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การกาํเนิดเอกภพ(UNIVERSE) 
• ยอ้นกลับไปสู่อดีตราว 18,000 ลา้นปีก่อน จากเดิมท่ีไม่อะไรอยู่เลยแลว้ปรากฏขึ้ น

อย่างทันทีทันใดหรือไม่ส่ิงท่ีเรียกว่าการกาํเนิดเอกภพ 

• กฎของฮับเบิลเอกภพจะมีขนาดเล็กเหมือน “จุด”จุดหน่ึง ในเวลาน้ันเกิดการ

เปล่ียนแปลงอย่างไร จากช่วงเอกภพเป็นสเหมือน จุด ขนาดเล็ก เร่ิมเกิดการขยายตัว

ท่ีมีลักษณะเหมือนการระเบิด เรียกกนัว่า บิกแบง (big bang) หรือ การระเบิดครั้ง

ใหญ่ของเอกภพ ในขณะน้ันมวลสารทั้งหมดท่ีมีอยู่ในเอกภพอนักวา้งใหญ่ไพศาลใน

ปัจจุบนัอดัแน่นอยู่ใน จุด ทาํใหมี้พลังงานสะสมอยู่มหาศาล ทัว่ทั้งเอกภพเร่ิมขยายตัว

เพราะแรงดันท่ีเกิดจากพลังงานดังกล่าว ซ่ึงเร่ิมกลายเป็นสสารตามสมการของ

ไอน์สไตน์ ขณะท่ีเอกภพยงัเป็นเสมือน จุด อยู่น้ัน มีความหนาแน่นสูงมากดังน้ันจึง

เกิดปรากฏการณ์น่าอศัจรรยแ์ตกต่างจากท่ีเราเห็นในชีวิตประจาํวนั เอกภพไดป้รากฏ

ขึ้ นมาอย่างทันท่ีทันใดจากเดิมท่ีเป็นเพียงความว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่เลย 
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Presentation Notes
จากเดิมที่ไม่อะไรอยู่เลยแล้วปรากฏขึ้นอย่างทันทีทันใดหรือไม่สิ่งที่เรียกว่าการกำเนิดเอกภพ ย้อนกลับไปสู่อดีตราว 18,000 ล้านปีก่อน จากกฎของฮับเบิลเอกภพจะมีขนาดเล็กเหมือน “จุด”จุดหนึ่ง ในเวลานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จากช่วงเอกภพเป็นสเหมือน จุด ขนาดเล็ก เริ่มเกิดการขยายตัวที่มีลักษณะเหมือนการระเบิด เรียกกันว่า บิกแบง (big bang) หรือ การระเบิดครั้งใหญ่ของเอกภพ ในขณะนั้นมวลสารทั้งหมดที่มีอยู่ในเอกภพอันกว้างใหญ่ไพศาลในปัจจุบันอัดแน่นอยู่ใน จุด ทำให้มีพลังงานสะสมอยู่มหาศาล ทั่วทั้งเอกภพเริ่มขยายตัวเพราะแรงดันที่เกิดจากพลังงานดังกล่าว ซึ่งเริ่มกลายเป็นสสารตามสมการของไอน์สไตน์ ขณะที่เอกภพยังเป็นสเหมือน จุด อยู่นั้น มีความหนาแน่นสูงมากดังนั้นจึงเกิดปรากฏการณ์น่าอัศจรรย์แตกต่างจากที่เราเห็นในชีวิตประจำวัน เอกภพได้ปรากฏขึ้นมาอย่างทันที่ทันใดจากเดิมที่เป็นเพียงความว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่เลย



การกาํเนิดเอกภพ(UNIVERSE) 
 

ท่ีมา: https://manthana2013.wordpress.com/กาํเนิดเอกภพ/ 
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ระบบสุริยะ(SOLAR SYSTEM)  
ประกอบด้วย  

• 1. ดวงอาทิตย์ (SUN)  

• 2. ดาวเคราะห์(Planets) 8 ดวง เรียงตามลาํดับ จากในสุดคือ ดาวพุธ ดาว

ศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน  

• 3. ดาวเคราะห์น้อย (Asteroid) คือกลุ่มก้อนหินขนาดเล็ก โคจรรอบดวง

อาทิตย์คล้ายดาวเคราะห์  อยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี    

• 4. ดาวเคราะห์แคระ เดิมคือพลูโตถูกตัดออกจากกลุ่มดาวเคราะห์ 

• 5. ดวงจันทร์บริวารดาวเคราะห์( Moon of satellites)   

• 6. ดาวหาง (Comet) คือ วัตถุชนิดหน่ึงในระบบสุริยะที่โคจรรอบดวง

อาทิตย์ มีส่วนที่ระเหิดเป็นแก๊สเม่ือเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ 

ท่ีมา:www.satriwit3.ac.th/files/1110061313273950_1301080771209.doc 5 
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ดวงอาทิตย์ (SUN) 2. ดาวเคราะห์(Planets) 8 ดวง เรียงตามลำดับ จากในสุดคือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน 3. ดาวเคราะห์น้อย (Asteroid) คือก้อนหินขนาดเล็กซึ่งรวมอยู่ด้วยกันจำนวนหลายพันก้อนในระบบสุริยะรายล้อมดวงอาทิตย์และโคจรรอบดวงอาทิตย์คล้ายดาวเคราะห์  อยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี  เรียกบริเวณนี้ว่า “แถบดาวเคราะห์น้อย(Asteroid Belt)” 4. ดาวเคราะห์แคระ เดิมคือพลูโตถูกตัดออกจากกลุ่มดาวเคราะห์5. ดวงจันทร์บริวารดาวเคราะห์( Moon of sattelites)  6.	ดาวหาง (Comet) คือ วัตถุชนิดหนึ่งในระบบสุริยะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ มีส่วนที่ระเหิดเป็นแก๊สเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์



ระบบสุริยะ(SOLAR SYSTEM)  

 

ท่ีมา: http://202.143.176.132/ict/dw57/5116/universe.html 
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ระบบสุริยะ(SOLAR SYSTEM)  

 

ท่ีมา: https://www.nasa.gov/ 
pdf/622130main_SSML1Tchr.pdf 

7 

https://www.nasa.gov/
https://www.nasa.gov/


การเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห ์

• โดยในสมยัโบราณเช่ือว่าดาวเคราะหเ์คล่ือนท่ีเป็นวงกลม=>ดาราศาสตรส์ายอริสโตเติล, 
Ptolemy (Almagest,ตาํราคณิตศาสตรค์าํนวณ) 

• โยฮันเนส เคปเลอร ์(พ.ศ. 2114 – พ.ศ. 2173) ไดส้งัเกตตาํแหน่งการเคล่ือนท่ีของดาว

เคราะห ์พบว่าเป็นไปตามกฎง่ายๆ ทางคณิตศาสตร ์เรียกว่า กฎการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์

ของเคปเลอร ์( Kepler's laws of planetary motion)  
• 1514, Copernicus การสังเกตเห็นดาวเคราะหบ์างดวงเคล่ือนท่ียอ้นกลบั (retrograde) ไม่เท่ากัน 

เพราะดาวเคราะหมี์ความเร็วไม่เท่ากนั 

• 1632 Galileo ก็ไดย้ืนยนัอีกครั้งว่า คาํสอนของ  
Copernicus ถูกตอ้งทุกประการ 
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Presenter
Presentation Notes
โดยในสมัยโบราณเชื่อว่าดาวเคราะห์เคลื่อนที่เป็นวงกลม เคลาดิออส ปโตเลเมออส (กรีก: Κλαύδιος Πτολεμαῖος;) รู้จักในชื่อภาษาอังกฤษว่า ทอเลมี (อังกฤษ: Ptolemy) เป็นนักภูมิศาสตร์ นักดาราศาสตร์[1] และนักโหราศาสตร์ชาวกรีกโบราณ คาดว่ามีชีวิตและทำงานอยู่ในเมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์[1]ทอเลมีเป็นผู้แต่งตำราที่สำคัญหลายเล่ม ที่ถือว่าเป็นคัมภีร์ทางวิชาการ ในจำนวนนี้ มีสองเล่มที่ได้ใช้สืบต่อไปในวิทยาการของอาหรับและยุโรป เล่มแรกคือคัมภีร์ดาราศาสตร์ในชื่อว่า The Mathematical Compilation (กรีก: Μαθηματική Σύνταξις ซึ่งภายหลังถูกเปลี่ยนชื่อเป็น The Greatest Compilation (กรีก: Η Μεγάλη Σύνταξις ชาวอาหรับได้แปลหนังสือเล่มนี้ และให้ชื่อใหม่เป็นภาษาอารบิกว่า "al-majisti" ซึ่งภายหลังจากนั้นถูกแปลเป็นภาษาละตินว่า อัลมาเจสต์ (Almagest) [1]จนกระทั่งนักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อ โยฮันเนส เคปเลอร์ (พ.ศ. 2114 – พ.ศ. 2173) ได้สังเกตตำแหน่งการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ พบว่าเป็นไปตามกฎง่ายๆ ทางคณิตศาสตร์ เรียกว่า กฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ของเคปเลอร์ ( Kepler's laws of planetary motion) กฎ 3 ข้อของเคปเลอร์XXXXX1. วงโคจรของดาวเคราะห์ทุกดวงเป็นวงรี โดยมีดวงอาทิตย์เป็นจุดโฟกัสจุดหนึ่ง วงรีเกิดจากการมีจุดโฟกัส 2 จุด ดังนั้นเคปเลอร์จึงคัดค้านความเชื่อในแนวของอริสโตเติล ปโตเลมีและโคเปอร์นิคัสที่ว่าวงโคจรเป็นวงกลมXXXXX2. ในขณะที่ดาวเคราะห์เคลื่อนไปในวงโคจร เส้นตรงที่ เชื่อมระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์กวาดพื้นที่เท่า ๆ กันในระยะเวลาเท่ากัน ซึ่งหมายความว่าดาวเคราะห์โคจรเร็วกว่าเมื่ออยู่ใกล้ดวงอาทิตย์และช้าลง เมื่ออยู่ห่างดวงอาทิตย์ ด้วยกฎข้อนี้ เคปเลอร์ได้ล้มทฤษฎีดาราศาสตร์อริสโตเติลที่ว่าดาวเคราะห์เคลื่อนที่ด้วย ความเร็วคงที่XXXXX3. กำลังสองของคาบการโคจรของดาวเคราะห์เป็นสัดส่วนโดยตรงกับกำลังสามของ กึ่งแกนเอก (ครึ่งหนึ่งของความยาววงรี) ของวงโคจร ซึ่งหมายความว่า ไม่เพียงแต่วงโคจรที่ใหญ่กว่าเท่านั้นที่มีระยะเวลานานกว่า แต่อัตราความเร็วของดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรทีใหญ่กว่านั้นก็โคจรช้ากว่าวง โคจรที่เล็กกว่าอีกด้วย ค่าคงที่ของเคปเลอร์ CO ถูกกำหนดให้เป็น  1  เมื่อระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์เท่ากับ  1 AU  = r  =1.5 x 108  km  =  93 x 106 ไมล์  โดยมีคาบเวลาเท่ากับ  1  ปีของโลก  ดังนั้น เราสามารถคำนวณหาค่า  CO  ได้โดยดูจากข้อมูลในตาราง   แทนค่า  CO = ( 1AU)3/( 1  ปีโลก)2  = 1Nicolaus Copernicus เกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1473 (ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) ที่เมือง Torun ในโปแลนด์ บิดาซึ่งมีชื่อเดียวกัน มีอาชีพเป็นพ่อค้า ส่วนมารดาชื่อ Barbara Watzelrode ครอบครัว Copernicus มีฐานะปานกลางและบรรพบุรุษของตระกูลมีเชื้อสายเยอรมัน1514, Copernicus การสังเกตเห็นดาวเคราะห์บางดวงเคลื่อนที่ย้อนกลับ (retrograde) ไม่เท่ากัน เพราะดาวเคราะห์มีความเร็วไม่เท่ากัน1632 Galileo ก็ได้ยืนยันอีกครั้งว่า คำสอนของ Copernicus ถูกต้องทุกประการ



