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จุดประสงค ์

◼ เขา้ใจความหมายของตวัเลขทีแ่สดงในตาราง
ของดาวเคราะหใ์นระบบสุรยิะ

◼ เขา้ใจลกัษณะหลกัของระบบดาวเคราะหน์อก
ระบบสุรยิะ



ระบบสุรยิะ
สร้างแบบจ าลองที่สามารถส่ือได้ถึง
ข้อมูลที่ส าคัญ ไม่เพยีงแต่เพ่ือความ
สวยงามหรือเป็นงานหัตถกรรมเพยีง
เท่าน้ัน



จากขอ้มูลเบือ้งตน้

เราต้องการสร้างแบบจ าลองเพ่ือแสดง
ข้อมูลทีถู่กต้องตามหลกัวทิยาศาสตร์



แบบจ าลองระยะทางในระบบสุรยิะ

ดาวพธุ 57 900 000 km 6 cm 0.4 AU
ดาวศุกร์ 108 300 000 km 11 cm 0.7 AU
โลก 149 700 000 km 15 cm 1.0 AU
ดาวองัคาร 228 100 000 km 23 cm 1.5 AU
ดาวพฤหัสบดี 778 700 000 km 78 cm 5.2 AU

ดาวเสาร์ 1 430 100 000 km 143 cm 9.6 AU
ดาวยูเรนัส 2 876 500 000 km 288 cm 19.2 AU
ดาวเนปจูน 4 506 600 000 km 450 cm 30.1 AU



แบบจ าลองขนาดดาวเคราะห ์

ดาวพุธ 1 392 000 km 139.0 cm
ดาวศุกร์ 4 878 km 0.5 cm
โลก 12 180 km 1.2 cm
ดาวองัคาร 12 756 km 1.3 cm
ดาวพฤหัสบดี 6 760 km 0.7 cm
ดาวเสาร์ 142 800 km 14.3 cm
ดาวยูเรนัส 120 000 km 12.0 cm
ดาวเนปจูน 50 000 km 5.0 cm
ดาวพุธ 45 000 km 4.5 cm



แบบจ าลองขนาดดาวเคราะห ์

เส้ือเช้ิตทีม่ีขนาดเปรียบเทยีบของดาวเคราะห์
ตามมาตราส่วน



เสน้ผ่านศูนยก์ลางและระยะหา่งจากดวง
อาทติย ์

ดาวพุธ 1 392 000 km 25.0cm
ดาวศุกร์ 4 878 km 57 900 000 km 0.1cm 10 m

โลก 12 180 km 108 300 000 km 0.2 cm 19 m
ดาวอังคาร 12 756 km 149 700 000 km 0.2 cm 27 m

ดาวพฤหัสบดี 6 760 km 228 100 000 km 0.1 cm 41 m

ดาวเสาร์ 142 800 km 778 700 000 km 2.5 cm 140 m
ดาวยูเรนัส 120 000 km 1 430 100 000 km 2.0 cm 250 m

ดาวเนปจูน 50 000 km 2 876 500 000 km 1.0 cm 500 m

ดาวพุธ 45 000 km 4 506 600 000 km 1.0 cm 800 m

สนามโรงเรียนทัว่ๆ ไป ไปไดถ้งึแคด่าวองัคาร



แบบจ าลองขนาดและระยะหา่งของ

ดาวเคราะหใ์นระบบสุรยิะในสนาม
โรงเรยีน



แบบจ าลองในเมอืง
(Barcelona) 

ดวงอาทิตย์ เคร่ืองซักผ้า Puerta Instituto

ดาวพุธ ไข่ปลาคาเวียร์ Puerta Hotel Diplomatic

ดาวศุกร์ ถัว่ Pasaje Méndez Vigo

โลก ถัว่ Entre Méndez Vigo y Bruc

ดาวองัคาร เม็ดพริกไทย Paseo de Gracia

ดาวพฤหัสบดี ผลส้ม Calle Balmes

ดาวเสาร์ ผลส้มเขียวหวาน Pasaje Valeri Serra

ดาวยูเรนัส ลูกเกาลดั Calle Entenza

ดาวเนปจูน ลูกเกาลดั Estación de Sans



แบบจ าลองในเมอืง Metz (ประเทศฝร ัง่เศส)



