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ລະບົບສຸລິຍະ
ລະບບົສຸລິຍະແມ່ນລະບບົທ່ີມີດວງອາທດິ(ດວງຕາເວັນ)ເປນັສູນກາງ
ປະກອບດ້ວຍວັດຖຸຕ່າງ ໆໂຄຈອນຢູ່ອ້ອມຮອບດວງອາທດິພາຍໃຕ້ຄວາມ
ແຮງໂນ້ມຖ່ວງເຊ່ັນດາວເຄາະດາວເຄາະນ້ອຍດາວຫາງແລະວັດຖຸ
ຂະໜາດນ້ອຍອ່ືນ ໆອີກນບັບໍ່ຖ້ວນ
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ເມືອ່ປະມານ4.600ລ້ານປີກ່ອນລະບບົສຸລິຍະໄດ້ກໍາ
ເນດີຂ້ຶນຈາກກຸ່ມຝຸ່ນແລະກ໊າສໃນອາວະກາດທ່ີເອ້ີນວ່າ
"ເນບວິລາສຸລິຍະ(SolarNebula)"ສານທາດຄ່ອຍ ໂໆຮມ
ໂຕກນັຈນົມີຄວາມໜາແໜ້ນຫາຼຍຂ້ຶນບໍລິເວນທ່ີມີ
ຄວາມໜາແໜ້ນສູງສຸດຈະກາຍເປນັສູນກາງຂອງລະ
ບບົອິດທິພນົຂອງຄວາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງຈາກສູນກາງ
ສົງ່ຜນົໃຫ້ສານທາດທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບຖກືດງຶດດູເຂົາ້ສູ່ບໍລິ
ເວນດ່ັງກ່າວແລະກໍ່ໂຕເປນັຈານສານທາດໝນູວົນຂະ
ໜາດໃຫຍ່ທີ່ຄອຍຖ້າປ້ອນມວນສານເຂ້ົາສູ່ໃຈກາງເອ້ີນ
ໄລຍະນີ້ວ່າ"ດວງອາທິດກ່ອນເກດີ(Protosun)"

ຂະບວນການດຶງດູດສານທາດຍັງດໍາເນນີຕ່ໍໄປເລ້ືອຍໆ
ດາວເຄາະເລ່ີມກໍ່ໂຕຈາກຫນິແລະຝຸ່ນບໍລິເວນຈານທ່ີ
ເລ່ີມຕໍາແລະຮ່ວມໂຕເຂ້ົາກນັເກດີເປນັກ້ອນຫນິຫຼື
ກ້ອນນໍ້າແຂງຂະໜາດໃຫຍ່ເຊ່ິງລະບບົຂະໜາດນ້ອຍ
ກໍ່ຄ່ອຍໆດຶງດູດມວນສານເຂົ້າຫາຕົວເອງເຊ່ັນກນັ

ບໍລິເວນໃຈກາງຂອງລະບບົມີຄວາມຮ້ອນແລະພະລັງ
ງານສູງຫາຼຍຂ້ຶນເລື້ອຍໆສ່ົງຜນົເຮັດໃຫ້ສານທາດທີ່ຢູ່
ໃກ້ກັບບໍລິເວນດ່ັງກ່າວມີພຽງວັດຖຸປະເພດຫນິແລະ
ເຫຼກັທີ່ຍັງສາມາດຄງົສະພາບຢູ່ໄດ້ເຊ່ິງກ່ໍໂຕເປນັດາວ
ເຄາະທ່ີຮູ້ຈກັກັນໃນປດັຈຸບນັໄດ້ແກ່ດາວພດຸດາວສຸກ
ໜ່ວຍໂລກແລະດາວອັງຄານສ່ວນຕໍາແໜ່ງທີ່ຢູ່ຫາ່ງ
ໄກອອກໄປຈະເຕັມໄປດ້ວຍສານທາດຈໍາພວກກ໊າສ,ນໍ້າ
ແຂງແລະນໍ້າແຂງມີເທນທີ່ກໍ່ໂຕເປນັດາວເຄາະກ໊າສ
ຍັກມີດາວພະຫດັດາວເສົາດາວຢູເຣນດັແລະດາວ
ເນັບຈນູ

ເມ່ືອໃຈກາງຂອງລະບບົມອີຸນຫະພມູແລະຄວາມໜາ
ແໜ້ນສູງພໍທີ່ໄຮໂດຣເຈນສາມາດຫອຼມແຫວຼລວມເປນັ
ຮີລຽມເກີດພະລັງງານມະຫາສານຂ້ຶນທ່ີໃຈກາງເອ້ີນ
ວ່າ"ປະຕິກິລິຍານວິເຄຍຼຟວິຊັນ(NuclearFusion)"ປະ
ຕິກິລິຍາດັງ່ກ່າວສ້າງຄວາມແຮງຍູ້ທີ່ຕ້ານຄວາມແຮງ
ຍຸບໂຕເນ່ືອງຈາກຄວາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງເກດີສະພາວະ
ດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງແຮງທັງສອງຈຶງ່ເກດີເປນັດວງອາທດິ
ທີ່ມີສະພາບຄງົທີ່ຈນົຮອດປດັຈຸບນັ

ການກໍາເນີດລະບົບສຸລິຍະ
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ໄລຍະທາງ1ຫວົໜ່ວຍດາລາສາດ(Atrnomical
Unit)ຫຼື1AUມີຄ່າເທ່ົາກບັ149.597.870,7kmເປນັ
ຄ່າທີ່ອ້າງອີງຈາກໄລຍະທາງສະເລ່ຍຈາກໂລກເຖງິດວງ
ອາທິດນິຍົມໃຊ້ໃນການບອກໄລຍະທາງດາລາສາດ

ດາວເຣິກຫຼືດາວຣຶກ(Stars)ແມ່ນດາວທ່ີສ່ອງແສງ
ໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງຈາກປະຕິກິລິຍານວິເຄຍຼຟວິຊັນ

ດາວເຄາະ(Planets)ແມ່ນວັດຖຸທີ່ສະຫະພນັດາລາ
ສາດນານາຊາດ(IAU)ກໍານດົໃນປີຄ.ສ2006ໃຫ້ມີຄນຸ
ລັກສະນະດ່ັງຕ່ໍໄປນີ້
  1.ໂຄຈອນອ້ອມດາວເຣິກ(ດວງອາທິດ)
  2.ມມີວນສານຫາຼຍພໍຈນົຄວາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງເຮັດ
ໃຫ້ວັດຖຸດ່ັງກ່າວມີຮູບຮ່າງເປນັໜ່ວຍມນົ
  3.ວັດຖຸດ່ັງກ່າວເຮັດໃຫ້ບໍລິເວນວົງໂຄຈອນຂອງມນັ
ປາສະຈາກວັດຖຸອ່ືນທີມ່ີຂະໜາດໃກ້ຄຽງກນັ

ດາວເຄາະຊ້ັນໃນ(InnerPlanets)ຫຼືດາວເຄາະຫນິ
(TerrestrialPlanets)ແມ່ນດາວເຄາະທ່ີມີອົງປະກອບສ່ວນ
ໃຫຍ່ເປນັຫນິແລະເຫຼກັມີດາວພດຸດາວສຸກໜ່ວຍ
ໂລກແລະດາວອັງຄານ

ດາວເຄາະຊ້ັນນອກ(OuterPlanets)ຫຼືດາວເຄາະ
ກ໊າສຍັກ(GasGiants)ແມ່ນດາວເຄາະຂະໜາດໃຫຍ່ທ່ີ
ມີອົງປະກອບສ່ວນໃຫຍ່ເປນັກ໊າສໄດ້ແກ່ດາວພະຫດັ
ດາວເສົາດາວຢູເຣນດັແລະດາວເນບັຈນູ

ດາວເຄາະນ້ອຍ(Asteroids)ແມ່ນວັດຖຸຂະໜາດນ້ອຍ
ທີ່ຢູ່ບໍ່ເກນີວົງໂຄຈອນຂອງດາວພະຫດັເປນັເສດສ່ວນ
ທີຫ່ຼງົເຫຼອືຈາກການກໍ່ໂຕຂອງລະບບົສຸລິຍະມີມວນສານ
ບໍ່ຫາຼຍພຽງພໍທ່ີຈະກ່ໍໂຕເປນັດາວເຄາະພບົຫາຼຍຈະຢູ່
ລະຫວ່າງວົງໂຄຈອນຂອງດາວອັງຄານແລະດາວພະ
ຫດັ

ດາວເຄາະແຈ້(ດາວເຄາະແຄະ)(DwarfPlanets)ຄື
ວັດຖທຸີ່ໂຄຈອນອ້ອມດວງອາທິດບໍ່ໄດ້ເປນັດາວບໍລິວານ
ແລະມຮູີບຮ່າງເປນັໜ່ວຍມນົເຊ່ັນດຽວກັບດາວເຄາະແຕ່
ມີວົງໂຄຈອນອ້ອມດວງອາທິດທີ່ທັບຊ້ອນກບັວັດຖຸອ່ືນ
ສ່ວນຫາຼຍພບົທ່ີວົງໂຄຈອນຕ່ໍຈາກດາວເນບັຈນູ

ດາວຫາງ(Comets)ແມ່ນວັດຖຸທ່ີມີອົງປະກອບຫຼກັ
ເປນັນ້ໍາກ້ອນເມືອ່ເຂ້ົາໃກ້ດວງອາທດິຈະຖກືເຜາົໄໝ້ຈນົ
ລະເຫດີອອກເກດີເປນັຫາງກ໊າສແລະຫາງຝຸ່ນຟົງ້ກະ
ຈາຍໄປໃນອາວະກາດສ່ວນຫາຼຍມແີຫຼງ່ກໍາເນດີຢູ່ທີ່
ແຖບໄຄເປີແລະເມກອ໋ອດ(OortCloud)

ດາວບໍລິວານ(NaturalSatellires)ຫຼດືວງຈນັບໍລິວານ
ແມ່ນວັດຖຸທີ່ໂຄຈອນອ້ອມວດັຖຸທີ່ໃຫຍ່ກວ່າທີບ່ໍ່ແມ່ນ
ດວງອາທດິເຊ່ັນໂຄຈອນອ້ອມດາວເຄາະໂຄຈອນອ້ອມ
ດາວເຄາະແຈ້ເປນັຕ້ົນ

ວັດຖຸພົນ້ດາວເນບັຈນູ(Trans-NeptunianObjects)
ແມ່ນວັດຖຸໃດກໍ່ຕາມທີ່ມີວົງໂຄຈອນອ້ອມດວງອາທດິຖດັ
ຕ່ໍຈາກດາວເນັບຈນູລວມຕ້ັງແຕ່ວັດຖຸໃນແຖບໄຄເປີໄປ
ຈນົຮອດສຸດຂອບເຂດເມກອ໋ອດ

ຄໍາສັບທີ່ຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກບັລະບບົສຸລິຍະ



ດວງອາທິດ
TheSun



ແກຣນູລ(Granule)

ໂຄໂຣນາ(Corona)

ແປວກ໊າສ(Prominence)

ຈຸດເທິງດວງອາທິດ(Sunspot)
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ດວງອາທດິ ເປນັດາວເຣິກພຽງ
ດວງດຽວໃນລະບບົສຸລິຍະຈດັເປນັ
ດາວເຣິກປະເພດG2Vມີສີເຫຼອືງ
ສ້ົມອຸນຫະພມູພືນ້ຜວິປະມານ
5.500ອົງສາເຊ(ເຊວຊຽດ)ມີຂະ
ໜາດເສ້ັນຜ່າສູນກາງໃຫຍ່ກວ່າ
ໂລກ109ເທ່ົາເຊ່ິງເປນັຂະໜາດ
ສະເລ່ຍຂອງດາວເຣິກທົວ່ໄປມີມວນ
ສານຄດິເປນັ99%ຂອງມວນສານທັງ້
ໝດົໃນລະບບົສຸລິຍະກໍາເນດີເກດີຂ້ຶນເມືອ່
ປະມານ4.600ລ້ານປີມາແລ້ວແລະຈະຄງົສະພາບ
ແບບນີໄ້ປອີກປະມານ5.000ລ້ານປີກ່ອນຈະເຂ້ົາສູ່ໄວຊະ
ລາແລະກາຍສະພາບເປນັດາວຍັກແດງ

ດວງອາທິດມີຂະໜາດເສ້ັນຜ່າສູນກາງ1.391.400ກິໂລ
ແມດັມີບໍລິມາດທ່ີສາມາດບນັຈໂຸລກໄດ້ຮອດ1,3ລ້ານ
ໜ່ວຍທີ່ແກນກາງດວງອາທິດມີອຸນຫະພູມ15ລ້ານ
ອົງສາເຊວຊຽດພຽງພໍໃຫ້ເກດີປະຕິກິລິຍານວິເຄຍຼຟວິ
ຊັນຫອຼມແຫວຼໄຮໂດຣເຈນເປນັຮີລຽມແລະຜະລິດພະ
ລັງງານອອກມາຫວຼງຫາຼຍມະຫາສານຄວາມຮ້ອນແລະ
ແສງທງັໝດົທ່ີໂລກໄດ້ຮັບມາຈາກປະຕິກິລິຍານີ້

ໂຄງສ້າງພາຍໃນ
ພະລັງງານທີ່ຜະລິດຂ້ຶນທີ່ແກນກາງຈະເຂ້ົາສູ່"ຊ້ັນແຜ່ລັງ
ສີ(RadiativeZone)"ທ່ີມີການຖ່າຍໂອນພະລັງງານໂດຍ
ການແຜ່ລັງສີຈາກນັນ້ຈະເຂ້ົາສູ່"ຊ້ັນພາຄວາມຮ້ອນ(Con-
vectiveZone)"ທີ່ມີລັກສະນະເປນັກ໊າສຮ້ອນໝນູວຽນ
ກ໊າສທ່ີຢູ່ລະດັບຕ່ໍາຈະມີອຸນຫະພມູສູງແລະລອຍໂຕຂ້ຶນ
ສູ່ຊ້ັນເທງິນໍາພາພະລັງງານແລະຄວາມຮ້ອນຂ້ຶນສູ່ບນັ
ຍາກາດຊ້ັນໂຟໂຕສະເຟຍຈາກນັນ້ກ໊າສຈະເຢັນໂຕລົງແລະ
ຈມົລົງສູ່ຊັນ້ລຸ່ມຈນົມີອນຸຫະພມູສູງຂຶນ້ແລ້ວລອຍໂຕຂຶນ້
ຊ້ັນເທງິອີກຄັງ້ໝນູວຽນເປນັວົງຈອນເຊ່ິງພະລັງງານທ່ີ
ສ້າງຂ້ຶນທີ່ແກນກາງຈະໃຊ້ເວລາປະມານ1,7ແສນປີໃນ
ການເດີນທາງອອກສູ່ບນັຍາກາດຊ້ັນໂຟໂຕສະເຟຍ

ພືນ້ຜວິຂອງດວງອາທິດ
ດວງອາທິດມີລັກສະນະເປນັກ໊າສ
ທງັດວງຈຶງ່ບໍ່ມີພືນ້ຜວິທີ່ແທ້ຈງິ
ແຕ່ມີຊ້ັນບນັຍາກາດທີ່ສ່ອງສະ
ຫວ່າງຫາຼຍທີ່ສຸດຄື"ໂຟໂຕສະ
ເຟຍ(Photosphere)"ມີລວດລາຍ
ຄ້າຍກັບຟອງກ໊າສຟດົເອ້ີນວ່າ"ແກຣ

ນູລ(Granule)"ໜາປະມານ500ກິໂລ
ແມດັມີອຸນຫະພູມ5.500ອົງສາເຊແສງ

ດວງອາທດິທີ່ເຮົາເບິງ່ເຫນັຈາກໂລກສ່ວນໃຫຍ່
ຄືແສງຈາກບນັຍາກາດຊ້ັນນີ້ຈຶງ່ປຽບເໝອືນເປນັພືນ້

