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	 ในปี	ค. .1610	กาลิเลโอ	กาลิเลอี	นักดารา า ตร์ชา อิตาเลียน	เริ่มใช้กล้องโทรทรร น์
ังเกต ัตถุท้องฟ้าซึ่งเขาเป็นคนแรกที่ ังเกตเ ็น งแ นของดา เ าร์	แต่เนื่องจากกล้องโทรทรร น์

ในยุคนั้นมีคุณภาพไม่ดีพอ	 กาลิเลโอจึงคิด ่า งแ นของดา เ าร์เป็น	 “ ูจับของดา เ าร์”	 รือ
“คู่ของดา ที่อยู่ติดกับดา เ าร์”	
	 จนกระทั่งในปี	 ค. .1655	 คริ เตียน	 ฮอยเกน ์	 นัก ิทยา า ตร์ชา ดัตช์	 เป็นคนแรกที่
อธิบายได้ ่า ิ่งที่กาลิเลโอเ ็นเป็นโครง ร้างคล้ายแผนซีดีที่อยู่รอบดา เ าร์	 ต่อมาในปี	 ค. .1675
จิโอ ันนี	แค ินี	(Giovanni		Cassini)	นักดารา า ตร์ชา อิตาเลียน-ฝรั่งเ ค้นพบช่องแบ่งแค ินี
ซึ่งเป็นช่องแบ่งขนาดใ ญ่ของ งแ นดา เ าร์
	 ปัจจุบันนักดารา า ตร์ทราบ ่า งแ นของดา เ าร์เป็นระบบ งแ นของดา เคราะ ์
ที่ใ ญ่ที่ ุดในระบบ ุริยะ	 ประกอบด้ ย ัตถุที่มีขนาดตั้งแต่ระดับไมครอน	 (ค ามก ้างของเ ้นผม
มนุ ย์คือ	20	–	180	ไมครอน)	ไปจนถึงในระดับเมตร	องค์ประกอบ ่ นใ ญ่เป็นน้ำาแข็ง	มี ินเจือปน
อยู่เล็กน้อย	 นอกจากนี้ยังมีช่องแบ่งและโครง ร้างที่ซับซ้อนก ่าที่นักดารา า ตร์ มัยโบราณคิดไ ้
มาก

    ทําไมวงแหวนของดาวเสาร์ถึงโดดเด่นกว่าวงแหวนของดาวเคราะห์ดวงอื่น

	 ในระบบ ุริยะ	มีดา เคราะ ์	4	ด งที่มีระบบ งแ น	ได้แก่	ดา พฤ ั บดี	ดา เ าร์	ดา
ยูเรนั 	 และดา เนปจูน	 แต่ งแ นของดา เ าร์นั้นมีองค์ประกอบ ่ นใ ญ่เป็นน้ำาแข็งซึ่ง ะท้อน
แ งได้ดีต่างจาก งแ นของดา เคราะ ์อื่นๆที่มี ัด ่ นฝุ่นของ ิน รือ ารประกอบคาร์บอน
มากก ่าทำาใ ้ ะท้อนแ งได้ไม่ดีเท่า งแ นดา เ าร์	 อีกทั้งระบบ งแ นของดา เ าร์ยังมีม ล
3	x	1019	กิโลกรัม	(3	 มื่นล้านล้านตัน)	ซึ่งถือ ่ามากเมื่อเทียบกับม ล งแ นของดา เคราะ ์อื่นๆ
อีกด้ ย	

ประวัติศาสตร์การศึกษาดาวเสาร์
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องค์ประกอบในระบบวงแหวนของดาวเสาร์

	 ในปัจจุบันนัก ิทยา า ตร์ยังไม่ ามารถ รุปได้ ่า งแ นทั้ง มดของดา เ าร์เกิด
ขึ้นมาอย่างไร	 แต่การ ึก าระบบ งแ นอย่างละเอียดทำาใ ้นักดารา า ตร์มีข้อมูลมากมายเพื่อ
ทำาค ามเข้าใจกล า ตร์ของ ัตถุจำาน นมากและ ร้างทฤ ฎีเพื่ออธิบาย ่า งแ น ่ นต่างๆเกิดขึ้น
มาได้อย่างไรกันแน่

    นักดาราศาสตร์แบ่งระบบวงแหวนของดาวเสาร์ เป็น 2 ส่วนคือ 

1.	 งแ น ลักของดา เ าร	์(Main	rings)
	 เป็นกลุ่มของ งแ นที่อยู่ใกล้กับตั ดา เ าร	์ ังเกตเ ็นได้ง่ายด้ ยกล้องโทรทรร น์จาก
โลก	แบ่งออกเป็น งแ นย่อยๆได้นี้
	 1.1	 งแ น	D	เป็น งแ นจางมาก	ถูกค้นพบโดยยาน อยเอเจอร	์1	เมื่อปี	ค. .1980
	 1.2	 งแ น	C	เป็น งแ นจางๆ	ถูกค้นพบโดยนักดารา า ตร์ชา ยุโรปในปี	ค. .1850
	 1.3	 งแ น	B	เป็น งแ นย่อยของดา เ าร์ชั้นที่ใ ญ่และก ้างที่ ุด	 ่างที่ ุด	และมี
ม ลมากที่ ุด	นอกจากนี้	เมื่อยาน อยเอเจอร์ฝาแฝด ำาร จดา เ าร์ในปี	ค. .1980	ได้พบรอยคล้าย
ซี่ล้อจักรยานพาดลงไปบน งแ น	B	เรียก ่า	“Spokes”	ด้ ย

ภาพถ่ายวงแหวนรอบดาวเคราะห์ทั้ง 4 ดวง
ที่มาของภาพ : http://www.astro.cornell.edu/specialprograms/reu2012/workshops/rings/ 
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	 1.4	 ช่องแบ่งแค ินี	 (Cassini	 division)	 เป็นช่องที่อยู่ระ ่าง งแ น	 B	 กับ งแ น	
A	ค้นพบโดยโจ ันนี	แค ินี	นักดารา า ตร์ชา อิตาเลียน-ฝรั่งเ ในป	ีค. .	1675	ซึ่ง ากมองด้ ย
กล้องโทรทรร น์ขนาดเล็กจากบนโลกจะ ังเกตเ ็นเป็นช่องแบ่ง ีดำา	 แต่ยาน อยเอเจอร์ฝาแฝดพบ
่าในช่องแบ่งนี้เต็มไปด้ ยอนุภาคฝุ่นที่มีค าม นาแน่นในระดับพอๆกับ งแ น	C	

	 1.5	 งแ น	A	เป็น งแ นย่อยของดา เ าร์ชั้นที่ ่างเป็นอันดับ	2	ภายใน งแ นนี้มี
ช่องแคบเองเคอ	(Encke	gap)	อยู่ตรงกับ งโคจรของด งจันทร์แพน	ช่องแคบเองเคอนี้ถูกค้นพบโดย
เจม ์	 เอ็ด าร์ด	 คีเลอร์	 นักดารา า ตร์ชา อเมริกัน	 ในปี	 ค. .1888	 แต่ตั้งชื่อตามโยฮันน์	 เองเคอ 
นักดารา า ตร์ชา เยอรมัน	ที่มีผลงาน ังเกตการณ์ งแ นดา เ าร	์ในปี	ค. .1837

