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กําเนิดระบบสุริยะ 
ระบบสุริยะมีกําเนิดมาจากเนบิวลาสุริยะ (solar nebula) ที่กอตัวเปนดวงอาทิตยและจานกําเนิดดาว

เคราะห (planetary disk) ซึ่งจะพัฒนาเปนบริวารตางๆ ของดวงอาทิตยตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

ระบบสุริยะเกิดจากเนบิวลาสุริยะ (solar nebula) ซึ่งประกอบดวยฝุน
และแกส  โดยแกสสวนใหญเปนไฮโดรเจน รองลงมาคือฮีเลียมและธาตุหนักตางๆ  
ทั้งนี้มวลประมาณรอยละ 99.8 จะรวมตัวกันเปนดวงอาทิตยกอนเกิด (protosun) 
ที่บริเวณศูนยกลางของระบบสุริยะและมีวิวัฒนาการตอมาเปนดวงอาทิตย (sun)   

 

 
สสารสวนที่เหลือจากการรวมตัวเปนดวงอาทิตยท่ีประกอบดวย

ฝุนและแกสจะรวมตัวเปนจานกําเนิดดาวเคราะห (planetary disk) 
หมุนวนกระจายลอมรอบดวงอาทิตย  โดยสสารที่มีจุดหลอมเหลวสูงซึ่ง
สวนใหญเปนสารประกอบของธาตุหนักตางๆ จะอยูบริเวณใกลดวงอาทิตย  
สวนสสารที่มีจุดหลอมเหลวต่ําซึ่งสวนใหญเปนแกสจะถูกผลักออกไปไกล
จากดวงอาทิตย 

 

จากนั้นบริเวณจานกําเนิดดาวเคราะหท่ีอยูใกลดวงอาทิตย ฝุน แกส และสารประกอบ
ของธาตุหนักจะเกิดการควบแนนเปนของเหลวและของแข็งตามลําดับ  โดยสสารนี้จะ
เกิดการชนกันและรวมตัวกันดวยแรงโนมถวงเกิดการพอกพูนมวล (accretion) เกิด
เปนกลุมกอนของแข็งท่ีมีขนาดใหญขึ้น เรียกวา วัตถุดาวเคราะห (planetesimal)    

1.  ดวงอาทิตย (Sun) 

2.  ดาวเคราะหหิน (Rocky Planets) 

กลุมแกส 

 
planetesimal 
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หลังจากนั้นวัตถุดาวเคราะหตางๆ จะชนกันและรวมตัวกันดวยแรงโนมถวงเกิดการ
พอกพูนมวลอีก  จนเปนดาวเคราะหกอนเกิด (protoplanet) ท่ีมีขนาดเล็กเสน
ผานศูนยกลางนอยกวา 5 km  จากนั้นดาวเคราะหกอนเกิดจะชนกันแลวพอกพูน
มวลจนกระทั่งมีขนาดใหญขึ้นกลายเปนดาวเคราะหหิน (rocky planet) ขนาด
ตางๆ จํานวน 4 ดวง ไดแก ดาวพุธ ดาวศุกร โลก และดาวอังคาร 

 

 
สสารท่ีเหลือจากการกอตัวของดาวเคราะหชั้นในถูกรบกวนจากแรง

โนมถวงอันมหาศาลของดาวพฤหัสบดี  ทําใหไมสามารถกอตัวเปนดาวเคราะห
ได  จึงเกิดเปนแถบดาวเคราะหนอย (asteroid belt) โคจรรอบดวงอาทิตย
ในบริเวณที่อยูระหวางวงโคจรของดาวอังคารและดาวพฤหัสบด ี

 

 
จานกําเนิดดาวเคราะหบริเวณที่อยูไกลจากดวงอาทิตยนั้นมีอุณหภูมิต่ํา  สสารที่มีจุดหลอมเหลวต่ํา เชน 

