัข้ึน 15 ค า่ หรือแรม 1 ค า่ ดวง

จนัทรเ์คลือ่นเขา้มาอยู่ในเงามืดของโลก ดาวเคราะหด์วงอ่ืนๆที่มี

บริวารก็เกิดข้ึนไดเ้หมือนกนั เมือ่บริวารเคลือ่นหายเขา้ไปในเงามืด

ของดาวเคราะห ์ถา้มองจากโลกของเรา เห็นดาวบริวารโคจรไปอยู่

เบื้ องหลงัของดาวเคราะหซ่ึ์งไม่ไดเ้ขา้ไปอยู่ในเงามืดของดาวเคราะห ์

เราเรียกว่าดาวเคราะหบ์งัดาวบริวาร 



ฝนดาวตก และอุกกาบาต ต่างกนัอย่างไร 



ฝนดาวตก  

 (Meteor shower) ฝนดาวตก คือดาวตกหลายดวงทีดู่เหมือนพุ่ง

ออกมาจากบริเวณเดียวกนัในทอ้งฟ้าในช่วงเวลาเดียวกนัของปี ซ่ึงเกิด

จากเศษช้ินส่วนในอวกาศทีพุ่่งเขา้มาในบรรยากาศโลกดว้ยอตัราเร็วสูง 



(ส ารวจโลก :  www.nextsteptv.com) 

 Camelopardalids หรือฝนดาวตกยีราฟ มาใหค้นบนโลกไดเ้ชยชม

กนัในคืนวนัที่ 24 พฤษภาคม 2557 นกัดาราศาสตรก์ล่าวว่าอาจจะมีถงึ

ระดบัพายุ มากกว่า 100 ดวงต่อชัว่โมง   

http://www.nextsteptv.com/


 ประเภทของอุกกาบาตที่พบไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

อุกกาบาตหิน อุกกาบาตเหล็ก และอุกกาบาตเหล็กปนหิน นบัถงึปัจจุบนั

ประเทศไทยมีรายงานการคน้พบกอ้นอุกกาบาตที่ไดร้บัการยืนยนัว่าเป็น

ของจริงบนัทึกไว ้3 ครั้ง ไดแ้ก่ อุกกาบาตนครปฐม (2466) อุกกาบาต

เชียงคาน (2524) และอุกกาบาตบา้นร่องดู่ (2536) 

