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นิพนธ์ ทรายเพชร
ราชบัณฑิต สาขาวิชาดาราศาสตร์ / ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สสวท.

ดาวชุมนุมกับดาวร่วมทิศ
(Conjunction)
ดาวชุ
ม
นุ
ม
เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นดาวอยู่ใกล้กันหลายดวง ดาวร่วมทิศ
หมายถึงดาวสองดวงที่ปรากฏอยู่ไปทางเดียวกัน เช่น เห็นดาวศุกร์ปรากฏอยู่ไปทาง

เดียวกันกับดาวพฤหัสบดี เรียกว่า ดาวศุกร์ร่วมทิศกับดาวพฤหัสบดี ดาวศุกร์
ปรากฏอยู่ไปทางเดียวกับดวงอาทิตย์เรียกว่า ดาวศุกร์อยู่ในต�ำแหน่งร่วมทิศแนววงใน
(ดาวศุกร์อยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์) และร่วมทิศแนววงนอก เมื่อดวงอาทิตย์
อยู่ร ะหว่างดาวศุ ก ร์ กั บโลก เมื่ อ ดาวร่ วมทิ ศ กั บดวงอาทิ ต ย์ เราจะสั ง เกตดาวดวง
นั้นไม่ได้ เพราะความสว่างจ้าของดวงอาทิตย์
ดวงจั น ทร์ ป รากฏร่ ว มทิ ศ กั บ ดาวเคราะห์ อ ยู ่ เ ป็ น
ประจ�ำเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพราะดวงจันทร์เคลื่อนที่รอบโลก
รอบละ 1 เดือน ท�ำให้เห็นดวงจันทร์เลื่อนไปทางตะวันออก
ตามเส้นทางทีด่ าวเคราะห์ปรากฏอยู่ เมือ่ ดวงจันทร์เคลือ่ นทีไ่ ปทัน
ดาวศุกร์กเ็ รียกว่า ดวงจันทร์ร่วมทิศกับดาวศุกร์
นิตยสาร สสวท.

ส�ำหรับดาวเคราะห์ดวงที่เคลื่อนที่เร็ว เช่น ดาวศุกร์ และ
ดาวพุธ มีโอกาสไปทันดาวเคราะห์ที่เคลื่อนที่ช้ากว่าดังเช่น
ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร์

ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 19.00 น.  
ดวงจันทร์ ดาวศุกร์ และดาวพฤหัสบดีจะชุมนุมกันในกลุ่ม
ดาวปู ปรากฏการณ์นี้จะเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยยืนหันหน้าไป
ทางทิศตะวันตก เวลา 19.00 น. จะเห็นดวงจันทร์เสี้ยวข้างขึ้น
(ตามปฏิทนิ ตรงกับขึน้ 5 ค�ำ่ ) อยูต่ ำ�่ กว่าดาวศุกร์ซงึ่ เป็นดาวเคราะห์
ดวงสว่างทีส่ ดุ รองจากดวงจันทร์ ซ้ายมือสูงกว่าดาวศุกร์คือ
ดาวพฤหัสบดี ดวงจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นมีลักษณะเหมือนริมฝีปาก
ของคนก�ำลังยิ้ม ท�ำให้ปรากฏการณ์ชุมนุมของดวงจันทร์
ดาวศุกร์ และดาวพฤหัสบดี ในครั้งนี้ว่าเป็น ดวงจันทร์ยิ้มได้
โดยมีดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีเป็นตา 2 ข้าง ดังรูป 1.

รูป 1. ต�ำแหน่งดวงจันทร์ ดาวศุกร์ และดาวพฤหัสบดีในวงโคจร เมื่อเทียบ
กับต�ำแหน่งของโลก