แบบจ าลองเวลา

◼ c = 300 000 km/s

เวลาทีแ่สงใชเ้ดนิทางจากดวงจนัทรไ์ปยงัโลก:

t = ระยะทางจากโลกไปยงัดวงจนัทร/์ c 

= 384 000km / (300,000 km/s) = 1.3 s

ถ้าเราต้องส่ือสารกบัดาว
เคราะห์อ่ืนผ่านทางวดีีโอ บท
สนทนาน้ันจะเป็นอย่างไร?



เวลาทีแ่สงอาทติยใ์ชเ้พือ่ไปถงึ...

ดาวพุธ 57 900 000 km 3.3 minutes
ดาวศุกร์ 108 300 000 km 6.0 minutes
โลก 149 700 000 km 8.3 minutes
ดาวองัคาร 228 100 000 km 12.7 minutes
ดาวพฤหัสบดี 778 700 000 km 43.2 minutes
ดาวเสาร์ 1 430 100 000 km 1.32 hours
ดาวยูเรนัส 2 876 500 000 km 2.66 hours
ดาวเนปจูน 4 506 600 000 km 4.16 hours



ขนาดปรากฏของดวงอาทิตย์จากดาวเคราะห์ แต่ละดวง

◼ a = tan a = รศัมดีวงอาทติย/์ ระยะห่างดวงอาทติย ์

= 700 000/150 000 000 = 0.0045 radian = 0.255°

◼ จากโลก ดวงอาทติยจ์ะมขีนาดปรากฏ 2 a

= 0.51 °



ขนาดปรากฏของดวงอาทติยจ์าก
ดาวเคราะหแ์ตล่ะดวง



ความหนาแน่น
ดวงอาทิตย์ 1.41 g/cm3 ก ามะถนั (1.1-2.2)

ดาวพุธ 5.41 g/cm3 แร่ไพไรท์ (5.2)

ดาวศุกร์ 5.25 g/cm3 แร่ไพไรท์ (5.2)

โลก 5.52 g/cm3 แร่ไพไรท์ (5.2)

ดาวองัคาร 3.90 g/cm3 สังกะสี (4.0)

ดาวพฤหัสบดี 1.33 g/cm3 ก ามะถนั (1.1-2.2)

ดาวเสาร์ 0.71 g/cm3 ไม้สน (0.55)

ดาวยูเรนัส 1.30 g/cm3 ก ามะถนั (1.1-2.2)

ดาวเนปจูน 1.70 g/cm3 ดนิเหนียว (1.8-2.5)



แบบจ าลองความแป้น

◼ ตดักระดาษออกเป็นแถบ ยาว 35x1 cm.

◼ น ากระดาษมาตดิกบัท่อนไมก้ลมยาว 50 
ซม. และเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 1 ซม. โดย
ยดึกระดาษกบัปลายตะเกยีบดา้นบน แต่
ตดิกระดาษล่างใหเ้ลือ่นขึน้ลงตามท่อนไม้
ได้

◼ หมุนท่อนไมโ้ดยรูดไปมาระหวา่งมอืท ัง้
สอง แรงหนีศูนยก์ลางจะเหวีย่งกระดาษ
ออกในลกัษณะเดยีวกบัดาวเคราะห ์



ความแป้น

ดาวเคราะห์ (รัศมตีามแนวศูนย์สูตร-รัศมตีามแนวแกน)/ รัศมตีามแนว
ศูนย์สูตร

ดาวพธุ 0.0

ดาวศุกร์ 0.0

โลก 0.0034

ดาวองัคาร 0.005

ดาวพฤหัสบดี 0.064

ดาวเสาร์ 0.108

ดาวยูเรนัส 0.03

ดาวเนปจูน 0.03



แบบจ าลองคาบการโคจร

▪ผูกตัวน๊อตเอาไว้ทีป่ลายเชือก และถือปลายอกีด้านหน่ึง
เอาไว้ เหวีย่งเชือกไปมาเหนือศีรษะ
▪ยิง่เราปล่อยเชือกให้ยาวขึน้เท่าใด เราจะพบว่าจะต้องใช้
เวลานานขึน้ก่อนทีจ่ะวนครบหน่ึงคาบ
▪ถ้าเราดึงเชือกให้ส้ันลง คาบทีต้่องใช้จะส้ันลงเช่นกนั