ຜວິຂອງດວງອາທິດເຊ່ິງແສງທ່ີອອກມາຈາກຊ້ັນໂຟໂຕ
ສະເຟຍຈະໃຊ້ເວລາ8ນາທີເພືອ່ເດີນທາງມາຮອດໂລກ

ນອກຈາກນ້ີຍັງເປນັຊ້ັນທ່ີພບົຈດຸເທິງດວງອາທດິ(Sun
Spot)ກ່າວຄືເປນັບໍລິເວນທີ່ທົງ່ແມ່ເຫຼກັປ່ຽນແປງໄວ
ແລະມີຄວາມເຂ້ັມສູງເຮັດໃຫ້ບໍລິເວນນັນ້ມີອຸນຫະພມູ
ຕໍ່າກວ່າແລະສະຫວ່າງໜ້ອຍກວ່າບໍລິເວນອ່ຶນໂດຍຮອບ
ເມືອ່ສັງເກດຈາກໂລກຈະມີລັກສະນະເປນັຈດຸສີດໍາລວມ
ເຖງິເປນັຊ້ັນທ່ີມີການປດົປ່ອຍມວນສານອອກສູ່ອາວະກາດ
ເຊ່ັນແປວກ໊າສ(Prominence)ການລຸກກາ້(Flare)ເປນັຕ້ົນ

ຊ້ັນບນັຍາກາດ
ຖດັຈາກຊ້ັນໂຟໂຕສະເຟຍຂ້ຶນໄປເປນັຊ້ັນ"ໂຄຣໂມສະເຟຍ
(Chromosphere)"ລະດັບຄວາມສູງຕ້ັງແຕ່3.000ເຖງິ
5.000ກມເປນັຊ້ັນທີ່ພບົລັກສະນະຄ້າຍໜາມແຫມຼຊ້ີ
ອອກຈາກດວງອາທິດເອ້ີນວ່າ"ສະປິຄູລ(Spicule)"ມີ
ຄວາມໜາແໜ້ນຕໍ່າແລະມີອຸນຫະພມູຕ້ັງແຕ່5.000
ໄປຈນົຮອດ35.000ອົງສາເຊອຸນຫະພມູຂອງຊ້ັນໂຄຣໂມ
ສະເຟຍຈະເພີມ່ຂ້ຶນຕາມລະດັບຄວາມສູງຈນົເຖງິຂອບ
ດ້ານເທິງອຸນຫະພມູຈະເພີມ່ຂ້ຶນຢ່າງໄວວາສູ່1ລ້ານອງົ
ສາເຊແລະກາຍເປນັບນັຍາກາດຊ້ັນນອກ
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ສຸດຂອງດວງອາທິດຊ່ືວ່າ"ໂຄໂຣນາ(Corona)"ເປນັຊ້ັນ
ທີ່ມີອຸນຫະພມູສະເລ່ຍ1-2ລ້ານອົງສາເຊສາມາດມີອຸນ
ຫະພູມສູງໄດ້ເຖງິ20ລ້ານອົງສາເຊມີລັກສະນະເປນັ
ຮ່ອງແສງສີຂາວແລ່ນຟົງ້ອອກຈາກດວງອາທດິໄປໄກຫາຼຍ
ລ້ານກິໂລແມດັປດັຈຸບນັສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ບນັຍາກາດ
ຊ້ັນໂຄໂຣນາມີອຸນຫະພູມສູງກວ່າຊ້ັນພືນ້ຜວິຍັງເປນັປດິ
ສະໜາຢູ່

ແສງຈາກບນັຍາກາດຊ້ັນເທິງທັງສອງນີ້ຈາງຫາຼຍເມືອ່
ທຽບກບັແສງຈາກຊ້ັນໂຟໂຕສະເຟຍຈຶງ່ບໍ່ສາມາດເບິງ່
ເຫນັໄດ້ແຕ່ຫາກເກດີປາກດົການສຸລິຍະຄາດເຕັມດວງ
ດວງຈນັຈະບງັແສງຈາກຊ້ັນໂຟໂຕສະເຟຍຈນົໝດົເຮັດ
ໃຫ້ສາມາດສັງເກດເຫນັຊ້ັນໂຄຣໂມສະເຟຍເປນັຊ້ັນສີ
ແດງບາງ ໆບໍລິເວນຂອບດວງອາທິດແລະຊ້ັນໂຄໂຣນາ
ຈະປະກດົເປນັຮ່ອງແສງສີຂາວແລ່ນຟົງ້ອອກມາຈາກດວງ
ອາທິດ

ທົງ່ແມ່ເຫຼກັຂອງດວງອາທິດ
ກະແສພຼາສະມາເທງິດວງອາທດິສ້າງທ່ົງແມ່ເຫຼກັທ່ີສັບ
ຊ້ອນແລະຮຸນແຮງແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປອ້ອມຮອບດວງ
ອາທິດແລະໄປສ້ິນສຸດທ່ີຈດຸເຮລິໂອພອດ(Heliopause)
ເປນັຂອບເຂດຂອງລະບບົສຸລິຍະໃນທາງຂອງທ່ົງແມ່ເຫຼກັ

ທົງ່ແມ່ເຫຼກັຂອງດວງອາທິດແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປໄກ
ຫາຼຍເນືອ່ງຈາກດວງອາທິດມີການປດົປ່ອຍອະນຸພາກ
ທີ່ມີໄຟຟ້າບນັຈຸຢູ່ຕະຫອຼດເວລາເອີນ້ວ່າລົມສຸລຍິະ
(SolarWind)ເຊ່ິງເຮັດໜ້າທີ່ນໍາພາທ່ົງແມ່ເຫຼກັຂອງ
ດວງອາທິດແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປໄກເຖງິປະມານ120
ຫວົໜ່ວຍດາລາສາດເຊ່ິງໃນຂະນະທ່ີດວງອາທິດໝນູ
ອ້ອມຕວົເອງກໍ່ເຮດັໃຫ້ເສັນ້ທົງ່ແມ່ເຫຼກັເຫຼົາ່ນີ້ບດິເປນັ

ກຽວຄ້າຍຄືກງັຫນັລົມ(ParkerSpiral)
ຢ່າງໃດກໍ່ດີດວງອາທິດບໍ່ໄດ້ປດົປ່ອຍພະລັງງານທ່ີຮຸນ
ແຮງຕະຫອຼດເວລາຈະມີວົງຈອນທີ່ປ່ຽນແປງໄປປະມານ
11ປີເອ້ີນວ່າ"ວົງຈອນສຸລິຍະ(SolarCycle)"ກ່າວໄດ້ວ່າ
ເປນັວົງຈອນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກບັການປ່ຽນແປງທົງ່ແມ່ເຫຼກັ
ສ່ົງຜນົເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະຊ່ວງດວງອາທດິປດົປ່ອຍພະລັງ
ງານແຕກຕ່າງກັນໂດຍຊ່ວງທີດ່ວງອາທິດປດົປ່ອຍພະ
ລັງງານຫາຼຍທີ່ສຸດເອ້ີນວ່າ"SolarMaximum"ຈະເປນັ
ຊ່ວງທ່ີປະກດົຈດຸເທງິພືນ້ຜວິຫາຼຍທ່ີສຸດແລະຊ່ວງທ່ີ
ດວງອາທິດປດົປ່ອຍພະລັງງານໜ້ອຍແລະບໍ່ຄ່ອຍຈະມີ
ຈດຸເທງິພືນ້ຜວິເອ້ີນວ່າ"SolarMinimum"

Timelineຍານສໍາຫວຼດດວງອາທດິ
●ຄ.ສ1990-2009  Ulysses
●ຄ.ສ1994-ປດັຈຸບນັ  Wind
●ຄ.ສ1995-ປດັຈຸບນັ  SOHO
●ຄ.ສ1997-ປດັຈຸບນັ  ACE
●ຄ.ສ2001-2004  Genesis
●ຄ.ສ2006-ປດັຈຸບນັ  STEREO
●ຄ.ສ2006-2016  STEREOB
●ຄ.ສ2010-ປດັຈຸບນັ  SDO
●ຄ.ສ2015-ປດັຈຸບນັ  DSCOVR
●ຄ.ສ2018-ປດັຈຸບນັ  ParkerSolarProbe
●ຄ.ສ2020-ປດັຈຸບນັ  SolarOrbiter

Sun3DModel



ດາວພດຸ
Mercury

ຂັ້ວເໜືອດາວພຸດ

ຂຸມອຸກາບາດຣີນົວ(RenoirCrater)
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ພື້ນຜິວດາວພຸດຖ່າຍໂດຍຍານເມສເຊນເຈີ

ຂຸມອຸກາບາດອະພອນໂລດໍຣັສ(ApollodorusCrater)

ຂັ້ວເໜືອດາວພຸດ

ຂຸມອຸກາບາດຣີນົວ(RenoirCrater)
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ດາວພຸດ ເປນັດາວເຄາະຊ້ັນໃນ
ລໍາດັບທໍາອິດໃນລະບບົສຸລິຍະມີ
ຂະໜາດນ້ອຍແລະຢູ່ໃກ້ດວງ
ອາທິດຫາຼຍທີ່ສຸດໃນກຸ່ມດາວ
ເຄາະທັງໝດົມີຂະໜາດໃຫຍ່
ກວ່າດວງຈນັຂອງໂລກເລັກນ້ອຍ
ພືນ້ຜວິເຕັມໄປດ້ວຍຂຸມອຸກາບາດມີ
ອຸນຫະພມູທ່ີແຕກຕ່າງກນັຢ່າງສູງລະ
ຫວ່າງກາງເວັນແລະກາງຄນືຈຶງ່ມີສາຍາ
ວ່າ"ເຕົາໄຟແຊ່ແຂງ"

ດາວພຸດໂຄຈອນອ້ອມດວງອາທິດໄວທ່ີສຸດໃຊ້ເວລາພຽງ
88ມື້ເຊ່ິງເປນັທີ່ມາຂອງຊ່ື"Mercury"ເທບແຫ່ງການ
ສ່ົງສານແລະເນືອ່ງຈາກດາວພດຸມີຊ້ັນບນັຍາກາດທ່ີ
ເບາົບາງເຮັດໃຫ້ພືນ້ຜວິດ້ານກາງເວັນມີອຸນຫະພມູສູງ
ເຖງິ467ອົງສາເຊແຕກແຕ່າງຈາກດ້ານກາງຄນືມີອຸນ
ຫະພມູຕໍ່່າພຽງ-183ອົງສາເຊ

ຂໍ້ມນູທົວ່ໄປ
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ  4.879ກມ
ໄລຍະຫ່າງຈາກດວງອາທິດ 57,9ລ້ານກມ
ຮອບວຽນໂຄຈອນອ້ອມດວງອາທິດ88ມື້
ຮອບວຽນໜູນອ້ອມຕົວເອງ 58,65ມື້
ອຸນຫະພູມພື້ນຜິວສະເລ່ຍ 167℃
ດາວບໍລິວານ  ບໍ່ມີ

 

ດາວພຸດມີຂະໜາດ0,38ເທົ່າໂລກ

ໂຄງສ້າງພາຍໃນ  ດາວພຸດມີ
ຄວາມໜາແໜ້ນ5,400kg/m3  

ໜ້ອຍກວ່າຄວາມໜາແໜ້ນໂລກ
ເລັກໜ້ອຍແລະມີຂະໜາດປະ
ມານ1ໃນ3ຂອງຂະໜາດໂລກ
ນກັວິທະຍາສາດຈຶງ່ເຊືອ່ວ່າດາວ

ພດຸມີແກນກາງຂະໜາດໃຫຍ່ທ່ີປະ
ກອບດ້ວຍເຫຼກັທງັໝດົມີຫນິຫຼທືາດ

ອືນ່ ໆຫຸ້ມຢູ່ຮອບນອກແລະມຫີຼກັຖານທີ່
ບົງ່ບອກວ່າແກນກາງອາດມີມວນສານບາງສ່ວນ

ເປນັເຫຼກັຫອຼມແຫວຼ

ພືນ້ຜວິຂອງດາວພດຸ
ພືນ້ຜວິຂອງດາວພດຸຄ້າຍຄືດວງຈນັຂອງໂລກເຕັມໄປດ້ວຍ
ຂຸມອຸກາບາດນ້ອຍໃຫຍ່ມີພືນ້ທີ່ຮາບພຽງປະກອບກບັ
ແນວໜ້າຜາສູງຊັນຍາວຫາຼຍຮ້ອຍກິໂລແມດັທ່ີເກດີຈາກ
ການຫດົຕົວຂອງເປອືກດາວເນືອ່ງຈາກດາວພດຸບໍ່ຄ່ອຍ
ຈະມີຊ້ັນບນັຍາກາດອຸກາບາດຈຶງ່ສາມາດແລ່ນຕໍາພືນ້
ຜວິໄດ້ໂດຍກງົຂຸມອຸກາບາດທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທ່ີສຸດ
ເທິງດາວພດຸຄື"ອ່າງຄາໂລຣິສ(CalorisBasin)"ມີຂະ
ໜາດເສ້ັນຜ່າສູນກາງ1.550ກມແລະມີນ້ໍາແຂງຈໍານວນ
ຫາຼຍບໍລິເວນຂ້ົວຂອງດາວ
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ຊ້ັນບນັຍາກາດ
ດາວພດຸມີຊ້ັນບນັຍາກາດເບາົບາງແລະບໍ່ສະຖຽນຫໍ່ຫຸ້ມ
ຢູ່ເນືອ່ງຈາກດາວພດຸມີມວນສານໜ້ອຍຫາຼຍຈຶງ່ມີຄວາມ
ແຮງໂນ້ມຖ່ວງບໍ່ພຽງພໍທ່ີຈະກກັເກບັກ໊າສເອົາໄວ້ອ້ອມຕົວ
ເອງບນັຍາກາດຂອງດາວພດຸຈຶງ່ມີຄວາມໜາແໜ່ນພຽງ
1ໃນພນັລ້ານລ້ານເທົາ່ຂອງບນັຍາກາດໂລກເທົາ່ນັນ້

ບນັຍາກາດຂອງດາວພດຸເປນັຊ້ັນ"ເອັກໂຊສະເຟຍ(Exo-
sphere)"ສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບດ້ວຍມາດໂຊດຽມ,ແມກັນີ
ຊຽມ,ອົກຊີເຈນ,ໄຮໂດຣເຈນແລະໂພຕັດຊຽມເຊ່ິງເກດີ
ຂ້ຶນຈາກຫາຼຍຂະບວນການເຊ່ັນລົມສຸລິຍະຈາກດວງອາ
ທດິຖກືທົງ່ແມ່ເຫຼັກດາວພດຸດຶງໄວ້ສານກໍາມນັຕະພາບ
ລັງສີທີ່ພື້ນຜວິສະລາຍຕົວອອກສູ່ອາວະກາດໃນຂະນະ
ດຽວກນັກໍ່ມີການສ້າງຂ້ຶນມາໃໝ່ຢູ່ຕະຫອຼດເຊ່ັນດຽວກນັ

ນອກຈາກນີ້ອາຕອມຂອງທາດທີ່ເຄືອ່ນທີ່ເທງິພືນ້ຜວິຈະ
ເກດີການທັບຖມົແລະຝງັໂຕຢູ່ໃຕ້ຂຸມເລິກເຊ່ິງເປນັບໍລິ
ເວນທ່ີແສງຈາກດວງອາທດິສ່ອງໄປບໍ່ເຖງິມີອຸນຫະພມູ
ເຢັນຫາຼຍພໍທີ່ຈະດັກຈບັໂມເລກນຸນ້ໍາແຂງຈາກດາງຫາງ
ທີ່ຜ່ານເຂ້ົາມາເກດິເປນັນ້ໍາແຂງຢູ່ຕາມກົນ້ຂຸມເລິກເຊ່ິງ
ນກັວິທະຍາສາດສາມາດກວດຈບັໄດ້ຈາກສັນຍານຣາດາ
ບໍລິເວນຂ້ົວຂອງດາວພດຸ

 

