
ช่ือ.........................................................................................................ชั้น..........................เลขท่ี.................. 

เฉลย  ใบงานที่  10  เร่ือง  ระบบสุริยะ  และดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 

 

ตอนที ่ 1   ใหน้กัเรียนเติมคาํตอบในช่องวา่งต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 

1. ระบบสุริยะ คือ.....จุดเล็ก ๆ  จุดหน่ึงในกาแล็กซีทางชา้งเผอืก  ซ่ึงภายในประกอบดว้ยดวงอาทิตยเ์ป็นดาวฤกษท่ี์อยูบ่ริเวณ

จุดศูนยก์ลาง  และมีดวงเคราะห์เป็นบริวารอีก  8  ดวง    และดาวเคราะห์เหล่าน้ีจะมีการหมุนรอบตวัเองและหมุนรอบดวง

อาทิตยใ์นทิศทางทวนเขม็นาฬิกา     นอกจากน้ีในระบบสุริยะยงัประกอบไปดว้ยดาวเคราะห์นอ้ย  อุกกาบาต และดาวหาง

.................................................................................................................................................................................................... 

2. ระบบสุริยะ  เกิดาก........เกิดจากการหมุนเป็นวงกลมของแก๊สต่าง ๆ  ในกาแล็กซี  เช่น  ไฮโดรเจน     ฮีเลียม       คาร์บอน 

ไนโตรเจน ออกซิเจน ซลัเฟอร์ รวมทั้งสารประกอบอ่ืน ๆ  เช่น แอมโมเนีย    ไฮโดรแจนซลัไฟด์    กรดฟอร์มิก   นํ้า     และ

ไกลซีน  (glycine)....................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

3. การกาํเนิดระบบสุริยะ  มี  4 ขั้นตอนสาํคญั  ดงัน้ี    

......... 1.  กลุ่มแก๊สและฝุ่ นธุลีเร่ิมหดตวัภายใตแ้รงดึงดูดร่วมกนั 

2.  กลุ่มแก๊สและฝุ่ นธุลีหมุนตวัเร็วข้ึน 

3.  กลุ่มแก๊สและฝุ่ นธุลีค่อย  เปล่ียนรูปร่างเป็นแผน่จาน ดวงอาทิตยเ์ร่ิมก่อตวัท่ีจุดศูนยก์ลาง 

4.  ดวงอาทิตยก่์อตวัท่ีจุดศูนยก์ลาง  จากนั้นแก๊สและฝุ่ นธุลีท่ีอยูร่อบนอกจะรวมกนัเป็นดาวเคราะห์

........................................................................................................................................................................................... 

4.  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชนั  (Nuclear fusion reaction)  คือ ...........ปฏิกิริยาท่ีนิวเคลียสของธาตุท่ีเบากวา่ถูกทาํใหร้วมตวักนั

เป็นธาตุท่ีหนกักวา่พร้อมกบัปล่อยพลงังาานออกมา................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

5.  วตัถุท่ีอยูใ่นระบบสุริยะ  ประกอบดว้ย ..........ดวงอาทิตยเ์ป็นศูนยก์ลาง  และมีดาวบริวารของดวงอาทิตย์     ซ่ึงไดแ้ก่   

ดาวเคราะห์  8  ดวง  คือ ดาวพุธ  ดาวศุกร์  โลก  ดาวองัคาร  ดาวพฤหสับดี  ดาวเสาร์  ดาวยเูรนสั  ดาวเนปจูน  ,  

ดาวเคราะห์นอ้ย , อุกกาบาต  และดาวหาง ....................................................................................................................... .......... 

6.  ศูนยก์ลางของระบบสุริยะ  คือ..............ดวงอาทิตย .์.............................................................................................................. 

7.  ดาวบริวารท่ีโคจรรอบดวงอาทิตย ์ เรียกวา่.............ดาวเคราะห์............................................................................................. 

8.  ดาวเคราะห์ (Planet) เป็นดาวท่ี........ไม่มี.........แสงสวา่งในตวัเอง   ในระบบสุริยะมีดาวเคราะห์ทั้งหมด.......8.......ดวง   คือ

....ดาวพุธ  ดาวศุกร์  โลก  ดาวองัคาร  ดาวพฤหสับดี  ดาวเสาร์    ดาวยเูรนสั  ดาวเนปจูน ......................................................... 

หมุนรอบดวงอาทิตยใ์นทิศทาง.....เดียวกนัคือทวนเขม็นาฬิกา….............................................................................................. 

9. ดาวเคราะห์วงใน  คือ.....ดาวเคราะห์ท่ีอยูร่ะหวา่งดวงอาทิตยก์บัโลก......... ประกอบดว้ย.......ดาวพุธ และดาวศุกร์............. 

.................................................................................................................................................................................................... 

10. ดาวเคราะห์วงนอก  คือ....ดาวเคราะห์ท่ีอยูถ่ดัจากโลกออกไป............. ประกอบดว้ย.........ดาวองัคาร    ดาวพฤหสับดี    

ดาวเสาร์   ดาวยเูรนสั  และดาวเนปจูน.......................................................................................................................................  

11.  1  ปีแสง  คือ ..........ระยะทางท่ีแสงเดินทางเป็นเวลา  1  ปี  มีค่าเท่ากบั 9.46  ลา้นลา้นกิโลเมตร หรือ 9.46x1012  กิโลเมตร

.................................................................................................................................................................................................... 



