
ใบความรู้ที่  11  เร่ือง  ดาวฤกษ์   กลุ่มดาวฤกษ์   และการอ่านแผนที่ดาว 

 

ดาวฤกษ์ 

 ดวงดาวท่ีเราสังเกตเห็นบนทอ้งฟ้าเกือบทุกดวงเป็นดาวฤกษ ์ จะมีเพียง  2-3  ดวงเท่านั้นท่ีเป็นดาว

เคราะห์     หรือในบางขณะเราไม่สามารถสังเกตเห็นดาวเคราะห์       ดาวฤกษเ์ป็นกลุ่มแก๊สท่ีอยูภ่ายใต้

อุณหภูมิสูง  จนทาํใหอ้ะตอมของแก๊สแตกตวัเป็นไอออน    ซ่ึงเรียกแก๊สในสภาวะน้ีวา่  “ พลาสมา ”   ทาํให้

ดาวฤกษทุ์กดวงมีความร้อน  และผลิตพลงังานไดเ้องเหมือนกบัดวงอาทิตย ์ แต่จะแตกต่างกนัในเร่ืองของ

ขนาด    ความหนาแน่น   อุณหภูมิท่ีพื้นผวิ   องคป์ระกอบ   และอาย ุ

 ดาวฤกษท่ี์เราสังเกตเห็นไดบ้นทอ้งฟ้า  ส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่  และพบวา่ดาวฤกษมี์การเคล่ือนท่ี

ตลอดเวลา  แต่การท่ีเรามองเห็นดาวฤกษแ์ต่ละดวงอยูใ่นระยะห่างท่ีเท่ากนัเสมอ  เน่ืองจากดาวฤกษอ์ยูไ่กล

จากโลกมาก  เราจึงมองเห็นดาวฤกษเ์รียงรายอยูใ่นตาํแหน่งเดิมทุก ๆวนั  เราจึงเรียกดาวฤกษว์า่ ดาวประจําที ่  

การอยู่ประจําทีข่องดาวฤกษ์  หมายถึง  การท่ีดาวฤกษป์รากฏเรียงเป็นรูปต่าง ๆ  โดยมีระยะระหวา่ง

ดวงดาวคงท่ีตลอดชีวติเรา    ดาวฤกษบ์างดวงมองเห็นสวา่งมากบางดวงแทบไม่เห็น  ถา้พิจารณาดูให้

ละเอียด   จะพบวา่ดวงดาวมีสีท่ีแตกต่างกนัดว้ย  

 ในอดีตมนุษยย์งัไม่มีเขม็ทิศช่วยในการเดินทาง    แต่นกัเดินทาง  นกัเดินป่า   นกัเดินเรือโบราณ  

และนกัวทิยาศาสตร์ไดส้ร้างแกนสมมติของโลกจากขั้วโลกเหนือพุง่ข้ึนไปยงัทอ้งฟ้าท่ีเรียกวา่ ข้ัวฟ้า  

(celestial pole)  ซ่ึงจะพบดาวฤกษท่ี์มีความสุกสวา่งสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่าและใหช่ื้อวา่  ดาวเหนือ  

(polestar หรือ north star)   

 

การเคลือ่นทีข่องดาวฤกษ์ 

 เรามองเห็นเฉพาะดาวเหนือเท่านั้นท่ีอยูต่าํแหน่งเดิม  เน่ืองจากดาวเหนืออยูต่รงกบัแกนหมุนของ

โลกทางดา้นขั้วเหนือ   

 “ โลกหมุนรอบตัวเองจากทศิตะวนัตกไปยงัทศิตะวนัออก  คนบนโลกจึงเห็นดาวเคลือ่นทีไ่ปในทศิ

ตรงกนัข้าม คือ  จากทศิตะวนัออกไปยงัทศิตะวนัตก ”  จะมีเพียงดาวเหนือ เท่านั้นท่ีมองเห็นไม่เคล่ือนท่ี  

เพราะดาวเหนืออยูต่รงแกนหมุนของโลก  ส่วนดวงดาวอ่ืน ๆ  มีการเคล่ือนท่ีโดยรักษาระยะห่างจากดาว

เหนือเท่าเดิมเสมอ 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ดาวท่ีข้ึนทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นดาวท่ีอยูใ่นท้องฟ้าทางซีกเหนือ   

-  ดาวท่ีข้ึนทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นดาวท่ีอยูใ่นท้องฟ้าทางซึกใต้   