ດາວພດຸກບັການພິສູດທດິສະດີຂອງໄອສະໄຕ
ໃນສັດຕະວັດທີ19ນກັດາລາສາດໄດ້ພະຍາຍາມສັງເກດ
ການວົງໂຄຈອນຂອງດາວພດຸຢ່າງລະອຽດພບົວ່າໃນແຕ່
ລະຮອບການໂຄຈອນອ້ອມດວງອາທດິຕໍາແໜ່ງທີ່ດາວ
ພດຸເຂ້ົາໃກ້ດວງອາທດິຫາຼຍທີ່ສຸດບໍ່ແມ່ນຕໍາແໜ່ງເກົາ່
ຈະເຄືອ່ນໄປປະມານ43ພິລິບດາທຸກ ໆ100ປີກ່າວໄດ້
ວ່າວົງໂຄຈອນຂອງດາວພດຸສວ່າຍໄປເລ່ືອຍໆເຊ່ິງບໍ່ສາ
ມາດອະທິບາຍໄດ້ດ້ວຍຟຊິີກກນົລະສາດຂອງນວິເຕິນ
ທີ່ນກັດາລາສາດໃນຍຸດນັນ້ໝັນ່ໃຈໃນຄວາມຖກືຕ້ອງ
ທີ່ສຸດຈນົບາງຄນົເຊ່ືອວ່າອາດມີດາວເຄາະອີກດວງໂຄ
ຈອນຢູ່ໃກ້ດາວພດຸຈຶງ່ເຮັດໃຫ້ວົງໂຄຈອນຂອງດາວພດຸ
ບໍ່ຄງົທີ່

ຈນົທ່ານອັລເບດີໄອສະໄຕໄດ້ຈດັພມິທດິສະດີສໍາພນັ
ຕະພາບທົວ່ໄປ(GeneralRelativity)ແລະອະທິບາຍການ
ປ່ຽນແປງຕໍາແໜ່ງຂອງດາວພດຸຂ້າງຕົນ້ດ້ວຍປາກດົ
ຄວາມໂຄ້ງຂອງເວລາອາວະກາດ(SpacetimeCurvature)
ທີ່ເກີດຈາກທົງ່ຄວາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງດວງອາທິດ
ແລະສາມາດຄດິໄລ່ຄ່າການສວ່າຍໄດ້ຢ່າງຖກືຕ້ອງເຊ່ິງ
ເປນັຂໍ້ພິສດູທີ່ເຮດັໃຫ້ທິດສະດີສໍາພນັຕະພາບທົວ່ໄປ
ຂອງໄອສະໄຕເປນັທີຍ່ອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເວລາຕ່ໍ
ມາ

Timelineຍານສໍາຫວຼດດາວພດຸ
●ຄ.ສ1974-1975  Mariner10
● ຄ.ສ2011-2015  MESSENGER
● ຄ.ສ2018-ປດັຈຸບນັ  BepiColombo

Mercury3DModel



ດາວສຸກ
Venus

ຂຸມອຸກາບາດເທິງດາວສຸກຖ່າຍໂດຍຍານແມັກເຈີແລນ

ພູໄຟຊາປາສ(SapasMons)
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ແຜນທີ່ພື້ນຜິວເທິງດາວສຸກ

ຂຸມອຸກາບາດດິກຄິນສັນ(DickinsonCrater)

ຂຸມອຸກາບາດເທິງດາວສຸກຖ່າຍໂດຍຍານແມັກເຈີແລນ

ພູໄຟຊາປາສ(SapasMons)
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ດາວສຸກເປນັດາວເຄາະຊ້ັນໃນ
ທ່ີຢູ່ຫ່າງຈາກດວງອາທິດເປນັລໍາ
ດັບທີ2ແລະມີວົງໂຄຈອນຢູ່ໃກ້
ໂລກເຮົາຫາຼຍທ່ີສຸດມີມວນສານ
ຂະໜາດຄວາມໜາແໜ້ນແລະ
ຄວາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງໃກ້ຄຽງກບັ
ໂລກລວມທງັມີໂຄງສ້າງພາຍໃນ
ທີ່ຄ້າຍຄືກນັອີກຈຶງ່ໄດ້ສາຍາວ່າ"ຝາ
ແຝດຂອງໂລກ"ລວມເຖງິເປນັວັດຖຸ
ທ້ອງຟ້າທີ່ສະຫວ່າງເປນັອັນດັບ2ໃນເວລາ
ກາງຄນື(ດວງຈນັອັນດັບ1)ເປນັທີ່ມາຂອງຊ່ື"Venus"
ທ່ີຕ້ັງຕາມຊ່ືເທບພະເຈົ້າແຫ່ງຄວາມຮັກແລະຄວາມງາມ

ດາວສຸກໝນູອ້ອມຕົວເອງຊ້າຫາຼຍໜຶງ່ມື້ຂອງດາວສຸກ
ຍາວນານເຖງິ243ມື້ຂອງໂລກແລະໝນູໃນທິດທາງ
ຕາມເຂັມໂມງເຊ່ິງກງົກນັຂ້າມກບັດາວເຄາະສ່ວນໃຫຍ່
ໃຊ້ເວລາໃນການໂຄຈອນອ້ອມດວງອາທິດ225ມື້ເຮັດ
ໃຫ້ເທງິດາວສຸກຈະເຫນັດວງອາທິດຂ້ຶນທາງທິດຕາເວັນ
ຕົກແລະຕົກທາງທດິຕາເວັນອອກການໝນູອ້ອມຕົວ
ເອງທີ່ຊ້າຫາຼຍແບບນີ້ສ່ົງຜນົໃຫ້ດາວສຸກບໍ່ສາມາດສ້າງ
ທ່ົງແມ່ເຫຼກັທ່ີແກ່ນກາງໄດ້

ຂໍ້ມນູທົວ່ໄປ
ຂະໜາດເສ້ັນຜ່າສູນກາງ 12.104ກມ
ໄລຍະຫ່າງຈາກດວງອາທິດສະເລ່ຍ  108,21ລ້ານກມ
ຮອບວຽນໂຄຈອນອ້ອມດວງອາທິດ 224,7ມື້
ຮອບວຽນໝນູອ້ອມຕົວເອງ  243,02ມື້
ອຸນຫະພມູພືນ້ຜວິສະເລ່ຍ  464℃
ດາວບໍລິວານ  ບໍ່ມີ

ໂຄງສ້າງພາຍໃນ
ດາວສຸກປະກອບດ້ວຍແກນກາງ
ທີ່ເປນັເຫຼກັມີລັດສະໝີປະມານ
3.000ກິໂລແມດັຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍຊ້ັນ
ແມນເທຼ(ິຊ້ັນຮອງເປອືກ)ທ່ີມີຄວາມ
ໜາປະມານ3.000ກິໂລແມດັແລະ

ຊ້ັນເປອືກແຂງທ່ີປະກອບດ້ວຍຫນິຊິ
ລິເກດໜາ50ກິໂລແມດັ

ພືນ້ຜວິຂອງດາວສຸກ
ເທງິດາວສຸກບໍ່ພບົຂຸມອຸກາກາດຂະໜາດນ້ອຍເນືອ່ງຈາກ
ວັດຖຸຂະໜາດນ້ອຍຈະຫອຼມລະລາຍໄປໃນຂະນະແລ່ນ
ຜ່ານຊ້ັນບນັຍາກາດຂຸມອຸກາບາດທ່ີພບົຈຶ່ງເປນັຂຸມທ່ີ
ເກດີຈາກອຸກາບາດຂະໜາດໃຫຍ່ມີພືນ້ຜວິເປນັບ່ອນ
ຮາບພຽງແລະພູໄຟທ່ີຍັງເຄືອ່ນໄຫວຢູ່ມີສ່ວນທີ່ເປນັ
ບ່ອນສູງຢູ່ພຽງເລັກໜ້ອຍເຊ່ັນບໍລິເວນທ່ີສູງອະໂຟໄດ
(Aphrodite)ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືແມງງອດວາງໂຕຢູ່ໃນແນວ
ເສ້ັນສູນສູດຂອງດາວສຸກແລະບໍລິເວນເສ້ັນສູນສູດມີພູ
ໄຟທ່ີໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທງິດາວສຸກຊ່ືວ່າ"ພູໄຟມາອັດ(Maat
Mons)"ເຊ່ິງມີຄວາມສູງປະມານ5ກິໂລແມັດ

ດາວສຸກມີຂະໜາດ0,95ເທ່ົາຂອງໂລກ
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ຊ້ັນບນັຍາກາດຂອງດາວສຸກ
ດາວສຸກມີພູໄຟທີ່ປະທຸຢ່າງຮຸນແຮງຄ່ອຍເຕີມກ໊າສໃຫ້
ຊ້ັນບນັຍາກາດຈນົມີຄວາມດັນບນັຍາກາດສູງກວ່າໂລກ
ເຖງິ92ເທົາ່(ທຽບໄດ້ກບັຄວາມດັນຂອງນ້ໍາໃຕ້ທະເລ
ເລິກ900ມ)ສ່ວນໃຫຍ່ເປນັກ໊າສຄາບອນໄດອັອກໄຊ
96,5%ແລະມີກ໊າສໄນໂຕຣເຈນປນົຢູ່3,5%ມີຊ້ັນເມກ
ຢູ່ຫາຼຍຊ້ັນທີ່ປະກອບດ້ວຍກ໊າສຊັນເຟີໄດອັອກໄຊ(ອາ
ຊິດມາດ)ເຮັດໃຫ້ຊ້ັນບນັຍາກາດໜາແໜ້ນແລະສະ
ສົມຄວາມຮ້ອນຈາກດວງອາທິດເກດີສະພາວະເຮືອນ
ແກ້ວແບບກູ້ຄນືບໍ່ໄດ້(RunawayGreenhouseEffect)ເປນັ
ເຫດໃຫ້ອຸນຫະພມູພື້ນຜວິສະເລ່ຍສູງຮອດ464ອົງສາ

ການສັງເກດການດາວສຸກ
ດາວສຸກໂຄຈອນອ້ອມດວງອາທິດໃກ້ກວ່າໂລກເມືອ່ແນມຈາກໂລກຈະບໍ່ມີມື້ເຫນັດາວສຸກສະຫວ່າງເຕັມດວງແລະປາ
ກດົຢູ່ໃກ້ກບັດວງອາທິດຢູ່ຫ່າງຈາກດວງອາທິດຫາຼຍທີ່ສຸດ47ອົງສາເຮົາຈຶງ່ສາມາດສັງເກດເຫນັໄດ້ໃນຊ່ວງເວລາປະ
ມານ3ຊ່ົວໂມງກ່ອນດວງອາທິດຂ້ຶນຫຼືຫຼງັດວງອາທິດຕົກເທ່ົານັນ້

ເຊຮ້ອນພໍທ່ີຈະຫອຼມຂ້ີກ່ົວໄດ້

ດາວສຸກມີຄວາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງໃກ້ຄຽງກບັໂລກຈຶງ່ກກັ
ເກບັກ໊າສໃນຊ້ັນບນັຍາກາດໄວ້ໄດ້ເປນັຈໍານວນຫາຼຍລວມ
ເຖງິບນັຍາກາດຊ້ັນໄອໂອໂນສະເຟຍທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍໄອ
ອອນຂອງກ໊າສມີການຊັກນໍາແລະສ້າງທົງ່ແມ່ເຫຼກັບາງໆ
ຖ້າປກົປ້ອງດາວຈາກລົມສຸລິຍະເຮັດໃຫ້ຊ້ັນບັນ້ຍາກາດ
ຂອງດາວສຸກຍັງໜາແໜ້ນຢູ່ສະເໝີ

Timelineຍານສໍາຫວຼດດາວສຸກ
● ຄ.ສ1962-1973  Mariner2-10
●ຄ.ສ1967-1983 Venera4-16
●ຄ.ສ1978-1992 PioneerVenus1
●ຄ.ສ1978-1978 PioneerVenus2
●ຄ.ສ1984-1985 Vega1-2
● ຄ.ສ1990-1994 Magellan
●ຄ.ສ1990-2003 Galileo
●ຄ.ສ2006-2014 VenusExpress
●ຄ.ສ2010-ປດັຈຸບນັ Akatsuki 

Venus3DModel
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ແອນຕາກຕິກຫຼືຂົ້ວໂລກໃຕ້

ຂຸມອຸກາບາດແບຣິງເຈີ(BarringerCrater)



19 ລະ ບົ ບ ສຸ ລິ ຍະ    The Solar System

ແມ່ນໍ້າອະເມຊອນ(AmazonRiver)

ເຮິຣິເຄນດໍຣຽນ(HurricaneDorian)

ແອນຕາກຕິກຫຼືຂົ້ວໂລກໃຕ້

ຂຸມອຸກາບາດແບຣິງເຈີ(BarringerCrater)
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ຖັດອອກມາເປັນຊ້ັນແມນເທຼິມີ
ຄວາມໜາປະມານ2.900ກມ
ນບັເປນັຊັນ້ທີ່ໜາທີ່ສຸດຈຶງ່ປຽບ
ເໝອືນເປນັເນືອ້ສານຂອງໂລກ
ອົງປະກອບສ່ວນໃຫຍ່ເປນັຫນິ
ຊິລິເກດປະປນົກນັທັງຫນິແຂງ
ແລະຫິນຫຼອມແຫຼວມີການ

ເຄືອ່ນຕົວຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີເປນັກນົ
ໄກຫຼກັທີ່ເຮັດໃຫ້ຊ້ັນພືນ້ຜວິຫຼຊ້ັືນເປອືກ

ໂລກມີຊ້ັນທໍລະນີທ່ີແຕກຕ່າງກນັ

ພືນ້ຜວິຂອງໂລກ
ພືນ້ຜວິຂອງໂລກສ່ວນໃຫຍ່ເປນັມະຫາສະໝດຸຄດິເປນັ
70%ຂອງພືນ້ທີ່ທງັໝດົສ່ວນພາກພືນ້ທະວີບມີລັກ
ສະນະສັນຖານຫາຼກຫຼາຍເຊ່ັນສາຍພູສູງເຫວເລິກ
ພູໄຟພູພຽງແລະອ່ືນ ໆສ່ວນໃຫຍ່ເກດີຈາກການເຄືອ່ນ
ຕົວຂອງແຜ່ນເປອືກໂລກແລະການປ່ຽນແປງສະພາບ
ອາກາດພືນ້ຜວິຂອງໂລກຈຶງ່ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫອຼດ
ເວລາເຊ່ິງປດັຈຸບນັຂະບວນການເຫຼົາ່ນີ້ກໍ່ຍັງຄງົດໍາເນີນ
ໄປຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ

ໂລກເປນັດາວເຄາະລໍາດັບທີ3
ແລະມີຂະໜາດໃຫຍ່ເປນັອັນດັບ
5ຂອງຈຸດາວເຄາະໃນລະບບົສຸລິ
ຍະມຂີະໜາດ້ເສ້ັນຜ່າສູນກາງ
ໃຫຍ່ກວ່າດາວສຸກບໍ່ຮອດຮ້ອຍ
ກໂິລແມັດມີສະພາບແວດລ້ອມ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ໍາມີສະພາບເປນັຂອງ
ແຫວຼແລະເປນັດາວເຄາະພຽງດວງ
ດຽວໃນລະບບົສຸລິຍະທີ່ມີສ່ິງທ່ີມີຊີວິດອາ
ໄສຢູ່ຢ່າງຫາຼກຫາຼຍ

ໂລກໝນູອ້ອມຕົວເອງໃຊ້ເວລາ24ຊ່ົວໂມງຫຼື1ມືແ້ລະ
ໂຄຈອນອ້ອມດວງອາທິດໃຊ້ເວລາ365,25ມື້ຫຼື1ປີມີ
ແກນການໝນູອ້ອມຕົວເອງງ່ຽງໄປຈາກແກນຕ້ັງສາກທ່ີ
ຕິດແປະວົງໂຄຈອນເປນັມມູ23,44ອົງສາເຮັດໃຫ້ແຕ່
ລະຊ່ວງຂອງປີໂລກໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກແສງອາທິດ
ແຕກຕ່າງກນັເປນັສາເຫດໃຫ້ເກດີລະດູການຕ່າງໆ