	 1.6	 ช่องแบ่งโรช	 (Roche	 division)	 เป็นช่องที่อยู่ระ ่าง งแ น	 A	 กับ งแ น	 F 
ตั้งชื่อตามเอดูอาร์	 โรช	 นักฟิ ิก ์ชา ฝรั่งเ 	 (ช่องแบ่งโรชเป็นคนละอย่างกับขอบเขตโรช	 รือ	
Roche	 limit	 ที่เป็นขอบเขตเชิงทฤ ฎีทางฟิ ิก ์ที่ ากด งจันทร์เข้าใกล้ดา เคราะ ์มากก ่านี้	 จะ
ถูกแรงไทดัลของดา เคราะ ์ฉีกออกเป็นชิ้นๆ)

ภาพแสดงรอยสีดำ า
เรียกว่า spoke
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	 1.7	 งแ น	 F	 เป็น งแ นบางๆที่นัก ิทยา า ตร์พบ ่าการกระจุกตั ของอนุภาคใน
งแ นนี้มีค ามเปลี่ยนแปลงในระดับชั่ โมงซึ่งนับ ่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ร ดเร็ มาก	 งแ นนี้

ถูกค้นพบโดยทีมนัก ิทยา า ตร์ประจำายานไพโอเนียร์	11	จากการ ำาร จดา เ าร์ในปี	ค. .1979	

แผนภาพแสดงส่วนประกอบต่างๆในกลุ่ม “วงแหวนหลัก” ของวงแหวนดาวเสาร์ (วงแหวน D ไล่ออกมา
ถึงวงแหวน F) รวมถึงวงแหวน G และวงแหวน E ที่เป็น “วงแหวนรอบนอก” ของดาวเสาร์
[Credit ภาพ: NASA/JPL]

ภาพเรียงต่อ (Mosaic) ในสีตามธรรมชาติของกลุ่ม “วงแหวนหลัก” ของวงแหวนดาวเสาร์(จากวงแหวน 
D ถึงวงแหวน F เรียงจากซ้ายไปขวา) ที่ต่อจากภาพถ่ายจากกล้องถ่ายภาพมุมแคบบนยานกัสซีนี ถ่าย
ภาพเมื่อปี ค.ศ.2007 [Credit ภาพ: NASA/JPL/SSI]
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2.	 งแ นรอบนอกของดา เ าร	์(Outer	rings)	เป็น งแ นจางๆ	มีค าม นาแน่นน้อย	ที่อยู่
่างจากตั ดา เ าร	์ประกอบไปด้ ย งแ นย่อยๆดังนี้

	 2.1	 งแ นด งจันทร์เจนั -เอพิมีเทีย 	 (Janus/Epimetheus	 ring)	 เป็น งแ น
ฝุ่นจางๆท่ีถูกค้นพบจากภาพถ่าย งแ นดา เ าร์ในมุมย้อนแ งอาทิตย์	 โดยยานอ กา แค นีิ	
ในปี	ค. .2006
	 2.2	 งแ น	 G	 เป็น งแ นจางๆ	 มีกลุ่มของอนุภาคที่กระจุกตั กันเป็น ่ นโค้ง
คล้าย ่ นโค้งของ งแ น	 (Ring	 Arc)	 รอบด งจันทร์อีจีออน	 (Aegaeon)	 ซ่ึงโคจรอยู่ใน งแ น	 G 
นัก ิทยา า ตร์เชื่อ ่า ่ นโค้งดังกล่า เกิดจากเ ัตถุที่ าดกระเด็นจากการพุ่งชนบนด ง
จันทร์อีจีออน
	 2.3	Ring	Arc	บริเ ณด งจันทร์มีโธนีและด งจันทร์แอนธี	 (Methone	Ring	Arc	&	
Anthe	 Ring	 Arc)	 เป็นกลุ่มของอนุภาคที่กระจุกตั เป็น ่ นโค้งในบริเ ณด งจันทร์มีโธนีและ
ด งจันทร์แอนธี	 นัก ิทยา า ตร์คาด ่า	 Ring	 arc	 เ ล่านี้เกิดจากเ ั ดุ าดกระเด็นจากการ
พุ่งชนบนด งจันทร์ทั้ง องด ง

ภาพถ่ายจากยานแคสสินีแสดง Ring Arc ของดวงจันทร์แอนธี (ลูกศรบน) และของดวงจันทร์มีโธนี 
(ลูกศรล่าง) [Credit ภาพ: NASA/JPL/SSI]
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		 2.4	 งแ นด งจันทร์พัลลีนี	 (Pallene	 ring)	 เป็น งแ นฝุ่นจางๆ	 ถูกค้นพบจาก
ภาพถ่าย งแ นดา เ าร์ในมุมย้อนแ งอาทิตย	์ โดยยานแค ินีในปี	 ค. .2006	 นัก ิทยา า ตร์
คาด ่า งแ นย่อย งนี้เกิดจากเ ั ดุ าดกระเด็นจากการพุ่งชนบนด งจันทร์พัลลีนี
	 2.5	 งแ น	 E	 เป็น งแ นจางๆแผ่ตั อยู่ระ ่าง งโคจรของด งจันทร์ไมมั กับด ง
จันทร์ไททัน	 ัตถุใน งแ น	 E	 ประกอบด้ ยน้ำาแข็งและฝุ่นที่ถูกพ่นออกมาจากพ ยพุบนพื้นผิ ของ
ด งจันทร์เอนเซลาดั 	
	 2.6	 งแ นด งจันทร์ฟีบ	ี (Phoebe	 ring)	 อนุภาคใน งแ นนี้มีการฟุ้งกระจายอย่าง
เบาบางบริเ ณ งโคจรของด งจันทร์ฟีบีซึ่งอยู่ ่างจากดา เ าร์มาก	 งแ นดังกล่า มีขนาดปรากฏ
รา องเท่าของด งจันทร์ของโลกแต่ไม่ ามารถ ังเกตเ ็นได้ด้ ยตาเปล่าเนื่องจากค าม นาแน่น
ของอนุภาคใน งแ นนี้น้อยเกินไปนัก ิทยา า ตร์ค้นพบ งแ นย่อย งนี้ผ่านกล้องโทรทรร น์
อ กา ปิตเซอร์	ซึ่งเป็นกล้องโทรทรร น์ที่ ังเกตการณ์รัง ีอินฟราเรด	ในปี	ค. .2009

 