ที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558
เวลา 19:00 น. ดังรูป 2. ดวงจันทร์ยิ้มอยู่ทางตะวันออกของ
ดวงอาทิตย์เป็นมุม 46 องศา ดาวศุกร์อยู่ทางตะวันออกของ
ดวงอาทิตย์ 44 องศา ในขณะที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ทางตะวันออก
ของดวงอาทิตย์ 50 องศา ท�ำให้ผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และทุกแห่ง
ในประเทศไทยเห็ น ดวงจั น ทร์ ยิ้ ม โดยมี ต าข้ า งเดี ย วคื อ ดาว
พฤหัสบดีซงึ่ สว่างน้อยกว่าดาวศุกร์ ดาวศุกร์อยูต่ ำ�่ กว่าดาวพฤหัสบดี
และอยูข่ วามือของดวงจันทร์ โดยอยูห่ า่ งดวงจันทร์ไปทางเหนือ
ประมาณ 10 องศา
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ดวงจันทร์ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา
19:00 น.  เป็นดวงจันทร์ข้างขึ้น ตามปฏิทินจันทรคติของไทย
ตรงกับข้างขึ้น 5 ค�่ำ อยู่ทางตะวันออกของดวงอาทิตย์ 46 องศา
จึงตกหลังดวงอาทิตย์ประมาณ 3 ชัว่ โมง เมือ่ เวลา 19:00 น.
ดวงจันทร์อยูส่ งู จากขอบฟ้าทางทิศตะวันตกประมาณ 35 องศา
มีโชติมาตร -8.96 มีขนาดเชิงมุม 31.9   ลิปดา   ในวันต่อไป
ดวงจันทร์จะอยู่ห่างดวงอาทิตย์มากกว่านี้ ท�ำให้เห็นดวงจันทร์
ในเวลาหัวค�ำ่ อยูส่ งู จากขอบฟ้าตะวันตกมากขึน้ และสว่างมากขึ้น
ความเป็นเสีย้ วน้อยลง เคลือ่ นทีห่ า่ งไปทางตะวันออกของดาวศุกร์
มากขึ้น ในวันขึ้น 8 ค�่ำดวงจันทร์จะปรากฏเป็นรูปครึ่งวงกลม
เวลาประมาณเทีย่ งวัน เมือ่ เวลาหัวค�ำ่ จึงอยูส่ งู ประมาณ 80 องศา
จากขอบฟ้าทิศใต้ โดยเส้นแบ่งส่วนสว่างและส่วนมืดของดวงจันทร์
เมื่อต่อออกไปจนถึงขอบฟ้า จะตั้งฉากกับขอบฟ้าตรงจุดทิศใต้
เราจึงใช้ดวงจันทร์บอกทิศได้เช่นเดียวกับดวงอาทิตย์หรือดาวอื่น ๆ
เมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่ไปอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิ ต ย์ ประมาณ
วันที่ 1 กรกฎาคม จะเห็นดวงจันทร์เป็นจันทร์เพ็ญมีขนาด
เชิงมุม 31 ลิปดา 54 พิลิปดา (อยู่ที่ระยะห่างประมาณ 360,000
กิโลเมตร) ได้ชอื่ ว่าเป็นซูเปอร์มนู เพราะใหญ่กว่าดวงจันทร์เพ็ญ
ปกติซึ่งมีขนาดเชิงมุมประมาณ 30 ลิปดา เท่านั้นซูเปอร์มูนใน
วันนี้มีโชติมาตร -12.26 จึงสว่างไสวตลอดทั้งคืน
จันทร์เพ็ญวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ขึน้ ทางตะวันออก
เฉียงไปทางใต้ประมาณ 25 องศา หลังจากนีจ้ ะเป็นดวงจันทร์
ข้างแรมเริ่มสว่างลดลง และไปอยู่ทางตะวันตกของดวงอาทิตย์
กลายเป็นดวงจันทร์ข้างแรมค่อนดวง ขึ้นช้าลงวันละประมาณ
50 นาที เมือ่ ถึงแรม 8 ค�ำ่ จะเป็นรูปดวงจันทร์ครึง่ ดวงหันด้านสว่าง
ไปทางตะวันออกตรงข้ามกับดวงจันทร์ขา้ งขึน้ 8 ค�ำ่ ทีห่ นั ด้านสว่าง
ไปทางตะวันตก ดวงจันทร์แรม 8 ค�ำ่ จะขึน้ เวลาประมาณเทีย่ งคืน
เมื่อเช้ามืดจะเห็นอยู่สูงเกือบเหนือศีรษะ หลังจากนี้อีก 2-3 วัน
ดวงจันทร์จะปรากฏเป็นเสีย้ วข้างแรม หันด้านสว่างไปทางตะวันออก
กลายเป็นจันทร์ยิ้มทางทิศตะวันออก วันเดือนดับจะมองไม่เห็น
ดวงจันทร์เพราะดวงจันทร์อยู่ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์
จนกระทั่งถึงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา
19:00 น. จะเห็นดวงจันทร์ไปชุมนุมกับดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดี
อีกครั้งหนึ่งคล้ายกับเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา
19:00 น. แต่เห็นใกล้ขอบฟ้าตะวันตกมากกว่า คราวนี้ดาวศุกร์
อยู่สูงกว่าดาวพฤหัสบดี ท�ำให้เห็นเป็นจันทร์ยิ้มที่มีดาวศุกร์
เป็นตาอยู่ซ้ายมือของผู้ดู และดาวพฤหัสบดีเป็นตาอยู่ขวามือ
ของผู้ดูโดยดาวพฤหัสบดีสว่างน้อยกว่าดาวศุกร์ ใกล้ดาวศุกร์
คือดาวฤกษ์ชอื่ ดาวหัวใจสิงห์ (Regulus) อยูต่ รงหน้าอกสิงโต
ในกลุม่ ดาวสิงห์ ดังรูป 3.