ຂໍ້ມນູທົວ່ໄປ
ຂະໜາດເສ້ັນຜ່າສູນກາງ 12.756ກມ
ໄລຍະຫ່າງຈາກດວງອາທິດ 149,6ລ້ານກມ
ຮອບວຽນໂຄຈອນດວງອາທິດ 365,25ມື້
ຮອບວຽນໝນູອ້ອມຕົວເອງ 23,9ຊ່ົວໂມງ
ອຸນຫະພມູພືນ້ຜວິສະເລ່ຍ 15℃
ດາວບໍລິວານ 1ດວງ

ໂຄງສ້າງພາຍໃນ
ຊ້ັນແກນກາງຂອງໂລກມີລັກສະນະເປນັຂອງແຂງໜ່ວຍ
ມນົລັດສະໝີປະມານ1.200ກມປະກອບດ້ວຍເຫຼກັ
ແລະນິແກນມີອຸນຫະພມູປະມານ5.400ອົງສາເຊ
ເອ້ີນວ່າແກນໂລກຊ້ັນໃນອ້ອມຮອບດ້ວຍເຫຼກັແລະ
ນິແກນທີ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງໄຫຼເອ້ີນວ່າແກນໂລກຊ້ັນ
ນອກມີຄວາມໜາປະມານ2.300ກມເຊ່ິງການເຄືອ່ນ
ຕົວຂອງຂອງໄຫຼທ່ີຊ້ັນນີ້ປຽບເໝອືນເປນັກະແສໄຟຟ້າ
ທີ່ໝນູວຽນພາຍໃນໂລກຕະຫອຼດເວລາເປນັກນົໄກທ່ີ
ເຮັດໃຫ້ໂລກມີທ່ົງແມ່ເຫຼກັ

Earth3DModel
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ຊ້ັນບນັຍາກາດຂອງໂລກ
ບນັຍາກາດສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບໄປດ້ວຍກ໊າສໄນໂຕຣເຈນ
78%ກ໊າສອັອກຊີເຈນ21%ທາດຫຼືສານປະກອບອ່ືນໆ
ອກີ1%ເຮດັໜ້າທີ່ປກົປ້ອງສິງ່ມີຊີວິດຈາກລັງສີທີ່ເປນັ
ອັນຕາຍຈາກດວງອາທິດແລະວັດຖຸທ່ີຕົກລົງມາສູ່ພືນ້
ຜວິໂລກໂດຍວັດຖຸເຫຼົາ່ນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ຈະສຽດສີກບັອາກາດ
ແລະເຜາົໄໝ້ຈນົເຜາົໄໝ້ບໍ່ໝດົແລ້ວຕົກກະທົບພືນ້
ໂລກເອ້ີນວ່າອຸກາບາດ

ອະນຸພາກຈາກລົມສຸລິຍະຈະຖກືທ່ົງແມ່ເຫຼກັໂລກບ່ຽງ
ເສ້ັນທາງແລ້ວແລ່ນເຂ້ົາສູ່ຂ້ົວຂອງທົງ່ແມ່ເຫຼກັທງັສອງ
ຝັງ່(ໃກ້ຄຽງກບັຂ້ົວໂລກເໜອືແລະຂ້ົວໂລກໃຕ້)ຈາກນັນ້
ອະນຸພາກຈະຕໍາໃສ່ກບັກ໊າສໃນຊ້ັນບນັຍາກາດໂລກເກດີ
ການຖາ່ຍເທພະລັງງານແລ້ວຈຶງ່ເປັງ່ແສງອອກມາເປນັ
ສີສັນຕ່າງຂ້ຶນຢູ່ກບັຊະນດິກ໊າສແລະລະດັບພະລັງງານ
ເອ້ີນວ່າແສງອໍໂຣຣາ(Aurora)

ທົງ່ແມ່ເຫຼກັຂອງໂລກ
ພາຍໃນແກນກາງຂອງໂລກມີສານພວກນິແກນເຫຼກັ
ຫອຼມແຫວຼໝນູວຽນຢູ່ເຮດັໃຫ້ເກດີທົງ່ແມ່ເຫຼັກຂຶນ້
ມາເຮັດໜ້າທ່ີເປນັເກາະປ້ອງກນັບໍ່ໃຫ້ລົມສຸລິຍະຫຼືອະ
ນຸພາກທ່ີມີໄຟຟ້າບນັຈຸຈາກດວງອາທິດແລ່ນເຂ້ົາມາສູ່
ໂລກໄດ້ເຊ່ິງດວງອາທິດປດົປ່ອຍພະລັງງານອອກມາແລະ
ປະທະເຂ້ົາກບັທ່ົງແມ່ເຫຼກັໂລກຢູ່ຕະຫອຼດເວລາໂລກ
ຈຶງ່ມີເສ້ັນແຮງແມ່ເຫຼກັທ່ີຍືດຍາວອອກ
ໄປໃນທດິກງົກນັຂ້າມກບັດວງອາທິດ

ດາວບໍລິວານຂອງໂລກ
ດວງຈນັ(TheMoon)ເປນັດາວບໍລິວານພຽງໜຶງ່ດຽວ
ຂອງໂລກມີຂະໜາດເສ້ັນຜ່າສູນກາງປະມານ3.474
ກມຫ່າງຈາກໂລກສະເລ່ຍ384.400ກມມີຮອບວຽນ
ການໂຄຈອນອ້ອມໂລກ27,32ມ້ືມີພືນ້ຜວິເປນັດິນລະ
ອຽດເຕັມໄປດ້ວຍຂຸມອຸກາບາດນ້ອຍໃຫຍ່ນບັເປນັຈດຸ
ໝາຍນອກໂລກທີ່ໄກທ່ີສຸດທີ່ມະນຸດເດີນທາງໄປຮອດ
(ພາລະກິດອະພອນໂລ)

ທດິສະດີກໍາເນດີດວງຈນັທີ່ເປນັທ່ີຍອມຮັບຫາຼຍທີ່ສຸດ
ຄືເກີດຈານການຕໍາກັນຄັງ້ໃຫຍ່ໃນອະດີດເຮັດໃຫ້ເສດ
ສ່ວນບາງສ່ວນຟົງ້ອອກໄປໃນອະວາກາດແລະຖກືດຶງ
ດູດເອົາໄວ້ດ້ວຍຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກຂອງໂລກແລ້ວ
ຄ່ອຍ ໆກໍ່ໂຕເປນັດວງຈນັທ່ີມີຮູບຮ່າງດ່ັງເຊ່ັນປດັຈຸບນັ
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ດາວອັງຄານ
Mars

ຮ່ອງຮອຍນໍ້າໄຫຼໃນອາດີດ

ນໍ້າແຂງທີ່ຂົ້ວເໜືອຂອງດາວ
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ວັນເລສມາຣິເນີຣິສ(VallesMarineris)

ພູໄຟໂອລິມປັສ(OlympusMons)

ຮ່ອງຮອຍນໍ້າໄຫຼໃນອາດີດ

ນໍ້າແຂງທີ່ຂົ້ວເໜືອຂອງດາວ
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ດາວອັງຄານເປນັດາວເຄາະ
ຫນິລໍາດັບທີ4ໃນລະບບົສຸລິຍະ
ຂະໜາດເລັກກວ່າໂລກປະມານ
ເຄິງ່ໜຶງ່ພືນ້ຜວິປກົຄມຸໄປດ້ວຍ
ຝຸ່ນຂອງຂ້ີໝ້ຽງເຫຼກັເມືອ່ແນມ
ຈາກໂລກຈຶງ່ປະກົດເປນັສີແດງ
ແລະເປນັທີ່ມາຂອງຊ່ື"Mars"ທີ່
ຕ້ັງຕາມຊ່ືເທບພະເຈົາ້ແຫ່ງສົງຄາມ
ມີສະພາບຄ້າຍກບັທະເລຊາຍແຕ່ມີອຸນ
ຫະພມູຕໍ່າບໍລິເວນຂ້ົວດາວມີນໍ້າແຂງຢູ່ຈໍານວນ
ຫາຼຍເປນັໜຶງ່ໃນດາວເຄາະທ່ີມີຄວາມເປນັໄປໄດ້ທີ່ຈະ
ພບົສ່ິງມີຊີວິດຫາຼຍທ່ີສຸດ

ດາວອັງຄານມແີກນໝນູອ້ອມຕົວເອງງ່ຽງໄປຈາກແກນ
ຕ້ັງສາກຕິດແປະໜ້າພຽງວົງໂຄຈອນເປນັມມູ25,2ອົງ
ສາຈຶງ່ອາດມີການປ່ຽນແປງລະດູການຄ້າຍຄືໂລກແຕ່
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມວົງໂຄຈອນຂອງດາວອັງຄານຄ່ອນຂ້າງຮີ
ເມືອ່ທຽບກບັດາວເຄາະດວງອ່ືນ ໆເຮັດໃຫ້ເກດີຄວາມ
ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໄລຍະຫ່າງຈາກດວງອາທດິໃນແຕ່
ລະຊ່ວງເຊ່ິງອາດສ່ົງຜນົຕ່ໍສະພາບອາກາດເຊ່ັນດຽວກນັ

ຂໍ້ມນູທົວ່ໄປ
ຂະໜາດເສ້ັນຜ່າສູນກາງ 6.792ກມ
ໄລຍະຫ່າງຈາກດວງອາທິດສະເລ່ຍ 227,9ລ້ານກມ
ຮອບວຽນໂຄຈອນອ້ອມດວງອາທິດ 687,0ມື້
ຮອບວຽນໝນູອ້ອມຕົວເອງ 24,6ຊ່ົວໂມງ
ອຸນຫະພູມພືນ້ຜວິສະເລ່ຍ -65℃
ດາວບໍລິວານ  2ດວງ

ໂຄງສ້າງພາຍໃນ
ທີ່ແກນກາງຂອງດາວອັງຄານເປນັ
ໜ່ວຍມນົທ່ີມີລັດສະໝີປະມານ
1.800ກມປະກອບດ້ວຍເຫຼກັ
ນິແກນແລະມາດຖັດອອກ
ໄປເປັນຊັນ້ແມນເທິທຼີ່ມີຊິລິເກດ

ເປັນສ່ວນຫຼາຍມີຄວາມໜາປະ
ມານ1.200-1.900ກມເຊ່ິງໃນອະ

ດດີເຄຍີເປັນປດັໄຈທີ່ຂບັເຄືອ່ນໃຫ້ພືນ້ຜວິ
ດາວອັງຄານເກີດພູມປະເທດລັກສະນະຕ່າງໆ

ແຕ່ປດັຈຸບນັຊັນ້ດັງ່ກ່າວເຢນັຕວົລງົແລ້ວເຮດັໃຫ້ພືນ້
ຜວິດາວອັງຄານບໍ່ຄ່ອຍມີການປ່ຽນແປງ

ພືນ້ຜວິຂອງດາວອັງຄານ
ພືນ້ຜວິດາວອັງຄານປະກອບດ້ວຍຫນິຫາຼຍຊະນດິໄດ້
ແກ່ຫນິອັກຄະນີຫນິບາຊອນຫນິຕະກອນຫນິຊາຍ
ແລະຫນິຕົມມີລັກສະນະພມູປະເທດຄ້າຍກບັພືນ້ທີ່
ແຫ້ງແລ້ງເທິງໂລກມີພູໄຟທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສຸດໃນລະບບົສຸລິ
ຍະຊ່ືວ່າ"ພູໄຟໂອລິມປັສ(OlympusMons)"ມີຄວາມສູງ
ປະມານ22ກມຫຼືສູງກວ່າຈອມພູເອເວີເຣດ3ເທ່ົາ
ແລະມີເຫວເລິກຂະໜາດໃຫຍ່ຄື"ວັນເລສມາຣິເນີຣິສ
(VallesMarineris)"ເປນັສັນຍາວກວ່າ4.000ກມ

ດາວອັງຄານມີຂະໜາດ0,53ເທົ່າຂອງໂລກ
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ບໍລິເວນຂ້ົວທງັສອງດ້ານຂອງດາວອັງຄານມີທັງນ້ໍາແຂງ
(H2O)ແລະນໍ້າແຂງແຫ້ງ(CO2)ປກົຄມຸຢູ່ເຊິງ່ໃນຊ່ວງ
ລະດູໜາວບໍລິເວນຂ້ົວຈະມີອຸນຫະພມູຕ່ໍາຫາຼຍເຮັດໃຫ້
ກ໊າສຄາບອນໄດອັອກໄຊໃນຊ້ັນບນັຍາກາດປະມານ25-
30%ປ່ຽນສະພາບເປນັນ້ໍາແຂງແຫ້ງແລະເມືອ່ເຂ້ົາສູ່
ລະດູຮ້ອນນໍ້າແຂງແຫ້ງທ່ີຂ້ົວຈະລະເຫດິກາຍເປນັກ໊າສ
ຄາບອນໄດອັອກໄຊຈໍານວນຫາຼຍສ່ົງຜນົໃຫ້ເກດີກະແສ
ລົມທີ່ມີຄວາມໄວຫາຼຍເຖງິ400ກມຕ່ໍຊ່ົວໂມງພດັພາ
ຝຸ່ນແລະອະນຸພາກຕ່າງ ໆໄປທ່ົວທັງຜວິດາວ

ຊ້ັນບນັຍາກາດຂອງດາວອັງຄານ
ບນັຍາກາດຂອງດາວອັງຄານມີຄວາມໜາແໜ້ນບໍ່ເຖງິ
1ໃນ100ຂອງບນັຍາກາດໂລກປະກອບດ້ວຍກ໊າສຄາ
ບອນໄດອັອກໄຊ95%ກ໊າສໄນໂຕຣເຈນອາກ໋ອນອັອກ
ຊີເຈນແລະຄາບອນມອນອົກໄຊເລັກນ້ອຍມີນ້ໍາຢູ່ປະ
ມານ1ໃນ1.000ຂອງນໍ້າໃນບນັຍາກາດໂລກ

ນກັວິທະຍາສາດສັນນິຖານວ່າໃນອະດີດດາວອັງຄານ
ເຄຍີມີກ໊າສໃນຊ້ັນບນັຍາກາດທ່ີໜາແໜ້ນກວ່ານີຫ້າຼຍ
ແຕ່ບໍ່ສາມາດຮັກສາສະພາບເອົາໄວ້ໄດ້ເນືອ່ງຈາກດາວ
ອງັຄານບໍ່ມີທົງ່ແມ່ເຫຼກັລມົສຸລິຍະຈຶງ່ແລ່ນເຂົາ້ມາປະ
ທະເຮັດໃຫ້ໂມເລກນຸກ໊າສແຕກຕົວປະກອບກບັຄວາມ
ແຮງຖ່ວງໜກັທີ່ໜ້ອຍເຮັດໃຫ້ກ໊າສຫຼຸດລອຍອອກສູ່
ອາວະກາດຢ່າງຕ່ໍເນືອ່ງ

ດາວບໍລິວານຂອງດາວອັງຄານ
ດາວອັງຄານມີດາວບໍລິວານຂະໜາດນ້ອຍຢູ່2ດວງມີ
"ໂຟບອສ(Phobos)"ແລະ"ໄດມອສ(Deimos)"ເບືອ້ງ
ຕ້ົນຄາດວ່າບໍລິວານທັງສອງດວງນີ້ເປນັດາວເຄາະໜ້ອຍ
ທີ່ໂຄຈອນເຂ້ົາມາໃກ້ດາວອົງຄານຫາຼຍຈນົຄວາມຖ່ວງ
ໜກັຂອງດາວອັງຄານດຶງດູດມາເປນັດາວບໍລິວານການ
ທີ່ໂຟບອສແລະໄດມອສມີຮູບຮ່າງບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີຄ້າຍ
ກັບມນັຝຣ່ັງເນືອ່ງຈາກດາວບໍລິວານທັງຄູ່ຕ່າງມີມວນ