-  เส้นทีแ่บ่งท้องฟ้าออกเป็นซีกเหนือและซีกใต้  เรียกว่า  เส้นศูนย์สูตรท้องฟ้า  เปรียบเสมือนเส้น

ศูนยสู์ตรโลกท่ีแบ่งโลกออกเป็นซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ 

-  เส้นโค้งทีล่ากจากทศิใต้ผ่านจุดเหนือศีรษะไปยงัทศิเหนือบนทรงกลมท้องฟ้า เรียกว่า   เส้นเมอริเดียน 

 

เม่ือดวงดาวใดเคล่ือนท่ีมาอยูบ่นเส้นน้ีจะเป็นตาํแหน่งท่ีดาวข้ึนสูงสุดจากขอบฟ้า  ดาวท่ีอยูใ่กล ้ๆ  

หรืออยูห่่างจากดาวเหนือนอ้ยกวา่ละติจูดของผูส้ังเกต  จะไม่มีการข้ึนและตก  และจะเคล่ือนท่ีรอบดาวเหนือ  

เราเรียกดาวเหล่าน้ีวา่  ดาวรอบข้ัว  (circum  polar  stars) 

หากใชร้ะบบเส้นศูนยสู์ตรฟ้า  ( celestial  equatar)  ขั้วฟ้า ( celestial poles)   ท่ีมีทั้งขั้วฟ้าเหนือและ

ขั้วฟ้าใต ้    และเส้นเมอริเดียนฟ้า  (celestial  meridian)          เราสามารถใชล้ะติจูดในระบบแนวราบกาํหนด 

ตาํแหน่งของวตัถุทอ้งฟ้าและดาวฤกษไ์ด ้ โดยมีแนวคิดวา่  “ ดาวดวงน้ันอยู่สูงจากขอบฟ้าเท่าไรและอยู่ทศิใด ”  

วธีิการท่ีนิยมใชก้นัมากวธีิหน่ึง  คือ  ความสูงหรืออลัติจูด  ( altitude)  และทิศทางของด วงดาวบน

ทอ้งฟ้า  ระบบน้ีจะบอกความสูงและมุมท่ีห่างจากจุดทิศเหนือหรือทิศใต ้  

 

 

 

 

 

 

ทรงกลมทอ้งฟ้า 

ทอ้งฟ้าทางซีกเหนือ 

ทอ้งฟ้าทางซีกใต ้



 

 

 

 

 

 

 

 

-   มุมท่ีห่างจากจุดทิศเหนือหรือทิศใต ้ เรียกวา่  มุมอาซิมุท  (azimuth)   

ค่าอะซิมุท เป็นค่าท่ีบอกวา่ดาวอยูท่างใด  โดยวดัจา กจุดทิศเหนือไปทางทิศตะวนัออกหรือตามเขม็

นาฬิกา เป็นมุมท่ีผูส้ังเกตหรือส่วนโคง้ท่ีวดัจาดจุดทิศเหนือไปตามแนวราบจนถึงจุดตดัของวงกลมตั้งของ

ดาวกบัแนวราบ  มุมอะซิมุทจึงมีค่าตั้งแต่  0 ถึง 360  อาศา  ดงันั้น  ท่ีจุดทิศเหนือ   ทิศตะวนัออก   ทิศใต ้  

และทิศตะวนัตก     มีค่าอะซิมุทเท่ากบั  0 , 90 , 180 และ 270  องศา  ตามลาํดบั 

- จากตาํแหน่งของดาวบนทรงกลมทอ้งฟ้าลากจากจุดตรงศีรษะของผูส้ังเกต  ผา่นดวงดาวนั้นลงไป

ตั้งฉากกบัแนวราบ  เรียกวา่  วงกลมตั้ง   

ค่าอลัติจูดของดวงดาว ก็คือ  มุมท่ีผูส้ังเกตวดัจากจุดตดัของวงกลมตั้งของดาวกบัเส้นขอบฟ้า  หรือ

แนวราบข้ึนไปจนถึงดวงดาวนั้น  มุมอลัติจูดจึงมีค่าตั้งแต่  0 ถึง 90  อาศา   

 

กลุ่มดาวฤกษ์ 

กลุ่มดาวหรือหมู่ดาวตรงกบัภาษาองักฤษวา่  constellation  ซ่ึง  con  แปลวา่  ดว้ยกนั  และ  stella  

แปลวา่ดาวฤกษ ์ ความคงท่ีในตาํแหน่งตลอดจนความสวยงามของดวงดาว  และความเช่ือถือของมนุษย์