•   

การเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห ์
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Presentation Notes
โดยในสมัยโบราณเชื่อว่าดาวเคราะห์เคลื่อนที่เป็นวงกลม จนกระทั่งนักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อ โยฮันเนส เคปเลอร์ (พ.ศ. 2114 – พ.ศ. 2173) ได้สังเกตตำแหน่งการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ พบว่าเป็นไปตามกฎง่ายๆ ทางคณิตศาสตร์ เรียกว่า กฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ของเคปเลอร์ ( Kepler's laws of planetary motion) กฎ 3 ข้อของเคปเลอร์XXXXX1. วงโคจรของดาวเคราะห์ทุกดวงเป็นวงรี โดยมีดวงอาทิตย์เป็นจุดโฟกัสจุดหนึ่ง วงรีเกิดจากการมีจุดโฟกัส 2 จุด ดังนั้นเคปเลอร์จึงคัดค้านความเชื่อในแนวของอริสโตเติล ปโตเลมีและโคเปอร์นิคัสที่ว่าวงโคจรเป็นวงกลมXXXXX2. ในขณะที่ดาวเคราะห์เคลื่อนไปในวงโคจร เส้นตรงที่ เชื่อมระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์กวาดพื้นที่เท่า ๆ กันในระยะเวลาเท่ากัน ซึ่งหมายความว่าดาวเคราะห์โคจรเร็วกว่าเมื่ออยู่ใกล้ดวงอาทิตย์และช้าลง เมื่ออยู่ห่างดวงอาทิตย์ ด้วยกฎข้อนี้ เคปเลอร์ได้ล้มทฤษฎีดาราศาสตร์อริสโตเติลที่ว่าดาวเคราะห์เคลื่อนที่ด้วย ความเร็วคงที่XXXXX3. กำลังสองของคาบการโคจรของดาวเคราะห์เป็นสัดส่วนโดยตรงกับกำลังสามของ กึ่งแกนเอก (ครึ่งหนึ่งของความยาววงรี) ของวงโคจร ซึ่งหมายความว่า ไม่เพียงแต่วงโคจรที่ใหญ่กว่าเท่านั้นที่มีระยะเวลานานกว่า แต่อัตราความเร็วของดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรทีใหญ่กว่านั้นก็โคจรช้ากว่าวง โคจรที่เล็กกว่าอีกด้วย



ระยะการเดินทางของดาวพระเคราะหต่์างๆ ในแต่ละราศี 

ดาว ระยะเวลาโคจร โคจรราศีละ 
ครบจกัรราศีจะใช้

เวลา 

อาทิตย ์ 365.25 วนั* ๑ เดือน ๑ ปี 

จนัทร ์ 27.33 วนั ๒ วนัเศษ ๑ เดือน 

พุธ 88 วนั ประมาณ ๑ เดือน เกือบ ๑ ปี 

ศุกร ์ 225 วนั ประมาณ ๑ เดือน เกือบ ๑ ปี 

องัคาร 688 วนั ๒ เดือน ๒ ปี 

พฤหสับดี 12 ปี  ๑ ปี ๑๒ ปี 

เสาร ์ 29.5 ปี ๒ ปีคร่ึง ๓๐ ปี 

ราห ู    ๑ ปีคร่ึง ๑๘ ปี 

เกตุไทย   ๒ เดือน ๒ ปี 

มฤตย ู 84 ปี ๗ ปี ๘๔ ปี 

เนปจนู 165 ปี  ๑๓ ปีเศษ ๑๖๕ ปี 

พลูโต 248 ปี ๒๐ ปีเศษ ๒๔๗ ปี 
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การเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห ์
• 1514, Copernicus การสังเกตเห็นดาวเคราะหบ์างดวงเคล่ือนท่ียอ้นกลบั (retrograde) ไม่เท่ากัน 

เพราะดาวเคราะหมี์ความเร็วไม่เท่ากนั 
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T1, T2, ..., T5 - positions of Earth 
P1, P2, ..., P5 - positions of a planet 
A1, A2, ..., A5 - projection to celestial sphere 

Apparent path of Mars in 2009-2010 relative to the 
constellation Cancer, showing its "opposition loop" 
or "retrograde loop" 

Mar 
Earth 

Sun 

HelioCentric  and Geocentric 
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โดยในสมัยโบราณเชื่อว่าดาวเคราะห์เคลื่อนที่เป็นวงกลม เคลาดิออส ปโตเลเมออส (กรีก: Κλαύδιος Πτολεμαῖος;) รู้จักในชื่อภาษาอังกฤษว่า ทอเลมี (อังกฤษ: Ptolemy) เป็นนักภูมิศาสตร์ นักดาราศาสตร์[1] และนักโหราศาสตร์ชาวกรีกโบราณ คาดว่ามีชีวิตและทำงานอยู่ในเมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์[1]ทอเลมีเป็นผู้แต่งตำราที่สำคัญหลายเล่ม ที่ถือว่าเป็นคัมภีร์ทางวิชาการ ในจำนวนนี้ มีสองเล่มที่ได้ใช้สืบต่อไปในวิทยาการของอาหรับและยุโรป เล่มแรกคือคัมภีร์ดาราศาสตร์ในชื่อว่า The Mathematical Compilation (กรีก: Μαθηματική Σύνταξις ซึ่งภายหลังถูกเปลี่ยนชื่อเป็น The Greatest Compilation (กรีก: Η Μεγάλη Σύνταξις ชาวอาหรับได้แปลหนังสือเล่มนี้ และให้ชื่อใหม่เป็นภาษาอารบิกว่า "al-majisti" ซึ่งภายหลังจากนั้นถูกแปลเป็นภาษาละตินว่า อัลมาเจสต์ (Almagest) [1]จนกระทั่งนักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อ โยฮันเนส เคปเลอร์ (พ.ศ. 2114 – พ.ศ. 2173) ได้สังเกตตำแหน่งการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ พบว่าเป็นไปตามกฎง่ายๆ ทางคณิตศาสตร์ เรียกว่า กฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ของเคปเลอร์ ( Kepler's laws of planetary motion) กฎ 3 ข้อของเคปเลอร์XXXXX1. วงโคจรของดาวเคราะห์ทุกดวงเป็นวงรี โดยมีดวงอาทิตย์เป็นจุดโฟกัสจุดหนึ่ง วงรีเกิดจากการมีจุดโฟกัส 2 จุด ดังนั้นเคปเลอร์จึงคัดค้านความเชื่อในแนวของอริสโตเติล ปโตเลมีและโคเปอร์นิคัสที่ว่าวงโคจรเป็นวงกลมXXXXX2. ในขณะที่ดาวเคราะห์เคลื่อนไปในวงโคจร เส้นตรงที่ เชื่อมระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์กวาดพื้นที่เท่า ๆ กันในระยะเวลาเท่ากัน ซึ่งหมายความว่าดาวเคราะห์โคจรเร็วกว่าเมื่ออยู่ใกล้ดวงอาทิตย์และช้าลง เมื่ออยู่ห่างดวงอาทิตย์ ด้วยกฎข้อนี้ เคปเลอร์ได้ล้มทฤษฎีดาราศาสตร์อริสโตเติลที่ว่าดาวเคราะห์เคลื่อนที่ด้วย ความเร็วคงที่XXXXX3. กำลังสองของคาบการโคจรของดาวเคราะห์เป็นสัดส่วนโดยตรงกับกำลังสามของ กึ่งแกนเอก (ครึ่งหนึ่งของความยาววงรี) ของวงโคจร ซึ่งหมายความว่า ไม่เพียงแต่วงโคจรที่ใหญ่กว่าเท่านั้นที่มีระยะเวลานานกว่า แต่อัตราความเร็วของดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรทีใหญ่กว่านั้นก็โคจรช้ากว่าวง โคจรที่เล็กกว่าอีกด้วย ค่าคงที่ของเคปเลอร์ CO ถูกกำหนดให้เป็น  1  เมื่อระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์เท่ากับ  1 AU  = r  =1.5 x 108  km  =  93 x 106 ไมล์  โดยมีคาบเวลาเท่ากับ  1  ปีของโลก  ดังนั้น เราสามารถคำนวณหาค่า  CO  ได้โดยดูจากข้อมูลในตาราง   แทนค่า  CO = ( 1AU)3/( 1  ปีโลก)2  = 1Nicolaus Copernicus เกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1473 (ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) ที่เมือง Torun ในโปแลนด์ บิดาซึ่งมีชื่อเดียวกัน มีอาชีพเป็นพ่อค้า ส่วนมารดาชื่อ Barbara Watzelrode ครอบครัว Copernicus มีฐานะปานกลางและบรรพบุรุษของตระกูลมีเชื้อสายเยอรมัน1514, Copernicus การสังเกตเห็นดาวเคราะห์บางดวงเคลื่อนที่ย้อนกลับ (retrograde) ไม่เท่ากัน เพราะดาวเคราะห์มีความเร็วไม่เท่ากัน1632 Galileo ก็ได้ยืนยันอีกครั้งว่า คำสอนของ Copernicus ถูกต้องทุกประการ