ສານບໍ່ຫາຼຍພໍທ່ີຈະມີຄວາມແຮງຖ່ວງໜກັຊ່ວຍປບັຮູບ
ຮ່າງຂອງດາວໃຫ້ເປນັໜ່ວຍມນົໄດ້ເຊ່ິງໂຟບອສເປນັ
ດາວບໍລິວານດວງໃນສຸດມີຂຸມອຸກາກາດຢູ່ຫາຼຍແລະ
ມີຮ່ອງເລິກປະກດົຢູ່ເທິງພືນ້ຜວິ

ໂຟບອສ ໄດມອສ

ນໍ້າເທງິດາວອັງຄານ
ພມູປະເທດບາງສ່ວນທ່ີພບົເທງິດາວອັງຄານຄ້າຍກັບ
ເຄຍີເປນັເຫວທີ່ມີແມ່ນໍ້າໄຫຼຜ່ານແລະທະເລສາບໃນ
ອະດີດນອກຈາກນີ້ຍັງພບົວ່າມີຫນິແລະແຮ່ບາງຊະນດິ
ທີ່ຈະກ່ໍໂຕຂ້ຶນຫາກວ່າບໍລິເວນດ່ັງກ່າວມີນໍ້າໃນສະພາບ
ຂອງແຫວຼຈຶງ່ມີຄວາມເປນັໄປໄດ້ສູງຫາຼຍວ່າໃນອະດີດ
ດາວອັງຄານເຄຍີມີນໍ້າຢູ່ຈໍານວນຫາຼຍເຊ່ິງອາດເຄຍີເກດີ
ນໍ້າຖ້ວມຄັງ້ໃຫຍ່ເມືອ່ປະມານ3.500ລ້ານປີທ່ີແລ້ວແຕ່
ດ້ວຍສະພາບບນັຍາກາດທີ່ເບາົບາງເຮັດໃຫ້ນໍ້າບໍ່ສາມາດ
ຄງົສະພາບເປນັຂອງແຫວຼໄດ້ຫາຼຍພໍປານໃດປດັຈບຸນັ
ຈຶງ່ເຫຼອືພຽງນ້ໍາແຂງທີ່ຝງັຢູ່ໃຕ້ດິນໃກ້ກັບຂ້ົວຂອງດາວ

Timelineຍານສໍາຫວຼດດາວອັງຄານ
● ຄ.ສ1964-1971Mariner4-9
●ຄ.ສ1971-1972 Mars2-3
●ຄ.ສ1975-1982 Viking1-2
●ຄ.ສ1996-1997 MarsPathfinder&Sojourner
●ຄ.ສ1997-2006 MarsGlobalSurveyor
●ຄ.ສ2001-ປດັຈຸບນັ MarsOdyssey
●ຄ.ສ2003-ປດັຈຸບນັ MarsExpress
●ຄ.ສ2003-2019 Opportunity
●ຄ.ສ2004-2011 Spirit
●ຄ.ສ2005-ປດັຈຸບນັ MarsReconnaissanceOrbiter
●ຄ.ສ2007 Phoenix
●ຄ.ສ2011-ປດັຈຸບນັ Curiosity
●ຄ.ສ2013-ປດັຈຸບນັ Mangalyaan
●ຄ.ສ2013-ປດັຈຸບນັ MAVEN
●ຄ.ສ2016-ປດັຈຸບນັ ExoMarsTraceGasOrbiter
●ຄ.ສ2018-ປດັຈຸບນັ InSight
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ແຖບດາວເຄາະນ້ອຍAsteroidBelt
ແຖບດາວເຄາະນ້ອຍເປນັບໍລິເວນທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍວັດຖຸຂະໜາດນ້ອຍຫາຼກຫາຼກຮູບຮ່າງເຊ່ິງເປນັເສດຊາກທີຫ່ຼງົເຫຼອື
ໃນຍຸດເລ່ີມທໍາອິດຂອງລະບບົສຸລິຍະສ່ວນຫາຼຍຈດັເປນັວັດຖຸປະເພດດາວເຄາະນ້ອຍໂຄຈອນອ້ອມດວງອາທິດຢູ່ລະ
ຫວ່າງວົງໂຄຈອນຂອງດາວອັງຄານແລະດາວພະຫດັວັດຖຸເຫຼົາ່ນ້ີໄດ້ຮັບອິດທິພນົຈາກຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກຂອງ
ດາວພະຫດັເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດກໍ່ໂຕເປນັດາວເຄາະໄດ້

ປະເພດຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ
ໃນເລ່ືອງນີ້ແມ່ນໃຊ້ວິທີການຈໍາແນກໜວດໝູ່ແບບໂທເລນ(TholenClassification)ໂດຍໃຊ້ການກວດຈດັສະເປກັຕຣໍາ
ແລະສໍາປະສິດການສະທ້ອນແສງຂອງດາວເຄາະນ້ອຍເຊ່ິງແບ່ງອອກເປນັ3ປະເພດຫຼກັດ່ັງນີ:້
1.ຄອນໄດຣ(C-Type):ມີອົງປະກອບຫຼກັເປນັຄາບອນມີສີເຂ້ັມແລະເປນັປະເພດທີ່ພບົຫາຼຍທ່ີສຸດຫາຼຍເຖງິ75%
2.ຫນິ(S-Type):ມີສ່ວນປະກອບຫຼກັເປນັຫນິຊິລິເກດແລະເຫຼກັນິແກນສະທ້ອນແສງໄດ້ດີພບົປະມານ17%
3.ເຫຼກັ(M-type):ສ່ວນປະກອບສ່ວນໃຫຍ່ເປນັເຫຼກັນິແກນມີຄວາມສະຫວ່າງຫາຼຍເນືອ່ງຈາກສະທ້ອນແສງໄດ້ດີ
ພບົປະມານ8%

ວັນຖຸໜ້າສົນໃຈໃນແຖບດາວເຄາະນ້ອຍ

ເວສຕາ(Vesta)
ປະເພດ:ດາວເຄາະນ້ອຍຫິນ
ຂະໜາດ:569x555x453ກມ

ລູເຕເຊຍ(Lutetia)
ປະເພດ:ດາວເຄາະນ້ອຍເຫຼັກ
ຂະໜາດ:124x101x80ກມ

ເຊເຣສ(Ceres)
ປະເພດ:ດາວເຄາະແຈ້
ຂະໜາດ:952ກມ
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ມາທິລເດ(Mathilde)
ປະເພດ:ດາວເຄາະນ້ອຍຄອນໄດຣ
ຂະໜາດ:66x48x46ກມ

ກາສປຣາ(Gaspra)
ປະເພດ:ດາວເຄາະນ້ອຍຫີນ
ຂະໜາດ:18.2x10.5x8.9ກມ

ໄອດາ(Ida)
ປະເພດ:ດາວເຄາະນ້ອຍຫິນ
ຂະໜາດ:58x23ກມ

ເບນນູ(Bennu)
ປະເພດ:ດາວເຄາະນ້ອຍຄອນໄດຣ
ຂະໜາດ:0,28x0,27x0,25ກມ

ອີຣອສ(Eros)
ປະເພດ:ດາວເຄາະນ້ອຍຫິນ
ຂະໜາດ:33x13ກມ

ອິໂຕກາວະ(Itokawa)
ປະເພດ:ດາວເຄາະນ້ອຍຫິນ
ຂະໜາດ:0,53x0,29x0,21ກມ

ດາວເຄາະນ້ອຍມີຂະໜາດຕ້ັງແຕ່ບໍ່ເທ່ົາໃດສິບແມດັໄປຈນົຮອດຫາຼຍຮ້ອຍກິໂລແມດັມີອາຍຸຫາຼຍວ່າ4.500ລ້ານປີ
ອົງປະກອບເບີອ້ງຕ້ົນຄືເຫຼກັແລະຫນີປດັຈຸບນັຄົນ້ພບົແລະຢືນຢັນໄປແລ້ວຫາຼຍກວ່າ950.000ດວງເຊ່ິງຄາດວ່າ
ຈະມີທັງໝດົ1,1ເຖງິ1,9ລ້ານດວງແມ່ນວ່າຈະມີຈໍານວນຫາຼຍແຕ່ເມື່ອເອົາມວນສານຂອງດາວເຄາະນ້ອຍທັງ້ໝດົ
ມາລວມກນັຈະຄດິເປນັ4%ຂອງມວນສານດວງຈນັຂອງໂລກເທົາ່ນັນ້

ແຖບດາວເຄາະນ້ອຍຟງັເບິງ່ເປນັເຂດອັນຕະລາຍສໍາລັບຍານສໍາຫວຼດອາວະກາດແຕ່ແທ້ຈງິແລ້ວບໍ່ໄດ້ເປນັອຸ
ປະສັກໃນການເດີນທາງຜ່ານບໍລິເວນດັງກ່າວຈກັໜ້ອຍເລີຍເນືອ່ງຈາກແຕ່ລະວັດຖຸຈະຢູ່ຫ່າງກນັເປນັໄລຍະ
ສະເລ່ຍ1ລ້ານກິໂລແມດັຈຶງ່ບໍ່ຄອ່ຍຈະມີໂອກາດຕໍາຍານອາວະກາດໄດ້
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ດາວພະຫັດ
Jupiter

ພາຍຸລວດລາຍຄ້າຍປາໂລມາ

ເມກແລະພາຍຸທີ່ຂົ້ວເໜືອຂອງດາວ
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ຈຸດແດງໃຫຍ່(TheGreatRedSpot)

ຂົ້ວໃຕ້ຂອງດາວ

ພາຍຸລວດລາຍຄ້າຍປາໂລມາ

ເມກແລະພາຍຸທີ່ຂົ້ວເໜືອຂອງດາວ
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ດາວພະຫດັເປນັດາວເຄາະລໍາ
ດັບທີ5ໃນລະບບົສຸລິຍະຈດັຢູ່ໃນ
ປະເພດດາວເຄາະກ໊າສຍັກເປນັ
ດາວເຄາະທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທ່ີ
ສຸດໃນລະບບົສຸລິຍະຕ້ັງຊ່ືຕາມ
ເທບພະເຈົ້າ"Jupiter"ເຊ່ິງເປນັ
ລາຊາແຫ່ງເທບພະເຈົ້າທງັຫາຼຍ
ເສ້ັນຜ່າສູນກາງຂອງດາວພະຫດັ
ນັນ້ສາມາດນໍາໂລກມາຕ່ໍກນັໄດ້ເຖງິ
11ໜ່ວຍແລະມີມວນສານຫາຼຍກວ່າ
ດາວເຄາະດວງທ່ີເຫຼອືລວມກນັທັງ້ໝດົ
ເຖງິ2ເທົາ່ມີລວຍລາຍແຖບເມກສີຂາວແລະສີ
ສ້ົມເປນັເອກກະລັກທີ່ເກດີຈາກຄວາມປັ່ນປ່ວນໃນຊ້ັນບນັ
ຍາກາດ

ດາວພະຫດັເປນັດາວເຄາະທີ່ໝນູອ້ອມຕົວເອງໄວທີ່ສຸດ
ໃຊ້ເວລາປະມານ10ຊ່ົວໂມງເຮັດໃຫ້ດາວມີລັກສະນະ
ກມົມນົແລະເກດີກະແສລົມຮຸນແຮງມີຮອບວຽນໂຄຈອນ
ອ້ອມດວງອາທິດ11,85ປີແລະມີແກນໝນູອ້ອມຕົວ
ເອງງ່ຽງໄປຈາກແກນຕ້ັງສາກໜ້າພຽງວົງໂຄຈອນເປນັມມຸ
3ອົງສາຈຶງ່ບໍ່ເກີດການປ່ຽນແປງລະດູການເທົາ່ດາວເຄາະ
ດວງອ່ືນ

ຂໍ້ມນູທົວ່ໄປ
ຂະໜາດເສ້ັນຜ່າສູນກາງ  142.984ກມ
ໄລຍະຫ່າງຈາກດວງອາທິດສະເລ່ຍ 778,6ລ້ານກມ
ຮອບວຽນໂຄຈອນອ້ອມດວງອາທດິ11,85ປີຂອງໂລກ
ຮອບວຽນໝນູອ້ອມຕົວເອງ 9,9ຊ່ົວໂມງ
ອຸນຫະພູມພືນ້ຜວິສະເລ່ຍ -110℃
ດາວບໍລິວານ  79ດວງ

ຫດັເປນັດາວທ່ີມີມະຫາສະໝດຸ
ໄຮໂດຣເຈນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລະບບົ
ສຸລິຍະແລະຖ້າຄວາມດັນສູງຫາຼຍ
ກວ່ານັນ້ກໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ໄຮໂດຣເຈນ
ຖກືບບີອັດຈນົອີເລັກຕຣອນຫຼຸດ
ອອກຈາກອາຕອມກາຍເປນັຂອງ
ແຫວຼທ່ີສາມາດນໍາໄຟຟ້າໄດ້ຄກືບັ
ໂລຫະເອີ້ນວ່າໂລຫະໄຮໂດຣເຈນ

(MetallicHydrogen)ໝນູວຽນຢູ່ພາຍ
ໃນໂຕດາວແລະສ້າງທົງ່ແມ່ເຫຼກັທີ່ຮຸນແຮງ

ອອກມາ

ດາວພະຫັດມີຂະໜາດ11,21ເທົ່າຂອງໂລກ

ຊ້ັນບນັຍາກາດຂອງດາວພະຫດັ
ດາວພະຫດັມີລັກສະນະປາກົດເປນັແຖບຫາຼຍໆແຖບ
ທ່ີຂະໜານໄປກບັເສ້ັນສູນສູດຂອງດາວເກີດຈາກທາດ
ອົງປະກອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນແບ່ງເປນັເມກ3ຊັ້ນໄດ້
ແກ່ເມກຊ້ັນເທງິທີ່ເກດີຈາກນໍ້າແຂງແອມໂມເນຍເມກ
ຊ້ັນກາງເປນັພະລຶກຂອງແອມໂມນຽມໄຮໂດຣຊັນໄຟແລະ
ຊ້ັນລຸ່ມສຸດເປນັນ້ໍາແຂງແລະອາຍນ້ໍາ

ໂຄງສ້າງພາຍໃນ
ດາວພະຫດັມີອົງປະກອບຫຼກັເປນັໄຮໂດຣເຈນແລະຮີ
ລຽມຄ້າຍກບັດວງອາທິດເລິກລົງໄປໃຈກາງດາວຄວາມ
ດັນແລະອຸນຫະພມູຈະເພີມ່ຫາຼຍຂ້ຶນຈນົບບີອັດກ໊າສ
ໄຮໂດຣເຈນຈນົກາຍເປນັຂອງແຫວຼໄດ້ເຮັດໃຫ້ດາວພະ

ແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງເທງິດາວພະຫດັຈະມີສີຂອງແຖບເມກ
ທ່ີແຕກຕ່າງກັນໂດຍແຖບເມກສີອ່ອນເອ້ີນວ່າ"ແຖບ
ໂຊນ(Zone)"ເກດີຈາກເມກແອມໂມເນຍທີ່ປກົຄມຸຢ່າງ
ໜາແໜ້ນໃນຂະນະທີ່ແຖບເມກສີເຂ້ັມເອ້ີນວ່າ"ແຖບ
ສາຍຮັດ(Belt)"ມີຊ້ັນເມກທ່ີບາງກວ່າຈຶງ່ສາມາດເຫນັ
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ເມກທ່ີຢູ່ຕ່ໍາກວ່າໄດ້ແລະລະຫ່າງແຖບສີເຂ້ັມແລະສີ
ອ່ອນຈະຄັນ່ດ້ວຍກະແສລົມກດົ(ລົມອາຊິດ)ທ່ີມຄີວາມໄວ
ສູງເຖງິ360ກິໂລແມດັຕ່ໍຊ່ົວໂມງ