แผนภาพแ ดง งแ นด งจันทร์ฟีบี	 และภาพถ่ายรัง ีอินฟราเรดของ งแ นย่อย งนี้	 ซึ่ง างตั
เอียงจากระนาบ งแ น ลักและเ ้น ูนย์ ูตรของดา เ าร์	 แต่ างตั ตามระนาบ งโคจรของ 
ด งจันทร์พีบี	[Credit	ภาพ	:	NASA/JPL/U.Virginia]ทร์ฟีบี	[Credit	ภาพ:	NASA/JPL/U.	Virginia]
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โครงสร้างภายในดาวเสาร์ 
ดา เ าร์มีองค์ประกอบ ลักเป็นไฮโดรเจน	รองลงมาเป็นฮีเลียม	ซึ่งอยู่ใน ถานะของเ ล 	(มีแก๊
เป็น ่ นน้อยมากๆ)	ระดับค ามลึกจากผิ ดา ยิ่งมากก็ยิ่ง ่งผลใ ้อุณ ภูมิและค ามดันบริเ ณนั้น
มีค่า ูง	ทำาใ ้ไฮโดรเจนที่ระดับค ามลึกต่างๆมีธรรมชาติที่แตกต่างกัน	โดยนักดารา า ตร์ ามารถ
ร้างแบบจำาลองโครง ร้างภายในของดา เ าร์ได้จากการ ึก าปริมาณต่างๆ	 ได้แก่	 การ ่งยาน

อ กา ไปโคจรรอบๆดา เ าร์เพื่อ ึก า ่าค ามโน้มถ่ งรอบๆของดา เ าร์ ่งผลต่อยานอย่างไร	
ค่าค ามโน้มถ่ งที่ได้ ามารถนำามา ร้างแบบจำาลอง ภาพโครง ร้างภายในของดา เ าร์ได้
	 ใจกลางของดา เ าร์คือ	 แก่น	 (Core)	 องค์ประกอบของแก่นมีค ามใกล้เคียงกับโลก	
คือ	 เ ล็ก	 นิเกิล	 และ ิน	 แต่แก่นของดา เ าร์มีค าม นาแน่นมากก ่าแก่นโลก	 รอบๆแก่นของ
ดา เ าร์คือ	ชั้นของโล ะไฮโดรเจน	(liquid	metallic	hydrogen	layer)	ซึ่งอะตอมไฮโดรเจนใน
ชั้นนี้ถูกบีบอัดด้ ยค ามดัน ูงมากทำาใ ้มันประพฤติตั เ มือนโล ะที่นำาไฟฟ้าได้	 นักดารา า ตร์
เชื่อ ่ามันเป็นแ ล่งกำาเนิด นามแม่เ ล็กของดา เ าร์	 ถัดออกมาเป็นชั้นไฮโดรเจน-ฮีเลียมใน
ถานะของเ ล 	และยิ่ง ่างจากแก่นออกมาเท่าใดก็ยิ่งมี ่ นผ มของแก๊ มากขึ้นเท่านั้น		

ดา เ าร์มีองค์ประกอบ ลักเป็นไฮโดรเจน	รองลงมาเป็นฮีเลียม	ซึ่งอยู่ใน ถานะของเ ล 	(มีแก๊

ร้างแบบจำาลองโครง ร้างภายในของดา เ าร์ได้จากการ ึก าปริมาณต่างๆ	 ได้แก่	 การ ่งยาน
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สนามแม่เหล็กของดาวเสาร์

	 ขั้ แม่เ ล็กของดา เ าร์ทำามุมเอียงจากแกน มุนของดา เ าร์ประมาณ	 1	 อง า	 โดย
เ ้นแรงแม่เ ล็กมีทิ ทางพุ่งออกจากขั้ เ นือและ กกลับเข้ามายังขั้ ใต้ของดา เ าร์ซึ่งแตกต่างกับ
ทิ ทางของ นามแม่เ ล็กโลก
	 นามแม่เ ล็กดา เ าร์เกิดจากการไ ลของโล ะร้อนรอบแก่นของดา 	 กล่า คือ	 เมื่อ
โล ะร้อนมีการไ ลจะทำาใ ้เกิดกระแ ไฟฟ้าขึ้นคล้ายกับการทำางานของไดนาโมและเมื่อกระแ
ไฟฟ้ามีการไ ล น	 จึงเ นี่ย นำาใ ้เกิด นามแม่เ ล็กขึ้น	 โดย นามแม่เ ล็กของดา เ าร์มีลัก ณะ
คล้ายโดนัทแผ่ออกมารอบๆดา เ าร	์แต่ลม ุริยะจะพัดและรั้ง นามแม่เ ล็กไปยังทิ ตรงกันข้ามกับ
ด งอาทิตย์	 จึงทำาใ ้ นามแม่เ ล็กของดา เ าร์ถูกดึงออกจนมีรูปร่างคล้ายกับ ยดน้ำาและยืดไกล
ออกไปก ่า	1.2	ล้านกิโลเมตร	 รือ	20	เท่าของรั มีดา เ าร์	ทรง ยดน้ำาดังกล่า มีการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างอยู่ตลอดขึ้นอยู่กับค ามรุนแรงของลม ุริยะ
	 ดา เ าร์เป็นแ ล่งกำาเนิดของคลื่น ิทยุค ามถี่ต่ำาที่เรียก ่า	 Saturn	 kilometric	 radia-
tion	:	SKR	ซึ่งเกิดจากออโรราบริเ ณละติจูด ูงๆ	เรียก ่า	cyclotron	maser	instability	โดยค าม
เข้มของคลื่น ิทย	ุ SKR	 จะ อดคล้องกับการ มุนรอบตั เองของดา เ าร์และอาจเปลี่ยนแปลงตาม
ค ามรุนแรงของลม ุริยะที่ปะทะแน นามแม่เ ล็กด้ ยเช่นกัน	
	 การ ึก า	 SKR	 จะช่ ยใ ้นักดารา า ตร์ ามารถทำานายลัก ณะโครง ร้างภายในและ
อัตราการ มุนรอบตั เองของดา เ าร์ได	้ แต่เนื่องจาก ัญญาณคลื่น ิทยุดังกล่า มีค่าอ่อนมากเมื่อ
ตร จ ัดจากพื้นโลก	นักดารา า ตร์จึงต้องอา ัยข้อมูลจากยานอ กา แค ินีที่โคจรรอบๆดา เ าร์	

 

ภาพแสดงลักษณะแกน
สนามแม่เหล็กของดาว
เสา ร์ที่ เอียงจากแกน
หมุน เล็กน้อยและถูก
พัดด้วยลมสุริยะออก
ไปเป็นรูปคล้ายหยดน้ำา

NARIT
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ออโอราบนดาวเสาร์ (Saturn’s Aurora)

ภาพแสดงการเกิดออโรราที่ขั้วใต้ของดาวเสาร์ 
 
ดา เ าร์มีปรากฏการณ์ออโรราเกิดขึ้นบริเ ณขั้ ของดา ซึ่งออโรราเกิดจากอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า
จากลม ุริยะเข้าปะทะกับ นามแม่เ ล็กของดา เ าร	์ แล้ เคลื่อนที่เบนไปตามเ ้นแรงแม่เ ล็กเข้า ู่
บริเ ณขั้ ของดา เ าร	์ อนุภาคเ ล่านี้จะปะทะกับแก๊ ในชั้นบรรยากา ของดา เ าร์ทำาใ ้แก๊ อยู่
ใน ถานะกระตุ้นและปลดปล่อยพลังงานออกมาเป็นแ งออโรราเช่นเดีย กับแ งออโรราบนโลก

ชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์
	 ชั้นบรรยากา ของดา เ าร์มีองค์ประกอบ ลักเป็นแก๊ ไฮโดรเจน	 แบ่งออกได้เป็น อง
ชั้นตามการเปลี่ยนแปลงอุณ ภูมิตามระดับค าม ูง	ได้แก่	
	 -	 ชั้นโทรโพ เฟียร์	 อยู่ที่ระดับค าม ูงไม่มาก	 อุณ ภูมิของบรรยากา ชั้นนี้จะลดลง
ตามค าม ูงเนื่องจากอากา ด้านล่างได้รับค ามร้อนจากภายในดา เ าร์	 	 ในบรรยากา ชั้นนี้มีเมฆ
ลักๆได้ ามชั้น	โดยเมฆชั้นล่าง ุดเป็นผลึกน้ำาแข็ง	เมฆชั้นกลางเป็นผลึกของแอมโมเนียไฮโดรซัลไฟต์	

และเมฆชั้นบนเป็นผลึกของแอมโมเนียที่มี ีเ ลืองซีดซึ่งเป็น ีของดา เ าร์ที่ ามารถ ังเกตได้จาก
ภาพถ่ายนั่นเอง
	 -	 ชั้น ตราโท เฟียร	์ อยู่ที่ระดับค าม ูงมากๆ	 อุณ ภูมิในบรรยากา ชั้น ตราโท เฟียร์	
จะเพิ่มขึ้นตามค าม ูงเนื่องจากได้รับพลังงานจากด งอาทิตย	์	
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	 ล ดลายแถบ ีที่ขนานไปกับเ ้น ูนย์ ูตรของดา เ าร์	 คือแถบเมฆ	 	 โดยแถบเมฆที่มี ี
อ่อนจะเรียก ่าแถบโซน	 (Zones)	 ซึ่งเกิดการยกตั ของแก๊ 	 ่ นแถบเมฆที่มี ีเข้มจะเรียก ่าแถบ
เข็มขัด	 (Belts)	 ซึ่งเกิดการจมตั ของแก๊ 	 การยกตั ของอากา บริเ ณแถบเข็มขัดทำาใ ้เกิด ภาพ
อากา คล้ายกับพายุฝนฟ้าคะนอง	 (Thunder	 Storm)	 บนโลกได้	 และบริเ ณรอยต่อระ ่างแถบ
เข็มขัดกับแถบโซนจะเกิดกระแ มุน น	(Eddies)	ขึ้นซึ่งทั้งพายุฝนฟ้าคะนองและกระแ มุน นจะ
นำาเอาค ามร้อนจากภายในดา เ าร์ขึ้นมาที่ชั้นบรรยากา ระดับ ูงๆ

การแบ่งชั้นบรรยากาศบนดาวเสาร์
ที่มา : http://pages.uoregon.edu/jimbrau/BrauImNew/Chap12/7th/AT_7e_Fig-
ure_12_03.jpg
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การ ึก าการเคลื่อนที่ของเมฆในแถบเข็มขัดและแถบโซนทำาใ ้นัก ิทยา า ตร์พบ ่าอัตราเร็
ลมต่างกันไปตามละติจูด	 โดยลมที่มีอัตราเร็ มากที่ ุดจะอยู่บริเ ณเ ้น ูนย์ ูตรโดยมีค่าประมาณ	
1,500	กิโลเมตรต่อชั่ โมง	
 

การ ึก าการเคลื่อนที่ของเมฆในแถบเข็มขัดและแถบโซนทำาใ ้นัก ิทยา า ตร์พบ ่าอัตราเร็

ที่มา : http://pages.uoregon.edu/jimbrau/BrauImNew/Chap12/7th/AT_7e_Figure_12_05.jpg

ที่มา : http://www.astronomy.com/-/media/Images/News%20and%20Observing/
Observe%20the%20solar%20system/Observeplanets4.jpg?mw=600
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	 ในปี	ค. .	 1980	ยาน อยเอเจอร	์ (Voyager)	
ค้นพบพายุรูป กเ ลี่ยมบริเ ณขั้ เ นือของดา เ าร์	
ลังจากนั้นได้มีการ ำาร จบริเ ณขั้ เ นือของดา เ าร์

อีกครั้งโดยยานแค ินี	 (Cassini)	 ในปี	 ค. .	 2006	 พบ
่าโครง ร้าง กเ ลี่ยมบนดา เ าร์ยังคงปรากฏใ ้เ ็น

และแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลย	 นอกจาก ีของ ก
เ ลี่ยมที่มีค ามแตกต่างกัน	ภาพถ่ายในปี	ค. .	2013	 ก
เ ลี่ยมปรากฏเป็น ีฟ้าอ่อนในขณะที่ภาพถ่ายในป	ี ค. .	
2017	 กเ ลี่ยมปรากฏเป็น ีเ ลือง ้ม
 

	 โครง ร้างที่ปรากฏใ ้เ ็นเป็น กเ ลี่ยมคือเมฆที่มีค าม นาไม่ต่ำาก ่า	 75	 กิโลเมตร	
แต่ละด้านของ กเ ลี่ยมมีค ามยา 	13,800	กิโลเมตร	ใจกลางของ กเ ลี่ยมคือพายุ มุนขนาดยัก ์
ที่อาจมีอัตราเร็ มากถึง	 530	 กิโลเมตรต่อชั่ โมง	 บริเ ณขอบของ กเ ลี่ยมเป็นกระแ ลมกรด	 (Jet	
stream)	ซึ่งพัดด้ ยอัตราเร็ ถึง	360	กิโลเมตรต่อชั่ โมง
 

พายุรูปหกเหลี่ยม

ภาพถ่ายโครงสร้างหกเหลี่ยมในปี ค.ศ. 2013 (ซ้าย) และในปี ค.ศ. 2017 (ขวา)
ที่มา : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/PIA21611_-_Saturn%27s_
Hexagon_as_Summer_Solstice_Approaches.gif
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   พายุหมุนขนาดยักษ์บริเวณใจกลางโครงสร้างหกเหลี่ยม
   ที่มา : http://imgur.com/WITWkpR

	 ตลอดระยะเ ลา ลาย บิปี ลังการค้นพบ กเ ล่ียมบนดา เ าร์นัก ทิยา า ตร์พยายาม
าคำาอธิบาย ่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรในช่ งแรกนัก ิทยา า ตร์คิด ่าออโรราที่เกิดขึ้นบริเ ณขั้ ของ

ดา เ าร์อาจมี ่ นเกี่ย ข้องกับการเกิดโครง ร้าง กเ ลี่ยม	เนื่องจากออโรราเกิดขึ้นเ นือโครง ร้าง
กเ ลี่ยมพอดีแต่ต่อมานัก ิทยา า ตร์พบ ่าแน คิดนี้ไม่น่าเป็นจริงเพราะออโรราเกิดขึ้นทั้ง