 อุกกาบาตนครปฐมมีสองกอ้น กอ้นเล็กหนกั 9.6 กิโลกรมั 

รวมสองกอ้นหนกัถงึ 32.2 
 

 อุกกาบาตเชียงคานเป็นอุกกาบาตหิน ประกอบดว้ยอุกกาบาต

กอ้นเล็ก ๆ หลายกอ้น คน้พบหลงัจากมีลูกไฟขนาดใหญ่สว่างกว่าแสง

จนัทร ์รวมอุกกาบาตได ้31 กอ้น น ้ าหนกัรวม 367 กรมั ลูกใหญ่ที่สุด

หนกั 51.3 กรมั  



ลูกไฟจากฝนดาวตกสิงโต 2541 



อุกกาบาตบา้นร่องดู่ 
 อุกกาบาตบา้นร่องดู่เป็น

อุกกาบาตลูกสุดทา้ยที่มีรายงานพบใน

ประเทศไทย ตกลงมาในคืนวนัอาทิตยที์่ 

13 มิถุนายน 2536 เวลาประมาณ 20.45 

น. บริเวณพื้ นที่ใกลบ้า้นของนายสาลีและ

นางค าหลา้ รกักอ้น บา้นร่องดู่ ต าบลลาน

บ่า อ าเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบูรณ ์กรม

ทรพัยากรธรณี ยืนยนัว่าเป็นอุกกาบาต

เหล็ก มีประกายโลหะและความถ่วงจ าเพาะ

สูง พบร้ิวโลหะเป็นทางบนผิวอุกกาบาตซ่ึง

เกิดจากการเสียดสีกบับรรยากาศโลก  



 หลุมอุกกาบาตขนาด 1,186 เมตร ลึก 200 เมตร ที่แอริโซนา วิ่งชน

ดว้ยอตัราเร็ว 20 กิโลเมตรต่อวินาที เมือ่ราว 49,000 ปีก่อน 



 Vredefort crater หรือ 

Vredefort Dome คือหลุม

อุกกาบาตทีเ่ก่าและใหญ่ทีสุ่ด

ในโลก ตั้งอยู่ในตอนใตข้อง

ทวีปแอฟริกา มีความกวา้งถงึ 

300 กิโลเมตร ตามที่

นกัวิทยาศาสตรค์าด หลุมนี้

เกิดจากการอุกกาบาตทีม่ี

ขนาดใหญ่กว่าภูเขาเทเบลิ 

(Table Mountain สูง 1 พนั

เมตร) พุ่งชนโลกเมือ่ 2.02 

พนัลา้นปีก่อน 



 เมือ่ประมาณ 1.4 ลา้นปีก่อน อุกกาบาตขนาดใหญ่ตกที่

พื้ นผิวโลก เกิดเป็นหลมุทีม่ีเสน้ผ่าศูนยก์ลางขนาด 3.44 กิโลเมตร ที่

คาบสมุทรอูกนัดา รฐัคิวเบก็ ประเทศแคนาดา และเป็นส่วนหนึง่ของ

อุทธยานแห่งชาติประจ าแคนาดา  

 

 นกัวิทยาศาสตรผู์ที้ท่ าการศึกษา กล่าวว่าอุกกาบาตทีต่กลงมา

ตอนนั้นมีแรงระเบิดมากกว่าระเบดิทีฮิ่โรชิมา 8,400 เท่า นอกจากนี้

ทะเลสาบแห่งนี้ เป็นทีเ่ก็บน ้ าบริสุทธ์ิมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ดว้ย  



ทะเลสาบ Pingualuit ที่

คาบสมุทรอูกนัดา รฐั

คิวเบก็ ประเทศ

แคนาดา  





1. Woodleigh in Western Australia (60-70 km across) 
2. Lake Acraman in South Australia (greater than 35 
km)  
3. Tookoonooka in Queensland (50 km in diameter). 



1. Woodleigh in Western Australia (60-70 km across) 
2. Lake Acraman in South Australia (greater than 35 
km)  
3. Tookoonooka in Queensland (50 km in diameter). 



Acraman crater หลุมอุกกาบาตโบราณ (ออสเตรเลียตอนใต)้ 

 ทะเลสาบอเครแมน แต่ก่อนนั้นก็คือหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ ที่เกิดข้ึนบน

โลกเมือ่ 580 ลา้นปีก่อน ตวัหลุมมีเสน้ผ่านศูนยก์ลางที่ 90 กิโลเมตร 



 Woodleigh in Western Australia (60-70 
km across) 



หลุมอุกกาบาต Popigai crater 

 