PLANETARY RETROGRADE CONSTANTS 

 

Planet Synodic period, days Synodic period, 
mean months Days in retrograde 

Mercury 116 3.8 ~21 

Venus 584 19.2 41 

Mars 780 25.6 72 

Jupiter 399 13.1 121 

Saturn 378 12.4 138 

Uranus 370 12.15 151 

Neptune 367 12.07 158 

Hypothetical far out 
planet 

365.25 12 182.125 
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ความสมัพนัธข์องดวงดาวกบัการดาํรงชีวิตมนุษย ์

• คนยุคโบราณไดใ้ชก้ลุ่มดาวหลายกลุ่มในการดาํรงชีวิตเช่นใช ้

 ดาวเหนือซ่ึงอยู่ในกลุ่มดาวหมีเล็กใชใ้นการนําทางกาํหนดทิศ 

• กลุ่มดาวจกัราศีใชใ้นการบอกเดือนและฤดูกาล 

• ดูดวงอาทิตยใ์ชเ้ป็นนาฬิกาบอกเวลา  

• ดาราศาสตรโ์บราณ (Early Astronomy) สรา้งสถาปัตยกรรมส่วนท่ี 

แสดงใหเ้ห็นถึงความคิดเร่ืองโลกและเอกภพ 
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ดาราศาสตร์โบราณ Early Astronomy เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความคิดเรื่องโลก �                  และเอกภพ มีบันทึกเก่าแก่และหลักฐานทางดาราศาสตร์ โบราณคดีตั้งแต่มนุษย์ยุคหินเรื่อยมา �                  แสดงถึงการศึกษาดวงดาวในฟากฟ้าอย่างลึกซึ้ง จนเกิดเป็นความสัมพันธ์ของชีวิตกับดวงดาว �                  ในวัฒนธรรมของผู้คนหลายชนชาติอิทธิพลของดวงดาวต่อชีวิตมนุษย์แสดงออกให้เห็นได้จาก�                  ความคิดที่มนุษย์ถ่ายทอดสืบต่อกันมาและจารึกลงเป็นหลักฐาน พบได้จากสถาปัตยกรรมโบราณ�                  ของผู้คนยุคก่อน ดังเช่น ปิรามิดในประเทศียิปต์ อนุสาวรีย์หินเทินหรือ Stone Henge �                  ในประเทศอังกฤษ แท่งหินโบราณแห่งเมืองซีเรียในประเทศตุรกี ปราสาทหินพนมรุ้ง�                  ในประเทศไทย  เป็นต้น



ความสมัพนัธ์ของดวงดาวกบัการดาํรงชีวิตมนุษย(์ต่อ) 
• จงัเหิง(Zhang Heng) นักปราชญช์าวจีน เร่ิมศึกษาคน้ควา้เร่ือง

ดวงดาว และกาํหนดใหด้าวเป็นตัวแทนของเทพเจา้ แต่ต่อมา ในสมยั

ราชวงศฮ์ัน่  ราว ๆ ปี ค.ศ. 130 เขาเป็นผูร้อบรูใ้นสาขา 

วิชาการต่าง ๆ ทั้งดาราศาสตร ์คณิตศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์ และวรรณคดี 

• วรรณกรรมเร่ืองสามก๊ก ก็คือตอน “ขงเบง้ดูดาว” รบกบัสุมาอ้ีซ่ึงดูดาว

เป็นเหมือนกนั สะเดาะเคราะหไ์ม่ทนั 

 

แผนท่ีดาวของจีน สมยัราชวงศถ์งัท่ีมา http://www.samkok911.com/2012/08/Kongming-Star.html 
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นักปราชญ์ชาวจีน เริ่มศึกษาค้นคว้าเรื่องดวงดาว และกำหนดให้ดาวเป็นตัวแทนของเทพเจ้า แต่ต่อมาในสมัยราชวงศ์ฮั่น  ราว ๆ ปี ค.ศ. 130 นักปราชญ์นามว่า “จังเหิง” (Zhang Heng)ผู้รอบรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ ทั้งดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์  ภูมิศาสตร์  และวรรณคดี  ได้อธิบายว่าดวงจันทร์นั้นมีลักษณะกลม โดยสังเกตว่าแสงจากดวงอาทิตย์นั้นทำให้ดวงจันทร์มีทั้งซีกด้านมืดและด้านสว่าง นอกจากนี้เขายังเข้าใจในปรากฏการณ์ จันทรุปราคา สุริยุปราคาอีกด้วย เร็วกว่าทวีปยุโรปถึง 1,000 กว่าปี ที่กว่าจะเชื่อว่าโลกกลมต้องรอให้กาลิเลโอ และแมกแจลแลน พิสูจน์



ความสมัพนัธ์ของดวงดาวกบัการดาํรงชีวิตมนุษย ์(ต่อ) 
นักดาราศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นชนชาติเอเชียหรือยุโรป ล้วนศึกษา
ดาราศาสตร์ในแง่ของวิทยาศาสตร์ความเป็นเหตุเป็นผล  รวมไป
ถึงเร่ืองความเช่ือในเร่ืองต่างๆ เช่น ไสยศาสตร์ ด้านโชคชะตา การ
ทําสงคราม การแพทย์ การทํางานและอ่ืนๆ 

 

http://www.horasaadrevision.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=288316&Ntype=4 

“ความสมัพนัธข์องอวยัวะต่างๆ ในรา่งกายกบัจกัรวาล” ท่ีดาํรงอยูอ่ยา่ง

น่าอศัจรรยใ์จยิง่นัก ยกตวัอยา่งเช่น... (อาจารยศุ์ภชยั จารุสมบรูณ ์

ผูอ้าํนวยการอโรคยาสถานและท่ีปรึกษามลูนิธิเพื่อการพฒันาแพทย์

ทางเลือกประเทศไทย) 
        

• หวัใจและลาํไสเ้ล็กไดร้บัอิทธิพลของสนามแมเ่หล็กจากดาวองัคาร 

• ปอดและลาํไสใ้หญ่ไดร้บัอิทธิพลของดาวพระศุกร ์

• กระเพาะและมา้มไดร้บัอิทธิพลของดาวเสาร ์

• ตบัและถุงน้ําดีไดร้บัอิทธิพลของดาวพฤหสับดี 

• ไตและกระเพาะปัสสาวะไดร้บัอิทธิพลของดาวพุธ 
15 
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ความสมัพนัธ์ของดวงดาวกบัการดาํรงชีวิตมนุษย ์(ต่อ) 

• ตาํแหน่งของดวงดาวจะส่งพลังประจุและปราณผ่านเขา้มาทางจุดชีพจร จากน้ันจึงเขา้
มาทาํปฏิกิริยากบัสนามแม่เหล็กในร่างกายมนุษย ์

• ดว้ยเหตุน้ี จึงเป็นเหตุท่ีทาํใหค้นมีโรคภยัไขเ้จ็บท่ีไม่เหมือนกนั 

• ธรรมชาติร่างกายของมนุษยทุ์กคนก็จะมีจุดอ่อนอยู่ 3 เดือน คือเป็นจุดอ่อนในช่วงท่ี
ไม่ไดอ้ยู่ในครรภข์องผูเ้ป็นแม่ ทาํใหไ้ดร้บัพลังงานจากจกัรราศีไดเ้พียงแต่ 9 เดือน
เท่าน้ัน 

• สมมติว่า คุณเกิดในเดือนธันวาคม เดือนท่ีร่างกายอ่อนแอและมีโอกาสเจ็บไขไ้ดป่้วย
มากท่ีสุดตอ้งนับยอ้นหลังไปอีก 3 เดือน ซ่ึงก็คือ เดือนกุมภาพนัธ์ มีนาคมและ
มกราคม ส่วนเดือนท่ีอ่อนแอท่ีสุดก็คือเดือนกุมภาพนัธ์ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัถุงน้ําดี 
ดังน้ัน คุณก็มกัจะเจ็บป่วยท่ีขอ้งเก่ียวกบัถุงน้ําดี เพราะฉะน้ันจะตอ้งดูแลเร่ืองการกิน
อาหารมนัๆ เน้ือสตัวท่ี์ติดมนัหรือกะทิ เป็นตน้ 
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ความสมัพนัธ์ของดวงดาวกบัการดาํรงชีวิตมนุษย ์(ต่อ) 
นักดาราศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นชนชาติเอเชียหรือยุโรป ล้วนศึกษา
ดาราศาสตร์ในแง่ของวิทยาศาสตร์ความเป็นเหตุเป็นผล  รวมไป
ถึงเร่ืองของไสยศาสตร์และความเช่ือด้านโชคชะตา 

 

http://www.astrosimple.com/book/index.php?item=cwa 

ทรงกลมฟ้า (Celestial sphere) 

ทรงกลมฟ้าแสดงตามแนวเสน้ขอบฟ้า ทรงกลมฟ้าแสดงตามแนวศูนยส์ูตรฟ้า 
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คืนหนึ่งขงเบ้งออกมาดูดาว เห็นดาวประจำตัววิปริตหม่นหมอง รู้ว่าจะหมดอายุเป็นแน่ เกียงอุยจึงแนะนำให้ทำพิธีต่ออายุและสะเดาะเคราะห์เป็นเวลา 7 วัน ข้างฝ่ายสุมาอี่ ซึ่งดูดาวเป็นเหมือนกัน รู้ว่าดาวขงเบ้งกำลังจะล่วงลับ เห็นเป็นทีจึงให้ทหารออกรบทุกวัน พิธีต่ออายุยังไม่เสร็จสิ้น อุยเอี๋ยนนายทหารเอก อดทนต่อการยั่วยุของทหารสุมาอี่ไม่ได้ จึงพรวดพราดเข้าไปในกระโจมของขงเบ้ง และไปแตะเอาโคมเสี่ยงทายดับลง ขงเบ้งเห็นเช่นนั้นจึงทอดใจใหญ่แล้วพูดว่า “ความตายนี้เป็นบุราณกรรม ถึงมาตรว่าจะคิดอ่านแก้ไขประการใดก็ไม่พ้น ตัวเราครั้งนี้จะถึงความตายเป็นมั่นคง