ລັກສະນະທ່ີໂດດເດ່ັນອີກຢ່າງໜຶງ່ຂອງດາວພະຫດັຄື
"ຈດຸແດງໃຫຍ່(TheGreatRedSpot)"ເປນັພາຍຸໝນູ
ຂະໜາດໃຫຍ່ບໍລິເວນຊີກໃຕ້ຂອງດາວມີຂະໜາດໃຫຍ່
ຈນົສາມາດບນັຈຸໂລກເຂ້ົາໄປໄດ້ເຖງິ3ໜ່ວຍໝນູທິດ
ທາງປີນ້ເຂ້ັມໂມງດ້ວຍຄວາມໄວປະມານ430-680ກມ
ຕໍ່ຊມຖກືຄົນ້ພບົຕັງ້ແຕ່ຊ່ວງສດັຕະວັດທີ16ເຊິງ່ປດັຈຸ
ບນັພາຍຸລູກນີ້ເລ່ີມມີຂະໜາດນ້ອຍລົງແລະຄາດວ່າສະ
ຫາຼຍໂຕໄປພາຍໃນໄລຍະເວລາປະມານ20ປີ

ດາວບໍລິວານຂອງດາວພະຫດັ
ດາວພະຫດັມີບໍລິວານທ່ີຢືນຢັນແລ້ວທັງໝດົ79ດວງ
ມີຂະໜາດຕ້ັງແຕ່1ກິໂລແມດັໄປຈນົຮອດ2.000ກໂິລ
ແມດັໂດຍມີດວງຈນັ4ດວງທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສຸດໄດ້ແກ່ໄອໂອ
ຢູໂຣປາແກນິມດິແລະຄັລລິສໂຕຄົນ້ພບົໂດຍທ່ານ
ກາລິເລໂອກາລິເລອິໃນປີຄ.ສ1610ໂດຍໃຊ້ກ້ອງໂທລະ
ທດັໃນຮຸ່ນທໍາອິດທີ່ລາວປະດິດຂ້ຶນຈຶງ່ເອ້ີນທງັ4ດວງ
ວ່າ"ດວງຈນັກາລິລຽນ"

ວົງແຫວນຂອງດາວພະຫດັ
ໃນປີຄ.ສ1979ຍານອາວະກາດVoyager1ຂອງນາຊາ
ຄົນ້ພບົວົງແຫວນຈາງ ໆອ້ອມຮອບດາວພະຫດັປະກອບ
ຂຶ້ນຈາກອະນຸພາກຂະໜາດນ້ອຍທ່ີບໍ່ສະທ້ອນແສງຈຶງ່
ເຮັດໃຫ້ແນມເຫນັໄດ້ຍາກເຊ່ິງຄາດວ່າເກດີຈາກອຸກາ
ບາດໃນອາວະກາດຕໍາກບັດວງຈນັເຮັດໃຫ້ເສດຂ້ີຝຸ່ນກະ
ຈກັກະຈາຍແລະໂຄຈອນໄປອ້ອມຮອບດາວພະຫດັ

ທົງ່ແມ່ເຫຼກັຂອງດາວພະຫດັ
ດາວພະຫດັມທີົງ່ແມ່ເຫຼກັທີ່ຮນຸແຮງຫາຼຍຈນົກນິພືນ້
ທີໄ່ປທາງດວງອາທດິເປນັໄລຍະທາງ1ເຖງິ3ລ້ານກໂິລ
ແມດັແລະໂຄ້ງໄປທາງຝັງ່ກງົກນັຂ້າມກວ່າ1ພນັລ້ານກິ
ໂລແມດັເຊ່ິງອະນພຸາກທີມ່ໄີຟຟ້າບນັຈຈຸະຖກືທົງ່ແມ່
ເຫຼກັດັກຈບັເອົາໄວ້ແລະຖກືເລ່ັງຄວາມໄວຈນົມີພະລັງ
ງານສູງຈຶງ່ແຜ່ລັງສີອອກມາສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ
ຕ່ໍຍານອາວະກາດທີ່ເຂ້ົາມາໃກ້ໄດ້ນອກຈາກນີ້ອະນຸພາກ
ບາງສ່ວນຈະແລ່ນເຂ້ົາສູ່ຂ້ົວແມ່ເຫຼກັຂອງດາວປະທະ
ເຂ້ົາກບັກ໊າສໃນຊ້ັນບນັຍາກາດແລະເປັ່ງລັງສີຢູວີອອກມາ
ເກີດເປນັແສງອໍໂຣຣາເທງິດາວພະຫດັ

ແມ່ນວ່າດາວພະຫດັຈະເປນັກ໊າສແຕ່ກໍ່ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ
ຍານອະວາກາດຈະສາມາດແລ່ນທະລຸດາວໄດ້
ດັງ່ທີເ່ຮາົຮູ້ກນັແລ້ວວ່າດາວພະຫດັມອີງົປະກອບສ່ວນ
ໃຫຍ່ເປນັກ໊າສແລະຂອງແຫວຼທີໝ່ນູວຽນຈຶງ່ບໍ່ມສ່ີວນ
ທີເ່ປນັພືນ້ຜວິທີຊັ່ດເຈນແຕ່ກໍ່ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າຍານ
ອະວະກາດຈະສາມາດບນິຜ່ານດາວພະຫດັໄດ້ເນືອ່ງ
ຈາກພາຍໃນດາວມຄີວາມດັນແລະອຸນຫະພມູທີສູ່ງຫາຼຍ
ຈນົສາມາດລະລາຍຍານອະວະກາດໄດ້

Timelineຍານາຳຫວຼດດາວພະຫດັ
ຄ.ສ.1973 Pioneer10
ຄ.ສ.1974 Pioneer11
ຄ.ສ.1979 Voyager1
ຄ.ສ.1979 Voyager2
ຄ.ສ.1995-2003 Galileo

ໄອໂອ(Io)ເປນັດວງຈນັກາລິລຽນທີ່ຢູ່ໃກ້
ກັບດາວພະຫດັຫາຼຍທ່ີສຸດມີເສ້ັນຜ່າ
ສູນກາງ3.643ກມເປນັດວງຈນັພຽງ
ດວງດຽວໃນລະບບົສຸລິຍະທີ່ມີພູໄຟປະ
ທຸຢູ່ເກີດຈາກຄວາມແຮງໄທດັລທ່ີສ່ົງຜນົໃຫ້ເກດີຄວາມ
ຮ້ອນພາຍໃຕ້ຜວິດາວຫາຼຍຄັງ້ທ່ີມີພູໄຟປະທຸຮຸນແຮງ
ແລະພົນ່ກ໊າສອອກສູ່ອາວະກາດຈນົສາມາດສັງເກດໄດ້
ດ້ວຍກ້ອງໂທລະທັດຂະໜາດໃຫຍ່

Jupiter3DModel

ຢູໂຣປາ(Europa)ເປນັດວງຈນັທ່ີຢູູຖດັ
ອອກມາຈາກໄອໂອມີເສ້ັນຜ່າສູນກາງ
3.121ກມພຶນ້ຜວິເປນັນ້ໍາແຂງທ່ີຮາບ
ກ້ຽງມີຂຸມອຸກາບາດພຽງເລັກນ້ອຍນກັດາລາສາດເຊ່ືອ
ວ່າພາຍໃຕ້ຊ້ັນນໍ້າແຂງອາດເປນັມະຫາສະໝດຸເຊ່ິງ
ອາດເປນັອີກທີ່ໜຶງ່ໃນລະບບົສຸລິຍະທ່ີມີນໍ້າຢູ່ໃນສະຖາ
ນະຂອງແຫວຼ

ແກນີມດິ(Ganymede)ເປນັດວງຈນັ
ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທ່ີສຸດໃນລະບບົສຸ
ລິຍະຢູ່ຖດັຈາກຢູໂຣປາອອກມາມີ
ເສ້ັນຜ່າສູນກາງ5.262ກມໃຫຍ່ກວ່າ
ດາວພດຸແລະດາວພລູໂຕເປນັດວງ
ຈນັພຽງດວງດຽວໃນລະບບົສຸລິຍະທ່ີມີທ່ົງແມ່ເຫຼກັແລະ
ພບົຫຼກັຖານທີ່ບົງ່ບອກວ່າອາດມີມະຫາສະໝດຸໃຕ້ພືນ້
ຜວິດາວ

ຄັລລິສໂຕ(Callisto)ຢູ່ຫ່າງຈາກດາວ
ພະຫດັຫາຼຍທ່ີສຸດໃນບນັດາດວງຈນັ
ທງັ4ດວງມີເສ້ັນຜ່າສູນກາງ4,821
ກມເປນັດວງຈນັທ່ີເກົາ່ແກ່ແລະມີຮ່ອງ
ຮອຍອຸກາບາດຫາຼຍທີ່ສຸດເນືອ່ງຈາກ
ໂຄງສ້າງພາຍໃນເຢັນໂຕລົງແລ້ວເຮັດໃຫ້ພືນ້ຜວິຢຸດການ
ປ່ຽນແປງມາຕ້ັງແຕ່4.000ລ້ານປີທີ່ແລ້ວ
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ດາວເສົາ
Saturn

ພາຍຸຫົກຫຼ່ຽມທີ່ຂົ້ວດາວ
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ວົງແຫວນຊັ້ນບີ(]BRing)

ພາຍຸມັງກອນ(DragonStorm)ພາຍຸຫົກຫຼ່ຽມທີ່ຂົ້ວດາວ
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ດາວເສົາ ເປນັດາວເຄາະອັນດັບທີ6
ແລະເປັນດາວເຄາະກ໊າສຍັກ
ທີ່ໃຫຍ່ເປນັອັນດັບສອງ
ໃນລະບບົສຸລິຍະມໄີລຍະ
ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ
1.283ລ້ານກມຕ້ັງຊ່ື
ຕາມເທບພະເຈົາ້ແຫ່ງ
ການປກູຝງັ"Saturn"ຄົນ້
ພົບຄັ້ ງທໍາອິດໃນປີຄ.ສ1610
ໂດຍທ່ານກາລິເລໂອກາລິເລອິໃຊ້ກ້ອງໂທລະທັດສັງເກດ
ການແລ້ວພບົວ່າເປນັດາວທ່ີມຫີຈູບັດ້ານຂ້າງພາຍຫຼງັ
ໃນປີຄ.ສ.1659ນກັດາລາສາດຊ່ືຄສີຕຽນຮອຍເກນໃຊ້
ກ້ອງໂທລະທດັທີມີ່ປະສິດທິພາບສູງກວ່າແລະເຫນັວ່າ
ດາວເສົາອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍວົງແຫວນແປ

ດາວເສົາໃຊ້ເວລາໃນການໝນູອ້ອມຕົວເອງ10,7ຊ່ົວໂມງ
ແລະໃຊ້ເວລາໃນການໂຄຈອນອ້ອມດວງອາທິດ29,4ປີ
ຂອງໂລກແລະມແີກນໝນູອ້ອມຕົວເອງງ່ຽງໄປຈາກແກນ
ຕ້ັງສາກໃນໜ້າພຽງວົງໂຄຈອນເປນັມມູ26,73ອົງສາໃກ້
ຄຽງກບັແກນງ່ຽງຂອງໂລກຈຶງ່ຄາດວ່າດາວເສົາອາດຈະ
ມກີານປ່ຽນແປງລະດູການຄ້າຍຄກືບັໂລກ

ຂໍ້ມນູທົວ່ໄປ
ຂະໜາດເສ້ັນຜ່າສູນກາງ 120.536ກມ
ໄລຍະຫ່າງຈາກດວງອາທິດສະເລ່ຍ1.433,5ລ້ານກມ
ຮອບວຽນໂຄຈອນອ້ອມດວງອາທິດ29,42ປຂີອງໂລກ
ຮອບວຽນໝນູອ້ອມຕົວເອງ 10,7ຊ່ົວໂມງ
ອຸນຫະພມູພືນ້ຜວິສະເລ່ຍ -140℃
ຈໍານວນດາວບໍລິວານ  82ດວງ

ໂຄງສ້າງພາຍໃນ
ດາວເສົາມອົີງປະກອບຫຼກັ
ເປນັໄຮໂດຣເຈນແລະ
ຮີລຽມແກນກາງມສີະ
ພາບເປັນຂອງແຂງປະ

ກອບດ້ວຍເຫຼກັ,ນເິເກນ
ແລະຫນີອ້ອມຮອບດ້ວຍຊ້ັນໂລ

ຫະໄຮໂດຣເຈນແຫວຼຄ້າຍຄກືບັດາວພະຫດັ
ແລະຄາດວ່າເປນັຕ້ົນກໍາເນດີຂອງທ່ົງແມ່ເຫຼກັທ່ີຮຸນແຮງ
ເຊ່ັນກນັຖດັອອກມາເປນັຊ້ັນຮິໂດຣແຊນ,ຮີລຽມໃນສະຖາ
ນະຂອງແຫວຼໂດຍຍ່ິງຫ່າງຈາກແກນອອກມາເທົາ່ໃດກໍ່ຍ່ິງ
ມສີະພາບເປນັກ໊າສຫາຼຍຂ້ຶນເທ່ົານັນ້

ດາວເສົາເປນັດາວເຄາະດວງດຽວໃນລະບບົສຸລິຍະທ່ີມຄີວາມ
ໜາແໜ້ນສະເລ່ຍນ້ອຍກວ່ານໍ້າຈຶງ່ໄດ້ປຽບທຽບວ່າດາວເສົາ
ເປນັດາວເຄາະທ່ີສາມາດລອຍນ້ໍາໄດ້

ຊ້ັນບນັຍາກາດຂອງດາວເສົາ   
ຊ້ັນບນັຍາກາດປກົຄມຸໄປດ້ວຍພາຍຸແລະແຖບເມກຈາງໆ
ທ່ີມສີີເຫຼອືງ,ສີນໍ້າຕານແລະສີເທາົລົມໃນຊ້ັນບນັຍາກາດ
ບໍລິເວນເສ້ັນສູນສູດມຄີວາມໄວສູງເຖງິ1.800ກມຕ່ໍຊມ
ຂ້ົວເໜືອຂອງດາວເສົາມພີາຍຸຂະໜາດໃຫຍ່ຮູບຫກົ
ຫຼຽ່ມທ່ີຄົນ້ພບົໂດຍຍານວອຍເອເຈີ1ຫຼງັຈາກນ້ັນໄດ້
ມກີານສໍາຫວຼດບໍລິເວນຂ້ົວເໜອືອີກຄັງ້ໂດຍຍານແຄສ
ຊີນີພົບວ່າໂຄງສ້າງຮູບຫກົຫຼຽ່ມຄເືມກທ່ີມຄີວາມໜາ
ຫາຼຍກວ່າ75ກມແຕ່ລະດ້ານຂອງຫກົຫຼຽ່ມມີຄວາມ
ຍາວ13.800ກມໃຈກາງເປນັພາຍຸໝນູຍັກທ່ີອາດມີ
ຄວາມໄວສູງເຖງິ530ກໂິລແມດັຕ່ໍຊ່ົວໂມງ

ດາວເສົາມຂີະໜາດ9,45ເທ່ົາຂອງໂລກ
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ດາວບໍລິວານ
ດາວເສົາມດີວງຈນັທ່ີໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລ້ວທັງໝດົ
82ດວງ(ຄ.ສ.2019)ມຂີະໜາດນ້ອຍສຸດປະມານ300
ແມດັແລະໃຫຍ່ທ່ີສຸດປະມານ5.000ກມໂດຍມດີວງ
ຈນັ2ດວງທີມ່ຄີວາມໜ້າສົນໃຈໃນທາງຊີວະດາລາສາດ
ເນືອ່ງຈາກສະພາບແວດລ້ອມທີອ່າດເອ້ືອອໍານວຍຕ່ໍການຢູ່
ອາໄສຂອງສ່ິງທີມ່ຊີີວິດໄດ້ແກ່ໄທທນັ(Titan)ແລະເອນເຊ
ລາດັສ(Enceladus)

