
Curious
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about…The Solar System

เธอชอบสีอะไร
มากที่สุด

เธอชอบ
แสงอาทติย์

หรอืแสงจันทร์
มากกว่ากัน

เธอชอบอากาศ
อบอุ่นหรอืมีหิมะตก

มากกว่ากัน

เธอก�าลังรว่มท�า
ภารกิจอวกาศ 

ความสามารถพิเศษ
ของเธอคืออะไร

ถ้าเธอกินอาหาร
ได้เพียงอย่างเดียว

ทกุวัน
 เธอจะกินอะไร

เรือ่ง แอนน์ รูนนีย์
ภาพ อานา โกเมซ

แปล ชวธรี ์ รตันดิลก ณ ภูเก็ต

เธอชอบ 
ดาวเคราะห์ 

ดวงไหน
มากที่สุด
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ดาวเคราะห์แคระ
มีลักษณะคล้ายกับดาวเคราะห์
หลายส่วน ดาวเคราะห์แคระ

โคจรรอบดวงอาทิตย์
เช่นเดียวกับดาวเคราะห์อื่น ๆ

แต่มีขนาดเล็กกว่า

ดาวเคราะห์น้อย
ดาวเคราะห์น้อย มีหิน

เป็นส่วนประกอบ ขนาดเล็กกว่า
ดาวเคราะห ์ มีจ�านวน

หลายล้านดวงในระบบสุริยะ

ฟ้
าวววว!
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ดาวเคราะห์อกีส่ีดวงทีอ่ยูห่่าง
จากดวงอาทติยม์ากทีส่ดุ 

มลีกัษณะเป็นลกูบอลกา๊ซและ
ของเหลวขนาดยกัษ์ ดา

วย
เูรนัส

ดาวเคราะห์
ดาวเคราะห์ คือวัตถุอวกาศ
ขนาดยักษ์เหมือนกับโลก 

ที่เดินทางไปรอบ ๆ ดวงอาทิตย์ 
ในระบบสุริยะของเรามีดาวเคราะห์

ทั้งหมดแปดดวง

ดวงจนัทร์
ดวงจันทร ์ คือดาวบริวาร 
ขนาดเล็กที่โคจรอยู่

รอบดาวเคราะห์ ซึ่งเป็น
วัตถุที่ใหญ่กว่า โลกของเรา

มีดวงจันทร์หนึ่งดวง
ที่เป็นหิน

ดาวเคราะห์ส่ีล�าดบัแรก 
ทีอ่ยูใ่กลก้บัดวงอาทติย์
ทีสุ่ด คือดาวดวงเลก็

ทีอ่งค์ประกอบส่วนใหญ่
เป็นหิน

ดา

วพ
ุธ

ดาวศุกร์

โล
ก

ดวงอาทติย์
ตรงกลางของระบบสริุยะ 
คือดาวฤกษ์ที่ชื่อว่า 

ดวงอาทิตย์

ระบบสุริยะ
อยู่ที่ ไหน
อยู่รอบ ๆ ตัวเธอนั่นเอง 
ในระบบสุริยะประกอบด้วย
ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ทั้งแปดดวง 
และวัตถุอื่น ๆ ซึ่งโคจรอยู่รอบ
ดวงอาทิตย์ในอวกาศ

ดาวเคราะห์ที่เรา
อาศัยอยู่เรยีกว่าโลก 

เป็นดาวเคราะห์ 
บรวิารล�าดับที่สาม 

ของดวงอาทติย์
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ระบบสุริยะของเรา
เกิดจากกลุ่มก๊าซ
และฝุ่นขนาดใหญ่
ในอวกาศ

กลุ่มก้อนสสาร

ฝุ่นและ
ก๊าซ

3

1

จนกระทัง่กลุ่มฝุ่นและก๊าซมีลักษณะ

เป็นแผ่นกลมแบน เอ...แล้วเกิดอะไรข้ึนต่อไปนะ

จากน้ันฝุ่น
และก๊าซรวมตัวกัน 
เป็นกลุ่มก้อนสสาร
ที่บีบอัดกันจนแน่น

ระบบสุรยิะเกดิขึ้นอยา่งไร 
และมาจากไหน

4

เริม่ต้นจากการรวมตัวของ
กลุ่มฝุ่นและก๊าซซึง่เคลื่อนที่

อยู่ตลอด จนเกิดมวล
และแรงดึงดูดมากข้ึน

ท�าให้หดตัวเล็กลง

ระบบสุริยะ
เกิดข้ึนได้
อย่างไร

แผ่นกลมแบน

2

ท�าไมระบบสุรยิะมรูีปทรงกลมแบน คลา้ยกบัจาน

ดวงอาทิตย์

4 กลุ่มก้อนสสารในแผน่กลมแบน กลายเป็น

ดวงอาทติย์และดาวเคราะห์ได้อย่างไร

ดาวเ
คราะ

ห์

ฟ้ิวววว!