รูป 2. ปรากฏการณ์ดาวชุมนุม ท้องฟ้าประเทศไทย ทางทิศตะวันตก
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 19:00 น.
ปีที่ 43 ฉบับที่ 195 กรกฎาคม - สิงหาคม 2558
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รูป 4. ดาวศุกร์เป็นเสี้ยว
ทีม่ า http://www.narit.or.th/index.php/astro-photo/solar-systemobjects/849-venus
รู ป 3. ปรากฏการณ์ ด าวชุ ม นุ ม ท้ อ งฟ้ า ประเทศไทยทางทิ ศ ตะวั น ตก
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 19:00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับดาวศุกร์
1. เป็นดาวเคราะห์ที่ปรากฏสว่างที่สุด เพราะสะท้อน
แสงได้ดีที่สุด (อัลบีโด 0.65) และอยู่ใกล้โลกที่สุด
2. ในปี พ.ศ. 2558  ดาวศุกร์จะอยู่ ณ ต�ำแหน่งร่วมทิศ
แนววงในกับดวงอาทิตย์ (Inferior Conjunction) ในวันที่ 16
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ดังนั้นระยะกลางเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2558 จึงเป็นระยะที่จะมองไม่เห็นดาวศุกร์ ช่วงนี้ดาวศุกร์จะ
เปลีย่ นต�ำแหน่งจากการเป็นดาวประจ�ำเมือง (อยูท่ างตะวันออก
ของดวงอาทิตย์) เห็นทางทิศตะวันตกตอนหัวค�่ำ ไปเป็นดาวรุ่ง
(ไปอยู่ทางตะวันตกของดวงอาทิตย์) เห็นทางทิศตะวันออก
ตอนใกล้รุ่ง จึงเป็นระยะเวลาที่ดาวศุกร์ปรากฏเคลื่อนที่ไป
ทางตะวันตก นัน่ คือการปรากฏถอยหลังของดาวศุกร์ ในพ.ศ. 2558
ดาวศุกร์ปรากฏถอยหลังระหว่าง 25 กรกฎาคม – 8 กันยายน
รวม 40 วัน การปรากฏถอยหลั ง ของดาวศุ ก ร์ เ กิ ด ขึ้ น ทุ ก ๆ
1.5 ปี การปรากฏถอยหลังจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อดาวศุกร์อยู่
ทางตะวันออกของดวงอาทิตย์   29 องศา ไปจนกระทั่งถึง เมื่อ
ดาวศุกร์อยู่ทางตะวันตกของดวงอาทิตย์ 21  องศา – 29  องศา
3. การปรากฏสว่างมากทีส่ ดุ ของดาวศุกร์เกิดขึน้ 36 วัน
ก่อนไปอยู่ ณ ต�ำแหน่งร่วมทิศแนววงใน ดังนัน้ ในปีนดี้ าวศุกร์จะ
ปรากฏสว่างที่สุดในวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 ขณะ
ปรากฏสว่างทีส่ ดุ ดาวศุกร์เป็นเสีย้ วมีขนาดเชิงมุม 37.5 พิลิปดา
ใหญ่กว่าขนาดเชิงมุมของดาวพฤหัสบดี (31.9 พิลิปดา) รูปร่าง
ของดาวศุกร์ในกล้องโทรทรรศน์จะมีลักษณะเป็นเสี้ยวคล้าย
เสี้ยวของดวงจันทร์ข้างขึ้นน้อย ๆ หรือจันทร์ยิ้ม

นิตยสาร สสวท.