การดูดาวและการวดัมุมดาวดว้ยมือ 
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 A         กรอบนอกของแผนที่ดาว ทำจากกระดาษแข็งสีน้ำเงิน, เป็นส่วนที่ Fixed อยู่กับที่หมุนไม่ได้,  จะสามารถใช้งานได้ทั้งสองด้าน, แต่ในภาพเรากำลังใช้งานด้าน "ขั้วฟ้าเหนือ" คือเราหันไปทางทิศเหนือ ขณะใช้แผนที่นี้ดูดาวบนท้องฟ้านั่นเอง B             หมุดทองเหลือง เป็นจุดหมุนของแผนที่ดาว, เป็นตำแหน่งที่ออกแบบให้ตอกทับ "ดาวเหนือ" (POLARIS) บนท้องฟ้าพอดี, หมายความว่า บนท้องฟ้าจริง อาจจะถือได้ว่าดาวเหนืออยู่นิ่งๆ ไม่เคลื่อนที่, ในขณะที่ดาวและวัตถุอื่น บนท้องฟ้าเคลื่อนที่ รอบดาวเหนืออย่างช้าๆ, ตามเวลาที่ผ่านไป จ.ขอนแก่น ดาวเหนือห่างพื้นดิน  16 องศาC             รอยบากช่องนี้สำหรับ ใช้นิ้วชี้ขยับ-หมุน, (จะหมุนตามเข็ม หรือ ทวนเข็มนาฬิกา ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราต้องการดู) D             หน้านี้แสดงว่าเรากำลังดูและ หันหน้าไปทางทิศเหนือบนท้องฟ้าจริง, แผนที่นี้ออกแบบ ให้ใช้สำหรับประเทศไทยและคนไทย E,F,G,H วิธีการใช้ พยายามใช้ภาษาง่ายๆเหมือนคุยกัน ค่อยๆทำตาม...step by step วันที่ และ เดือน    แผ่นกระดาษแข็งวงกลมหมุนได้, พื้นสีขาว, พิมพ์อักษรสีนำเงิน,แสดงวันที่-เดือน    จะแบ่งดังนี้ 1.แบ่งเป็น 12 ช่องใหญ่ คือ 12 เดือน ของรอบปี (มกราคม ถึง ธันวาคม) 2.ในแต่ละช่องใหญ่ จะถูกแบ่งซอยเป็นช่องเล็กๆ ซึ่งก็คือ วันที่ นั่นเอง

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4-My_3-POAhVHpY8KHeI3A7AQjhwIBQ&url=http://thaiastro.nectec.or.th/activity/media.html&bvm=bv.131286987,d.c2I&psig=AFQjCNFlnbhs-q7ajircMge7nw8x6OzQCw&ust=1472461107390442


อิทธิพลของดวงจนัทร ์
• นํ้าข้ึนนํ้าลง ดวงจนัทร ์

 โคจรรอบโลก ขณะท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย ์ 

ทั้ง 3 ดวงต่างมีแรงโนม้ถ่วง กระทาํต่อกัน ส่งแรงดึงดูด  

นํ้า และทะเลบนโลก ใหข้ึ้นลง เห็นไดง้่าย  
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นั่นคือ แรงน้ำขึ้น-น้ำลงบนโลกที่เกิดจากดวงจันทร์ มีมากกว่าที่เกิดจากดวงอาทิตย์ประมาณ 2 เท่าครึ่งเราทราบเนื้อสารของดาวเคราะห์แต่ละดวง พร้อมระยะห่างจากโลก เราจึงสามารถคำนวณแรงน้ำขึ้น-น้ำลง บนโลกที่เกิดจากดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ ได้ดังนี้แรงน้ำขึ้น-น้ำลงบนโลกที่เกิดจากดาวพุธประมาณ 1/2,500,000 เท่าของดวงจันทร์แรงน้ำขึ้น-น้ำลงบนโลกที่เกิดจากดาวศุกร์ประมาณ 1/21,500 เท่าของดวงจันทแรงน้ำขึ้น-น้ำลงบนโลกที่เกิดจากดาวอังคารประมาณ 1/96,000,000 เท่าของดวงจันทร์แรงน้ำขึ้น-น้ำลงบนโลกที่เกิดจากดาวพฤหัสบดีประมาณ 1/440,000 เท่าของดวงจันทร์แรงน้ำขึ้น-น้ำลงบนโลกที่เกิดจากดาวเสาร์ประมาณ 1/9,000,000 เท่าของดวงจันทร์จะเห็นได้ว่าแรงน้ำขึ้น-น้ำลงบนโลกที่เกิดจากดาวเคราะห์ดวงอื่นมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับอิทธิพลจันทร์



อิทธิพลของดวงจนัทร ์

• น่ันคือ แรงนํา้ขึน้-นํา้ลงบนโลกที่เกิดจากดวงจันทร์ มีมากกว่าที่เกิดจากดวงอาทิตย์

ประมาณ 2.5 เท่า 

• เราทราบเน้ือสารของดาวเคราะห์แต่ละดวง พร้อมระยะห่างจากโลก เราจึงสามารถ

คาํนวณแรงนํา้ขึน้-นํา้ลง บนโลกที่เกิดจากดาวเคราะห์ดวงอ่ืน ๆ ได้ดังนี้ 

 

• แรงนํา้ขึน้-นํา้ลงบนโลกที่เกิดจากดาวพุธประมาณ 1/2,500,000 เท่าของดวงจันทร์ 

• แรงนํา้ขึน้-นํา้ลงบนโลกที่เกิดจากดาวศุกร์ประมาณ 1/21,500 เท่าของดวงจันทร์ 

• แรงนํา้ขึน้-นํา้ลงบนโลกที่เกิดจากดาวอังคารประมาณ 1/96,000,000 เท่าของดวงจันทร์ 

• แรงนํา้ขึน้-นํา้ลงบนโลกที่เกิดจากดาวพฤหัสบดีประมาณ 1/440,000 เท่าของดวงจันทร์ 

• แรงนํา้ขึน้-นํา้ลงบนโลกที่เกิดจากดาวเสาร์ประมาณ 1/9,000,000 เท่าของดวงจันทร์ 

• จะเห็นได้ว่าแรงนํา้ขึน้-นํา้ลงบนโลกที่เกิดจากดาวเคราะห์ดวงอ่ืนมีค่าน้อยมากเม่ือเทียบ

กับอิทธิพลดวงจันทร์ 

ท่ีมา: http://thaiastro.nectec.or.th/library/grandconjunction/grandconjunction.html 
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อิทธิพลของดวงจนัทร ์
• อยู่ห่างจากโลกประมาณ 384.400 กิโลเมตร เคล่ือนท่ี 

 รอบโลก ดว้ยแรงโนม้ถ่วง ซ่ึงกันและกันในเวลา 29.5 วัน 

• ขา้งข้ึน ขา้งแรม 

 

 วันนํ้าเกิด ดวงจนัทรโ์คจรรอบโลก มาอยู่ในแนวเดียวกับ

ดวงอาทิตย ์แรงดึงดูดเสริมกัน เกิดนาํข้ึนสูงในรอบเดือน ในระยะ

วันข้ึน 15 คํา่ และวันแรม 14-15 คํา่  

วันนํ้าตาย ดวงจนัทร ์โคจรรอบโลกมาอยู่ในแนวฉากกับดวง

อาทิตย ์แรงดึงดูดแยกกัน เกิดนํ้าข้ึนต ํา่สุดในรอบเดือน ในระยะ

วันข้ึน 8 คํา่ และวันแรม 8 คํา่ 
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ข้างขึ้น ข้างแรมอยู่ห่างจากโลกประมาณ 384.400 กิโลเมตร เคลื่อนที่ รอบโลก ด้วยแรงโน้มถ่วง ซึ่งกันและกันในเวลา 29.5 วันน้ำขึ้นน้ำลง เกิดขึ้นได้อย่างไร ดวงจันทร์ โคจรรอบโลก ขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทั้ง 3 ดวงต่างมีแรงโน้มถ่วง กระทำต่อกัน ส่งแรงดึงดูด น้ำ และทะเลบนโลก ให้ขึ้นลง เห็นได้ง่าย �    วันน้ำเกิด ดวงจันทร์โคจรรอบโลก มาอยู่ในแนวเดียวกับดวงอาทิตย์ แรงดึงดูดเสริมกัน เกิดนำขึ้นสูงในรอบเดือน ในระยะวันขึ้น 15 ค่ำ �และวันแรม 14-15 ค่ำ �    วันน้ำตาย ดวงจันทร์ โคจรรอบโลกมาอยู่ในแนวฉากกับดวงอาทิตย์ แรงดึงดูดแยกกัน เกิดน้ำขึ้นต่ำสุดในรอบเดือน ในระยะวันขึ้น 8 ค่ำ�และวันแรม 8 ค่ำ



ฤดูกาล 
• การแกว่งตวัของแกนโลกและฤดูกาล 

  การเอียงของแกนโลกคือสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดฤดูกาลต่าง ๆ ในโลก 

• ฤดูกาลจะเปล่ียนเพราะการส่ายของแกนโลก  

แต่ในระยะเวลานับรอ้ยปี การส่ายของแกนหมุนยงัไม่ใช่สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิด

วิกฤติของฤดูกาลหรือท่ีเรียกว่าฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล สาเหตุของฝนแลง้