ขั้ เ นือและข้ั ใต้ของดา เ าร์แต่โครง ร้าง กเ ลี่ยมปรากฏใ ้เ ็นอย่างยา นานบนขั้ เ นือแต่ที่
ขั้ ใต้กลับไม่ปรากฏโครง ร้างรูป กเ ลี่ยม
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	 นอกจากน้ีพลังงานจากด งอาทิตย์ก็ไม่ ่งผลต่อการเกิดโครง ร้าง กเ ล่ียมเช่นกัน
เนื่องจากโครง ร้าง กเ ลี่ยมมีค าม นามากและไม่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของดา เ าร์
มมติฐานต่อมาจึงมุ่งเน้นไปยังปัจจัยที่เกิดขึ้นภายใต้โครง ร้าง กเ ลี่ยมโดยนัก ิทยา า ตร์คิด า่

โครง ร้าง กเ ล่ียมอาจเป็นคล่ืนในช้ันบรรยากา ของดา เ าร์ท่ีอา ยัแรงจากกระแ ไ ล น	 (Vortex)
ช่ ยใ ้ กเ ลี่ยม ามารถคงรูปร่างอยู่ได้แต่ข้อมูลที่ได้จากการ ำาร จโดยยานแค ินีพบ ่ากระแ
ไ ล นไม่ได้ ่งผลกระทบต่อโครง ร้าง กเ ลี่ยม
	 ในปัจจุบันแน คิดที่ ามารถอธิบายการเกิดโครง ร้าง กเ ลี่ยมได้คือแน คิดที่ ่า	
กระแ ลมรอบๆขั้ เ นือของดา เ าร์ทำาใ ้เกิดแรงเฉือนซ่ึงรบก นการไ ลของชั้นบรรยากา จน
ทำาใ ้เกิดเป็นโครง ร้าง กเ ลี่ยมโดยแน คิดนี้ ามารถจำาลองโครง ร้าง กเ ลี่ยมใ ้เกิดขึ้นจริง
ได้โดยใช้ถังทรงกระบอกซึ่งพื้นและฝาของถังถูกแบ่งออกเป็นพื้นชั้นในและชั้นนอก	 เมื่อใ ่น้ำาลงใน
ถังและปรับใ ้พื้นแต่ละชั้น มุนด้ ยอัตราเร็ ที่ต่างกันจะทำาใ ้น้ำา มุน นจนเกิดเป็นโครง ร้าง ก
เ ลี่ยม	
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	 นอกจากนี้ าก ิเคราะ ์การไ ลของอากา บริเ ณขั้ ใต้ของดา เ าร์โดยใช้ ลักการ
เดีย กันจะพบ ่าบริเ ณขั้ ใต้ของดา เ าร์ ามารถเกิดโครง ร้างที่เป็นรูป ลายเ ลี่ยมได้เช่นกัน
แต่ลัก ณะการไ ลของอากา บริเ ณขั้ ใต้จะทำาใ ้เกิดเ ลี่ยมเป็นจำาน นอนันต์จนทำาการไ ล
มีลัก ณะเป็น งกลม		

ถังทรงกระบอกสำาหรับจำาลองการ
เกิดโครงสร้างหกเหลี่ยม (Aguiar 
et al., 2010)

โครงสร้างหกเหลี่ยมจากการ
จำาลองโดยใช้ถังทรงกระบอก 
(Aguiar et al., 2010)
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พายุหมุนบนดาวเสาร์

	 พายุ มุน ามารถเกิดข้ึนได้ทั่ ดา เ าร์ทั้งแบบ มุนท นเข็มนาฬิกาและ มุนตามเข็ม
นาฬิกา	การยกตั ของอากา อุ่นจะทำาใ ้เกิดพายุขนาดใ ญ่ซึ่งมีทั้ง ีขา และ ีน้ำาตาล	โดย ีของพายุ
จะขึ้นกับองค์ประกอบและระดับค าม ูงของเมฆ
	 พายุ มุนขนาดเล็กจะเกิดขึ้นนาน องถึง าม ัน ่ นพายุ มุนขนาดใ ญ่บางลูก
ามารถอยู่ได้นานถึง	 9	 เดือน	 นอกจากนี้บนดา เ าร์ยังมีพายุ ีขา ขนาดใ ญ่เป็นแถบยา ขนาน

กับเ ้น ูนย์ ูตรโดยพายุดังกล่า เกิดข้ึนบริเ ณรอยต่อของแถบกระแ ลมที่พัดด้ ยอัตราเร็ ต่างกัน
ทำาใ ้พายุถูกพัดจนเกิดเป็นแถบยา 	 	 ในซีกเ นือของดา เ าร์พายุดังกล่า จะเกิดขึ้นทุก	30	ปี	 	ซึ่ง
ัมพันธ์กับการเกิดฤดูร้อนบนซีกเ นือของดา เ าร์อย่างไรก็ตามกลไกการเกิดพายุดังกล่า ยังคง

เป็น ิ่งที่นัก ิทยา า ตร์พยายาม าคำาตอบกันอยู่

 

การเกิดพายุหมุนสีขาวขนาดใหญ่บนดาวเสาร์
ที่มา : https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/pia14905_unla-
beled.jpg
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ดวงจันทร์ของดาวเสาร์

	 ด งจันทร์ของดา เ าร์มีทั้ง มด	62	ด ง(ในปี	ค. .	2017)	ซึ่งในจำาน นนี	้มี	53	ด ง
ที่ได้รับการตั้งชื่อแล้ 	 แต่ละด งมีขนาดที่แตกต่างกันไป	จากด งจันทร์ขนาดเล็กมาก	 (Moon-
let)	ที่มีขนาดเล็กก ่า	1	กิโลเมตร	ไปจนถึงด งจันทร์ไททัน	ที่มีขนาดใ ญ่ก ่าดา พุธ	ดา เ าร์
มีด งจันทร์ที่น่า นใจด้านชี ดารา า ตร	์2	ด ง	เนื่องจากมี ภาพแ ดล้อมที่อาจเอื้อต่อการอยู่
อา ัยของ ิ่งมีชี ิต	ได้แก่	

-	 ด งจันทร์ไททัน	 (Titan)	 :	 ด งจันทร์ที่มีขนาดใ ญ่เป็นอันดับ	 2	 ในระบบ ุริยะ	 (รองจาก 
ด งจันทร์แกนีมีดของดา พฤ ั บดี)และเป็นด งจันทร์ในระบบ ุริยะเพียงด งเดีย ที่มี
บรรยากา นาแน่นปกคลุมคล้ายกับบรรยากา โลกเพราะองค์ประกอบ ลักในบรรยากา
ของไททันเป็นแก๊ ไนโตรเจนเช่นเดีย กับบรรยากา โลกแต่แก๊ มีเทนที่มีอยู่เพียง	 2%	 ในชั้น
บรรยากา ของไททันกลับมีบทบาท ำาคัญในการเกิดเมฆและฝนบนไททันคล้ายกับน้ำามีบทบาท
ำาคัญในการเกิดเมฆและฝนในบรรยากา ของโลกถึงแม้ไอน้ำาจะไม่ใช่องค์ประกอบ ลักก็ตาม

นัก ิทยา า ตร์คาดการณ์ ่าบรรยากา ของไททันอาจคล้ายกับบรรยากา ของโลกใน มัย
ดึกดำาบรรพ์ก่อนที่ ิ่งมีชี ิตยุคแรกๆจะเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบรรยากา ด้ ยกระบ นการ
ังเคราะ ์แ ง	 ่ นลัก ณะภูมิประเท บนไททันมีลำาธาร	 ทะเล าบและม า มุทรของมีเทน