ตอนที ่ 2   จงเติมช่ือดาวเคราะห์ตามตาํแหน่งท่ีอยูใ่นระบบสุริยะ  ลงในแผนภาพต่อไปน้ี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที ่3  จงสังเกตภาพและตาํแหน่งของดาวเคราะห์ในตอนท่ี 2  แลว้ระบุช่ือ (ทั้งภาษาไทย และองักฤษ)  พร้อมทั้งบอก

ลกัษณะสาํคญัของดาวเคราะห์อยา่งนอ้ย  3  ลกัษณะ ลงช่องวา่งท่ีกาํหนดให้ 

 

1.  ....ดาวพุธ (Mercury) 

.........เป็นดาวเคราะห์ท่ีอยูใ่กลด้วงอาทิตยม์ากท่ีสุด และเป็นดาวเคราะห์ท่ี 

เล็กท่ีสุดของระบบสุริยะ ใชเ้วลาโคจรรอบ ดวงอาทิตย ์88 วนั    

และดาวพุธไม่มีดาวบริวาร......................................................................... 

...................................................................................................................  

................................................................................................................... 

 

 

2.  .....ดาวศุกร์ (Venus) 

......เป็นดาวเคราะห์ท่ีอยูห่่างจากดวงอาทิตยเ์ป็นลาํดบัท่ี  2   มีขนาดใกลเ้คียง 

กบัโลก ดาวศุกร์เป็นวตัถุทอ้งฟ้าท่ีสวา่งท่ีสุดเป็นลาํดบัท่ี 3 รองจากดวงอาทิตย์

และดวงจนัทร์ 

- ปรากฏในทอ้งฟ้าเวลาหวัคํ่าทางทิศตะวนัตก เรียกวา่ "ดาวประจําเมือง"  

- ปรากฏในทอ้งฟ้าเวลาเชา้มืดทางทิศตะวนัออก เรียกวา่  "ดาวประกายพรึก"    

 

 

 



 

3.  .....โลก (Earth) 

..............เป็นดาวเคราะห์ท่ีอยูห่่างจากดวงอาทิตยเ์ป็นลาํดบัท่ี  3  

เป็นดาวเคราะห์หินขนาดใหญ่ท่ีสุดในระบบสุริยะ  

และเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวท่ีมีส่ิงมีชีวติอาศยัอยู่ 

มีดวงจนัทร์เป็นดาวบริวาร มีลกัษณะเป็นทรงวงรี    มีพื้นนํ้า 3 ส่วน  

หรือ 71%  และมีพื้นดิน 1 ส่วน หรือ 29 %  แกนโลกจะเอียง  23.5  องศา   

 

4.  ......ดาวองัคาร (Mars) 

.............เป็นดาวเคราะห์ท่ีอยูห่่างจากดวงอาทิตยเ์ป็นลาํดบัท่ี  4   ปรากฏเป็น 

สีแดงคลา้ยสีโลหิต บางคร้ังจึงเรียกวา่ "ดาวแดง" หรือ "Red Planet"   

มีดาวบริวารหรือดวงจนัทร์ขนาดเล็ก  2 ดวง คือ โฟบอสและดีมอส 

................................................................................................................ 

.......................................................................................................................... 

 

5.  .......ดาวพฤหัสบดี (Jupiter) 

........มวลสูงกวา่มวลของดาวเคราะห์อ่ืนรวมกนัราว 2.5 เท่า  

- มีขนาดใหญ่ท่ีสุด  ดาวพฤหสับดีหนกัวา่โลก 318 เท่า  

- เส้นผา่นศูนยก์ลางยาวกวา่โลก 11 เท่า  

- และมีปริมาตร 1,300 เท่า  

- หมุนรอบตวัเองดว้ยอตัราเร็วสูงท่ีสุด 

 

6.  ........ดาวเสาร์ (Saturn) 

.........เป็นดาวเคราะห์ท่ีมีความสวยงามมาก  เพราะมีวงแหวนลอ้มรอบ  7  ชั้น   

มีดวงจนัทร์เป็นบริวาร  18  เป็นดาวเคราะห์  

- อยูห่่างจากดวงอาทิตยเ์ป็นลาํดบัท่ี 6 

- จดัเป็นดาวเคราะห์แก๊ส มีขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัสองในระบบสุริยะ 

รองจากดาวพฤหสับดี 

 

7.  ........ดาวยูเรนัส (Uranus) 

..........มีช่ือไทยวา่ ดาวมฤตยู บรรยากาศชั้นนอก ประกอบดว้ยไฮโดรเจนและ

ฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่ แต่ลึกลงไปมีส่วนประกอบของ  มีเทน  แอมโมเนีย   

-  โคจรรอบดวงอาทิตยใ์ชเ้วลา 84 ปี ดา้นหน่ึงจะมีฤดูหนาว 42 ปี  

และอีกดา้นจะร้อนนาน 42 ปี       

- ดวงจนัทร์บริวารท่ีคน้พบแลว้มีทั้งหมด 27 ดวง 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Uranus.jpg


8.  ........ดาวเนปจูน (Neptune) 

............มีช่ือไทยวา่ ดาวเกตุ อยูใ่นระบบสุริยะลาํดบัสุดทา้ย มีสีนํ้าเงิน  

เน่ืองจากองคป์ระกอบหลกัของบรรยากาศผวินอกเป็น  ไฮโดรเจน ฮีเลียม  

และมีเทน มีกระแสลมท่ีรุนแรง (2500 กม/ชม.)       

-  อุณหภูมิพื้นผวิอยูท่ี่ประมาณ -220 ℃   หรือ -364°F 

- มีดวงจนัทร์บริวาร 13 ดวง  และดวงใหญ่ท่ีสุดมีช่ือวา่   ไทรทนั 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Neptune.jpg