ວົງແຫວນ
ວົງແຫວນຂອງດາວເສົາເກດີຈາກເສດສ່ວນທ່ີແຕກສະ
ຫາຼຍຂອງດາວຫາງດາວເຄາະນ້ອຍແລະດວງຈນັແລ້ວ
ຖກືຄວາມແຮງຖ່ວງໜກັດຶງດູດເອົາໄວ້ເຊ່ິງປະກອບດ້ວຍ
ນໍ້າແຂງຫນີແລະເສດຂ້ີຝຸ່ນນບັພນັລ້ານກ້ອນທ່ີມຂີະ
ໜາດເທ່ົາກ້ອນຫນິນ້ອຍຈນົໄປເຖງິຂະໜາດເທ່ົາກບັ
ເຮືອນຫຼໜື່ວຍພູໂດຍວົງແຫວນທັງໝດົມຂີະໜາດ
ຄວາມກວ້າງສະເລ່ຍ282.000ກມແລະວົງແຫວນຫຼກັ
ມຄີວາມໜາປະມານ10ແມດັ

ວົງແຫວນອ້ອມຮອບດາວເສົາມຫີາຼຍຊ້ັນເຊ່ິງແຕ່ລະຊ້ັນ
ໂຄຈອນດ້ວຍຄວາມໄວທ່ີແຕກຕ່າງກນັຊ່ືຂອງວົງແຫວນ
ແຕ່ລະຊ້ັນເອ້ີນຕາມລໍາດັບການຄົນ້ພບົຈາກA,B&C
ເຊ່ິງເປນັວົງແຫວນຫຼກັຕ່ໍມາແມ່ນD,E,FແລະGບໍ
ລິເວນຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງວົງແຫວນAແລະBມຊ່ືີວ່າ
ຊ່ອງວ່າງແຄສຊີນີ(Cassinidivision)

ເມືອ່ເບິງ່ຈາກໂລກຈະເຫນັໜ້າພຽງວົງແຫວນປ່ຽນມມຸ
ໄປເລ່ືອຍ ໆໂດຍທຸກ ໆ15ປີໜ້າພຽງຂອງວົງແຫວນຈະ
ຢູ່ໃນທິດທາງທີ່ແນມຈາກໂລກພໍດີແລະເນືອ່ງຈາກວົງ
ແຫວນຫຼກັມຄີວາມໜາສະເລ່ຍພຽງ10ແມັດເຊ່ິງຖື
ວ່າບາງຫາຼຍເມ່ືອທຽບກັບຄວາມກວ້າງເຮັດໃຫ້ເມ່ືອສັງ
ເກດການຈາກໂລກຈະສາມາດເບິງ່ເຫນັດາວເສົາຄືບໍ່ມວົີງ
ແຫວນ

ອໍໂຣຣາເທິງດາວເສົາ
ດາວເສົາມີປະກດົການອໍໂຣຣາເກດີຂ້ຶນບລິໍເວນຂ້ົວຂອງ
ດາວເກດີຈາກອະນພຸາກທ່ີມໄີຟຟ້າບນັຈຈຸາກດວງອາ
ທດິເ ຄືອ່ນທີໄ່ປຕາມເສ້ັນທົງ່ແມ່ເຫຼກັແລ້ວແລ່ນເຂ້ົາສູ່
ບໍລິເວນຂ້ົວຂອງດາວເສົາອະນຸພາກຈະປະທະກັບກ໊າສ
ໃນຊ້ັນບນັຍາກາດແລ້ວເປັງ່ລັງສີຢູວີອອກມາ

Timelineຍານສໍາຫວຼດດາວເສົາ
ຄ.ສ.1979 Pioneer11
ຄ.ສ.1980 Voyager1
ຄ.ສ.1981 Voyager2
ຄ.ສ.2004-2017 Cassini-Huygens

ດວງຈນັເອນເຊລາດັສ

Saturn3DModel
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ດາວຢູເຣນັດ
Uranus

ວົງແຫວນຂອງດາວຢູເຣນັດ
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ດາວຢູເຣນັດຫັນວົງແຫວນປ່ຽນໄປເລື້ອຍໆຕາມວົງໂຄຈອນ

ແສງອໍໂຣຮາເທິງດາວຢູເຣນັດ

ວົງແຫວນຂອງດາວຢູເຣນັດ
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ດາວຢູເຣນດັດາວເຄາະລໍາດັບ
ທີ7ແລະມຂີະໜາດໃຫຍ່ເປນັ
ອັນດັບສາມໃນລະບບົສຸລິຍະມລັີກ
ສະນະປະກດົເປນັສີຟ້າອອກຂຽວ
ເຊ່ິງເກດີຈາກຊ້ັນບນັຍາກາດມອົີງ
ປະກອບຂອງກ໊າສມເີທນທີດູ່ດກນື
ແສງສີແດງເອົາໄວ້ແລ້ວສະ ທ້ອນ
ແສງສີຟ້າກບັສີຂຽວອອກມາແລະຕ້ັງ
ຊ່ືຕາມເທບ"Uranus"ເຊ່ິງເປນັເທບພະ
ເຈົ້າແຫ່ງທ້ອງຟ້າ

ດາວຢູເຣນດັຄົນ້ພບົຄັງ້ທໍາອິດໂດຍທ່ານວິນລຽມເຮີ
ເຊລໃນປີຄ.ສ1781ເຊ່ິງຄັງ້ທໍາອິດທ່ານຄດິວ່າເປນັດາວ
ຫາງຫຼດືາວເຣິກຫຼງັຈາກນັນ້2ປີຈຶງ່ມກີານພສູິດວ່າ
ວັດຖດ່ັຸງກ່າວເປນັດາວເຄາະທ່ີຢູ່ຖດັຈາກດາວເສົາເປນັ
ດາວເຄາະກ໊າສທີມ່ອຸີນຫະພມູຕໍ່າແລະກະແສລົມແຮງ
ນອກຈ າກນີແ້ກນໝນູຂອງດາວຢູເຣນດັງ່ຽງເກອືບຂະ
ໜານກບັໜ້າພຽງວົງໂຄຈອນຈຶງ່ປະກດົຄ້າຍຄກືບັດາວ
ເຄາະທ່ີກໍາລັງກິງ້ອ້ອມຮອບດວງອາທດິ

ໃນປີຄ.ສ1986ຍານວອຍເອເຈີ2ເຊ່ິງເປນັຍານອະວະ
ກາດພຽງລໍາດຽວທີບ່ນິເຂ້ົາໃກ້ດາວຢູເຣນດັແລະບນິບນັ
ທກຶຮູບພືນ້ຜວິດາວ,ວົງແຫວນແລະດວງຈນັບໍລິວານ
ໃຊ້ເວລາໃນການເກບັຂ້ໍມນູພຽງ6ຊ່ົວໂມງ

ຂໍ້ມນູທົວ່ໄປ
ຂະໜາດເສ້ັນຜ່າສູນກາງ 25.559ກມ
ໄລຍະຫາ່ງຈາກດວງອາທິດ 2.872,46ລ້ານກມ
ຮອບວຽນໂຄຈອນອ້ອມດວງອາທິດ84,01ປຂີອງໂລກ
ຮອບວຽນໝນູອ້ອມຕົວເອງ 17,2ຊ່ົວໂມງ
ອຸນຫະພມູພືນ້ຜວິສະເລ່ຍ -197℃
ຈໍານວນດາວບໍລິວານ 27ດວງ
   

ໂຄງສ້າງພາຍໃນແລະຊ້ັນ
ບນັຍາກາດ
ຊ້ັນນອກສຸດຂອງດາວຢູເຣນັດ
ສ່ວນໃຫຍ່ເປນັໄຮໂດຣເຈນແລະ
ຮີລຽມ,ມກີ໊າສມເີທນພຽງໜ້ອຍ
ເຮັດໃຫ້ດາວມລັີກສະນະເປນັສີຟ້າ

ອອກຂຽວ  ຊ້ັນຖດັລົງມາເປນັນໍ້າ
ແອມໂມເນຍແລະນໍ້າແຂງມແີທນ

ສ່ວນຊ້ັນແກນກາງຈະມສີະພາບເປນັຂອງ
ແຂງປະເພດຫນີແລະເຫຼກັ

ຊ້ັນບນັຍາກາດມລົີມທີມ່ອັີດຕາຄວາມໄວໄດ້ສູງສຸດເຖງິ
900ກໂິລແມດັຕ່ໍຊ່ົວໂມງໂດຍທີບ່ໍລິເວນເສ້ັນສູນສູດລົມຈະ
ມທິີດທາງກງົກນັຂ້າມກັບທິດການໝນູອ້ອມຕົວເອງ
ຂອງດາວຢູເຣນດັໃນຂະນະທ່ີບໍລິເວນໃກ້ກບັຂ້ົວຂອງດາວ
ລົມຈະມທິີດທາງຕາມການໝນູຮອບຂອງດາວ

ດາວຢເູຣນດັຂະໜາດ4,01ເທົ່າຂອງໂລກ
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ວົງແຫວນຂອງດາວຢູເຣນດັ
ວົງແຫວນຂອງດາວຢູເຣນດັແບ່ງອອກເປນັ2ກຸ່ມຫຼກັໆ
ຄື:ກຸ່ມວົງໃນຫຼືກຸ່ມທ່ີຢູ່ໃກ້ໂຕດາວປະກອບດ້ວຍວົງ
ແຫວນບາງ ໆ9ວົງມສີີເທົາເຂ້ັມຄວາມໜາສະເລ່ຍປະ
ມານ10ກມແລະກຸ່ມວົງນອກເປນັວົງແຫວນຝຸ່ນຟົງ້
ກະຈາຍສາມາດສັງເກດເຫນັໄດ້ຍາກຫາຼຍວົງໃນສຸດມີ
ສີແດງແລະວົງນອກສຸດມສີີຟ້າ

ບໍລິວານຂອງດາວຢູ່ເຣນດັ 
ດາວຢູເຣນດັມດີວງຈນັທີຢື່ນຢັນແລ້ວທັງໝດົ27ດວງ
ແຕ່ລະດວງຕ້ັງຊ່ືຕາມຕົວລະຄອນໃນບດົປະພນັຂອງທ່ານ
ວິນລຽມເຊັກສະເປຍແລະທ່ານອາເລັກຊານເດີໂປບ
ໃນຂະນະທີດ່ວງຈນັໃນດາວເຄາະດວງອ່ືນ ໆຈະຕ້ັງຊ່ືຕາມ
ຕໍານານເທບພະເຈົາ້ເກຣັກຫຼໂືຣມັນແບ່ງດວງຈນັອອກ
ເປນັ3ປະເພດຄື:ດວງຈນັຊ້ັນໃນຈໍານວນ13ດວງ
ດວງຈນັຫຼກັຂະໜາດໃຫຍ່5ດວງມີອົງປະກອບພາຍ
ໃນເຄິງ່ໜຶງ່ເປນັນໍ້າແຂງແລະອີກເຄິງ່ໜຶງ່ເປນັຫນີແລະ
ດວງຈນັບໍ່ມຮູີບຮ່າງ9ດວງໂດຍມດີວງຈນັທ່ີໃຫຍ່ທີສຸ່ດ
ຄື : ໄທທາເນຍ (Titania) ມຂີະໜາດເສ້ັນຜ່າສູນກາງ
1.578 ກມ ແລະ ດວງຈນັທ່ີມີຂະໜາດນ້ອຍທ່ີສຸດຄ:ື
ດວງຈນັຄວິປດິ(Cupid)ມຂີະໜາດເສ້ັນຜ່າສູນກາງພຽງ
ແຕ່18ກມ

ໝາກບານຍັກສີຟ້າທີກ່ິງ້ອ້ອມຮອບດວງອາ
ທດິ
ດາວຢູເຣນດັມແີກນໝນູອ້ອມຕົວເອງງ່ຽງເຖງິ97,8ອົງ
ສາຈາກແກນຕ້ັງສາກໜ້າພຽງວົງໂຄຈອນຖວ່ືາງ່ຽງຫາຼຍ
ທີສຸ່ດໃນບນັດາດາວເຄາະທງັໝດົຈຶງ່ສາມາດປຽບໄດ້ວ່າ
ເປນັໝາກບານທີກ່ໍາລັງກິງ້ອ້ອມຮອບດວງອາທດິເຊ່ິງ
ສ່ົງຜນົໃຫ້ເກດີລະດູການທ່ີໜາວທ່ີສຸດ ເນືອ່ງຈາກດາວ
ຢູເຣນດັໃຊ້ເວລາ84ປໃີນການໂຄຈອນອ້ອມຮອບດວງອາ
ທດິຄບົຮອບໜຶງ່ຊ່ວງລະດູຮ້ອນຈະມດີວງອາທດິຢູ່ເທິງ
ທ້ອງຟ້າຍາວນານກວ່າ21ປແີລະລະດູໜາວທ່ີມດືໂດຍ
ບໍ່ມດີວງອາທິດອີກ21ປີ

Timelineຍານສໍາຫວຼດດາວຢູເຣນດັ
●ຄ.ສ1986 Voyager2

Uranus3DModel
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ດາວເນັບຈູນ
Neptune

ແຖບເມກໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ
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ຈຸດມືດໃຫຍ່(TheGreatDarkSpot)ແຖບເມກໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ
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ດາວເນບັຈນູ ເປນັດາວເຄາະ
ອັນດັບສຸດທາ້ຍໃນລະບບົສຸລິຍະ
ມີຂະໜາດນ້ອຍທີສຸ່ດໃນໝູ່ດາວ
ເຄາະກ໊າສຍັກເຊ່ິງມອົີງປະກອບ
ຄ້າຍກັບດາວຢູເຣນດັແຕ່ມຄີວາມ
ໜາແໜນ້ສູງກວ່າຈຶງ່ເຮັດໃຫ້ປະ
ກດົເປນັສີຟ້າທ່ີເຂ້ັມກວ່າແລະຕ້ັງ
ຊ່ືຕາມເທບເນບັຈນູ"Neptune"ເທບ
ພະເຈົາ້ແຫ່ງທ້ອງທະເລແລະເປນັດາວ
ເຄາະທີຢູ່່ຫ່າງໄກຈາກດວງອາທດິຫາຼຍທີສຸ່ດ
ຈຶງ່ມສີະພາບທ່ີໜາວເຢັນສຸດໆ ແລະມລົີມແຮງລະດັບ
ຄວາມໄວເໜອືສຽງ
ຄົນ້ພບົເມືອ່ປີຄ.ສ1846ຈາກການຄດິໄລ່ຫຼງັຈາກການຄົນ້
ພບົດາວຢູເຣນດັໄດ້ບໍ່ດົນນກັດາລາສາດພບົວ່າຕໍາແໜ່ງ
ຂອງດາວຢູເຣນດັຄາດເຄືອ່ນໄປຈາກທ່ີຄໍານວນໄວ້ໂດຍ
ກດົການເຄືອ່ນທ່ີຂອງນວິເຕິນແລະສັນນຖິານວ່າອາດຈະ
ມດີາວເຄາະອີກດວງໜ່ຶງດຶງດາວຢູເຣນດັໄວຢູ່ຈຶງ່ໄດ້ຄໍາ
ນວນອີກເທືອ່ໜຶງ່ເພືອ່ລະບຕໍຸາແໜ່ງຂອງດາວເຄາະ
ດວງນີ້ຈນົໄດ້ຄົນ້ພບົດາວເນບັຈນູຕາມຕໍາແໜ່ງທ່ີຄາດ
ຄະເນໄວ້
ຈາກນັນ້ໃນປີຄ.ສ1989ມກີານສໍາຫວຼດດາວເນບັຈນູ
ເປນັຄັງ້ທໍາອິດນບັຕ້ັງແຕ່ມກີານຄົນ້ພບົໂດຍຍານອາວະ
ກາດVoyager2ແລະຍັງເປນັຍານພຽງລໍາດຽວທ່ີເດີນ
ທາງໄປເຖງິດາວເນັບຈນູພາບທ່ີໄດ້ຮັບຈາກຍານສະແດງ
ໃຫ້ເຫນັເຖງິລາຍລະອຽດຂອງພືນ້ຜວິດາວຫາຼຍຍ່ິງຂ້ຶນ
ເຊ່ັນ:ຈດຸມດືໃຫຍ່ທ່ີຊີກໃຕ້ຂອງດາວເນບັຈນູແລະຍັງ
ພບົວ່າມວົີງແຫວນບາງໆອ້ອມຮອບດາວແລະຄົນ້ພບົ
ດວງຈນັບໍລິວານອີກຈໍານວນໜຶງ່