หรือฝนไม่ตกตามฤดูกาลน่าจะมาจากสาเหตุอ่ืน  อุณหภูมิของอากาศเปล่ียน 

ท่ีมา : http://thaiastro.nectec.or.th/library/grandconjunction/grandconjunction.html 
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การแกว่งตัวของแกนโลกและฤดูกาลแรง F1 > F2 พยายามดึงแกนของโลกให้ตั้งตรงทำให้แกนโลกส่ายหากแกนโลกไม่หมุนรอบตัวเองหรือหมุนช้า ๆ แกนโลกจะไม่ส่าย ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จะช่วยกันดึงให้แกนโลกตั้งตรงโดยไม่ยากการเอียงของแกนโลกคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดฤดูกาลต่าง ๆ ในโลกสาเหตุที่เกิดฤดูร้อน ฤดูหนาวขึ้นในโลกเพราะแกนโลกเอียง ทำให้แสงอาทิตย์ส่องมายังโลกตั้งตรงกับผิวโลก ในกรณีที่เป็นฤดูร้อนแสงส่งมาเฉียงในกรณีที่เป็นฤดูหนาวในปัจจุบันขั้วโลกเหนือหันออกจากดวงอาทิตย์ในเดือนธันวาคม ทำให้แสงอาทิตย์ตกลงบริเวณซีกโลกเหนือแบบเฉียง ๆ ดังนั้นในเดือนธันวาคมซีกโลกเหนือจึงเป็นฤดูหนาว ในเดือนมิถุนายน ขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ ทำให้แสงอาทิตย์ตกลงบนผิวโลกทางซีกโลกเหนือแบบตรงหรือตั้งฉากกับพื้น ความร้อนตกลงบนพื้นที่แคบ ๆ อุณหภูมิเฉลี่ยต่อพื้นที่จึงสูงกลายเป็นฤดูร้อนในซีกโลกเหนือในเวลานับหมื่นปีหลังจากปัจจุบันแกนโลกจะกลับตรงข้าม กล่าวคือ เดือนธันวาคมขั้วโลกเหนือจะหันเข้าหาดวงอาทิตย์ และหันออกจากดวงอาทิตย์ในเดือนมิถุนายน ดังนั้นฤดูกาลก็จะกลับกันด้วย นั่นคือซีกโลกเหนือจะเป็นฤดูหนาวในเดือนมิถุนายน และเป็นฤดูร้อนในเดือนธันวาคมการส่ายของแกนหมุนของโลกทำให้ฤดูกาลเปลี่ยนไปฤดูกาลจะเปลี่ยนเพราะการส่ายของแกนโลก แต่ในระยะเวลานับร้อยปี การส่ายของแกนหมุนยังไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤติของฤดูกาลหรือที่เรียกว่าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล สาเหตุของฝนแล้งหรือฝนไม่ตกตามฤดูกาลน่าจะมาจากสาเหตุ



ฤดูกาล 

• การแกว่งตวัของแกนโลกและฤดูกาล 
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ปฏิทิน 
•  "คนยุคโบราณใช้ดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นเคร่ืองกาํหนดนับวันเดือนปี“ 

•  ต่อมาในยุคเมโสโปเตเมีย เม่ือประมาณ 5,000 ปีที่แล้ว คนในสมัยน้ันเร่ิมใช้ดวงจันทร์เป็นเคร่ืองกาํหนดนับ

ช่วงระยะเวลาที่ปัจจุบันเราเรียกว่า "เดือน“ 

• เม่ือ 4,000 ปีก่อน ชาวอียิปต์โบราณใช้ปฏิทินจันทรคติสังเกตดาว "ซิริอุส" (Sirius) ที่สว่างสุดบนฟ้าใน

เวลากลางคืนเป็นเคร่ืองบอกเวลา เช่น หากเม่ือใดเห็นดาวซิริอุสอยู่บนท้องฟ้าด้านทิศตะวันออกก่อนพระ

อาทิตย์ขึน้ แสดงว่าแม่นํา้ไนล์จะเร่ิมเอ่อล้น และเป็นเวลาเร่ิมต้นฤดูกาลเพาะปลูก แต่หากช่วงไหนไม่เป็น

ดาวซิริอุสบนฟ้าในยามคํา่คืน แสดงว่าช่วงน้ันคือฤดูร้อน กระทั่งพบว่า ทุกๆ 4 ปี ดาวซิริอุสจะปรากฏใน

ตาํแหน่งเดิมช้าไป 1 วัน ทําให้รู้ว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบ เป็นเวลา 365 วัน และอีก 1/4 วัน 

และนํามาปรับใช้กันปฏิทินจันทรคติ 

•  ส่วนปฏิทินของชาวมายาได้ช่ือว่าเป็นปฏิทินที่มีความละเอียดสูงมากกว่าอารยะธรรมอ่ืนๆ เพราะใช้ทั้งดวง

อาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวฤกษ์ และดาวศุกร์ เป็นเคร่ืองกาํหนดเวลา และปฏิทินของชาวมายายังมีหลาย

รูปแบบ ใช้ประโยชน์แตกต่างกันไป เช่น ปฏิทินสําหรับการประกอบพิธีกรรม, ปฏิทินการปกครอง และ

ปฏิทินทางศาสนา แต่หลักๆ ใช้ปฏิทินที่มีลักษณะเป็นวงกลมหลายๆ วงซ้อนกัน มีหลายละเอียดสูง และมี

การแบ่งช่วงเวลาเป็นยุคสมัยต่างๆ รวมแล้วเป็นระยะเวลา 5126 ปี 

ท่ีมา : http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9530000028451 
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ปฏิทิน 
• โรมัน...กาํเนิดปฏิทินยุคปัจจุบัน 

• ชาวโรมันใช้ปฏิทินดังกล่าวไปเร่ือยๆ ปรากฏว่าฤดูกาลเร่ิมไม่ตรงตามปฏิทิน เดิมมี 10 

เดือน จนในสมัยกษัตริย์นูมา ปอมปิเลียส (Numa Pompilius) (700 ปี ก่อนคริสต์ศักราช) 

กาํหนดให้เพิ่มเดือนเข้าไปอีก 2 เดือน คือเดือน ม.ค. (January) และ ก.พ. (February) 

รวมแล้วมีทั้งส้ิน 355 วัน 

• สมยักษัตริยจ์ูเลียส ซีซาร ์(Julius Caesar) (45 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ปรบัเปล่ียน

วนัในแต่ละเดือนเสียใหม่ ใหเ้ดือน มี.ค. มี 31 วนั เดือนต่อๆ ไปมี 30 และ 31 วนั

สลับกนัเร่ือยๆ => "ปฏิทินจูเลียน" (Julian calendar) 

• ต่อมากษัตริย์ออกัสตุส ซีซาร์ (Augustus Caesar) ซ่ึงเป็นบุตรบุญธรรมของจูเลียส ซีซาร์ 

ต้องการให้มีช่ือตัวเองในปฏิทินเหมือนผู้เป็นบิดาบุญธรรม จึงเปลี่ยนช่ือเดือนที่ 6 (เดือน 

ส.ค. เม่ือนับเดือน มี.ค. เป็นเดือน 1) จาก "เซกติลิส" (Sextilis) เป็น "ออกัส" (August) 

โดยไปลดเดือน ก.พ. ให้เหลือ 28 วัน ในปีปกติ และเหลือ 29 วันในปีอธิกสุรทิน 
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ปฏิทิน 
•  สมัยต่อมา แต่ได้มีการชําระปฏิทินในสมัยพระสันตปาปาเกรกอรีที่ 13 

(Gregory XIII) เม่ือประมาณปี 1582 เน่ืองจากวันในปฏิทินเร่ิมเกินไปจาก

ความเป็นจริง และเรียกว่า "ปฏิทินจูเลียน-เกรกอเรียน" ที่ใช้กันมาจนถึงทุก

วันนี ้

ท่ีมา: เอกสารประกอบการสอนการเขียนโปรแกรมคมัภีรสุ์ริยะยาตร ์พล.ตรีบุนนาค ทองเนียม 26 

Presenter
Presentation Notes
อาจารย์สิทธิชัย บอกว่าปฏิทินที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีที่มาจากปฏิทินของชาวโรมันเมื่อประมาณ 800 ปีก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งเป็นปฏิทินแบบสุริยคติ โดยชาวโรมันประยุกต์มาจากปฏิทินของอารยธรรมอื่นอีกทีหนึ่ง กษัตริย์โรมันในยุคแรกกำหนดให้ปฏิทินมี 10 เดือน สันนิษฐานว่าอิงตามเลขฐาน 10 โดยให้เดือน มี.ค. (March) เป็น เดือน 1 ทั้งนี้ เพราะชาวโรมันให้ความเคารพ "มาร์ส" (Mars) เทพเจ้าแห่งสงครามมากเป็นพิเศษ และในแต่ละเดือนจะมี 30 หรือ 31 วัน สลับกันไป ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับปฏิทินจันทรคติ เรื่อยไปจนถึงเดือนสุดท้ายคือเดือน ธ.ค. (December) รวมแล้วมีทั้งหมด 304 วัน�       �       ทว่าเมื่อชาวโรมันใช้ปฏิทินดังกล่าวไปเรื่อยๆ ปรากฏว่าฤดูกาลเริ่มไม่ตรงตามปฏิทิน จนในสมัยกษัตริย์นูมา ปอมปิเลียส (Numa Pompilius) (700 ปี ก่อนคริสต์ศักราช) กำหนดให้เพิ่มเดือนเข้าไปอีก 2 เดือน คือเดือน ม.ค. (January) และ ก.พ. (February) รวมแล้วมีทั้งสิ้น 355 วัน�       �       กระทั่งในสมัยกษัตริย์จูเลียส ซีซาร์ (Julius Caesar) (45 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ปรับเปลี่ยนวันในแต่ละเดือนเสียใหม่ ให้เดือน มี.ค. มี 31 วัน เดือนต่อๆ ไปมี 30 และ 31 วันสลับกันเรื่อยๆ จนถึงเดือนสุดท้ายคือ ก.พ. ให้มี 29 วัน รวมเป็น 365 วัน แต่ถ้าปีไหนเป็นปีอธิกสุรทิน ซึ่งมี 366 วัน ให้เดือน ก.พ. มี 30 วัน พร้อมทั้งเปลี่ยนให้เดือน ม.ค. ซึ่งตั้งชื่อเดือนตามเทพเจ้า "เจนัส" (Janus) ผู้มีสองพักตร์ และมีหน้าที่เฝ้าประตูสวรรค์ ให้เป็นเดือนแรกของปี และเรียกปฏิทินนี้ว่า "ปฏิทินจูเลียน" (Julian calendar) รวมถึงเปลี่ยนชื่อเดือนที่ 5 (เดือน ก.ค. เมื่อนับเดือน มี.ค. เป็นเดือน 1) จาก "ควินติลิส" (Quintilis) เป็น "จูไล" (July) ตามชื่อของจูเลียส ซีซาร์�       �       ต่อมากษัตริย์ออกัสตุส ซีซาร์ (Augustus Caesar) ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของจูเลียส ซีซาร์ ต้องการให้มีชื่อตัวเองในปฏิทินเหมือนผู้เป็นบิดาบุญธรรม จึงเปลี่ยนชื่อเดือนที่ 6 (เดือน ส.ค. เมื่อนับเดือน มี.ค. เป็นเดือน 1) จาก "เซกติลิส" (Sextilis) เป็น "ออกัส" (August) และเพิ่มวันให้มี 31 วัน เท่ากับเดือนของพ่อด้วย โดยไปลดเดือน ก.พ. ให้เหลือ 28 วัน ในปีปกติ และเหลือ 29 วันในปีอธิกสุรทิน และนี่คือที่มาของปฏิทินที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ โดยได้มีการเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ ในสมัยต่อมา แต่ได้มีการชำระปฏิทินในสมัยพระสันตปาปาเกรกอรีที่ 13 (Gregory XIII) เมื่อประมาณปี 1582 เนื่องจากวันในปฏิทินเริ่มเกินไปจากความเป็นจริง และเรียกว่า "ปฏิทินจูเลียน-เกรกอเรียน" ที่ใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้