4. ดาวศุ ก ร์ อ ยู ่ ท างตะวั น ออกของดวงอาทิ ต ย์ ม าก
ที่ สุ ด ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยอยู่ห่าง 47 องศา
จึงเป็นวันทีด่ าวศุกร์ตกช้าทีส่ ดุ ต�ำแหน่งทางตะวันออกดวงอาทิตย์
มากทีส่ ดุ ของดาวศุกร์จะเกิดขึ้นก่อนไปอยู่ต�ำแหน่งร่วมทิศแนว
วงในเป็นเวลา 72 วัน
5.   ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่หมุนรอบตัวเองช้าที่สุด
โดยใช้เวลาหมุนรอบละประมาณ 243 วัน ในขณะที่โคจรรอบ
ดวงอาทิตย์รอบละ 225 วัน นอกจากนีย้ งั มีแกนทีห่ มุนรอบเอียง
มากโดยแกนที่ผ่านขั้วเหนือเอียงจากแนวตั้งฉากกับระนาบทาง
โคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เป็นมุมมากกว่า 90 องศา
จึ ง ท� ำ ให้ เราเห็ น ดาวศุกร์หมุนในทิศทางตรงข้ามกับโลกและ
ดาวเคราะห์ดวงอื่น
6. ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีอุณหภูมิผิวสูงสุดทั้งนี้
เพราะมีบรรยากาศหนาทึบเต็มไปด้วยก๊าซเรือนกระจก คือ
คาร์บอนไดออกไซด์ ภาวะเรือนกระจกจึงเพิ่มให้อุณหภูมิผิวของ
ดาวศุกร์สูงขึ้นมากถึง 460 องศาเซลเซียส
7. ดาวศุกร์ คือดาวเคราะห์ทนี่ ำ� ชือ่ มาตัง้ เป็นชือ่ วันศุกร์
ขณะปรากฏสว่างที่สุด ดาวศุกร์เป็นเสี้ยวมีขนาดเชิงมุม 37.5
พิลิปดาใหญ่กว่าขนาดเชิงมุมของดาวพฤหัสบดี (31.9 พิลิปดา)
รูปร่างของดาวศุกร์ในกล้องโทรทรรศน์จะมีลักษณะเป็นเสี้ยว
คล้ายเสี้ยวของดวงจันทร์ข้างขึ้นน้อย ๆ หรือจันทร์ยิ้ม
ข้อมูลส�ำหรับดาวพฤหัสบดี
1. เป็นดาวเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ โดย
มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ 11 เท่าของโลก
2. เป็นดาวเคราะห์ที่มีบริวารมากที่สุด (63 ดวง)
และบริวารหลายดวงมีน�้ำอยู่ใต้ผิว เช่น แกนีมีด
3. เป็นดาวเคราะห์ที่เคลื่อนที่ไปทางตะวันออกช้า ๆ
ใช้เวลาประมาณเกือบ 12 ปีจึงกลับมาที่เก่า ดังนั้นในปี 1 ปี
จึงผ่านกลุ่มดาวจักรราศีได้ปีละประมาณ 1 กลุ่ม

4. ใน พ.ศ. 2558 ดาวพฤหัสบดี จะร่วมทิศกับดวงอาทิตย์
ในวันที่ 27 สิงหาคม  พ.ศ.  2558  หลังจากนั้นดาวพฤหัสบดีจะ
ปรากฎอยู ่ ท างตะวั น ตกของดวงอาทิ ต ย์ จึ ง จะเห็ น ขึ้ น ก่ อ น
ดวงอาทิตย์ในเวลารุง่ เช้าของปลายกันยายนไปถึงสิน้ ปีพ.ศ. 2558
5. เป็นดาวเคราะห์ทหี่ มุนรอบตัวเองเร็วทีส่ ดุ โดยใช้เวลา
น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ท�ำให้เกิดแถบและเข็มขัดของเมฆที่ปกคลุม
พื้นผิว เอกลักษณ์ของดาวพฤหัสบดีคือจุดแดงใหญ่ ดังรูป 5.