ขอ้มูลวงโคจรของโลก

อตัราเร็วโคจรเฉลีย่ v=2pR/T

ส าหรับโลก
v=2p150×106/365

v= 2,582,100 km/day = 107,590 km/h = 29.9 km/s

(อตัราเร็วเฉลีย่ของดวงอาทิตย์รอบใจกลางกาแล็กซีอยู่ที่ 220 km/s หรือ 800000 km/h.) 



ขอ้มูลวงโคจร

ดาวเคราะห์ คาบการโคจร
(วนั)

ระยะห่างจากดวงอาทิตย(์km) อตัราเร็วโคจรเฉล่ีย 
(km/s)

อตัราเร็วโคจรเฉล่ีย
(km/h)

ดาวพุธ 87.97 57.9 × 106 47.90 172440 

ดาวศุกร์ 224.70 108.3 × 106 35.02 126072

โลก 365.26 149.7 × 106 29.78 107208

ดาวอังคาร 686.97 228.1 × 106 24.08 86688

ดาวพฤหัสบดี 4331.57 778.7 × 106 13.07 47052

ดาวเสาร์ 10759.22 1 430.1 × 106 9.69 34884

ดาวยูเรนัส 30.799.10 2 876.5 × 106 6.81 24876

ดาวเนปจูน 60190.00 4 506.6  × 106 5.43 19558



แบบจ าลองความเรง่โน้มถว่งพืน้ผวิ

◼ แรงโน้มถว่งพืน้ผวิ, F = GM m/d2, ถา้ m = 1, d =

R. ดงันัน้ g = GM/R2, เมือ่ M = 4/3 p R3 r

◼ แทนคา่:  g = 4/3 p G R r



ความเรง่โน้มถว่งพืน้ผวิ
ดาวเคราะห์ รัศมีแนวศูนย์สูตร ความหนาแน่น แรงโน้มถ่วงที่ได้

จากการค านวน
แรงโน้มถ่วงพ้ืนผิวจริง

ดาวพุธ 2439 km 5.4 g/cm3 0.378 3.70 m/s2 0.37

ดาวศุกร์ 6052 km 5.3 g/cm3 0.894 8.87 m/s2 0.86

โลก 6378 km 5.5 g/cm3 1.000 9.80 m/s2 1.00

ดาวอังคาร 3397 km 3.9 g/cm3 0.379 3.71 m/s2 0.38

ดาวพฤหัสบดี 71492 km 1.3 g/cm3 2.540 23.12 m/s2 2.36

ดาวเสาร์ 60268 km 0.7 g/cm3 1.070 8.96 m/s2 0.91

ดาวยูเรนัส 25559 km 1.2 g/cm3 0.800 8.69 m/s2 0.88

ดาวเนปจูน 25269 km 1.7 g/cm3 1.200 11.00 m/s2 1.12

ดวงจันทร์ 1.62 m/s2 0.16



แบบจ าลอง "หลุมอกุกาบาต”

◼ ปูพืน้ดว้ยหนงัสอืพมิพเ์พือ่กนัเป้ือน

◼ เทแป้งลงในกล่องเปล่าใหห้นา
ประมาณ 1-2 ซม. ท าพืน้ผวิใหเ้รยีบ

◼ รอ่นผงโกโกล้งบนแป้งเล็กน้อยใหม้ี
ความหนาเพยีงไมก่ีม่ม.

◼ ปล่อยผงโกโกห้น่ึงชอ้นโตะ๊ตกจากที่

สูง 2 ม. ลงยงักล่องทีเ่ตรยีมไว ้แลว้
สงัเกตลกัษณะหลุมอกุกาบาตที่

เกดิขึน้

◼ สามารถน าอปุกรณนี์ม้าใชใ้หมไ่ด้



ความเรว็หลุดพน้

◼ อวกาศ e = ½ at2 + v0 t

◼ ความเรว็ v = a t + v0

◼ บนพืน้ผวิ v0 = 0, a = g และ e = R, ดงันัน้

R = ½ gt2 และ v = gt. 

