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  หนาที่ 1 

 

 

สรุปบทท่ี 1-4 วิชา วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ ชั้น ม.4 
 

 

 
 
 
 

 ดาราศาสตร คือ วิชาที่ศึกษาเก่ียวกับ ดวงดาวตางๆ รวมทั้งโลกที่เราดํารงชีวิตอยู 

 ปแสง เปนหนวยวัดระยะทางในอวกาศ โดย 1 ปแสง เทากับระยะทางท่ีแสงเดินทางไดใน 1 ป                 

= 9.46x1012 กิโลเมตร 

 หนวยดาราศาสตร (AU) คือ หนวยของระยะทาง มีคาเทากับระยะหางเฉลี่ยระหวางโลกกับ          

ดวงอาทิตย ประมาณ 150 ลานกิโลเมตร 

 เอกภพกําเนิด ณ จุดที่เรียกวา " บิกแบง "  เปนจุดที่พลังงานเริ่มเปลี่ยนเปนสสาร 

 อนุภาคพื้นฐานขณะเกิดบิกแบง คือ ควารก (quark) อิเล็กตรอน (electron) นิวทริโน (neutrino) และ 

โฟตอน (photon) 

 ขอสังเกตท่ีสนับสนุนทฤษฎีบิกแบง ปรากฏการณอยางนอย 2 อยาง ท่ีสนับสนุนทฤษฎีบิกแบง ไดแก  

1) การขยายตัวของเอกภพ  2) อุณหภูมิพื้นหลังอวกาศซึ่งปจจุบันลดลงเหลือ 2.73 เคลวิน 

 เอ็ดวิน พาวเวลล ฮับเบิล นักดาราศาสตรชาวอเมริกัน เปนบุคคลแรกท่ีคนพบวาเอกภพมิไดหยุดน่ิง 

แตกําลังขยายตัวอยูในปจจุบัน 

 เอกภพขยายตัวตามกฎของฮับเบิล คือ กาแล็กซีจะเคลื่อนท่ีไกลออกไป ดวยอัตราความเร็วท่ีเพิ่มขึ้น

ตามระยะหาง กาแล็กซีที่อยูไกลเคลื่อนที่หางออกไปเร็วกวากาแล็กซีที่อยูใกล นั่นเอง 

 อุณหภูมิของเอกภพลดลงตามเวลาที่ผานไป  ปจจุบันอุณหภูมิของเอกภพวัดได 2.73 เคลวิล 

 อารโนล เพนเซียส และ รอเบิรต วิลสัน เปนผูคนพบอุณหภูมิพื้นหลังจากอวกาศซึ่งเปนหน่ึงใน

หลักฐานสนับสนุนทฤษฎีบิกแบง 
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  หนาที่ 2 

 กาแล็กซีประกอบดวยระบบดาวฤกษ  ดาวฤกษ  เนบิวลา และท่ีวาง 

 ทางชางเผือกเปนสวนหนึ่งของกาแล็กซีทางชางเผือก หรือกาแล็กซีของเรา 

 ระบบสุริยะของเราอยูในกาแล็กซีทางชางเผือก 

 กาแล็กซีทางชางเผือกหรือกาแล็กซีของเรา เปนกาแล็กซีแบบกังหันมีคาน 

 กาแลคซีเพื่อนบาน คือ กาแลคซีท่ีอยูใกลเราและสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา  ไดแก กาแล็กซี

แอนโดรเมดา กาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ และกาแล็กซีแมกเจลแลนเล็ก 

 ดาวฤกษมีความแตกตางกันในเร่ือง ความสองสวาง  ระยะหาง สี อุณหภูมิผิว สเปกตรัม มวล            

การสรางธาตุ และระบบของดาวฤกษ 

 ความสองสวางปรากฏของดาวฤกษที่สังเกตเห็น ขึ้นอยูกับความสองสวางสัมบูรณ และระยะหางจาก

โลกถึงดาวฤกษ 

 ในสมัยโบราณ เมื่อนักดาราศาสตรสังเกตดวงดาวบนทองฟาพบวาดวงดาวตางๆ มีความสองสวางที่

ปรากฏแตกตางกัน จึงมีการกําหนดระดับความสวางเรียกวา โชติมาตรปรากฏ (apparent 

magnitude) ขึ้น เพื่อเปรียบเทียบความสองสวางปรากฏ โชติมาตรไมมีหนวย เปนเพียงตัวเลขท่ี

กําหนดขึ้นโดยกําหนดเปน 6 อันดับ คือ ดาวฤกษที่สังเกตดวยตาเปลาเห็นแสงริบหรี่ท่ีสุด มีโชติมาตร