และอีเทนใน ถานะของเ ล 	

-	 ด งจันทร์เอนเซลาดั 	 (Enceladus):	 เป็นด งจันทร์ที่มีองค์ประกอบ ลักเป็น ัตถุน้ำาแข็ง
คล้ายกับดา างด งจันทร์ด งนี้มีพ ยพุพ่นละอองน้ำาแข็งและไอน้ำาร มถึงของแข็งอื่นๆเช่น
ผลึกเกลือออก ู่อ กา 	ละอองน้ำาแข็งที่พ่นออกมาจากเอนเซลาดั เป็นที่มาของ งแ น	E	ของ
ดา เ าร์	 และพ ยพุบนด งจันทร์เอนเซลาดั 	 ยังบ่งชี้ ่าอาจมีม า มุทรของน้ำาใต้พื้นผิ ดา
ด้ ย

 

แผนภาพเปรียบเทียบขนาดของด งจันทร์กลุ่มที่มีขนาดใ ญ่ที่ ุดของดา 	 เ าร์	 โดยเปรียบ
เทียบขนาดของด งจันทร์แต่ละด ง	พร้อมกับขนาดของดา เ าร์
Credit	ภาพ:	NASA/JPL-Caltech/David	Seal
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ด งจันทร์ของดา เ าร์ถูกแบ่งตามลัก ณะ งโคจรได้เป็นกลุ่มใ ญ่ๆ	2	กลุ่ม	ได้แก่

1.	ด งจันทร์แบบปกติ	(Regular	moons)	จำาน น	24	ด ง	มีการโคจรแบบปกติ	(Prograde	orbit)	
ในทิ ทางเดีย กันกับการ มุนรอบตั เองของดา เ าร	์ และมีระนาบ งโคจรใกล้เคียงกับระนาบ
เ ้น ูนย์ ูตรของดา เ าร	์ ชื่อของด งจันทร์แบบปกติของดา เ าร์ถูกตั้งตามเทพ-เทพีกลุ่มไททัน	
และตั ละครอื่นที่เกี่ย ข้องกับตำานานของเทพแซทเทิร์น	(Saturn)	ของโรมัน	

2.	ด งจันทร์แบบประ ลาด	(Irregular	moons)	เป็นด งจันทร์กลุ่มที่โคจรรอบดา เ าร์ในบริเ ณ
่างไกลออกไปมีทิ ทางการโคจรของด งจันทร์ทั้งทิ ทางเดีย กันและ นทางกับการ มุนรอบ

ตั เองของดา เ าร์(การโคจรของด งจันทร์ท่ี นทางกับการ มุนรอบตั เองของดา เคราะ เ์รียก า่		
การโคจรแบบถอย ลัง		(Retrograde	orbit))	 งโคจรของด งจันทร์แบบประ ลาดเ ล่านี้มีระนาบ
งโคจรทำามุมเอียงจากระนาบเ ้น ูนย์ ูตรของดา เ าร์มาก	 (ประมาณ	 30-50	 อง าในกรณ ี

Prograde	orbit	และรา 	140	อง า	-	เกือบ	180	อง าในกรณี	Retrograde	orbit)

	 นัก ิทยา า ตร์คาด ่าด งจันทร์แบบประ ลาดเ ล่านี้เป็นดา เคราะ ์น้อยท่ีโคจรเข้า
มาใกล้ดา เ าร์จนถูกค ามโน้มถ่ งของดา เ าร์จับไ ้ รือเป็นเ ชิ้น ่ นที่แตกออกมาจาก ัตถุที่
โดนดา เ าร์จับเป็นบริ ารไ 	้

	 ปัจจุบันนัก ิทยา า ตร์ได้ตร จพบด งจันทร์ขนาดเล็กท่ีฝังตั ใน งแ นของดา เ าร์
แล้ มากก ่า	 150	 ด ง	 โดยอา ัยร่องรอยที่ด งจันทร์ขนาดเล็กเ ล่านี้รบก น ัตถุใน งแ น 
นัก ิทยา า ตร์เชื่อ ่ากลุ่มของด งจันทร์ขนาดเล็กเท่าที่ตร จพบแล้ เป็นเพียง ่ นน้อยของ
จำาน นด งจันทร์ขนาดเล็กทั้ง มด

 ดวงจันทร์ขนาดเล็ก (Moonlet) 
ขนาดประมาณ 400 เมตร ที่โคจร
รอบดาวเสาร์โดย “ฝังตัว” ไปกับ
วงแหวน A ภาพนี้ถ่ายโดยยานแคส
สินี เมื่อปี ค.ศ.2009
Credit ภาพ: NASA/JPL/SSI
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ยานสํารวจดาวเสาร์

ยานไพโอเนียร์11	(Pioneer	11)	
	 ยานไพโอเนียร์11	เป็นยานอ กา ลำาแรกที่เดินทางไปถึงดา เ าร์	โดยถูก ่งออกจากโลก
ในปี	ค. 	1973	ใช้เ ลาเดินทาง	6	ปี	เพื่อใ ้ถึงดา เ าร์	เป็นครั้งแรกที่มนุ ยชาติได้เ ็นภาพดา เ าร์
ในระยะใกล้	ยานไพโอเนียร์ค้นพบด งจันทร์ของดา เ าร์เพิ่มขึ้นอีก องด ง	และค้นพบ งแ น	F	
นอกจากนี้ยานไพโอเนียร์ยังเก็บข้อมูลอื่นๆจากดา เ าร์ได้ดังนี้
	 •	โครง ร้างและทิ ทาง นามแม่เ ล็กของดา เ าร์
	 •	โครง ร้างของลม ุริยะที่กระจายอยู่บริเ ณของดา เ าร์
	 •	อุณ ภูมิชั้นบรรยากา ดา เ าร์และด งจันทร์ไททัน
	 •	โครง ร้างและอุณ ภูมิของบรรยากา ชั้นบนของดา เ าร์
	 •	ม ลของดา เ าร์และบริ ารขนาดใ ญ่	
ยานไพโอเนียร์	 11	 เป็นโครงการนำาร่องเพื่อ ำาร จ ภาพแ ดล้อมบริเ ณระนาบของ งแ นที่อาจ
ทำาใ ้เกิดอันตรายกับยาน อยเอเจอร์	ยานไพโอเนียร์	11	ได้ขาดการติดต่อในปี	ค. .1995