แทนคา่ t, แลว้จะไดค้วามเรว็หลุดพน้

v = (2gR)1/2



ความเรว็หลุดพน้

ดาวเคราะห์ รัศมีแนวศูนย์สูตร ความเร่งโน้มถ่วง
พืน้ผวิ

ความเร็วหลุดพ้น

ดาวพธุ 2 439 km 0.378 4.3 km/s

ดาวศุกร์ 6 052 km 0.894 10.3 km/s
โลก 6 378 km 1.000 11.2 km/s
ดาวอังคาร 3 397 km 0.379 5.0 km/s
ดาวพฤหัสบดี 71 492 km 2.540 59.5 km/s

ดาวเสาร์ 60 268 km 1.070 35.6 km/s
ดาวยูเรนัส 25 559 km 0.800 21.2 km/s
ดาวเนปจูน 25 269 km 1.200 23.6 km/s



การปล่อยจรวด

◼ กระดาษแข็ง

◼ กล่องฟิลม์

◼ ยาแอสไพรนิ ¼ เม็ด





ดาวเคราะหน์อกระบบ
สุรยิะ



ในปี 1995 ไมเคลิ เมเยอร ์และ ดเิดยอร ์
ไดป้ระกาศการคน้พบดาวเคราะหน์อก
ระบบสุรยิะโคจรรอบดาวฤกษ ์51 Pegasi

2M1207b directly imaged (ESO)

1st photo



เราอาศยัเทคโนโลยี

กาลเิลโอสังเกตการณ์ดาวเสาร์ด้วยกล้องโทรทรรศน์คร้ังแรกในปี 
ค.ศ.1610 แต่เขาไม่เห็นวงแหวนชัดเจน และตคีวามว่าดาว

เสาร์มลีกัษณะเป็นวตัถุ 3 ดวง

ต่อมา ในปี ค.ศ.1659 เฮยเคนิส์ได้ใช้กล้องโทรทรรศน์ที่ดกีว่า 
ค้นพบว่าส่ิงทีอ่ยู่รอบดาวเสาร์นั้นเป็นวงแหวน ด้วยเหตุดงักล่าว 
ภาพวาดของรือเบินส์ในปี ค.ศ.1636-1638 จงึแสดงดาว
เสาร์ปรากฏเป็นวตัถุ 3 ดวงตามการค้นพบของกาลเิลโอ



ชือ่ของดาวเคราะหน์อกระบบทีม่ี

การคน้พบ จะเขยีนโดยใชช้ือ่ของ

ดาวฤกษด์วงหลกั ตามดว้ย

ตวัอกัษรภาษาองักฤษตามล าดบั
ทีม่กีารคน้พบ โดยเร ิม่จาก b เชน่ 

51 Pegasi b

ชือ่ของดาวเคราะหน์อกระบบสุรยิะ

ดาวเคราะห์ล าดับถัดไปทีม่ีการค้นพบจะใช้ตัวอกัษร c, d, e, f, ฯลฯ

(51 Pegasi c, 51 Pegasi d, 51 Pegasi e or 51 Pegasi f).



วธิกีารตรวจหาดาวเคราะหน์อกระบบ
สุรยิะ

วธิตีา่ง ๆ ทีใ่ช ้ไดแ้ก:่

❑ การวดัอตัราเร็วในแนวเลง็ หรือวธีิดอปเปลอร์
❑ การวดัการโคจรผ่านหน้าดาวฤกษ์ หรือวธีิทรานสิท
❑ เลนส์ความโน้มถ่วงในสเกลเลก็
❑ วธิีอ่ืน ๆ



วธิวีดัอตัราเรว็ในแนวเล็ง (Radial Velocity)