 เมือ่ 35 ลา้นปีก่อน รสัเซีย

ไดร้บัของขวญัช้ินโตจากนอกโลก 

อุกกาบาตขนาดใหญ่ตกลงไปใน

บริเวณท่ีเต็มไปดว้ยหินแกนไฟตอ์นั

อุดมไปดว้ยกา๊ซคาบอน แรงดนัต่างๆ

ท าใหเ้กิดปฏิกิริยาต่อกนัและอุณหภูมิ

เปลีย่นคารบ์อนใหก้ลายเป็นเหมือน

เพชรขนาดใหญ่ (รฐับาลรสัเซียยืนยนั

แลว้ว่ามีเพชรจ านวนมาก) หลุม

อุกกาบาตนี้ มีความกวา้ง 100 

กิโลเมตร 



 อุกกาบาตถล่ม

รสัเซีย มีผูไ้ดร้บับาดเจ็บ

กว่า 500 คน ทีแ่ควน้อู

ราล ทางตอนกลางของ

รสัเซีย (15 กุมภาพนัธ ์

2013) แรงกระแทก

สามารถรบัรูไ้ดท้ัว่เมือง 

Chelyabinsk ซ่ึงอยู่ห่าง

ออกไปประมาณ 200 

กิโลเมตรจาก 

Yekaterinburg คาดว่า

อุกกาบาตมีน ้ าหนกั

ประมาณ 570 kg   

 ผูพ้บเห็นเหตุการณเ์ล่าว่า "เห็นแสงที่

สว่างจา้ แลว้ก็มีสายทางที่เป็นควนัสีขาว สีเหลือง

บนทอ้งฟ้า การระเบิดอย่างแรง ท าใหก้ระจกของ

อาคาร และตึกแตกกระจายไปทัว่" 

รายงานข่าวล่าสุด http://goo.gl/UotBm 

http://goo.gl/UotBm




10 อนัดบั สุดยอด หลมุอุกกาบาต ทีเ่คยถล่มโลกในอดีต 

 หลุมนี้ เกิดข้ึนจากการ

ชนของอุกกาบาตขนาดยกัษเ์มือ่ 

65 ลา้นปีก่อน  ก่อใหเ้กิดแรง

ระเบิดที่เทียบเท่ากบัระเบดิ TNT 

100 เทราตนั คาดกนัว่าเพราะ

การชนครั้งนี้ ท าใหไ้ดโนเสารสู์ญ

พนัธุจ์นหมดส้ิน เพราะแรง

ระเบดิของมนัก่อใหเ้กิดสึนามิ 

แผ่นดินไหว  



Manicouagan Crater, 

Canada 
มอีกีช ือ่หน ึง่ว่า “eye of Quebec” 

เกดิข ึน้เม ือ่ประมาณ 212 ลา้นปีท ีแ่ลว้ มคีวาม

กว้าง 3 กม.  



Kara-Kul Lake, Tajikistan 

  

 หลุมอุกกาบาตที่อยู่สูง

กว่าระดบัน ้ าทะเล 3,900 เมตร 

อยู่ใกลช้ายแดนประเทศจีน  



Clearwater Lakes, Canada 

  

 เกิดจากอุกกาบาตที่พุ่งชน

พรอ้มกนัสองลูก เมือ่ประมาณ 290 

ลา้นปีที่ผ่านมา ปัจจุบนัเป็นสถานที่

ท่องเท่ียวยอดนิยม เนือ่งจากความ

งดงามของทอ้งทะเลโดยรอบนัน่เอง  



Mistastin Lake, Canada 

 

 ชนโลกเมือ่ 38 ลา้นปีที่

แลว้ กวา้งประมาณ 28 กม.  



Gosses Bluff, Australia 

  

 กระแทกโลกเมือ่ 142 

ลา้นปีก่อน  แรงระเบิดของมนัมี

อาณุภาพทดัเทียมระเบิด TNT 

22,000 เมกกะตนั  



Aorounga Impact Crater, 

Chad 

 เกิดจากอุกกาบาต

เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 1.6 กม. 

ชนโลกเมือ่ 200-300 ลา้น

ปีก่อน  



Deep Bay, Canada 

  

 อยู่บริเวณ Saskatchewan, 

Canada การพุ่งชนก่อใหเ้กิด

ทะเลสาบลึก กินอาณาเขตถงึ 13 

กม.พุ่งชนเมือ่ประมาณ 100 ลา้น

ปีที่แลว้  



Lake Bosumtwi Crater, Ghana 

 

 หลุมนี้ อยู่ห่างไป 30 กม.

