





จุดประสงคการเรียนรู

1. เขาใจกําเนิดของระบบสุริยะ

2. สามารถสรุปเกี่ยวกับกําเนิดของดาวเคราะห 

และการจําแนกประเภทบริวารดวงอาทิตย

ตามลักษณะการเกิดได



ระบบสุริยะ (Solar System) ประกอบดวยดวงอาทิตยและ

บริวาร ซึ่งโคจรอยูรอบดวงอาทิตย ไดแก ดาวเคราะห, ดวง

จันทรบริวารของดาวเคราะห, ดาวเคราะหนอย และดาวหาง
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ระบบสุริยะเกิดจากกลุมกาซและฝุนในอวกาศ      

ยุบรวมกันภายใตอิทธิพลของแรงโนมถวง เมื่อ 4,600 

ลานปที่ผานมา ที่ใจกลางของกลุมกาซเกิดเปนดาวฤกษ 

คือ ดวงอาทิตย  เศษฝุนและกาซที่เหลือจากการเกิดเปน

ดาวฤกษ เคลื่อนที่อยูลอมรอบ เกิดการชนและรวมตัวกัน

เปนภายใตอิทธิพลของแรงโนมถวงในชวงเวลาหลาย

รอยลานป ในที่สุดกลายเปนดาวเคราะหบริวารและ  

วัตถุอื่นๆ ในระบบสุริยะ



ดาวเคราะห (Planets)

ดาวเคราะห หมายถึง ดาวที่ไมมีแสงสวางใน

ตัวเอง แตสะทอนแสงอาทิตยสองเขาไปตาเรา          

ดาวเคราะห แตละดวงมีขนาดและจํานวนดวงจันทร

บริวารไมเทากัน อยูหางจากดวงอาทิตยเปนระยะทาง

ตางกัน หมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย

ดวยความเร็วตางกันไป



ดาวเคราะหในระบบสุริยะ สามารถแบงออกเปนกลุมๆ ไดดังนี้
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1.1 ดาวเคราะหชั้นใน (Inner or Terrestrial Planets) 

จะเปนกลุมดาวเคราะห ที่อยูใกลดวงอาทิตยมากกวาอีก

กลุม เปนดาวเคราะหที่เย็นตัวแลวมากกวา ทําใหมีผิวนอก

เปนของแข็ง เหมือนผิวโลกของเรา จึงเรียกวา Terrestrial 

Planets (หมายถึง "บนพื้นโลก") ไดแก ดาวพุธ (Mercury), 

ดาวศุกร(Venus), โลก (Earth) และดาวอังคาร (Mars) ซึ่งจะ

ใชแถบของ ดาวเคราะหนอย (Asteroid Belt) เปนแนวแบง

1. แบงตามลักษณะทางกายภาพ



1.2 ดาวเคราะหชั้นนอก (Outer or Jovian Planets) 

จะเปนกลุมดาวเคราะห ที่อยูไกลดวงอาทิตยมากกวาอีก

กลุม เปนดาวเคราะหที่เพิ่งเย็นตัว ทําใหมีผิวนอก ปกคลุม

ดวยกาซ เปนสวนใหญ เหมือนพื้นผิวของดาวพฤหัส ทํา

ใหมีชื่อเรียกวา Jovian Planets (Jovian มาจากคําวา 

Jupiter-like หมายถึง คลายดาวพฤหัส) ไดแก ดาวพฤหัส 

(Jupiter), ดาวเสาร (Saturn), ดาวยูเรนัส (Uranus), ดาว

เนปจูน (Neptune)



2.1 ดาวเคราะหวงใน (Interior planets) หมายถึงดาว

เคราะหที่อยูใกลดวงอาทิตยมากกวาโลก ไดแกดาวพุธ 

และดาวศุกร

2.2 ดาวเคราะหวงนอก (Superior planets) หมายถึง 

ดาวเคราะหที่อยูถัดจากโลกออกไป ไดแก ดาวอังคาร ดาว

พฤหัสบดี ดาวเสาร ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน

2. แบงตามวงทางโคจร ดังนี้



3.1 ดาวเคราะหหิน ไดแก ดาวพุธ ดาว

ศุกร โลก และดาวอังคาร ทั้ง 4 ดวงนี้มีพื้นผิว

แข็งเปนหิน  มี ชั้นบรรยากาศบางๆ  หอหุม 

ยกเวนดาวพุธที่อยูใกลดวงอาทิตยที่สุดไมมี

บรรยากาศ 

3. แบงตามลักษณะพื้นผิว ดังนี้ 



3.2 ดาวเคราะหกาซ  ไดแก  ดาวพฤหัสบดี       

ดาวเสาร ดาวยูเรนัส และ ดาวเนปจูน จะเปนกาซทั่ว

ทั้งดวง อาจมีแกนหินขนาดเล็ก อยูภายในพื้นผิวจึง

เปนบรรยากาศที่ปกคลุมดวยกาซมีเทน แอมโมเนีย 

ไฮโดรเจน และฮีเลียม 
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นอกจากที่เราทราบวา ดาวเคราะหจะหมุนรอบ