อตัราเรว็ในแนวเล็งของดาวฤกษแ์ม่ทีเ่ปลีย่นแปลงไป

ตลอดเวลา เมือ่ดาวฤกษโ์คจรรอบจดุศูนยก์ลางมวลของ

ระบบดาว จะวดัไดด้ว้ยการใชว้ธิดีอปเปลอร ์ ซ ึง่วธินีีใ้ช ้
ตรวจพบ 51 Pegasus b ดาวเคราะหน์อกระบบดวงแรก



กจิกรรมที ่13: ปรากฏการณด์อปเปลอร ์

“ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์” คือความเปลีย่นแปลงทีเ่กิดกบัความยาวคล่ืนของ
คล่ืนเสียงหรือแสง เม่ือแหล่งก าเนิดคล่ืนเคล่ือนที่
เราสามารถทดลองการเกดิปรากฏการณด์อปเปลอรไ์ด ้ โดยใสน่าฬกิาปลกุเขา้

ไปในกระเป๋าเสือ้ผา้ ผูกเชอืก แลว้ถอืเชอืกหมุนควงกระเป๋าเสือ้ผา้ใหห้มุนไป

ตามแนวราบ

เสยีงทีค่ณุจะไดย้นิ:

เมือ่นาฬกิาเคลือ่นเขา้ใกลผู้ฟั้ง ความยาวคลืน่เสยีงจะส ัน้

ลงและเสยีงจะแหลมขึน้ เมือ่นาฬกิาเคลือ่นออกหา่งผูฟั้ง

ความยาวคลืน่เสยีงจะยาวขึน้และเสยีงจะทุม้ลง

หากผูฟั้งอยูต่รงจดุศูนยก์ลางแนววงทีน่าฬกิาหมุน จะไม่ตรวจพบความ

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิกบัคลืน่เสยีงดงักลา่ว



กจิกรรมที ่13: ปรากฏการณด์อปเปลอร ์

เมือ่แหล่งก าเนิดแสงเคลือ่นเขา้หาผูส้งัเกต ความยาวคลืน่

ของแสงจะส ัน้ลง แสงทีส่งัเกตไดจ้ะมสีเปกตรมัเลือ่นไปทาง

สนี ้าเงิน

ในกรณีของคลืน่แสง:

เมือ่แหล่งก าเนิดแสงเคลือ่นออกหา่งผูส้งัเกต ความยาว

คลืน่ของแสงจะยาวขึน้ แสงทีส่งัเกตไดจ้ะมสีเปกตรมัเลือ่น
ไปทางสแีดง



วธิวีดัการโคจรผ่านหน้าดาวฤกษ ์
(Transits)

ในระหว่างทีด่าวเคราะหน์อกระบบสุรยิะโคจรผ่านหนา้ดาว

แม่ ความสว่างของดาวแม่จะลดลงเล็กนอ้ย
กรณีทีม่ดีาวดวงแม่แบบดวงอาทติย ์ ความสวา่งของดาวแม่จะลดลง 1% หาก

ดาวเคราะหท์ีโ่คจรผ่านหนา้มขีนาดเทา่ดาวพฤหสับดี และลดลงเพยีง 0.03%

หากดาวเคราะหท์ีโ่คจรผ่านหนา้มขีนาดเทา่โลก



กจิกรรมที ่14: การจ าลองการโคจรผ่าน

หน้า
ในกจิกรรมนีต้อ้งใชล้กูบอล 2 ลกู ลกูทีใ่หญก่วา่ใชแ้ทนดาวฤกษแ์ม่

และลกูเล็กกวา่ใชแ้ทนดาวเคราะหท์ีโ่คจรอยูโ่ดยรอบ

กรณีทีผู่ส้งัเกตอยูบ่นระนาบเดยีวกบัวงโคจรดาวเคราะห ์ จะสามารถ

เห็นดาวเคราะหโ์คจรผ่านหนา้ดาวแม่ และความสวา่งของดาวแม่จะ
ลดลง

แตถ่า้ผูส้งัเกตไม่ไดอ้ยูบ่นระนาบเดยีวกบัวงโคจรดาวเคราะหแ์ลว้ จะ

ไม่เห็นการโคจรผ่านหนา้ และไม่พบวา่ความสวา่งของดาวแม่ลดลง

กรณีผูส้ังเกตอยูบ่นระนาบวงโคจรของดาวเคราะห์ กรณีผูส้ังเกตไม่อยูบ่นระนาบวงโคจรของดาวเคราะห์