จากเมือง Kumasi, Ghana เป็น

ทะเลสาบธรรมชาติเพยีงแห่งเดียว

ของที่นี ่เกิดจากการชนเมือ่ประมาณ 

1.3 ลา้นปีที่แลว้ มีความลึก 10.5 

กม. ลอ้มรอบดว้ยป่าดงดิบท่ีกิน

อาณาเขตกวา้งขวาง  



Barringer Crater, Arizona, US  

 

 ประมาณ 49,000 ปีที่แลว้ 

อุกกาบาตหนกั 1,000 ตนั โหม่ง

โลกดว้ยความเร็วกว่า 40,000 ไมล์

ต่อชัว่โมง ก่อใหเ้กิดหลุมลึก กิน

อาณาบริเวณถงึ 55 กม.นบัเป็นการ

ชนท่ีรุนแรงที่สุดในประวติัศาสตร์

โลก ความแรงของการระเบดิครั้ง

นั้นอานุภาพเทียบเท่ากบัระเบิด 

TNT กว่า 20 ลา้นตนัเลยทีเดียว  



วธีิการศึกษาดาราศาสตร์ 
(กลุ่มดาวบนท้องฟ้า) 



ยานส ารวจอวกาศและนกับนิอวกาศ 

-วตัถุประสงคข์องการส ารวจอวกาศ 

-องคก์รที่ท าการส ารวจอวกาศ 



นาซ่าประกาศการคน้พบ ดาวเคราะห ์700+ ดวง  

 

  นาซ่า ไดป้ระกาศข่าวใหญ่ทีสุ่ดในรอบปี ถงึการคน้พบดาว

เคราะหน์อกระบบสุริยะจ านวนมากถงึ 700+ ดวง และ 95 เปอร์

เซ็นมีขนาดเล็กกว่าดาวเนปจูน มีจ านวนรอ้ยกว่าดวงทีม่ีขนาดพอๆ

กบัโลกและ 4 ดวงทีอ่ยู่ในโซนสิง่มีชีวิตอาศยัอยู่ได ้และส่วนใหญ่อยู่

ในดาราจักรทางชา้งเผือกทีม่ีดวงอาทิตยค์ลา้ยๆกบัเรา  

         ขอ้มูลเดือน ก.พ. 57 









 ยานอวกาศ

เคปเลอร ์

ไดภ้าพถา่ยที่แสดง

ใหเ้ห็นถงึดาวกว่า 

150,000 ดวง ที่อยู่

ในทางชา้งเผือก กว่า 

20 %  



 ชุดอวกาศ (Space suit) เป็นชุดที่ออกแบบมาเพือ่รกัษาระดบัความดนัอากาศ

ใหค้งสภาพร่างกายเอาไวข้ณะอยู่นอกโลก ท าจากวสัดุชนิดพเิศษรวมกนัอยู่หลายชั้น เพือ่

ป้องกนัรงัสีต่างๆที่มาจากดวงอาทิตย ์มีการบรรจุออกซิเจนบริสุทธ์ิเขา้ไป ชดุอวกาศชดุ