รูป 5. จุดแดงใหญ่ของดาวพฤหัสบดีเทียบกับขนาดของโลก
ที่มา http://www.fromquarkstoquasars.com/a-day-on-jupitersgreat-red-storm/

6. เป็นต้นก�ำเนิดวันพฤหัสบดี
การร่วมทิศของดาวศุกร์กับดาวพฤหัสบดีในปี พ.ศ. 2558
ในปี พ.ศ. 2558 ดาวศุกร์เคลื่อนที่ไปทางตะวันออก
เร็วกว่าดาวพฤหัสบดี ดาวศุกร์จึงไปทันดาวพฤหัสบดีในวันที่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ บริเวณกลุ่มดาวปู เราสังเกตดาว
ทัง้ คูไ่ ด้งา่ ยเพราะต่างเป็นดาวเคราะห์ทสี่ ว่างมาก โดยดาวศุกร์
ปรากฏสว่างกว่า
เมื่ อ มองไปทางทิ ศ ตะวั น ตกในเวลาหั ว ค�่ ำ ของ
ต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 เราจะเห็นดาวศุกร์อยู่ขวามือ
ของดาวพฤหั ส บดี โ ดยอยู ่ ต�่ ำ กว่ า ดาวพฤหั ส บดี ป ระมาณ
10 องศา  ระยะห่างระหว่างกันจะลดลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึง
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จะมีดวงจันทร์มาร่วมชุมนุมด้วย
ดังกล่าวแล้ว
ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ดาวศุกร์จะ
เข้าใกล้ดาวพฤหัสบดีมาก โดยเฉพาะวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ดาวศุกร์จะอยู่ร่วมทิศกันกับดาวพฤหัสบดี
ภายหลังร่วมทิศกันครั้งแรกนี้แล้ว ดาวศุกร์จะเคลื่อน
ห่างไปทางตะวันออกของดาวพฤหัสบดี จึงปรากฏอยู่สูงกว่า
ดาวพฤหัสบดีทางทิศตะวันตก ดาวศุกร์จะเริม่ เคลือ่ นทีถ่ อยหลัง
ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม ถึง 8 กันยายน พ.ศ. 2558 รวม 40 วัน
โดยอยู่ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ก่อนที่จะไปปรากฏอยู่ทางตะวันตกของดวงอาทิตย์ กลายเป็น
ดาวรุ่งที่เริ่มเห็นได้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม และดาวศุกร์จะ
เดินหน้าไปร่วมทิศกับดาวพฤหัสบดีอกี ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558
โดยดาวศุกร์อยู่ชิดดาวพฤหัสบดีไปทางขวามือ
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ส่วนดวงจันทร์ข้างแรมกับดาวอังคารจะมาชุมนุมกับ
ดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีในวันที่  7 พฤศจิกายน   พ.ศ.  2558
เวลา 05:00 น. โดยดูทางทิศตะวันออกจะเห็นดาวพฤหัสบดีอยู่
สูงสุด ต�่ำลงมาคือดวงจันทร์ ต�่ำลงมาอีกคือดาวอังคารมีสีแดง  
และต�่ำสุดคือดาวศุกร์
อีก 22 วันต่อมาคือ วันที่ 29 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558   
ดาวพฤหัสบดี  ดาวอังคาร  ดาวศุกร์  จะเรียงกันเป็นแถวอยู่ใน
กลุม่ ดาวผูห้ ญิงสาวโดยดาวศุกร์อยูต่ ำ�่ สุดและอยูใ่ กล้ ๆ ดาวรวงข้าว
(Spica) ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ดวงสว่างที่สุดในกลุม่ ดาวผูห้ ญิงสาว
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 วันพ่อแห่งชาติ ดวงจันทร์
ข้างแรมจะมาชุมนุมกับ ดาวพฤหัสบดี (อยู่สูงสุด) ดาวอังคาร
(ดาวสีแดง) และดาวศุกร์ กับดาวรวงข้าว โดยดวงจันทร์ซึ่ง
เคลื่อนที่ไปทางตะวันออกเร็วกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นจึงไปอยู่
ต�่ำกว่าดาวศุกร์ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลายเป็นจันทร์
ยิม้ ทีม่ ดี าวศุกร์เป็นตาข้างเดียว ทางทิศตะวันออกในเวลา 05:00 น.
ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ชมุ นุมและดาวเคราะห์รว่ มทิศ
มีให้เห็นอยู่บ่อย ๆ แต่ไม่บ่อยนักที่จะมีดาวพฤหัสบดีและ
ดาวศุกร์ชุมนุมร่วมกับดวงจันทร์ ดาวชุมนุมและดาวร่วมทิศ
ไม่มีอิทธิพลอันใดต่อชีวิตของมนุษย์บนโลก แต่เป็นภาพที่
สวยงามบนท้องฟ้า ควรที่จะติดตามเฝ้าดูเพื่อให้รู้จักดาวที่
เป็นต้นก�ำเนิดวันเกิดของเรา
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