โบราณท่ีวา่ดวงดาวเป็นส่ิงของสูงอยูบ่นสวรรค ์ ทาํใหม้นุษยจิ์ตนาการวา่การเรียงตวักนัของดาวฤกษท่ี์อยู่

ใกลก้นั  เป็นตวัแทนของส่ิงท่ีตนเคยชินหรือเคารพนบัถือบนโลก  หรือเป็นตวัละครในนิยายปรัมปรา  

หรือไม่ก็รูปสัตว ์ จึงนิยมนาํมาตั้งช่ือดาวฤกษแ์ละกลุ่มดาวบางกลุ่ม  การตั้งช่ือมีมาแต่โบราณ  แต่ไม่มี

หลกัฐานวา่ใครเป็นผูต้ ั้งช่ือมาเป็นคนแรก  และตั้งข้ึนดว้ยเหตุผลอะไร   

ผูท่ี้ไดร้วบรวมเอาไวคื้อ  ปโตเลมี  ( Ptolemy)  ในสมัยน้ันตั้งช่ือกลุ่มดาวไว้  48  กลุ่ม  เป็นกลุ่มดาว

แถบจกัราศี  12  กลุ่ม  และ  แถบซีกฟ้าเหนือ  21  กลุ่ม  และแถบซีกฟ้าใต ้ 12  กลุ่ม  ปัจจุบันนักดาราศาสตร์

ทัว่โลกยอมรับกติกาสากล  ซ่ึงสหพนัธ์ดาราศาสตร์ระหว่างชาติ  ( International  Astronomical Union :  

I.A.U)  ใช้ระบบแบ่งเขตกลุ่มดาวตามไรท์แอสเซนชัน (right  ascension)  และเดคลเินชัน (declination)  ซ่ึง

เป็นค่าท่ีบอกตาํแหน่งของวตัถุทอ้งฟ้าอีกแบบหน่ึง  คลา้ยกบัการบอกตาํแหน่งบนผวิโลกดว้ยค่าละติจูดและ

ลองจิจูด  โดยแบ่งทรงกลมทอ้งฟ้าทั้งหมดออกเป็น  88  เขต  ทาํใหมี้กลุ่มดาว  88  กลุ่ม  จากเดิมมีถึง  109  

กลุ่ม  ซ่ึงกติกาน้ีไดมี้การยอมรับตั้งแต่ปี  พ.ศ.2471  ในชั้นน้ีเราจะศึกษากลุ่มดาวสาํคญัเพียง  4  กลุ่ม  ดงัน้ี 

ความสูง หรือ อลัติจูด 

มุมอาซิมุท 



1. กลุ่มดาวจระเข้  หรือกลุ่มดาวหมีใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกอบดว้ยดาวฤกษ ์ 7  ดวง  ท่ีเรียงตามลาํดบั  โดยดาว  4  ดวงแรกเป็นตวัจระเขห้รือตวัหมี  ส่วน

อีก  3  ดวงเป็นส่วนหาง  ชาวจีนมองเห็นดาวกลุ่มน้ีเป็นรูปกระบวยตกันํ้า  ส่วนชาวตะวนัตกเรียกกลุ่มดาว

กลุ่มน้ีวา่  กลุ่มดาวหมีใหญ่   

เป็นกลุ่มดาวท่ีอยูห่่างขั้วฟ้าเหนือประมาณ  30  องศา  จะข้ึนใกลจุ้ดทิศตะวนัออกเฉียงเหนือและตก

ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  เม่ือข้ึนมาสูงสุด  จะอยูข่อบฟ้าทิศเหนือประมาณ  50  องศา  ผูส้ังเกตบนโลก

สามารถเห็นกลุ่มดาวฤกษไ์ดต้ั้งแต่หวัคํ่าไปจนถึงเชา้มืดในระหวา่งเดือนมกราคมถึงเมษายน  เพราะเป็น

เดือนท่ีทอ้งฟ้าโปร่งมองเห็นดาวไดง่้าย  กลุ่มดาวจระเขจ้ะข้ึนและตกมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั  คือจะหงายหวั

ข้ึนก่อน  แต่ขณะตกจะเอาหวัลง  ถา้ลากเส้นตรงจากดาวลาํดบัท่ี  2  และดาวลาํดบัท่ี  1 เราจะพบดาวเหนือท่ี

อยูใ่นกลุ่มดาวหมีเล็ก    อาจกล่าวไดว้า่กลุ่มดาวจระเขน้ี้เคล่ือนท่ีวนรอบดาวเหนือ  

 