ปรากฏเปน 6 และดาวท่ีสังเกตดวยตาเปลาวาสวางท่ีสุด มีโชติมาตรปรากฏเปน 1 โดยดาวฤกษท่ีมี

โชติมาตรปรากฏเปน 1 สวางกวาดาวฤกษท่ีมีโชติมาตรปรากฏเปน 6 อยู 100 เทา ดังนั้นดาวฤกษท่ีมี

โชติมาตรปรากฏตางกัน 1 จะมีความสองสวางตางกัน 2.512 เทา  

 หนวยวัดระยะท่ีนิยมใชทางดาราศาสตรมีหลายหนวย คือ หนวยดาราศาสตร ปแสง และพารเซก 

 สีและสเปกตรัมของดาวฤกษมีความสัมพันธกับอุณหภูมิของดาวฤกษ 

 วิวัฒนาการของดาวฤกษ เปนกระบวนการท่ีดาวฤกษเปลี่ยนแปลงองคประกอบภายในตามลําดับไป

ในชวงอายุของมัน ซึ่งจะมีลักษณะแตกตางกันตามขนาดของมวลของดาวฤกษน้ันๆ อายุของ           

ดาวฤกษมีต้ังแตไมก่ีลานป (สําหรับดาวฤกษท่ีมีมวลมากๆ) ไปจนถึงหลายลานลานป  

 เนบิวลาเปนตนกําเนิดของดาวฤกษ 

 ดาวฤกษที่มีมวลนอย เชน ดวงอาทิตย  จะจบชีวิตกลายเปนดาวแคระขาว 

 ดาวฤกษท่ีมีมวลมาก คือ ดาวฤกษท่ีมีมวลของดาวฤกษกอนเกิดมีคาเทากับหรือมากกวาดวงอาทิตย

ประมาณ 9 เทา  จะจบชีวิตดวยการระเบิดอยางรุนแรงท่ีเรียกวา ซูปเปอรโนวา และยุบตัวกลายเปน

ดาวนิวตรอน หรือหลุมดํา 

 หลุมดํา หมายถึงเทหวัตถุในเอกภพที่มีแรงโนมถวงสูงมาก ไมมีอะไรออกจากบริเวณนี้ไดแมแตแสง 
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 นักวิทยาศาสตรใชปรากฏการณแพรัลแลกซ (parallax) ในการวัดระยะหางของดาวฤกษ 

 แพรัลแลกซ คือการยายตําแหนงปรากฏของวัตถุเมื่อผูสังเกตอยูในตําแหนงตางกัน โดยนักดารา

ศาสตรใชปรากฏการณแพรัลแลกซ ในการวัดระยะทางของดาวฤกษ   

 หนวยดาราศาสตร  เปนหนวยวัดระยะทางในระบบสุริยะที่กําหนดให 1 หนวยดาราศาสตร มีคา

เทากับระยะทางเฉลี่ยจากโลกถึงดวงอาทิตย คือประมาณ 150 ลานกิโลเมตร 

 ดาวฤกษท่ีมีอุณหภูมิของผิวดาวสูงท่ีสุด คือ สีนํ้าเงิน  และดาวฤกษท่ีมีอุณหภูมิของผิวดาวตํ่าท่ีสุด 

คือ  สีแดง 
 

ชนิด สีของดาว อุณหภูมิผิว(เคลวิน) ตัวอยางดาวฤกษ 

O น้ําเงิน สูงกวา 30,000 ดาวเซตานายพรานในกลุมดาวนายพราน 

B น้ําเงินแกมขาว 30,000 - 10,000 ดาวอะเคอรนารในกลุมดาวกระดูกงูเรือ 

A ขาว 10,000 - 7,500 ดาวหางหงสในกลุมดาวหงส 

F ขาวแกมเหลือง 7,500 - 6,000 ดาวโปรซิออนในกลุมดาวสุนัขเล็ก 

G เหลือง 6,000 - 4,900 ดวงอาทิตย 

K สม 4,900 - 3,500 ดาวดวงแกวในกลุมดาวคนเลี้ยงสัตว 

M แดง 3,500 - 2,000 ดาวปาริชาตในกลุมดาวแมงปอง 

 

 ความสองสวางของดาวฤกษข้ึนอยูกับกําลังสองสวางของดาวฤกษและระยะหางของดาวฤกษกับผู

สังเกต  โดยดาวท่ีมีกําลังสองสวางมากจะมีความสองสวางมากกวาดาวฤกษท่ีมีกําลังสองสวางนอย