ดาวเสาร์ : ราชาวงแหวนแห่งระบบสุริยะ 21



ยานวอยเอเจอร์ (Voyager ) 
	 ยาน อยเอเจอร์เป็น ิ่งประดิ ฐ์ของมนุ ย์ที่เดินทางออกจากโลกได้ไกลมากที่ ุด	เริ่มเดิน
ทางจากโลกตั้งแต่ป	ีค. .1977	ไปถึงดา เ าร์ในป	ีค. 	1980	ข้อมูลที่ได้จากยาน อยเอเจอร์เกี่ย กับ
ดา เ าร์นั้นมากก ่าที่ได้ข้อมูลจาก อดูดา บนโลกตลอด ต รร ที่ผ่านมา	 การค้นพบที่ ำาคัญของ
ยาน อยเอเจอร์	1	และ	2	มีดังนี้
	 •	ค้นพบด งจันทร์ของดา เ าร์เพิ่ม กด ง
	 •	ค้นพบองค์ประกอบของแก๊ ในบรรยากา ชั้น ูงๆของดา เ าร์	
	 •	ข้อมูลภูมิประเท และบรรยากา ของด งจันทร์ดา เ าร	์
	 •	ค้นพบปรากฏการณ์ออโรราบนดา เ าร์
	 •	ค้นพบช่อง ่าง	Keeler	ใน งแ น	A	(ถูกตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นักดารา า ตร์นาม	
	 		James	Edward	Keeler)
	 •	ยืนยันค้นการค้นพบ	spoke	บน งแ น	B	(spoke	คือ	แถบดำาบน งแ น	B	ลัก ณะ
	 		คล้ายกับซี่ล้อรถจักรยาน)
	 •	พบพายุ กเ ลี่ยมที่ขั้ เ นือของดา เ าร์
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ปัจจุบันยาน อยเอเจอร์ยังคงปฏิบัติงานอยู่ที่ขอบนอกของระบบ ุริยะจนถึงปัจจุบัน	(ปีค. .	2017)

ยานแค ินี-ฮอยเกน 	์(Cassini–Huygens)
	 ยานแค ินีเป็นยานอ กา ลำาแรกที่โคจรรอบดา เ าร์ทำาใ ้มีเ ลาในการ ำาร จดา
เ าร์และด งจันทร์ของดา เ าร์อย่างละเอียด	ยานแค ินี-ฮอยเกน ์	ถูก ่งออกจากโลกเมื่อ	ปี	ค. .	
1997	ใช้เ ลาเดินทางจากโลกถึงดา เ าร์เป็นเ ลา	6	ปี	และจบภารกิจอย่าง ยงามด้ ยการทะยาน
เข้า ู่ชั้นบรรยากา ของดา เ าร์เพื่อทำาลายตั เองใน ันที่	15	กันยายน	ค. .2017	
	 •	ยานแค ินีค้นพบด งจันทร์ของดา เ าร์เจ็ดด ง	(Methone,	Pallene,Polydeuces,	
	 		Daphnis	,	Anthe,		Aegaeon,	S/2009	S	1	)
	 •	ภาพพื้นผิ ของด งจันทร	์Phoebe	ค ามละเอียด ูง
	 •	 ัดการ มุนรอบตั เองของดา เ าร์
	 •	ภาพด งจันทร์ไททันค ามละเอียด ูงจน ามารถเ ็นลัก ณะภูมิประเท 	และประ บ
	 		ค าม ำาเร็จในการ ่งยาน ำาร จฮอยเกน ์ลง ู่พื้นผิ ด งจันทร์ไททันได้
	 •	 ึก าโครง ร้างของ งแ นดา เ าร์จากการกระจายตั ของอนุภาคใน งแ น	
	 		ด้ ยคลื่น ิทยุ
	 •	ถ่ายภาพปรากฏการณ	์Spoke	ที่ละเอียดก ่าภาพถ่ายจากยาน อยเอเจอร์	
	 •	ค้นพบทะเล าบไฮโดรคาร์บอน	(มีเทนและอีเทน)	ที่ด งจันทร์ไททัน
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	 •	ค้นพบพายุขนาดใ ญ่ที่เรียก ่า	Great	White	Spot
	 •	ถ่ายภาพพื้นผิ ของด งจันทร์ไอแอพิตั จากระยะ ่าง	1,600	กิโลเมตร	
	 •	ในช่ งการขยายเ ลาการปฏิบัติงานยานแค ินีได้ผ่านเข้าใกล้และถ่ายภาพค าม
	 		ละเอียด ูงของด งจันทร์อีก ลายด ง	(Rhea,	Hyperion	และ	Dione)	และติดตาม
	 		พาย	ุGreat	White	Spot	ด้ ย
	 •	ถ่ายภาพการเปลี่ยน ีของเมฆรูป กเ ลี่ยมที่ปกคลุมขั้ เ นือของดา เ าร์
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การสังเกตการณ์ดาวเสาร์

	 ดา เ าร์เป็นดา เคราะ ์ที่อยู่ไกลที่ ุดที่มนุ ย์ ามารถเ ็นได้ด้ ยตาเปล่าซึ่งปรากฏเป็น
ีค่อนข้างเ ลือง

			 ในช่ งปี	พ. .	2561-	2562	ดา เ าร์จะโคจรเข้าไปอยู่ในกลุ่มดา คนยิงธนู
	 ในปี	พ. .	2563	ดา เ าร์จะอยู่ระ ่างกลุ่มดา คนยิงธนูและกลุ่มดา แพะทะเล
	 ในปี	พ. .	2564-2565	ดา เ าร์จะในกลุ่มดา แพะทะเล
	 ในปี	พ. .	2566	ดา เ าร์จะอยู่กลุ่มดา คนแบก ม้อน้ำา	(Aquarius)

 

ตำาแ น่งดา เ าร์ในช่ งป	ีพ. .2560-2563

เหตุการณ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับดาวเสาร์
 
	 ดา เ าร์ใกล้โลก	 (Saturn	 Opposition)	 เป็นปรากฏการณ์ที่ดา เ าร์	 โลก	 และด ง
อาทิตย์โคจรมาเรียงเป็นเ ้นตรงโดยมีโลกอยู่ตรงกลาง	ทำาใ ้ดา เ าร์เข้ามาใกล้โลกมากที่ ุด
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แผนภาพแ ดงจัง ะที่ดา เ าร์อยู่ไกลโลก	เนื่องจากเมื่อมองจากโลกเราจะเ ็นดา เ าร์อยู่ ลังด ง
อาทิตย์	(ซ้าย)	และจัง ะที่ดา เคราะ ์อยู่ใกล้โลก	เมื่อโลกกำาลังจะโคจรแซงดา เ าร์	(ข า)

	 ในช่ งที่ดา เ าร์ใกล้โลกนั้นเป็นโอกา ที่ดี ำา รับการ ังเกตดา เ าร์เพราะดา เ าร์
มีขนาดปรากฏใ ญ่ก ่าปกติเล็กน้อย	 แต่เนื่องจากดา เ าร์โคจรรอบด งอาทิตย์เป็นรูป งรี	 ทำาใ ้
ระยะ ่างของดา เ าร์ในช่ งที่ดา เ าร์ใกล้โลกแต่ละครั้งมีค่าไม่เท่ากัน	 โดยจะอยู่ที่ประมาณ	 8-9	
น่ ยดารา า ตร์	ซึ่งดา เ าร์จะใกล้โลกทุกๆ	378	 ัน	นอกจากนี้ระนาบเ ้น ูนย์ ูตรและ งแ น

ของดา เ าร์ที่เปลี่ยนไปจะ ่งผลใ ้ลัก ณะปรากฏของเ าร์ในแต่ละครั้งไม่เ มือนกันอีกด้ ย	
 
 