2. กลุ่มดาวค้างคาวหรือกลุ่มดาวแคสสิโอเปีย 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นกลุ่มดาวท่ีมองเห็นไดง่้าย  จะปรากฏบนทอ้งฟ้าทิศเหนือ  ประกอบดว้ยดาวฤกษจ์าํนวน  5  ดวง  

เรียงกนัเป็นรูปตวัเอม็  ( M)  ขณะข้ึนขอบฟ้าดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือ  และจะปรากฏเป็นรูปตวัดบัเบิลย ู 

(W)  ขณะท่ีจะตกทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  ชาวกรีกเรียกกลุ่มดาวน้ีวา่  กลุ่มดาวแคสสิโอเปีย  สาํหรับคน

ไทยเรียกวา่  กลุ่มดาวคา้งคาว 



กลุ่มดาวคา้งคาวอยูห่่างจากดาวเหนือเป็นระยะทางประมาณเท่ากบัระยะระหวา่งกลุ่มดาวจระเขก้บั

ดาวเหนือ 

ผูส้ังเกตบนโลก  จะสังเกตเห็นกลุ่มดาวคา้งคาวตั้งแต่หวัคํ่าทางขอบฟ้าดา้นตะวนัออกเล็กนอ้ย  กลุ่ม

ดาวคา้งคาวจะวนรอบดาวเหนือผา่นขอบฟ้าดา้นเหนือ  แต่ไม่ขา้มศีรษะผูส้ังเกต  และคลอ้ยไปทางทิศ

ตะวนัตกในตอนเชา้มืด  กลุ่มดาวคา้งคาวและกลุ่มดาวจระเขจ้ะอยูต่รงขา้มกนัคนละฟากฟ้า  ดงันั้นเราเห็น

กลุ่มดาวคา้งคามข้ึนสูงจากขอบฟ้า  เราจะไม่เห็นกลุ่มดาวจระเข ้ แต่ถา้หากเราเห็นกลุ่มดาวจระเขเ้ราจะไม่

เห็นกลุ่มดาวคา้งคาว   

 

3. กลุ่มดาวเต่า  หรือกลุ่มดาวนายพราน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในตอนหวัคํ่าของฤดูหนาว  ถา้ผูส้ังเกตบนโลกมองข้ึนไปบนทอ้งฟ้าทางทิศตะวนัออก  จะเห็นดาว

ฤกษก์ลุ่มหน่ึงประกอบดว้ยกลุ่มดาว  8  ดวง  กลุ่มดาวนายพรานมีท่อนบนอยูซี่กฟ้าเหนือ  และท่อนล่างอยู่

ซีกฟ้าใต ้

กลุ่มดาวท่ีข้ึนตามกลุ่มดาวนายพรานมาทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ล็กนอ้ย  คือ   กลุ่มดาวสุนขัใหญ่  

ซ่ึงประกอบดว้ยดาวฤกษท่ี์มีความสวา่งท่ีสุดบนทอ้งฟ้าเวลากลางคืนดวงหน่ึงมีช่ือวา่  ซีรีอุส  (สีขาว)  

ในทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือจะมีกลุ่มดาวสุนขัเล็ก  ซ่ึงมีดาวโปรซิออน  (สีขาวเหลือง) ท่ีสวา่งสุดในกลุ่ม

รวมอยูด่ว้ย  ส่วนดาวบีเทลจุส  (สีแดง)  ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มดาวนายพราน  อยูท่านเหนือเส้นศูนยสู์ตรทอ้งฟ้า  ถา้

เราลากเส้นตรงเช่ือมต่อระหวา่งดาวทั้ง  3  ดวงน้ี  จะไดรู้ปสามเหล่ียมดา้นเท่าข้ึนรูปหน่ึง   เน่ืองจากดาว

เหล่าน้ีข้ึนตอนหวัคํ่า  ในฤดูหนาวประมาณเดือนธนัวาคม  จึงเรียกกลุ่มดาวสามเหล่ียมน้ีวา่  สามเหล่ียมหนา้

หนาว 

กลุ่มดาวเต่าเป็นจินตนาการของคนไทย  ท่ีใชเ้รียกดาวฤกษท่ี์สวา่ง  4  ดวง  และไม่สวา่งอีก  3  ดวง  

หากพิจารณาใหดี้ตรงกลางหลงัเต่ามีดาว  3  ดวง  เรียงกนัอยูเ่ป็นเส้นตรง  เห็นไดช้ดัเจนคนไทยเรียกกลุ่ม