กลุ่มฝุ่นและก๊าซรอบ
ดวงอาทติย์ยังเคลื่อนที่ต่อไป
เป็นวงกลมและแผก่ว้างออก 
จนมีลักษณะเป็นแผน่กลม
บาง ๆ คล้ายจานก้นแบน

การหดตัวของกลุ่มก้อน
สสารกอ่เกดิพลงังานมหาศาล 

และท�าให้ตรงกลาง
กลายเป็นดวงอาทติย ์

ส่วนกลุ่มก้อนฝุ่นและก๊าซ
ที่รายล้อมกลายเป็น

ดาวเคราะห์
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ดวงอาทิตย์จะคงอยู่
ตลอดไปไหม

ท�าไมดวงอาทิตย์จึงมีขนาดใหญ่กว่า
ดาวฤกษ์ดวงอ่ืน

มันไม่ได้ใหญ่หรอก จริง ๆ แล้วดวงอาทิตย์เป็นเพียง 
ดาวฤกษ์ขนาดเล็กดวงหนึ่ง แต่ท่ีดูใหญ่กว่าดาวฤกษ์อื่น 
ที่เธอเห็นในตอนกลางคืน เพราะว่าดวงอาทิตย์อยู่ใกล้ 
โลกมากกว่านั่นเอง ดาวฤกษ์ดวงอื่นต่างก็เป็น 
ดวงอาทิตย์ เพียงแต่อยู่ไกลมาก ๆ เท่านั้นเอง

พอเทยีบขนาด
กันแล้ว ฉันค่อนข้าง

ตัวเล็กเลยแหละ!

นักวิทยาศาสตรเ์คยค้นพบ
ดวงอาทติย์บางดวงที่มีขนาดใหญ่

กว่าดวงที่อยู่ในระบบสุรยิะ
ของเราถึง 100 เทา่!

ไมต่ลอดไป แตไ่มต่อ้ง
กงัวลหรอกนะ ดวงอาทติย์

ยงัไมห่ายไปเรว็ ๆ น้ี และยงัอยู่
ไปอกี 5,000 ลา้นปีเชยีวละ

ดวงอาทิตย์

ประกอบด้วย

ก๊าซไฮโดรเจนและ

ฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่

แกนกลาง

ดวงอาทิตย์เกิดข้ึน
จากอะไร

พ้ืนผิว

ไฮโดรเจน

ฮเีลยีม

ระวัง! อย่า จ้องมอง

ดวงอาทิตย์ (ด้วยตาเปล่า)

เด็ดขาด เพราะมันสว่าง 

และรอ้นมากจนท�ารา้ย

ดวงตาของเธอได้

ดวงอาทิตย์
ร้อนกว่าเตาอบ
หรือเปล่า
ที่พื้นผิวของดวงอาทิตย์นั้นร้อนกว่าเตาอบทั่วไป 
ราว 20 เท่า โดยเฉพาะแกนกลางของดวงอาทิตย์ 
ยิ่งร้อนกว่าเตาอบหลายพันเท่า ซึ่งสามารถท�าให ้
เตาอบละลายได้เลย!
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ปีคืออะไร
หนึ่งป ี คือเวลาที่โลกใช้ในการ 

โคจรรอบดวงอาทิตย์ครบหนึ่งรอบ

ท�าไมเรา
ถึงมีฤดูกาล
เพราะว่าแกนโลกเอียง 
นั่นหมายความว่าเมื่อโลกโคจรรอบ
ดวงอาทิตย์ แต่ละพื้นที่บนโลก
จะได้รับแสงอาทิตย์ที่ส่องมาถึง
คนละช่วงเวลา

ค
รอ

ก
ก

ก
ก

ดวงอาทิตย์หายไปไหน
ในตอนกลางคืน
ดวงอาทิตย์ไม่ได้หายไปไหน แต่โลกต่างหาก
ที่เคลื่อนผ่านไปเอง!

เหนือ

เหนือ

เหนือ

เหนือ

ใต้

ใต้

ใต้

ใต้

ในเดือนมีนาคม 
ซกีโลกเหนือจะเป็น 

ฤดูใบไม้ผลิและซกีโลกใต้ 
จะเป็นฤดูใบไม้รว่ง

เส้นศูนย์สูตร

เส้นศูนย์สูตร
คืออะไร

ในเดือนมิถุนายน 
ซกีโลกเหนือจะเป็น

ฤดูรอ้นและซกีโลกใต้ 
จะเป็นฤดูหนาว

เส้นที่มองไม่เห็น
ที่ลากผา่นกึ่งกลางโลก 
และแบ่งโลกออกเป็น

ซกีโลกเหนือ (ด้านบน) และ
ซกีโลกใต ้(ด้านล่าง)

ในเดือนธนัวาคม  
ซกีโลกเหนือจะเป็น 

ฤดูหนาวและซกีโลกใต้ 
จะเป็นฤดูรอ้น

ในเดือนกันยายน 
ซกีโลกเหนือจะเป็น 

ฤดูใบไม้รว่งและซกีโลกใต้ 
จะเป็นฤดูใบไม้ผลิ

ท�าไมหน่ึงวนั
ถึงนาน 24 ช่ัวโมง

รังสีแสง

ใต้

เหนือ

อาทิตย์ตก

แกนโลก

ดาวเคราะห์ของเรา 
หมุนรอบเส้นที่มองไม่เห็น 
ซึง่เรยีกว่าแกนโลก หาก

ด้านที่เธออาศัยอยู่หันเข้าหา 
ดวงอาทติย ์ ตอนน้ัน 

ก็จะเป็นกลางวัน

โลกหมุนรอบตัวเอง
จึงท�าให้เรามองเห็นดวงอาทติย์
ขึ้นในตอนเชา้ ค่อย ๆ ลอยข้าม 

ทอ้งฟ้า แล้วตกหายไป
ในตอนเย็น

โลกหมุนรอบตัวเอง
หน่ึงรอบ  

ใชเ้วลา 24 ชัว่โมง  
ซึง่เทา่กับหน่ึงวัน
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