ปฏิทินไทย 

• การพิมพป์ฏิทินครั้งแรกในประเทศไทยมีข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 ม.ค. พ.ศ. 2385 ตรงกับปลายสมยัรัชกาลท่ี 3  

• ประเทศไทยเร่ิมนําปฏิทินจูเลียน-เกรกอเรียน เขา้มาใชอ้ย่างเป็นทางการในสมยัรัชกาลท่ี 5 เม่ือปี 1888 

(พ.ศ.2431) โดยนํามาปรับใชร้่วมกับปฏิทินจนัทรคติท่ีใชก้นัมาแต่เดิม ซ่ึงไดร้ับอิทธิพลมาจากศาสนาของ

อินเดียในการใชด้วงจนัทร์เป็นเคร่ืองกาํหนดเวลาและประกอบพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ โดยยึดเอา

วนัมหาสงกรานต์เป็นวนัข้ึนปีใหม่ ซ่ึงตรงกับวนัข้ึน 1 คํา่ เดือน 5 หรือประมาณช่วงกลางเดือน เม.ย.     

•        ในปี พ.ศ.2432 รัชกาลท่ี 5 ทรงเปล่ียนใหว้นัท่ี 1 เม.ย. เป็นวนัข้ึนปีใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับปฏิทิน

สุริยคติท่ีเร่ิมนํามาใชก้ัน และต่อมาจอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดเ้ปล่ียนใหว้นัข้ึนปีใหม่เป็นวนัท่ี 1 ม.ค. ตาม

แบบสากล โดยเร่ิมตั้งแต่ 1 ม.ค. พ.ศ.2484 เป็นตน้มา       ปฏิทินในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ เช่น ปฏิทิน

แขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินโปสเตอร ์ปฏิทินพก และปฏิทินสมุดบนัทึก ซ่ึงปฏิทินไม่ใช่เพียงแค่เคร่ืองมือบอก

วนัเดือนปีแต่เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่ยงัเป็นส่ือท่ีบอกเล่าเร่ืองราวไดอ้ย่างหลากหลายใหผู้ค้นในสังคม

ไดร้ับรู ้รวมทั้งสะทอ้นใหเ้ห็นวิวฒันาการและความเป็นไปของสังคมในยุคสมยัต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี และอาจ

บอกไดว้่า ปฏิทินคือส่ิงหน่ึงท่ีมีคุณค่าเหนือกาลเวลา 
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ปฏิทินไทย 

• ปฏิทินสุริยคติ  
เป็นปฏิทินบอกฤดูกาลจากการสงัเกตดวงอาทิตย ์โดยมีกลุ่มดาวจกัรราศีเป็น 

ตัวช่วยในการกาํหนดนับ ซ่ึงเม่ือเห็นดวงอาทิตยป์รากฏอยู่ในกลุ่มดาวใด  

ก็จะรูไ้ดว้่าเดือนน้ันเป็นเดือนอะไร และดวงอาทิตยจ์ะกลับมาปรากฏท่ีตรง 

ตาํแหน่งเดิมบนทอ้งฟ้าทุกๆ 1 ปี และจากการท่ีดวงอาทิตยใ์หพ้ลังงานแก่โลก 

 และแกนสมมติของโลกเอียงทาํมุมกบัดวงอาทิตย ์ทาํใหภู้มิอากาศในแต่ละเดือน 

แตกต่างกนั จึงเกิดเป็นฤดูกาลต่างๆ 

• ส่วนปฏิทินจนัทรคติ  
(ปฏิทินจนัทรคติราชการ และปฏิทินจนัทรคติปักขคณนา) 
มีท่ีมาจากการสงัเกตดวงจนัทร ์โดยเทียบเคียงกบักลุ่มดาวจกัรราศีเช่นกนั แมจ้ะบอกฤดูกาล

ไดไ้ม่ตรง แต่มีความเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบประเพณีและพิธีทางศาสนาต่างๆ มาตั้งแต่

อินเดียสมยัโบราณ จึงใชป้ฏิทินจนัทรคติเพื่อบ่งบอกเทศกาลและวนัสาํคญัต่างๆ เช่น วนัสาํคญั

ทางศาสนา วนัลอยกระทง เป็นตน้ 28 
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ปฏิทิน         วนั 
• ในอดีตน้ันเราจะเร่ิมนับวนัใหม่เม่ือดวงอาทิตยข์ึ้ นจากขอบฟ้า อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก

ดวงอาทิตยมี์การเปล่ียนแปลงตาํแหน่งขึ้ นตกอยู่ตลอดเวลา ดังน้ันแมแ้ต่ในตาํบลท่ีมี

ลองจิจูดเดียวกนัแต่ต่างละติจูดกนั ดวงอาทิตยก็์จะขึ้ นไม่พรอ้มกนั จึงไม่สะดวกต่อการ

กาํหนดเวลามาตรฐานของแต่ละตาํบลบนโลกไปดว้ย   

• ดว้ยเหตุน้ีในปัจจุบนัเรากาํหนดเวลา 1 วนัจากการผ่านเสน้เมอริเดียนจึงเรียกว่า 

A.M. (Ante meridian) และเวลาบ่ายซ่ึงดวงอาทิตยผ่์านเสน้เมอริเดียนไปแลว้ 

เรียกว่า P.M. (Post meridian) 
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วัน��หน่วยของเวลาที่มนุษย์รู้จักเป็นอย่างแรกและมีความคุ้นเคยที่สุด คงหนีไม่พ้นหน่วย “วัน” อย่างแน่นอน เพราะวงจรชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ล้วนผูกพันกับ “วัน” อย่างชัดเจน เมือดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้า โลกก็จะสว่างสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย สะดวกต่อการที่มนุษย์จะออกทำมาหากิน และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า โลกก็จะมืดลง เป็นเวลาที่มนุษย์จะได้พักผ่อนหลังจากทำงานหนักมาในเวลากลางวัน เพื่อให้ร่างกายพร้อมต่อการจะทำงานอีกครั้งเมื่อโลกกลับคืนสู่ความสว่างไสวอีกครั้ง (แต่คนสมัยนี้บางคนรวมถึงตัวผู้เขียนคนนี้ด้วยดูจะตรงกันข้าม กลางวันเอาแต่นอนหลับอุตุ พอกลางคืนกลับเริงร่า 555555)��เวลา 1 วัน คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าหมายถึงเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเองครบ 1 รอบ แต่หลายคนก็อาจจะแปลกใจเมื่อได้เห็นข้อมูลทางดาราศาสตร์ส่วนใหญ่จะระบุว่า โลกหมุนรอบตัวเองครบ 1 รอบในเวลา 23 ชั่วโมง 56 นาที มิใช่ 24 ชั่วโมงอย่างที่เข้าใจ��ความจริงก็คือ เวลา 1 วันที่เราใช้กันนั้น เป็นเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเองครบ 1 รอบเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์ ส่วนเวลา 23 ชั่วโมง 56 นาทีนั้น เป็นเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเองครบ 1 รอบเมื่อเทียบกับตำแหน่งของดาว สาเหตุที่ไม่เท่ากันนั้นก็เป็นเพราะโลกมิได้หมุนรอบตัวเองอยู่กับที่ แต่โคจรไปรอบดวงอาทิตย์ด้วยพร้อมกัน เมื่อมองจากโลกจึงเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเมื่อเทียบกับดาวฤกษ์อื่นวันละประมาณ 1 องศา ดังนั้นสมมติว่าในวันนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับดาว A เมื่อผ่านไป 23 ชั่วโมง 56 นาที โลกหมุนรอบตัวเองครบ 1 รอบ ดาว A จะขึ้นจากขอบฟ้าอีกครั้ง แต่ขณะเดียวกันดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ไปทางตะวันออกของดาว A เสียแล้ว จึงทำให้ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นจากขอบฟ้า โลกต้องหมุนไปอีก 4 นาที หรือครบ 24 ชั่วโมงพอดี จึงจะทำให้ดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าตะวันออกอีกครั้ง�



ปฏิทิน   วนั-เวลา 
 

แต่การจะใหเ้ร่ิมตน้วนัใหม่เม่ือผ่านเสน้เมอริเดียนบนซ่ึงเป็นตอนกลางวนัยอ่มไม่สะดวกอยา่งยิง่ในการนับวนั ดว้ยเหตุน้ีจึง

ตอ้งกาํหนดใหก้ารเปล่ียนวนัเร่ิมในตาํแหน่งตรงกนัขา้ม น้ันคือเวลาท่ีดวงอาทิตยผ่์านเสน้เมอริเดียนล่าง หรือเสน้สมมติท่ี

ลากต่อจากเมอริเดียนบนลงไปทางดา้นล่างของทอ้งฟ้า (ส่วนท่ีเรามองไม่เห็น) จนครบวงกลม และกาํหนดใหเ้ม่ือดวง