ดาวน้ีวา่  ดาวไถ  เน่ืองจากสมยัก่อนคนไทยมีอาชีพไร่ทาํนา  จึงจินตนาการวา่กลุ่มดาวท่ีเรียงกนั  3  ดวงเป็น

ดาวไถ  ส่วนคนัไถจะช้ีไปทางขาหลงัของเต่า 



4.  กลุ่มดาวจักรราศี 

กลุ่มดาวจกัราศี หมายถึง  กลุ่มดาวท่ีดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์  หรือดาวเคราะห์เคล่ือนท่ีผา่น มี

ทั้งหมด  12 กลุ่ม  ไดแ้ก่  กลุ่มดาวปลา  ( pisces)  กลุ่มดาวแกะ  ( aries)  กลุ่มดาวววั ( tauras)  กลุ่มดาวคนคู่  

(gemini)  กลุ่มดาวปู ( cancer)  กลุ่มดาวสิงโต ( leo)  กลุ่มดาวหญิงพรหมจารี  ( virgo)  กลุ่มดาวคนัชัง่ ( libra)  

กลุ่มดาวแมงป่อง  (scorpio)  กลุ่มดาวคนยงิธนู  ( sagittar)  กลุ่มดาวแพะทะเล  ( capricorn)  และกลุ่มดาวคน

แบกหมอ้  (aquarius) 

โดยปรกติราศี คือ กลุ่มดาวฤกษ ์12 กลุ่ม ท่ีปรากฏอยูต่าม เส้นแถบสุริยะวถิี กลางทอ้งฟ้าท่ีพาดผา่น

จากขอบฟ้าทิศตะวนัออกไปถึงขอบฟ้าทางดา้นทิศตะวนัตก  ซ่ึงก็คือ   แนวการโคจรของดวงอาทติย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โลกหมุนรอบตวัเอง ขณะเดียวกนัก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยใชเ้วลารอบละ 1 ปี ทาํใหต้าํแหน่ง

ปรากฏของดวงอาทิตย ์ เทียบกบัตาํแหน่งของกลุ่มดาว บนทอ้งฟ้าเปล่ียนแปลงไป (ดงัภาพกลุ่มดาวจกัรราศี) 

เช่น ในเดือนมิถุนายน เรามองเห็นดวงอาทิตยอ์ยูห่นา้ “ กลุ่มดาวคนคู่  ” (ราศีเมถุน) และในเวลาหน่ึงเดือน

ต่อมา ดวงอาทิตยเ์คล่ือนท่ีในทิศทวนเขม็นาฬิกาไป 30 องศา เราก็จะมองเห็นดวงอาทิตยเ์คล่ือนท่ีไปอยูห่นา้ 

" กลุ่มดาวปู " (ราศีกรกฏ)  ซ่ึงอยูถ่ดัไป 30° เช่นกนั 

เราเรียกกลุ่มดาว ซ่ึงบอกตาํแหน่งดวงอาทิตย ์ ในแต่ละเดือนวา่ "จักราศี" ( Zodiac) ผูค้นใน

สมยัก่อนใชก้ลุ่มดาวจกัราศี เป็นเสมือนปฏิทิน ในการกาํหนดเวลาเป็นเดือนและปี โดยการเปรียบเทียบ

ตาํแหน่งของดวงอาทิตยก์บัตาํแหน่งของกลุ่มดาวจกัราศีบนทอ้งฟ้า   โดยการถือเอาเส้นสุริยะวถีิ      เป็นเส้น 

รอบวง 360°   หารดว้ยจาํนวนกลุ่มดาวประจาํราศีทั้ง 12 กลุ่ม   ซ่ึงห่างกนักลุ่มละ 30° 

 

ภาพกลุ่มดาวจกัรราศี 



การอ่านแผนทีด่าว 

แผนท่ีดาวเป็นเคร่ืองมืออนัหน่ึงท่ีใชป้ระกอบการสังเกตดวงดาวบนทอ้งฟ้า  แผนท่ีดาวส่วนใหญ่

เป็นแผนท่ีของดาวฤกษ ์ ซ่ึงเป็นดาวประจาํท่ี  แผนท่ีดาวมีสองประเภท  คือ   

 1. แผนท่ีดาวรูปทอ้งฟ้า   มีลกัษณะเป็นรูปวงกลมหรือวงรี  ซ่ึงเป็นการยอ่ทอ้งฟ้ารูปทรงกลมให้