เมื่อหางจากผูสังเกตในระยะทางที่เทากัน  นอกจากน้ีดาวฤกษที่อยูใกลกับผูสังเกตจะมีความสองสวาง

มากกวาดาวฤกษท่ีอยูไกล 

 ดาวเคราะหหิน ไดแก ดาวพุธ  ดาวศุกร โลก และดาวอังคาร สวนดาวเคราะหแกส ไดแก ดาวพฤหัสบดี 

ดาวเสาร ดาวยูเรนัส  และดาวเนปจูน 

 วงโคจรของดาวเคราะหเปนวงรี 

 ดาวเคราะหที่อยูใกลดวงอาทิตยจะโคจรรอบดวงอาทิตยดวยอัตราเร็วที่มากกวาดาวเคราะหท่ีอยูไกล

จากดวงอาทิตย 

 แถบดาวเคราะหนอยมีเศษหินจํานวนมากจํานวนมากซึ่งมีขนาดและรูปรางท่ีแตกตางกันออกไป 
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  หนาที่ 4 

 โครงสรางภายในของดวงอาทิตยแบงออกเปน 3 สวนคือ แกน  เขตการแผรังสี และเขตการพาความรอน 

 ลมสุริยะ คือ อนุภาคโปรตรอน และอิเล็กตรอนท่ีดวงอาทิตยปลอยออกมา ถามีอัตราเร็วมากกวา        

ลมสุริยะปกติ จะเรียกวา พายุสุริยะ 

 พายุสุริยะ เกิดจากการปลอยอนุภาคความเร็วสูงจํานวนมหาศาลจากชั้นบรรยากาศคอโรนาของดวง

อาทิตย  โดยอนุภาคดังกลาวสงผลกระทบตอโครงสรางของ DNA ภายในรางกายของสิ่งมีชีวิต  มีการ

รบกวนสนามแมเหล็กของโลก ทําใหระบบสื่อสารโดยวิทยุคลื่นสั้นท่ัวโลก และระบบสงกําลังไฟฟา

ขัดของในประเทศทีอยูใกลขั้วแมเหล็กโลก  สายการบินจะยกเลิกเท่ียวบินในชวงเวลาท่ีเกิดพายุสุริยะ 

วงจรอิเล็กทรอนิกสในดาวเทียมท่ีโคจรรอบโลกอาจเสียหาย แตสิ่งมีชีวิตบนโลกจะมีชั้นบรรยากาศ

และสนามแมเหล็กโลกชวยปกปองจากรังสี และอนุภาคความเร็วสูงตางๆ จากอวกาศ 

 ผลกระทบจากลมสุริยะ คือ การเกิดแสงเหนือใต (aurora) ซึ่งเปนปรากฏการณแสงหลายสีใน

บรรยากาศ สวนใหญเกิดบริเวณขั้วโลก ในลักษณะเปนแสงสีตางๆ บนทองฟา 

 เทคโนโลยีอวกาศ คือ เทคโนโลยีที่ใชสํารวจอวกาศ 

 แรงโนมถวงของโลก หมายถึง แรงดึงดูดของโลกที่กระทําตอมวลของวัตถุ 

 การสงดาวเทียม ยานอวกาศ ตองอาศัยจรวดหรือระบบขนสงอวกาศ 

 เมื่อใชจรวดสงดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลก ความเร็วของจรวดตองมากกวา 7.91 กิโลเมตร/วินาที

ดาวเทียมจึงจะสามารถขึ้นไปโคจรรอบโลกในระดับตํ่าท่ีสุด(บริเวณผิวโลก)  ถาหากความเร็วจรวด

เพิ่มขึ้นดาวเทียมจะขึ้นไปสูอวกาศและโคจรอยูในระดับที่สูงขึ้น จนกระท่ังจรวดมีความเร็วต้ังแต 11.2 

กิโลเมตร/วินาที ดาวเทียมจะหลุดออกจากวงโคจร เราเรียกความเร็วนี้วาความเร็วหลุดพน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ภาพยานขนสงอวกาศ                           ภาพขั้นตอนการทํางานของระบบยานขนสงอวกาศเพ่ือนําดาวเทียมเขาสูวงโคจร 
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 เทคโนโลยีอวกาศสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันในดานตางๆ ดังนี้ 