แรกมีช่ือว่า SK-1 spacesuit ไดร้บัการส่วมใส่โดย ยูริ กาการิน ในปี 1961 



ชุดของนกับินอวกาศในอนาคต 



 นาซ่าก าลงัจะเปลีย่นรูปแบบชุดอวกาศใหน้กับนิ แต่ไม่รูว่้า

แบบไหนจะถูกใจทุกๆคน จึงตดัสินใจออกแบบมาใหทุ้กคนเลือกและ

จะใหเ้ปิดโหวตตั้งแต่วนัที ่14 เมษายน ปี 2557 นี้  ชุดจะพรอ้มใชใ้น

เดือนกนัยายน 2557  

  แน่นอนว่านอกจากดีไซนแ์ลว้ชุดใหม่นี้ จะแข็งแรงข้ึน เคลือ่น

ตวัดีข้ึนและระบบในตวัดีข้ึนมาก 









 องคก์ารนาซาร่วมมือกบั

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส ์หรือ 

เอ็มไอที พฒันา ไบโอสูท (Bio Suit) ชุด

นกับนิอวกาศแบบใหม่ข้ึนมา เพือ่ใหน้กับนิ

อวกาศสวมใส่ไปปฏิบติัภารกิจยงัดาวองัคาร 

ไบโอสูทมีรูปแบบทนัสมยั สวยงาม คล่องตวั 

และมีน ้ าหนกันอ้ยกว่าชดุนกับนิอวกาศแบบ

เก่า โดยมีการปรบัชดุใหเ้ขา้กบัรูปร่างของ

นกับนิ พรอ้มกบัตกแต่งชดุดว้ยลายเสน้

ตลอดทั้งตวั คลา้ยกบัชดุของมนุษยแ์มงมุม 

สไปเดอรแ์มน (Spiderman) นอกจากนี้ ไบโอ

สูทยงัมีความยืดหยุ่นสูงข้ึนไม่ฉีกขาดง่าย

และสามารถช่วยลดการสูญเสียมวล

กลา้มเน้ือได ้

 



 ในปลายปีนี้  SpaceX จะปล่อย

จรวดที่บรรทุกของไดห้นกัมากที่สุดใน

โลก (และอาจจะเป้าหมายที่ดาวองัคาร 

แต่ยงัไม่ยืนยนัแน่ชดั) ตวัเครื่องจะมี

แรงส่งตวัเท่ากบัโบอ้ิง747s ถงึ15

เคร่ืองรวมกนั สามารถบรรทุกของได้

ถงึ 53,000 กิโลกรมัน ้ าหนกัที่โลกและ 

13,200 กิโลกรมัน ้ าหนกัที่ดาวองัคาร 





 เมือ่วนัที ่26 มีนาคม 

2557 ทีผ่่านมานกับนิอวกาศ 

3 คน (จากนาซ่า 1 คนและ

รสัเซีย 2 คน) ทะยานข้ึนไป

พรอ้มกบัจรวดโซยซั (Soyuz) 

จากคาซคัสถานเพือ่มุ่งหนา้ไป

ประจ าการทีส่ถานีอวกาศแห่ง

สหประชาชาติ โดยจะใชเ้วลา

ทั้งส้ินบน 6 เดือนบนอวกาศ 

ภาพทีเ่ห็นคือการออกตวัของ

จรวดทีท้ิ่งล าแสงแห่ง

ประวติัศาสตรไ์วเ้บื้ องหลงั  



ภารกิจส ารวจดวงจนัทรโ์ดยยานอพอลโล 







สละ rocket booster 





การเอียงของโลกท าใหเ้กิดฤดูกาลของโลกเราอย่างไร 



มาชู ปิกชู แห่งอาณาจกัรอิน

คา (Inca city, Machu 

Picchu) ตั้งอยู่ทีเ่มืองคุสโซ 

ประเทศเปรู 











 อำคนัตกุะจำกต่ำงดำว : ในปี ค.ศ.1999 หลมุศพท่ีมีอำยกุว่ำ 1,000 ปี ถกู
ค้นพบท่ีประเทศเมก็ซิโก จำกกำรส ำรวจพบว่ำโครงกระดกูมนุษยจ์ ำนวน 13 โครง 
แต่ท่ีท ำให้นักส ำรวจต้องตกใจคือรปูร่ำงของโครงกระดกูนัน้แตกต่ำงจำกมนุษย์
โดยทัว่ไป กล่ำวคือกะโหลกท่ีพบนัน้โหนกนูนเป็นวงรีเหน็ได้ชดั 
 จำกกำรค้นพบดงักล่ำว ได้สอดคล้องกบัทฤษฎีท่ีว่ำครัง้หน่ึงโลกเรำเคยมี
อำคนัตกุะจำกต่ำงดำวมำเยือน…กเ็ป็นได้ 
 