วธิตีรวจหาเลนสค์วามโน้มถว่งในสเกลเล็ก

(Micro Lensing)

ในกรณีนี ้ภาพของดาว

ฉากหลงัจะถกูขยายหรอื

บดิเบอืนไป บ่งช ีว้่ามรีะบบ
ดาวแม่-ดาวเคราะห ์

เคลือ่นทีผ่่านหนา้ และเกดิ

เลนสค์วามโนม้ถว่ง

เน่ืองจากแนววางตวั

ระหว่างผูส้งัเกต ระบบดาว
แม่-ดาวเคราะห ์และดาว

ฉากหลงั



กจิกรรมที ่15: การจ าลองเลนสค์วามโน้ม

ถว่งในสเกลเล็ก

หากใชฐ้าน

แกว้ไวนเ์พยีง

อนัเดยีว จะไม่
เห็นอะไรเลย

เม่ือใชฐ้านแกว้ไวน์เป็นคู่
ลองใหฐ้านแกว้ไวน์อนัหน่ึงผา่นเหนือฐานแกว้
ไวน์อีกอนั จะเห็นจุดแสงปรากฏออกมาและมีสอง
จุด



วธิถีา่ยภาพดาวเคราะหน์อกระบบสุรยิะ
โดยตรง

ภาพถา่ยของดาวแม่จะ

น าไปใชศ้กึษาเพือ่

ตรวจหาดาวเคราะห ์

นอกระบบสรุยิะทีอ่าจ
อยู่โดยรอบ

เน่ืองจากปริมาณแสงของดาวดวงแม่ท่ีมากกวา่จนกลบดาวเคราะห์ การ
แยกภาพดาวเคราะห์ออกมาจึงท าไดไ้ม่ง่าย



ขอ้มูลดาว

เคราะหน์อก

ระบบสุรยิะที่

คน้พบแลว้ 
(ค.ศ.2013) 

แบ่งตามวธิี

ตา่งๆ ทีใ่ช ้
ตรวจหา



ปัจจุบนัมดีาวเคราะหน์อกระบบสุรยิะกวา่ 2000 ดวงที่

ไดร้บัการยนืยนัแลว้

มวลของดาวเคราะหน์อกระบบทีม่กีารคน้พบมกัจะ

ถูกระบุดว้ยหน่วยของมวลดาวพฤหสับด ีหรอืหน่วย
ของมวลของโลก

แบบจ าลองดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ



กจิกรรมที ่16: แบบจ าลองระบบของดาว

เคราะหน์อกระบบสุรยิะตามสเกลจรงิ

ระยะทางจริง 1 AU = ระยะทางในแบบจ าลอง 1 m    
เส้นผ่านศูนย์กลาง 10000 km = ระยะทางในแบบจ าลอง 0.5 cm

Kepler 62   

Ups And   

Gl 581   

Trappist-1 



กจิกรรมที ่16 : สรา้งแบบจ าลองระบบสุรยิะ

ดาวฤกษแ์ม่ (ดวงอาทติย)์ ประเภท G2V เสน้ผ่านศนูยก์ลางใน
แบบจ าลอง 35 cm

ระยะหา่ง 1AU = 1m    เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 10000 km = 0.5 cm

ระบบสุริยะ ระยะห่าง
AU

เส้นผา่น
ศูนยก์ลาง
km

ระยะห่างใน
แบบจ าลอง

เส้นผา่น
ศูนยก์ลางใน
แบบจ าลอง

ดาวพธุ 0.39 4,879 40 cm 0.2 cm

ดาวศุกร์ 0.72 12,104 70 cm 0.6 cm

โลก 1 12,756 1m 0.6 cm

ดาวอังคาร 1.52 6,794 1.5 m 0.3 cm

ดาวพฤหัสบดี 5.2 142,984 5 m 7 cm

ดาวเสาร์ 9.55 120,536 10 m 6 cm

ดาวยูเรนัส 19.22 51,118 19 m 2.5 cm

ดาวเนปจูน 30.11 49,528 30 m 2.5 cm



กจิกรรมที ่16 : สรา้งแบบจ าลองระบบของดาว

เคราะหน์อกระบบสุรยิะระบบแรกทีค่น้พบ
Upsilon Andromedae

Titawin
ปีที่ค้นพบ
(ค.ศ.)