- ดานวัสดุศาสตร สามารถออกแบบวัสดุกันความรอนใชกับชุดนักดับเพลิง และชุดของนักแขงรถ 

ผาออมเด็กและผูใหญ ผาหมที่ชวยเก็บรักษาอุณหภูมิรางกายใหคงท่ี 

- ดานอาหาร มีการออกแบบการเก็บรักษาอาหารใหไดนานและยังคงคุณคาสารอาหารไวเชน 

อาหารเยือกแข็งแบบสุญญากาศ อาหารเสริมสําหรับเด็ก 

- ดานการแพทย เชน กลองสองตรวจอวัยวะภายในของรางกาย เครื่องปมหัวใจเทียมขนาดเล็ก

พิเศษ เครื่องวัดรังสีอัลตราไวโอเลต 

- ประยุกตดานอ่ืน เชน เครื่องตรวจควัน เซลลสุริยะ กลองดิจิทัล กลองอินฟราเรด เครื่องกรองน้ํา 

 มนุษยใชประโยชนจากดาวเทียมในหลายๆ ดาน ซึ่งประเภทของดาวเทียมก็จะถูกแบงตาม

วัตถุประสงคการใชงาน เชน ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ดาวเทียมสํารวจทรัพยากร และดาวเทียม

สื่อสาร   

 ดาวเทียมที่สําคัญของประเทศไทยไดแกดาวเทียมไทยคม ซึ่งเปนดาวเทียมสื่อสาร 

 กลองโทรทรรศนหักเหแสง ใชเลนสสองชิ้น คือ เลนสวัตถุ ซึ่งเปนเลนสนูนท่ีอยูหนากลอง(ใกลวัตถุ

มากกวา) ทําหนาท่ีหักเหแสงมารวมกันท่ีจุดโฟกัส และเลนสตา อยูหลังจุดโฟกัสของเลนสวัตถุมา

เล็กนอย ทําหนาท่ีขยายภาพใหผูสังเกต 

 กลองโทรทรรศนสะทอนแสง ใชกระจกโคงหน่ึงชิ้นหรือมากกวาน้ันเพื่อสะทอนแสงสําหรับสรางข้ึน

เปนภาพ 

 กลองโทรทรรศนชนิดหักเหแสงที่ใหญท่ีสุดในโลก (เลนสมีเสนผานศูนยกลาง 1 เมตร) ต้ังอยูที่หอดู

ดาวเยอรเกส ในรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา 

 กลองโทรทรรศนของหอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ซึ่งต้ังอยูท่ีดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม 

เปนกลองโทรทรรศนชนิดสะทอนแสง แบบแคสสิเกรน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40 เมตร 

 การสํารวจอวกาศมีผลดีตอมนุษยและตอโลก คือ ชวยใหเกิดความเขาใจในเร่ืองตอไปน้ี เชน 

สวนประกอบในระบบสุริยะ, การกําเนิดของดาวฤกษ, โครงสรางและการเปลี่ยนแปลงของกาแล็กซี, 

วิวัฒนาการของเอกภพ , การกําเนิดของโลก , การปองกันโลกไมใหเกิดอันตรายจากการชนของวัตถุ

ในอวกาศ , ชวยใหมนุษยคนหาดาวดวงใหมท่ีเหมาะสมตอการดําเนินชีวิต 

 สําหรับผลเสียท่ีมีตอมนุษยและตอโลก เชน สิ้นเปลืองงบประมาณ, ใชทรัพยากรมหาศาลในการข้ึน

ทองอวกาศในแตละครั้ง , เกิดอันตรายตอมนุษย หากเกิดความผิดพลาด หรืออันตรายจากภายนอก

อวกาศ 

 



  

โรงเรียนสายนํ้าผึ้ง  ในพระอุปถัมภฯ 

วิชา วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ (ว30194)  ชั้น ม.4 อาจารยชัยทศ จําเนียรกุล ผูสอน  
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 นักบินอวกาศกอนขึ้นไปปฏิบัติงานในอวกาศตองฝกใหสามารถทนตอน้ําหนักตัวท่ีเพิ่มขึ้นขณะยาน

ขึ้นจากผิวโลกและการอยูในสภาพไรน้ําหนัก 

 เมื่อมนุษยตองไปอยูในอวกาศเปนเวลานาน รางกายอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง เชน            

หัวใจเตนชาลง กลามเน้ือลีบ หรือมวลกระดูกมีความหนาแนนลดลง โดยวิธีการแกปญหาเหลาน้ีก็คือ 

การออกกําลังกายอยางหนักและสม่ําเสมอ เพื่อใหอวัยวะตางๆของรางกายสามารถทํางานไดอยาง

เปนปกติ 
 

 
 