	ภาพแ ดงตำาแ น่ง	Saturn	Opposition 

ตารางแ ดง ันที่ดา เ าร์ใกล้โลกที่ ุดในแต่ละปี
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ดาวเสาร์ไร้วงแหวน
	 ระนาบ งแ นของดา เ าร์เมื่อมองจากโลกจะเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆ		โดยทุกๆ	15	ปี	โลก
จะอยู่ในตำาแ น่งที่เ ็น งแ นของดา เ าร์บริเ ณ ันขอบพอดีเราจึงเ ็น ่า	“ดา เ าร์ไร้ งแ น”		
เป็นเ ตุการณ์ท่ีน่า นใจเป็นอย่างย่ิงเพราะ งแ นของดา เ าร์มีค าม นาโดยเฉล่ียไม่ถึง	 1	 กิโลเมตร
ซึ่งนับ ่าบางมากเมื่อเทียบกับขนาดของ งแ น
	 ปรากฏการณ์ดา เ าร์ไร้ งแ นจะเกิดใน ันที	่21	กันยายน	พ. .2568		 ลังจากนั้นจะ
ามารถ ังเกตเ ็นขั้ ใต้ของดา เ าร์ได้เพิ่มมากขึ้น	 และจะเอียงทำามุม ูง ุด	 27	 อง าทำาใ ้เ ็นขั้

ใต้ของดา เ าร์ได้มากที่ ุดใน ันที	่12	พฤ ภาคม	พ. .	2575		

  

    

 
ดาวเสาร์ใกล้ดาวพฤหัสฯ ในปี ค.ศ. 2020 
(The Great Conjunction of Saturn and Jupiter in 2020)

	 ปรากฏการณ์เ าร์ใกล้ดา พฤ ั บด	ีเป็นปรากฏการณ์ที่ดา เ าร์และดา พฤ ั บดีโคจร
มาอยู่ในตำาแ น่งที่มองจากโลกจะเ ็น ่าดา เคราะ ์ องด งนี้อยู่ชิดกันมาก	 โดยมีระยะ ่างเชิงมุม
เพียง	0.6	อง า	และ ากผู้ ังเกตใช้กล้องโทรทรร น์กำาลังขยายไม่เกิน	150	เท่า	ก็จะ ามารถ ังเกต
เ ็น	ดา เ าร์และดา พฤ ั บดีอยู่ในช่องมองภาพเดีย กันได้

ภาพดา เ าร์ไร้ งแ นในช่ งที่ดา เ าร์ ันระนาบ งแ นเข้า าโลก	
				ใน ันที่	4	กันยายน	ค. .2009	[ที่มาของภาพ	:	NASA]
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		 ผู้ ังเกต ามารถชมปรากฏการณ์นี้ได้ใน ันที	่ 21	 ธัน าคม	 พ. .2563	 ช่ ง ั ค่ำา	 ทาง
ทิ ตะ ันตก	 ดา เ าร์และดา พฤ ั บดีอยู่ระ ่างกลุ่มดา คนยิงธนู(Sagittarius)	 กับกลุ่มดา แพะ
ทะเล(Capricornus)	 	 	 ซึ่ง าชมได้ไม่บ่อยนัก	 เนื่องจากปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นในทุกๆ	 20ปี	 และ
ครั้งนี้นับ ่าใกล้ที่ ุดในรอบ	200	ปี	

 
 

			ภาพจำาลองปรากฏการณ	์The	Great	Conjunction	of	Saturn	and	Jupiter	in	2020	
			เมื่อมองผ่านกล้องโทรทรร น์กำาลังขยายประมาณ	100	เท่า	

การสังเกตการณ์ดาวเสาร์ด้วยกล้องโทรทรรศน์
 
	 การ ังเกตการณ์ดา เ าร	์ ค รใช้กล้องโทรทรร น์ที่มีขนาด น้ากล้องใ ญ่ก ่า	 6	 นิ้  
ขึ้นไป	จึงจะเริ่ม ังเกตเ ็นแถบเข็มขัดและแถบโซนของดา เ าร์ได้	โดยแถบเมฆที่ปรากฏชัดเจนมาก
ที่ ุด	คือ	แถบโซนเ ้น ูนย์ ูตร	(EZ)	ซึ่งจะปรากฏเป็น ีอ่อน,	แถบเข็มขัดด้านเ นือของเ ้น ูนย์ ูตร	
(NEB)	 และแถบเข็มขัดด้านใต้ของเ ้น ูนย์ ูตร	 (SEB)	 ซึ่งแถบเข็มขัดทั้ง องจะปรากฏเข้มก ่าแถบ
โซน
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			รูปแถบโซนเ ้น ูนย์ ูตร	(EZ)	แถบเข็มขัดด้านเ นือของเ ้น ูนย์ ูตร	(NEB)	และแถบเข็มขัด
			ด้านใต้ของเ ้น ูนย์ ูตร	(SEB)

	 เมื่อใช้กล้องโทรทรร น์ขนาดเล็กที่มีกำาลังขยายตั้งแต่	25	เท่า	จะเริ่มเ ็นรูปร่าง งแ น
ดา เ าร์ได้แบบ ยาบๆ	 แต่จะยังไม่เ ็นรายละเอียดของ งแ น ากใช้กล้องโทรทรร น์ขนาดใ ญ่
ขนาด น้ากล้องตั้งแต	่3	นิ้ 	ที่กำาลังขยาย	50	เท่า	จึงจะเริ่มเ ็น งแ นของดา เ าร์ปรากฏแยกจาก
ตั ดา เ าร์ได้ชัดเจนแต่ถ้า ากต้องการเ น็ งแ น	B	( ง า่งก า่อยู่ด้านใน)	กับ งแ น	A	 ( งคล้ำา
ก ่าอยู่ด้านนอก)	โดยช่องแบ่งแค ินีอยู่ระ ่างกลางของ งแ นทั้ง อง	ค รใช้กล้องโทรทรร น์ที่
มีขนาด น้ากล้อง	4	นิ้ 	และกำาลังขยายมากก ่า	50	เท่าขึ้นไป

 

	ภาพแ ดง งแ นดา เ าร์ที่แบ่งออกเป็น งแ น ลัก	( งแ น	A,	 งแ น	B	และ งแ น	C)		
	และช่องแคบใน งแ น	(ช่องแบ่งแค ิน	ีและช่องแคบเองเก้)
	[ที่มาของภาพ	:	กล้องโทรทรร น์	 อดูดา แ ่งชาติ]
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	 การ ังเกตด งจันทร์ไททันที่ ่างที่ ุด	มีค าม ่างปรากฏประมาณ	8	( ่างพอๆกับ
ดา เนปจูน)	และด งจันทร์เอนเซลาดั ที่มีค าม ่างปรากฏรา 	11.5	ค รใช้กล้องโทรทรร น์ที่
มีขนาด น้ากล้องตั้งแต	่ 10	 นิ้ ขึ้นไป	 โดยตำาแ น่งปรากฏของด งจันทร์ด ง ลักๆของดา เ าร์	
(เอนเซลาดั 	ทีทิ 	ไดโอนี	รีอา	และไททัน)	 ามารถดูได้จากเ ็บไซต์และแอปพลิเคชันในการดูดา
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