ระยะห่าง
AU

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง

km

ระยะห่างใน
แบบจ าลอง

เส้นผ่าน
ศูนย์กลางใน
แบบจ าลอง

Ups And b/Saffar 1996 0.059 108,000 6 cm 5.5 cm

Ups And c/Samh 1999 0.830 200,000 83 cm 10 cm

Ups And d/Majriti 1999 2.510 188,000 2.5 m 9 cm

Ups And e/Titawin e 2010 5.240 140,000 5.2 m 7 cm

ระยะห่าง 1 AU = 1 m    

เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 10000 km = 0.5 cm

ดาวฤกษ์แม่ Ups Andromedae (ประเภท F8V) อยู่ห่างออกไป 44 ปีแสงใน กลุ่มดาว
แอนดรอเมดา ตวัดาวมขีนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.28 เท่าของดวงอาทติย์ หรือ 45 cm ใน

แบบจ าลองนี้



กจิกรรมที ่16 : สรา้งแบบจ าลองดาวเคราะหน์อก

ระบบสุรยิะ ประเภทดาวเคราะหห์นิ

Gliese 581 ปีที่ค้นพบ
(ค.ศ.)

ระยะห่าง
AU

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง

km

ระยะห่างใน
แบบจ าลอง

เส้นผ่านศูนย์กลาง
ในแบบจ าลอง

Gl.581 e 2009 0.030 15,200 3 cm 0.8 cm

Gl.581 b 2005 0.041 32,000 4 cm 1.6 cm

Gl.581 c 2007 0.073 22,000 7 cm 1.1 cm

ดาวฤกษแ์ม ่Gliese 581 (ประเภท M2.5V) อยูห่า่งออกไป 20.5 
ปีแสงใน กลุ่มดาวคนัช ัง่ ตวัดาวมขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 

0.29 เท่าของดวงอาทติย ์หรอื 10 cm ในแบบจ าลองนี้

ระยะห่าง 1 AU = 1 m    

เส้นผ่านศูนย์กลาง 10000 km = 0.5 cm



Kepler 62 ปีที่ค้นพบ
(ค.ศ.)

ระยะห่าง
AU

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง

km

ระยะห่างใน
แบบจ าลอง

เส้นผ่าน
ศูนย์กลางใน
แบบจ าลอง

Kepler-62 b 2013 0.056 33,600 5.6 cm 1.7 cm

Kepler-62 c 2013 0.093 13,600 9 cm 0.7 cm

Kepler-62 d 2013 0.120 48,000 12 cm 2.4 cm

Kepler-62 e 2013 0.427 40,000 43 cm 2 cm

Kepler-62 f 2013 0.718 36,000 72 cm 1.8 cm

กจิกรรมที ่16 : สร้างแบบจ าลองดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ประเภท
ดาวเคราะห์หิน ทีอ่าจเอือ้ต่อการอยู่อาศัยของส่ิงมชีีวติ

ดาวฤกษแ์ม่ Kepler 62 (ประเภท K2V) อยูห่า่งออกไป 1,200 ปี

แสงใน

กลุ่มดาวพณิ ตวัดาวมขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.64 เท่า

ของดวงอาทติย ์หรอื 22 cm ในแบบจ าลองนี้ระยะห่าง 1 AU = 1 m    

เส้นผ่านศูนย์กลาง 10000 km = 0.5 cm



ความเป็นไปไดต้อ่การมอียู่ของสิง่มชีวีติใน

ดาวเคราะหน์อกระบบ
▪ ส าหรบับรเิวณทีเ่อือ้ตอ่สิง่มชีวีติของดาว Kepler-62 น้ัน มดีาว