เหลือเพียงสองมิติ  ดงันั้นจึงเป็นแผนท่ีเฉพาะแห่ง  เฉพาะเวลาใดเวลาหน่ึง  เช่น  แผนท่ีสาํหรับผูส้ังเกตท่ีอยู ่ 

ณ  ละติจูด  15  องศาเหนือ  ขณะดูเวลาประมาณ  19  นาฬิกา  เป็นตน้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จาํนวนกลุ่มดาวทั้งหมดจึงไม่ใช่ดาวทั้งหมดท่ีผูส้ังเกตควรเห็นตลอดคืน  ถา้ตอ้งการใหเ้ห็นเกือบ

หมดจะตอ้งมีแผนท่ี  2  แผน่ท่ีละติจูดเดียวกนั  แผน่หน่ึงแสดงเวลาดาวข้ึน  คือประมาณ  18  นาฬิกา  อีก

แผน่หน่ึงแสดงเวลาดาวตก  คือประมาณเวลา  6  นาฬิกา  แผนท่ีดาวรูปทอ้งฟ้า  เป็นแผนท่ีดาวท่ีดูไดง่้าย  

เหมาะสาํหรับการดูดาวขั้นตน้  เช่น  แผนท่ีดาวชนิดหมุนรอบทอ้งฟ้าจาํลอง  กรุงเทพฯ  

 แผนท่ีดาวทอ้งฟ้าจาํลองกรุงเทพฯ  มีส่วนประกอบท่ีสาํคญั  3  ส่วน  คือ 

1. แผน่ปก  คือ  ส่วนท่ีแสดงขอบฟ้า  เป็นรูปวงรี  สเกลบอกเวลา  หรือวธีิใชแ้ผนท่ีดาว 

2. แผน่พลาสติกใส  คือ  ส่วนท่ีแสดงตาํแหน่งดาวในระบบทอ้งฟ้า  บอกค่ามุมเงย  และค่ามุมอะซิมุท 

3. แผน่ทรงกลม  คือ  ส่วนท่ีแสดงตาํแหน่งของดาวฤกษ ์ บนทอ้งฟ้าทั้งหมดจาํนวน  88  กลุ่ม  

วนัท่ีของทุกเดือน  และเดือนทั้ง  12  เดือน 

 สัญลกัษณ์แทนดาวแต่ละดวงจะมีความแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัความสวา่งของดาวดวงนั้น  ส่วนมาก

เขียนแทนดว้ยวงกลมทึบขนาดต่าง ๆ  กนั  และมีเส้นโยงต่อกนั  เพื่อแสดงวา่อยูใ่นกลุ่มดาวเดียวกนั  

ส่วนมากจะแสดงเฉพาะกลุ่มท่ีมองเห็นชดัเจนเท่านั้น  การดูตาํแหน่งของดาว  ผูส้ังเกตจะตอ้งเงยหนา้อ่าน

หรือนอนหงาย  โดยยกแผน่ดูดาวข้ึนสูงเหนือศีรษะ  พร้อมกบัตั้งทิศในแผนท่ีดาวและทิศของทอ้งฟ้าให้

ตรงกนั  ถา้ผูส้ังเกตวางแผนท่ีดาวบนพื้น  จะเห็นกลุ่มดาวบนทอ้งฟ้ากบัแผนท่ีดาวไม่สัมพนัธ์กนั  ทาํใหทิ้ศ

ตะวนัออกกบัทิศตะวนัตกสลบัทิศกนั  อน่ึงแผนท่ีดาวเวลา  19  นาฬิกาของวนัท่ี  15  มกราคม  จะเหมือนกบั

แผนท่ีดาวเวลา  21  นาฬิกา  ของวนัท่ี  15  ธนัวาคมหรือแผนท่ีดาวเวลา  23  นาฬิกาของวนัท่ี  15  

พฤศจิกายน  เป็นตน้ 



 2. แผนท่ีดาวรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนท่ีดาวประเภทน้ี  เป็นแผนท่ีดาวท่ีใชร้ะบบศูนยสู์ตรทอ้งฟ้า  ท่ีกาํหนดตาํแหน่งของดาวโดยใช้

ค่า  เดคลิเนชนั (declination)  และไรทแ์อสเซนซนั  (right ascension)  กล่าวคือ  แผนท่ีดาวรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้

จะมีขอบเขตอยูร่ะหวา่ง  60  องศาเหนือ  และ  60  องศาใต ้ หรืออาจจะแคบกวา่น้ี  มีลกัษณะคลา้ยแผนท่ี

โลกรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้   

 

 

 

 

 