ไฮโดรเจน ฮีเลียม มีเทน แอมโมเนีย ไอน้ํา รวมถึงฝุนจะคอยๆ รวมตัวกันเปนดาวเคราะหขนาดใหญมีองคประกอบ
สวนใหญเปนแกสไฮโดรเจนและฮีเลียมและมีแกนเปนของแข็ง เรียกวา ดาวเคราะหยักษแกส (gas giant 
planet) ซึ่งมี 2 ดวง คือ ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร  สวนสสารที่อยูไกลออกไปจะรวมตัวกันเปนดาวเคราะห
ยักษซึ่งมีขนาดเล็กกวาดาวเคราะหยักษแกส เรียกวา ดาวเคราะหยักษน้ําแข็ง (ice giant planet) มี 2 ดวง คือ 
ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูน  ซึ่งมีองคประกอบ 2 ใน 3 เปนน้ํา แอมโมเนีย มีเทนในสถานะเหลว  ที่เหลือรอบนอก
ของดาวจะอยูในรูปของแกส เชน ไฮโดรเจน ฮีเลียม มีเทน ดังรูป 

 

3.  ดาวเคราะหนอย (asteroid belt) 

4.  ดาวเคราะหยักษ (giant planet) 

 
protoplanet 

asteroid belt 
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จานกําเนิดดาวเคราะหชั้นนอกในบริเวณที่ไกลออกไปประกอบดวยสสารดั้งเดิมของเนบิวลาสุริยะ (solar 

nebula) ที่ไมไดกอตัวเปนดาวเคราะห เชน มีเทน แอมโมเนีย น้ํา ที่อยูในสถานะของแข็ง  สสารเหลานี้กระจายตัว
ในระนาบใกลเคียงกับระนาบวงโคจรของดาวเคราะหอยูในบริเวณถัดจากวงโคจรของดาวเนปจูนออกไป เรียกวา 
แถบไคเปอร (Kuiper belt)  และบริเวณที่ถัดจากแถบไคเปอรออกไปเปนชั้นทรงกลมของกลุมกอนน้ําแข็งปนหิน
ที่อยูโดยรอบระบบสุริยะ หางจากดวงอาทิตยไปประมาณ 2 ปแสง เรียกวา เมฆของออรต (Oort cloud)  มี
แนวคิดวาขอบนอกของเมฆออรตเปนตัวระบุขอบเขตของระบบสุริยะ 

 

 
  

5.  แถบไคเปอร (Kuiper belt) และเมฆของออรต (Oort cloud) 
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การแบงเขตพื้นท่ีรอบดวงอาทิตย 
นักดาราศาสตรไดแบงเขตพื้นที่รอบดวงอาทิตยจากตําแหนงที่เกิด ลักษณะการเกิด และสัดสวนของธาตุที่

เปนองคประกอบที่แตกตางกันออกเปน 4 เขต คือ ดาวเคราะหชั้นใน แถบดาวเคราะหนอย ดาวเคราะหชั้นนอก 
และเขตดาวหาง 

 
 

 
เปนดาวเคราะหที่อยูระหวางดวงอาทิตยกับแถบดาวเคราะหนอย ไดแก ดาวพุธ ดาวศุกร โลก และดาว

อังคาร  ดาวเคราะหเหลานี้มีพ้ืนผิวแข็งเปนหินแบบเดียวกับโลก มีแกนเปนโลหะ จึงเรียกวา ดาวเคราะหหิน 
(rocky planet)  นักดาราศาสตรประมาณวาคงใชเวลาในการพอกพูนมวลไมนอยกวา 100 ลานป 

 
  