เคราะหส์องดวงทีอ่าจจะมนี า้อยูใ่นรปูของเหลวทีพ่ืน้ผวิ แต่
ส าหรบั Kepler-62e ทีอ่ยูใ่กลข้อบเขตดา้นในของบรเิวณทีเ่อือ้
ตอ่สิง่มชีวีติ อาจจะตอ้งอาศยัช ัน้เมฆทีค่อยสะทอ้นรงัสอีอกไป
เพือ่ลดพลงังานความรอ้นทีพ่ืน้ผวิดาวไดร้บั ในขณะที่ Kepler-
62f น้ันอยูใ่นขอบเขตดา้นนอกของบรเิวณทีเ่อือ้ตอ่สิง่มชีวีติ



Trappist-1 ปีทีค้่นพบ
(ค.ศ.)

ระยะห่าง
AU

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง

km

ระยะห่างใน
แบบจ าลอง

เส้นผ่าน
ศูนย์กลางใน
แบบจ าลอง

Trappist-1 b 2016 0.012 28,400 1.2 cm 1.4 cm
Trappist-1 c 2016 0.016 28,000 1.6 cm 1.4 cm
Trappist-1 d 2016 0.022 20,000 2.2 cm 1.0 cm
Trappist-1 e 2017 0.030 23,200 3.0 cm 1.2 cm

Trappist-1 f 2017 0.039 26,800 3.9 cm 1.3 cm
Trappist-1 g 2017 0.047 29,200 4.7 cm 1.5 cm
Trappist-1 h 2017 0.062 19,600 6.2 cm 1.0 cm

กจิกรรมที ่16 : สร้างแบบจ าลองดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ประเภท
ดาวเคราะห์หิน ทีอ่าจเอือ้ต่อการอยู่อาศัยของส่ิงมชีีวติ

ระยะห่าง 1 AU = 1 m เส้นผ่านศูนย์กลาง 10000 km = 0.5 cm

ดาวฤกษแ์ม่ Trappist 1 (ประเภท M8V) อยูห่า่งออกไป 40 ปี

แสงใน

กลุ่มดาวคนแบกหมอ้น ้า ตวัดาวมขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 
0.1 เท่าของดวงอาทติย ์หรอื 4 cm ในแบบจ าลองนี้



ความเป็นไปไดต้อ่การมอียู่ของสิง่มชีวีติใน

ดาวเคราะหน์อกระบบ

▪ ดาวเคราะหใ์นระบบ Trappist-1 เป็นดาวเคราะหห์นิทีอ่าจมนี า้
ปรมิาณมากบนพืน้ผวิดาว ซึง่จะอยูใ่นสถานะของเหลว ไอน า้
หรอืเปลอืกน า้แข็งก็ได ้ ในบรเิวณทีเ่อือ้ตอ่สิง่มชีวีติรอบดาว
Trappist 1 มดีาวเคราะห ์ Trappist-1e ซึง่ปรากฏวา่มใีจกลาง
คอ่นขา้งหนาแน่นเมือ่เทยีบกบัโลก ซึง่บ่งช ีว้า่ในบรรดาดาว
เคราะหห์ลายดวงในระบบนี้ ดาวเคราะหด์วงนีม้สีภาพคลา้ยโลก
ทีส่ดุและอาจมสีนามแม่เหล็กของตนเองปกป้องอยูด่ว้ย



สรุป

◼ ไดค้วามรูเ้กีย่วกบัดาวเคราะหท์ีช่ดัเจนยิง่ขึน้

◼ เปรยีบเทยีบความสมัพนัธร์ะหว่างพารามเิตอรต์า่ง ๆ 

ของดาวเคราะห ์เพือ่ทีจ่ะเขา้ใจความแตกตา่ง
ระหว่างดาวเคราะหไ์ดด้ยีิง่ขึน้

◼ ส่วนมากของระบบสุรยิะน้ันเป็นเพยีงพืน้ทีว่่างเปล่า

◼ ท าความรูจ้กักบัดาวเคราะหน์อกระบบสุรยิะ และวธิี
ตรวจหาดาวเคราะหเ์หล่านี้



ขอบคณุทีร่บัฟัง!