อาทิตยผ่์านเสน้เมอริเดียนล่างดงักล่าวหรือเวลาเท่ียงคืน (00:00 น.) ของทอ้งถ่ินน้ันเป็นจุดเร่ิมตน้วนัใหม่แทน  
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ในอดีตนั้นเราจะเริ่มนับวันใหม่เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้า อย่างไรก็ตามเนื่องจากดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งขึ้นตกอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นแม้แต่ในตำบลที่มีลองจิจูดเดียวกันแต่ต่างละติจูดกัน ดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นไม่พร้อมกัน จึงไม่สะดวกต่อการกำหนดเวลามาตรฐานของแต่ละตำบลบนโลกไปด้วย ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันเรากำหนดเวลา 1 วันจากการผ่านเส้นเมอริเดียน (เส้นที่ลากผ่านจากขั้วฟ้าเหนือมายังจุดกลางฟ้าผ่านไปยังขั้วฟ้าใต้ และลากย้อนผ่านด้านล่างของท้องฟ้ากลับไปยังทิศเหนือ) เป็นหลัก โดยกำหนดให้เวลาที่ดวงอาทิตย์ผ่านเส้นเมอริเดียน เป็นเวลาเที่ยงตรง ณ ลองจิจูดดังกล่าว เนื่องจากในตำบลที่มีลองจิจูดเดียวกัน ดวงอาทิตย์จะผ่านเส้นเมอริเดียนพร้อมกันเสมอ จึงสามารถกำหนดเป็นเวลามาตรฐานของแต่ละตำบลได้ ด้วยเหตุนี้ในเวลาเช้าซึ่งดวงอาทิตย์ยังไม่ผ่านเส้นเมอริเดียน จึงเรียกว่า A.M. (Ante meridian) และเวลาบ่ายซึ่งดวงอาทิตย์ผ่านเส้นเมอริเดียนไปแล้ว เรียกว่า P.M. (Post meridian)��(รูปแสดงพื้นที่ของโลกส่วนที่ได้รับแสงและไม่ได้รับแสง ในเวลา 6 โมงเช้าของวันที่ 1 ม.ค. ประเทศไทย จะเห็นว่าที่ละติจูดเดียวกันกับประเทศไทย ทางตอนใต้สว่างแล้ว แต่ทางเหนือยังมืดอยู่ก็มี)อย่างไรก็ตามแม้จะกำหนดให้ใช้เวลาที่ผ่านเมอริเดียนเป็นจุดอ้างอิงก็ตาม แต่การจะให้เริ่มต้นวันใหม่เมื่อผ่านเส้นเมอริเดียนบนซึ่งเป็นตอนกลางวันย่อมไม่สะดวกอย่างยิ่งในการนับวัน ด้วยเหตุนี้จึงต้องกำหนดให้การเปลี่ยนวันเริ่มในตำแหน่งตรงกันข้าม นั้นคือเวลาที่ดวงอาทิตย์ผ่านเส้นเมอริเดียนล่าง หรือเส้นสมมติที่ลากต่อจากเมอริเดียนบนลงไปทางด้านล่างของท้องฟ้า (ส่วนที่เรามองไม่เห็น) จนครบวงกลม และกำหนดให้เมื่อดวงอาทิตย์ผ่านเส้นเมอริเดียนล่างดังกล่าวหรือเวลาเที่ยงคืน (00:00 น.) ของท้องถิ่นนั้นเป็นจุดเริ่มต้นวันใหม่แทน



ปฏิทิน           เวลา 
• UTC หรือ Universal Time Coordinated) 
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Presentation Notes
หน่วยเวลาย่อยของวันก็คือ ชั่วโมง นาที และวินาที การแบ่งเวลาหนึ่งวันออกเป็นหน่วยย่อยลงนี้ก็เพื่อความสะดวกในการกำหนดเวลาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ชาวอิยิปต์สมัยโบราณกำหนดให้แบ่งเวลาในช่วงกลางวันด้วยนาฬิกาแดดออกเป็น 10 ส่วน และเพิ่มอีก 2 ส่วนสำหรับช่วงรุ่งอรุณและสนธยา ก่อนที่ชาวกรีกจะกำหนดให้แบ่งเวลา 1 วันมี 24 ชั่วโมง เช่นเดียวกับชาวซูเมอร์และอินเดียก็ได้แบ่งวันออกเป็น 24 ชั่วโมงเช่นเดียวกัน ส่วนอารยธรรมจีนนั้นก็แบ่งเวลาหนึ่งวันออกเป็น 12 ชั่วยาม (ใครที่อ่านนิยายกำลังภายในคงเคยได้ยินกันบ่อย ๆ) �



ปฏิทิน     สปัดาห ์
 หน่วย “สปัดาห”์ แปลตรงตัวคือ “7 วนั” เป็นหน่วยเวลาท่ีมีมานานแลว้ ในพระคมัภีรไ์บ

เบ้ิลก็มีเร่ืองราวของพระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงสรา้งโลกใน 6 วนั และพกัผ่อนในวนัท่ี 7 จึงเช่ือว่า

ความคิดเร่ืองการกาํหนดหน่วยเวลาสปัดาหน่์าจะมีมาก่อนหน้าน้ันแลว้ การกาํหนดให้

จาํนวนวนัในสปัดาหเ์ป็น 7 วนั มีท่ีมาจากจาํนวนดาวท่ีมนุษยม์องเห็น 

ท่ีมา:http://pantip.com/topic/31469393 
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ปฏิทิน     สปัดาห ์
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ปฏิทิน   สีประจาํวนัของไทย 
• ไดม้าจากความเช่ือเร่ืองตาํนานการเกิดเทพดานพเคราะห ์ดังน้ี 

พระนพเคราะห ์ ถูกสรา้งจาก อธิบาย ประจาํอยูทิ่ศ 

พระอาทิตย ์ ราชสีห ์6 ตวั ซ่ึงพระอิศวรร่ายเวทมนตใ์หเ้ป็นผง ห่อดว้ยผา้แดง แลว้ปะพรมน้ําอมฤต เสกใหเ้ป็นพระ

อาทิตย ์มีวรกายแดง ทรงไกรสร (ราชสีห)์ เป็นพาหนะ 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  

(ทิศอีสาน) 

พระจนัทร ์ เทพธิดา 15 

องค ์

พระอิศวรร่ายเวทมนตใ์หเ้ป็นผง ห่อดว้ยผา้ขาวนวล แลว้ปะพรมน้ําอมฤต เสกใหเ้ป็น

พระจนัทร ์มีวรกายขาวนวล ทรงอาชา (มา้) เป็นพาหนะ  
ตะวนัออก  

(ทิศบรูพา) 

พระองัคาร มหิงสา (ควาย) 

8 ตวั 

 พระอิศวรร่ายเวทมนตใ์หเ้ป็นผง ห่อดว้ยผา้สีชมพหูม่น แลว้ปะพรมน้ําอมฤต เสกใหเ้ป็นพระ

องัคาร มีวรกายชมพ ูทรงมหิงสาเป็นพาหนะ (บางแห่งว่า ทรงลาเป็นพาหนะ) 
ตะวนัออกเฉียงใต ้

 (ทิศอาคเนย)์ 

พระพุธ คชสาร (ชา้ง) 

17 เชือก 

 พระอิศวรร่ายเวทมนตใ์หเ้ป็นผง ห่อดว้ยผา้สีเขยีวใบไม ้แลว้ปะพรมน้ําอมฤต เสกใหเ้ป็นพระ

พุธ มีวรกายเขยีว ทรงคชสารเป็นพาหนะ 
ใต ้(ทิศทกัษิณ) 

พระพฤหสับดี ฤาษี 19 ตน  พระอิศวรร่ายเวทมนตใ์หเ้ป็นผง ห่อดว้ยผา้สีแสด (เหลืองอมสม้) แลว้ปะพรมน้ําอมฤต เสก

ใหเ้ป็นพระพฤหสับดี มีวรกายแดงสม้ ทรงมฤค (กวาง) เป็นพาหนะ ในอธิไทยโพธิบาทว ์

กล่าวว่า ทรงกมณฑก (กบ) เป็นพาหนะ พระพฤหสับดีเป็นครูของเหล่าเทพ จึงนิยมไหวค้รูใน

วนัพฤหสับดี 

ตะวนัตก 

 (ทิศปัจฉิม) 

พระศุกร ์ คาวี (ววั) 21 

ตวั 

(บางตาํราว่า สรา้งจากเทพยาธรหรือพิทยาธร ซ่ึงเป็นคร่ึงเทพคร่ึงมนุษย ์หรือท่ีเรียกว่า 

คนธรรพ)์ พระอิศวรร่ายเวทมนตใ์หเ้ป็นผง ห่อดว้ยผา้สีฟ้าอ่อน แลว้ปะพรมน้ําอมฤต เสกให้

เป็นพระศุกร ์มีวรกายฟ้า ทรงคาวีเป็นพาหนะ พระศุกรเ์ป็นครูของพวกยกัษ์ ซ่ึงตรงขา้มกบั

พระพฤหสับดีท่ีเป็นครูของเทพ 

เหนือ  

(ทิศอุดร)  

พระเสาร ์ พยคัฆ ์(เสือ) 

10 ตวั 

พระอิศวรร่ายเวทมนตใ์หเ้ป็นผง ห่อดว้ยผา้สีดาํ แลว้ปะพรมน้ําอมฤต เสกใหเ้ป็นพระเสาร ์มี