ตัวเอง โคจรไปรอบๆดวงอาทิตยแลว แกนของแตละดาว

เคราะห ยังเอียง (จากแนวตั้งฉากของการเคลื่อนที่) ไม

เทากันอีกดวย นอกจากนี้ เมื่อเทียบทิศทางของ การหมุน

รอบตัวเอง กับการหมุนรอบ ดวงอาทิตย ของแตละดาว

เคราะห พบวา ดาวศุกร (Venus), ดาวยูเรนัส (Uranus), 

จะหมุนรอบตัวเองแตกตางไปจาก ดาวเคราะหดวงอื่นๆ 

ในระบบสุริยะจักรวาลของเรา



ดวงอาทิตย (The Sun)

เมื่ อ เที ยบกับดาวฤกษ  

ดวงอื่นในทองฟา ดวงอาทิตย

จัดเปนดาวฤกษธรรมดาสามัญ

ดวงหนึ่ง เปนดาวฤกษสีเหลือง 

ชนิดสเปกตรัม G อุณหภูมิผิว
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องคประกอบสวนใหญของดวงอาทิตยเปนกาซ

ไฮโดรเจน ที่ใจกลางของดวงอาทิตยอุณหภูมิและแรงดัน

สูงมาก จนทําใหกาซไฮโดรเจนหลอมรวมกันเปนกาซ

ฮีเลียม และแผพลังงานออกมาอยางมหาศาลเปนความ

รอนและแสงสวาง เรียกปฏิกิริยานี้วา“ปฏิกิริยานิวเคลียร

ฟวชั่น” พลังงานความรอนและแสงสวางจากดวงอาทิตย 

นี้เองที่เอื้อใหเกิดสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรา



จุดบนดวงอาทิตย

เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ของสนามแมเหล็กที่พื้นผิวดวง

อาทิตย ทําใหบริเวณดังกลาวมี

อุณหภูมิต่ํากวาบริเวณรอบขาง 

จึงมีความสวางนอยกวาบริเวณ

ขางเคียง จึงสังเกตเห็นเปนจุดดํา
http://www.absoluteastronomy.com/



บนดวงอาทิตยบางจุดมีขนาดใหญกวาโลกเรา

หลายเทา จุดบนดวงอาทิตย มีจํานวนเพิ่มขึ้นสูงสุดทุกๆ 

11 ป ซึ่งสัมพันธกับการประทุจาที่พื้นผิวของดวงอาทิตย 

ที่เรียกวา “โซลารแฟลร” (Solar Flare)
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ลมสุริยะ

อนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตยแผออกสูอวกาศ

ทุกทิศทาง เรียกวา ลมสุริยะ อนุภาคเหลานี้เดินทางมาสู

โลกตลอดเวลา แตถูกสนามแมเหล็กโลกปดกั้นไว จึงไม

เกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลก
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อยางไรก็ตามอนุภาคเหลานี้

ถูกสนามแมเหล็กโลกเรงเขาสูชั้น

บรรยากาศโลกในบริเวณขั้วโลก

เหนื อและขั้ ว โ ลก ใต  และทํ า

ปฏิกิริยากับกาซในชั้นบรรยากาศ 

ปรากฏเปนแสงสีสวยงามบน

ทองฟ าในยามค่ํ าคืน  เรียกว า       

แสงเหนือ และแสงใต http://www.nasaimages.org/



คําเตือน ! หามมองดูดวงอาทิตย

โดยตรงดวยตาเปลา หรือจากกลองสอง

ทางไกลและกลองโทรทรรศน  เพราะ

พลังงานของแสงอาทิตยจะทําใหตาบอดได  

ควรสังเกตดวงอาทิตยทางออมโดยใชฉาก

หรือกระดาษสีขาว รับภาพของดวงอาทิตย

จ า กกล อ ง ส อ งท า ง ไ กล  หรื อ  กล อ ง

โทรทรรศน



- The End -