ຂໍ້ມນູທົວ່ໄປ
ຂະໜາດເສ້ັນຜ່າສູນກາງ 24.764ກມ
ໄລຍະຫາ່ງຈາກດວງອາທິດ 4.495,06ລ້ານກມ
ຮອບວຽນໂຄຈອນອ້ອມດວງອາທິດ164,79ປຂີອງໂລກ
ຮອບວຽນໝນູອ້ອມຕົວເອງ 16,1ຊ່ົວໂມງ
ອຸນຫະພມູພືນ້ຜວິສະເລ່ຍ -218℃
ຈໍານວນດາວບໍລິວານ 14ດວງ

ດາວເນບັຈນູມຂີະໜາດ3,88ເທ່ົາຂອງໂລກ

ວົງແຫວນຂອງດາວເນັບຈູນ
ດາວເນບັຈນູມວົີງແຫວນຫຼກັໆຢູ່ປະມານ5ຊ້ັນມຄີວາມ
ກວ້າງລວມ21.000ກມເຊ່ິງແຕ່ລະຊ້ັນມລັີກສະນະເປນັ
ວົງແຫວນບາງແລະແຄບບາງຊ້ັນມສີານທາດເກາະໂຕ
ກນັເປນັກ້ອນບໍ່ເປນັວົງມນົສະໝ່ໍາສະເໝີເຊ່ິງຂັດກັບ
ຫຼກັການເຄືອ່ນທີຂ່ອງວັດຖຸເບືອ້ງຕ້ົນຄາດວ່າເກີດຈາກ
ຄວາມແຮງຖ່ວງໜກັຂອງດວງຈນັທີຢູ່່ໃກ້ກບັວົງແຫວນ
ໃນຊ້ັນດ່ັງກ່າວສານທາດໃນບໍລິເວນນັນ້ຈຶງ່ບໍ່ກະຈາຍໂຕ
ຢ່າງຄວນຈະເປນັ

ໂຄງສ້າງພາຍໃນແລະຊ້ັນ
ບນັຍາກາດ
ຊ້ັນບນັຍາກາດຂອງດາວເນບັຈນູ
ມີອົງປະກອບຄ້າຍກບັດາວຢູເຣ
ນັດໂດຍຊ້ັນນອກປະກອບດ້ວຍ
ກ໊າສໄຮໂດຣເຈນແລະຮີລຽມປະ

ສົມກບັແອມໂມເນຍເລັກໜ້ອຍຊ້ັນ
ຖດັລົ ງມາປະກອບດ້ ວຍນໍ້າ ,ມເີທນ

ແລະແອມໂມເນຍໃນສະຖານະຄ້າຍຄກືບັ
ນໍ້າແຂງເຊ່ິງເປນັອັດຕາສ່ວນກວ່າ80%ຂອງ

ມວນສານດາວທງັໝດົສ່ວນຊ້ັນໃນສຸດມແີກນກາງເປນັ
ຫນີແລະນໍ້າແຂງ

ນອກຈາກນີຢູ່້ເທງິຊ້ັນບນັຍາກາດຍັງພບົ"ຈດຸມດືໃຫຍ່
(GreatDarkSpot)"ເຊ່ິງເປນັພາຍຸຂະໜາດໃຫຍ່ເກືອບ
ເທ່ົາກບັໂລກກະແສລົມອ້ອມຮອບມອັີດຕາຄວາມໄວສູງ
ເຖງິ2.100ກມຕ່ໍຊມຖວ່ືາເປບັກະແສລົມທ່ີຮຸນແຮງທີ່
ສຸດໃນລະບບົສຸລິຍະໃນຂະນະທ່ີພາຍຸໝນູໄວທີສຸ່ດເທິງ
ໜ້າໂລກໝນູດ້ວຍຄວາມໄວພຽງ400ກມຕ່ໍຊມແລະ
ຍັງມີແຖບເມກສີຂາວປະກອບດ້ວຍມເີທນແຂງຢູ່ອ້ອມ
ຮອບ
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ບໍລິວານຂອງດາວເນບັຈນູ
ດາວເນບັຈນູມດີວງຈນັທ່ີຢືນຢັນແລ້ວວ່າທັງໝດົມີ14
ດວງດວງຈນັທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສຸດມຊ່ືີວ່າໄທຣທອນ(Triton)
ເປນັດວງຈນັພຽງໜຶງ່ດວງ ໃນລະບບົສຸລິຍະທ່ີໂຄຈອນ
ອ້ອມຮອບດາວເຄາະໃນທິດກງົກນັຂ້າມກບັທິດການ
ໝນູອ້ອມຮອບຕົວມນັເອງຂອງດາວເຄາະມອຸີນຫະພມູ
ພືນ້ຜວິ-235ອົງສາເຊເຊ່ິງໂຄຈອນຢູ່ຫາ່ງຈາກດາວເນບັ
ຈນູປະມານ355.000ກມສ່ວນດາວບໍລິບານທ່ີເຫຼອື
ສ່ວນໃຫຍ່ຈະໂຄຈອນຢູ່ບໍລິເວນອ້ອມຮອບວົງແຫວນຂອງ
ດາວແລະຍັງມີດວງຈນັທ່ີນ້ອຍທ່ີສຸດຊ່ືວ່າ:ຮິບໂປແຄມັ
(Hippocamp)

ທົງ່ແມ່ເຫຼກັຂອງດາວເນບັຈນູ
ດາວເນບັຈນູມແີກນຂອງທົງ່ແມ່ເຫຼກັງ່ຽງອອກຈາກແກນ
ໝນູອ້ອມຕົວເອງ47ອົງສາແລະທົງ່ແມເ່ຫຼກັບໍ່ຢູ່ໃນ
ແນວສູນກາງດາວແຕ່ຈະຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງເປອືກຊ້ັນນອກ
ນັກດາລາສາດຈຶງ່ສັນນຖິານວ່າທ່ົງແມ່ເຫຼກັນີ້ອາດຈະ
ເກີດການໄຫວຼຽນຂອງນ້ໍາແລະສານທາດໃນບໍລິເວນ
ແກນຊ້ັນນອກຂອງດາວ

Timelineຍານສໍາຫວຼດດາວເນບັຈນູ
●ຄ.ສ1989 Voyager2

Neptune3DModel
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ແຖບໄຄເປີແລະເມກອ໋ອດ
ແຖບໄຄເປີ(KuiperBelt)ເປນັບໍລິເວນທ່ີຢູ່ກາຍວົງໂຄຈອນຂອງດາວເນັບຈນູອອກໄປກິນອານາເຂດບໍລິເວນຫ່າງຈາກ
ດວງອາທດິຕ້ັງແຕ່35ເຖງິ1.000ຫວົໜ່ວຍດາລາສາດປະກອບດ້ວຍວັດຖທຸີເ່ປນັກ້ອນນໍ້າແຂງໂຄຈອນອ້ອມຮອບ
ດວງອາທິດເປນັຈໍານວນຫວຼງຫາຼຍ

ນກັວິທະຍາສາດສັນນຖິານວ່າວັດຖເຸຫຼົາ່ນີເ້ປນັຊ້ິນສ່ວນທ່ີເຫຼອືມາຕ້ັງແຕ່ການກໍາເນດີລະບບົສຸລິຍະມີອົງປະກອບ
ສ່ວນໃຫຍ່ເປນັນໍ້າແຂງແລະເຊ່ືອກນັວ່າກ້ອນນໍ້າແຂງເຫຼົາ່ນີເ້ປນັແຫຼງ່ກໍາເນດີຂອງດາວຫາງຮອບວຽນສ້ັນເຊ່ິງມີ
ຮອບວຽນໂຄຈອນບໍເ່ກນີ200ປີແລະສັນນຖິານວ່າດວງຈນັຂອງດາວເສົາແລະດາວເນບັຈນູບາງດວງອາດກໍາເນດີທ່ີ
ບໍລເິວນນີ້

ໜຶງ່ໃນວັດຖຂຸະໜາດໃຫຍ່ທ່ີຄົນ້ພບົຢູ່ແຖບໄຄເປຄີ:ືດາວພຼູໂຕທ່ີແຕ່ກ່ອນເຄຍີເປນັດາວເຄາະອັນດັບທີ9ຕ່ໍມາມກີານ
ຄົນ້ພບົວັດຖອ່ືຸນໆໃນແຖບດ່ັງກ່າວທ່ີມຄີນຸສົມບດັຄ້າຍຄກືບັດາວພຼູໂຕອີກຈໍານວນຫາຼຍສະນ້ັນນກັວິທະຍາສາດຈຶງ່
ກໍານດົນິຍາມຂອງດາວເຄາະຂ້ຶນໃໝ່ແລະກໍານດົໃຫ້ດາວພຼູໂຕເປນັວັດຖຸປະເພດ"ດາວເຄາະແຈ້(ດາວເຄາະແຄະ)
(DwarfPlanet)"ເຊ່ັນດຽວກັບວັດຖຸອ່ືນທ່ີມີຄນຸລັກສະນະໃກ້ຄຽງກນັ

ພຼູໂຕ(Pluto)
ປະເພດ:ດາວເຄາະແຈ້
ຂະໜາດ:2.376ກມ

ເຮົາເມອາ(Haumea)
ປະເພດ:ດາວເຄາະແຈ້
ຂະໜາດ:1.240ກມ

ແອໂຣຄອດ(Arrokoth)
ປະເພດ:TNO
ຂະໜາດ:~30ກມ

ມາເກະມາເກະ(Makemake)
ປະເພດ:ດາວເຄາະແຈ້
ຂະໜາດ:1.430ກມ

ອີຮີສ(Eris)
ປະເພດ:ດາວເຄາະແຈ້
ຂະໜາດ:2.326ກມ
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ຖດັອອກໄປຈາກແຖບໄຄເປີທ່ີໄລຍະຫ່າງຈາກດວງອາທິດປະມານ2.000ເຖງິ100.000ຫວົໜ່ວຍດາລາສາດເປນັ
ບໍລິເວນທີເ່ອ້ີນວ່າ:ເມກອ໋ອດ(OortCloud)ຄເືປນັຕໍາແໜ່ງທາງທິດສະດີການກໍາເນດີລະບບົສຸລິຍະເຊ່ິງເຊ່ືອກັນວ່າ
ບໍລິເວນດ່ັງກ່າວເປນັໜ່ວຍກມົຂະໜາດໃຫຍ່ງວມເອົາລະບບົສຸລິຍະຢູ່ເຊ່ິງເຕ່ັມໄປດ້ວຍວັດຖຈໍຸາພວກນໍ້າແຂງແລະ
ຫນີຂະໜາດນ້ອຍນບັເປນັຂອບເຂດຂອງລະບບົສຸລິຍະໃນທາງຄວາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງ

ເຖງິແມ່ນວ່າໃນປະຈບຸນັຈະຍັງບໍ່ເຄຍີມກີານຄົນ້ພບົວັດຖທ່ີຸຢູ່ໃນເມກອ໋ອດມາກ່ອນແຕ່ນກັດາລາສາດຕ້ັງຂ້ໍສັນນຖິານ
ວ່າດາວຫາງຮອບວຽນຍາວທ່ີມຮີອບວຽນການໂຄຈອນເກນີ200ປີມີຈດຸກໍາເນດີທີບ່ໍລິເວນນີ້ເນ່ືອງຈາກພບົວ່າເທິງ
ດາວຫາງມໂີມເລກນຸບາງຊະນດິທ່ີເກດີຂ້ຶນກ່ອນທ່ີດວງອາທິດກໍາເນດີຂ້ຶນເຊ່ິງສອດຄ່ອງກັບທດິສະດີກໍາເນດີລະບບົ
ສຸລິຍະເມກອ໋ອດຈຶງ່ເປນັວັດຖທຸາງທິດສະດີທ່ີມກີານຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງ

ແຖບໄຄເປີ ເມກອ໋ອດ



ລະບບົສຸລິຍະຈະເປນັແນວໃດຕ່ໍໄປ?

ອີກປະມານ5.500ລ້ານປຕ່ໍີຈາກນີ້ໄຮໂດຣເຈນເຊ່ິງເປນັເຊ້ືອເພງີທ່ີຄ່ອຍຂັບເຄືອ່ນປະຕິກລິິຍານິວເຄຍຼທ່ີແກນກາງ
ຂອງດວງອາທິດຈະໝດົລົງແລະຈະເຂ້ົາສູ່ໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດດວງອາທດິຈະຂະຫຍາຍຕົວອອກມີຂະໜາດ
ໃຫຍ່ກວ່າເກົາ່100ເຖງິ1.000ເທ່ົາເຊ່ິງຄາດຄະເນວ່າຈະກນືກນິໄປເຖງິວົງໂຄຈອນຂອງໂລກອຸນຫະພມູພືນ້ຜວິຈະ
ຕໍ່າລົງເຫຼອືພຽງເຄິງ່ໜຶງ່ຂອງອຸນຫະພມູປດັຈບຸນັແລະປ່ຽນເປນັສີແດງເຊ່ິງເອ້ີນໄລຍະນີວ່້າ:"ດາວຍັກແດງ(Red
Giant)"

ໄລຍະຕ່ໍມາແກນກາງຂອງດວງອາທິດຈະເກດີປະຕິກລິິຍານວິເຄຍຼຟວິຊັນຫອຼມລວມກບັຮີລຽມເປນັຄາບອນສ້າງແຮງ
ດັນພາຍໃນທີຕ້່ານຄວາມແຮງຖ່ວງໜກັເອົາໄວ້ອີກຄັງ້ຈນົອີກ100ເຖງິ1.000ປີຮີລຽມທີແ່ກນກາງຈະໝດົລົງເຫຼອື
ພຽງຄາບອນມວນສານຂອງກ໊າສທ່ີເປອືກຂອງດາວຈະຍຸບຕົວລົງແລ້ວກະຈາຍອອກທຸກທິດທາງຈນົເກດີເປນັ"ເນບວິ
ລາດາວເຄາະ(Planetarynebula)"ເຫຼອືພຽງແກນກາງທ່ີອັດແໜ້ນແລະອຸນຫະພມູສູງເອົາໄວ້ເອ້ີນວ່າ:"ດາວແຈ້
ຂາວ(ດາວແຄະຂາວ)(WhiteDwarf)"ແລະກາຍເປນັພຽງຊາກຂອງດາວເຣິກທີລ່່ອງລອຍຢູ່ໃນອາວະກາດ
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ພາບຖ່າຍເນບວິລາດາວເຄາະລັກສະນະຕ່າງໆໂດຍກ້ອງໂທລະທັດອະວະກາດຮັບເບລິCredit:JudySchmidt/NASA
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"ໄນໂຕຣເຈນຢູ່ໃນດີເອັນເອເຮົາ
ແຄລຊຽມຢູ່ໃນແຂ້ວເຮົາ
ທາດເຫຼັກຢູ່ໃນເລືອດເຮົາ

ຄາບອນຢູ່ໃນພາຍແອັບເປີ້ນເຮົາ
ທັງໝົດຖືກສ້າງມາຈາກພາຍໃນດວງດາວທີ່ຍຸບຕົວລົງ
ພວກເຮົາລ້ວນແຕ່ຖືກສ້າງມາຈາກຝຸ່ນຜົງຂອງດວງດາວ"

"ThenitrogeninourDNA,
thecalciuminourteeth,
theironinourblood,

thecarboninourapplepies
weremadeintheinteriorsof

collapsingstars.
Wearemadeofstarstuff."

- Carl Sagan
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