วรกายดาํคลํ้า ทรงพยคัฆเ์ป็นพาหนะ 
ตะวนัตกเฉียงใต ้ 

(ทิศหรดี) 34 
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พระอาทิตย์ถูกสร้างจากราชสีห์ 6 ตัว ซึ่งพระอิศวรร่ายเวทมนต์ให้เป็นผง ห่อด้วยผ้าแดง แล้วปะพรมน้ำอมฤต เสกให้เป็นพระอาทิตย์ มีวรกายแดง ทรงไกรสร (ราชสีห์) เป็นพาหนะ ประจำอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ทิศอีสาน)พระจันทร์ถูกสร้างจากเทพธิดา 15 องค์ พระอิศวรร่ายเวทมนต์ให้เป็นผง ห่อด้วยผ้าขาวนวล แล้วปะพรมน้ำอมฤต เสกให้เป็นพระจันทร์ มีวรกายขาวนวล ทรงอาชา (ม้า) เป็นพาหนะ ประจำอยู่ทิศตะวันออก (ทิศบูรพา)พระอังคารถูกสร้างจากมหิงสา (ควาย) 8 ตัว พระอิศวรร่ายเวทมนต์ให้เป็นผง ห่อด้วยผ้าสีชมพูหม่น แล้วปะพรมน้ำอมฤต เสกให้เป็นพระอังคาร มีวรกายชมพู ทรงมหิงสาเป็นพาหนะ (บางแห่งว่า ทรงลาเป็นพาหนะ) ประจำอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ทิศอาคเนย์) พระพุธถูกสร้างจากคชสาร (ช้าง) 17 เชือก พระอิศวรร่ายเวทมนต์ให้เป็นผง ห่อด้วยผ้าสีเขียวใบไม้ แล้วปะพรมน้ำอมฤต เสกให้เป็นพระพุธ มีวรกายเขียว ทรงคชสารเป็นพาหนะ ประจำอยู่ทิศใต้ (ทิศทักษิณ)พระพฤหัสบดีถูกสร้างจากฤาษี 19 ตน พระอิศวรร่ายเวทมนต์ให้เป็นผง ห่อด้วยผ้าสีแสด (เหลืองอมส้ม) แล้วปะพรมน้ำอมฤต เสกให้เป็นพระพฤหัสบดี มีวรกายแดงส้ม ทรงมฤค (กวาง) เป็นพาหนะ ในอธิไทยโพธิบาทว์ กล่าวว่า ทรงกมณฑก (กบ) เป็นพาหนะ ประจำอยู่ทิศตะวันตก (ทิศปัจฉิม) พระพฤหัสบดีเป็นครูของเหล่าเทพ จึงนิยมไหว้ครูในวันพฤหัสบดี พระศุกร์ถูกสร้างจากคาวี (วัว) 21 ตัว (บางตำราว่า สร้างจากเทพยาธรหรือพิทยาธร ซึ่งเป็นครึ่งเทพครึ่งมนุษย์ หรือที่เรียกว่า คนธรรพ์) พระอิศวรร่ายเวทมนต์ให้เป็นผง ห่อด้วยผ้าสีฟ้าอ่อน แล้วปะพรมน้ำอมฤต เสกให้เป็นพระศุกร์ มีวรกายฟ้า ทรงคาวีเป็นพาหนะ ประจำอยู่ทิศเหนือ (ทิศอุดร) พระศุกร์เป็นครูของพวกยักษ์ ซึ่งตรงข้ามกับพระพฤหัสบดีที่เป็นครูของเทพ พระเสาร์ถูกสร้างจากพยัคฆ์ (เสือ) 10 ตัว พระอิศวรร่ายเวทมนต์ให้เป็นผง ห่อด้วยผ้าสีดำ แล้วปะพรมน้ำอมฤต เสกให้เป็นพระเสาร์ มีวรกายดำคล้ำ ทรงพยัคฆ์เป็นพาหนะ ประจำอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ทิศหรดี)



ตารางเวลาท่ีดวงอาทิตยอ์ยู่ในกลุ่มดาวจกัรราศีต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน 

คนยิงธนู หรือ ธนู (Sagittarius) = Dec 18 - Jan 18 (32 วนั)  

แพะทะเล หรือ มกร (Capricornus) = Jan 19 - Feb 15 (28 วนั)  

คนแบกหมอ้น้ํา หรือ กุมภ์ (Aquarius) = Feb 16 - Mar 11 (24 วนั)  

ปลา หรือ มีน (Pisces) = Mar 12 - Apr 18 (38 วนั)  

แกะ หรือ เมษ (Aries) = Apr 19 - May 13 (25 วนั)  

ววั หรือ พฤษภ (Taurus) = May 14 - Jun 19 (37 วนั)  

คนคู่ หรือ เมถุน (Gemini) = Jun 20 - Jul 20 (31 วนั)  

ปู หรือ กรกฎ (Cancer) = Jul 21 - Aug 9 (20 วนั)  

สิงโต หรือ สิงห์ (Leo) = Aug 10 - Sep 15 (37 วนั)  

หญิงสาว หรือ กันย ์(Virgo) = Sep 16 - Oct 30 (45 วนั)  

ตาชัง่ หรือ ตุล (Libra) = Oct 31 - Nov 22 (23 วนั)  

แมงป่อง หรือ พิจิก (Scorpius) = Nov 23 - Nov 29 (7 วนั)  

คนแบกงู (Ophiuchus) = Nov 30 - Dec 17 (18 วนั) 

ปฏิทิน เดือน 
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ปฏิทิน    ปี-ฤดูกาล 
 1.วสนัตวิษุวตั (Vernal Equinox)  

2.ครีษมายนั (Summer Solstice) 

3.ศารทวิษุวตั (Autumn Equinox)  

4.เหมายนั (Winter Solstice)  

37 

Presenter
Presentation Notes
หน่วยเวลาใหญ่สุดที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของโลกก็คือ “ปี” อย่างไรก็ตาม ปีที่เราใช้ในปัจจุบันนั้น ไม่ใช่เวลาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบพอดีเมื่อเทียบกับดวงดาว ซึ่งเท่ากับ 365.256366 วัน แต่เป็นเวลาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบเมื่อเทียบกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของโลก โดยยึดจากตำแหน่งในการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในแต่ละวันเป็นหลัก ซึ่งจะมีตำแหน่งหลัก ๆ อยู่ 4 ตำแหน่งคือวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) คือวันที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ตัดผ่านเส้นศูนย์สูตรฟ้าจากทิศใต้ขึ้นไปยังทิศเหนือ ตรงกับวันที่ 20-21 มีนาคม ในวันนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกพอดี และทุกพื้นที่บนโลกจะมีกลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน เป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิในซีกโลกเหนือ และฤดูใบไม้ร่วงในซีกโลกใต้ครีษมายัน (Summer Solstice) คือวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ตรงกับวันที่ 20-21 มิถุนายน ในวันนี้ ซีกโลกเหนือจะมีกลางวันยาวกว่ากลางคืนมากที่สุด (ส่วนซีกโลกใต้จะกลับกัน) เป็นวันเริ่มต้นฤดูร้อนในซีกโลกเหนือ และฤดูหนาวในซีกโลกใต้ศารทวิษุวัต (Autumn Equinox) คือวันที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ตัดผ่านเส้นศูนย์สูตรฟ้าจากทิศเหนือลงไปยังทิศใต้ ตรงกับวันที่ 22-23 กันยายน ในวันนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกพอดี และทุกพื้นที่บนโลกจะมีกลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน เป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงในซีกโลกเหนือ และฤดูใบไม้ผลิในซีกโลกใต้เหมายัน (Winter Solstice) คือวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มากที่สุด ตรงกับวันที่ 22-23 ธันวาคม ในวันนี้ ซีกโลกเหนือจะมีกลางวันสั้นกว่ากลางคืนมากที่สุด (ส่วนซีกโลกใต้จะกลับกัน) เป็นวันเริ่มต้นฤดูหนาวในซีกโลกเหนือ และฤดูร้อนในซีกโลกใต้



ปฏิทิน    ปี-ฤดูกาล 
• ท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตยค์รบ 1 รอบพอดีเม่ือเทียบกับดวงดาว ซ่ึงเท่ากับ 

365.256366 

• วสนัตวิษุวัต (Vernal Equinox)  
คือวันท่ีดวงอาทิตยเ์คล่ือนท่ีตดัผ่านเสน้ศูนยสู์ตรฟ้าจากทิศใตข้ึ้นไปยงัทิศเหนือ ตรง

กับวันท่ี 20-21 มีนาคม ในวันน้ีดวงอาทิตยจ์ะข้ึนทางทิศตะวันออกพอดี และทุก

พื้ นท่ีบนโลกจะมีกลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน เป็นวันเริ่มตน้ฤดูใบไมผ้ลิในซีกโลก

เหนือ และฤดูใบไมร้่วงในซีกโลกใต ้

 

• ครีษมายนั (Summer Solstice)  
คือวันท่ีดวงอาทิตยข้ึ์นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด ตรงกับวันท่ี 20-21 

มิถุนายน ในวันน้ี ซีกโลกเหนือจะมีกลางวันยาวกว่ากลางคืนมากท่ีสุด (ส่วนซีกโลกใต้

จะกลบักัน) เป็นวันเริ่มตน้ฤดูรอ้นในซีกโลกเหนือ และฤดูหนาวในซีกโลกใต ้
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ปฏิทิน    ปี-ฤดูกาล 
• ศารทวิษุวัต (Autumn Equinox)  
คือวนัท่ีดวงอาทิตยเ์คล่ือนท่ีตดัผ่านเสน้ศูนยส์ูตรฟ้าจากทิศเหนือลงไปยงัทิศ

ใต ้ตรงกบัวนัท่ี 22-23 กนัยายน ในวนัน้ีดวงอาทิตยจ์ะข้ึนทางทิศตะวนัออก

พอดี และทุกพ้ืนท่ีบนโลกจะมีกลางวนัและกลางคืนยาวเท่ากนั เป็นวนัเร่ิมตน้

ฤดูใบไมร้่วงในซีกโลกเหนือ และฤดูใบไมผ้ลิในซีกโลกใต ้

 

• เหมายนั (Winter Solstice)  
คือวนัท่ีดวงอาทิตยข้ึ์นทางทิศตะวนัออกเฉียงใตม้ากท่ีสุด ตรงกบัวนัท่ี 22-23 

ธนัวาคม ในวนัน้ี ซีกโลกเหนือจะมีกลางวนัสั้นกว่ากลางคืนมากท่ีสุด (ส่วนซีก

โลกใตจ้ะกลบักนั) เป็นวนัเร่ิมตน้ฤดูหนาวในซีกโลกเหนือ และฤดูรอ้นในซีก

โลกใต ้
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ขอนอบน้อมบุญคุณครูบาอาจารย ์
• อาจารยอ์ารี สวสัดี อดีตนายกสมาคมดาราศาสตรไ์ทย อาจารย์

ผูส้อน ดาราโหราศาสตร ์รุ่น องัคารเพ็ญ 2014 

• อาจารย ์เล็ก โพธาราม (เคมี) อาจารยผู์ส้อนการอ่านดวง

โหราศาสตรไ์ทย เลขเจ็ดตวัพม่า จบัยามเวลาและคมัภีรสุ์ริยะ

ยาตร ์

• อาจารย ์พลตรีบุนนาค ทองเนียม อาจารยผู์ส้อนเขียนโปรแกรม

โหราศาสตรไ์ทยและยูเรเนียน 
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QUESTIONS? 

Department of Civil Engineering 
Faculty of Engineering ,  

Kasetsart University, Bangkok, Thailand 
 

ขอบคุณครบั 
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