ดาวเคราะหชัน้ใน (inner planets) 
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อยูบริเวณระหวางวงโคจรของดาวอังคาร
และดาวพฤหัสบดี  เปนเศษที่เหลือจากการพอกพูน
มวลท่ีถูกแรงรบกวนจากดาวพฤหัสบดีทําใหไม
สามารถจับตัวเปนดาวเคราะหหินที่มีขนาดใหญได  
จึงปรากฏมีแตดาวเคราะหนอยขนาดเล็กจํานวน
มาก เชน ดาวเคราะหนอยแกสปรา (Gaspra) เปน
ตน  สวนซีรีส (Ceres) เปนวัตถุที่มีขนาดใหญที่สุด
ในแถบดาวเคราะหนอย จัดเปนดาวเคราะหแคระ  
และวัตถุท่ีใหญเปนอันดับสองคือดาวเคราะหนอย
ชื่อวา พาลลัส (Pallas) 

 
 

 

 
เปนดาวเคราะหยักษที่อยูถัดจากแถบดาวเคราะหนอยออกไป ไดแก ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร ดาวยูเรนัส 

และดาวเนปจูน  เปนดาวเคราะหที่มีขนาดใหญ มีองคประกอบหลักเปนไฮโดรเจน ฮีเลียม มีเทน 

 
  

แถบดาวเคราะหนอย (asteroid belt) 

ดาวเคราะหชั้นนอก (outer planets) 
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เปนบริเวณที่อยูไกลจากดาวเนปจูนออกไป ไดแก 
1. แถบไคเปอร (Kuiper belt)  เปนแหลงกําเนิดดาวหางคาบสั้น (ดาวหางที่มีคาบการโคจรรอบดวง

อาทิตยนอยกวา 200 ป)  ประกอบดวยสสารดั้งเดิมของเนบิวลาสุริยะ (solar nebula) ที่ไมไดกอตัวเปนดาว
เคราะห เชน มีเทน แอมโมเนีย น้ํา ที่อยูในสถานะของแข็ง  บริเวณนี้จะพบดาวเคราะหแคระ เชน ดาวพลูโต 
(Pluto) ดาวอีริส (Eris) ดาวมาเกะมาเกะ (Makemake) เปนตน  ดวงจันทรของดาวเสารและดาวเนปจูนบางดวงก็
มาจากแถบไคเปอรนี้ 

 

2. เมฆของออรต (Oort cloud)  เปนชั้นทรงกลมของกลุมกอนน้ําแข็งปนหินที่อยูโดยรอบระบบสุริยะ
หางจากดวงอาทิตยไปประมาณ 2 ปแสง  บริเวณนี้เปนแหลงกําเนิดดาวหางคาบยาว (ดาวหางที่มีคาบการโคจร
รอบดวงอาทิตยนอยกวา 200 ป) นักดาราศาสตรเชื่อวาดาวหางสวนใหญในระบบสุริยะมาจากเมฆของออรตนี้  
บริเวณนี้จึงเรียกไดอีกอยางวา ดงดาวหาง 

  

เขตดาวหาง 
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เขตเอื้อชีวิต (Habitable Zone) 
มนุษยพยายามศึกษาดาวเคราะหตางๆ ท้ังในและนอกระบบสุริยะเพ่ือหาดาวเคราะหที่จะสามารถมี

สิ่งมีชีวิตอาศัยได  เนื่องจากกาแล็กซีทางชางเผือกของเรามีดาวฤกษอยางนอย 200,000 ลานดวง และปจจุบันนัก
ดาราศาสตรสามารถตรวจพบดาวเคราะหนอกระบบสุริยะแลวประมาณ 3,500 ดวง  จึงเปนไปไดที่จะเกิดเปน
ระบบของดาวเคราะหโคจรรอบดาวฤกษแบบเดียวกับระบบสุริยะของเรา  และเปนไปไดที่จะพบดาวเคราะหที่อยู
ในบริเวณเอ้ือตอการอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตเชนเดียวกับโลก  นักวิทยาศาสตรเรียกบริเวณนี้วา เขตเอื้อชีวิต 
(habitable zone) 

 

เขตเอื้อชีวิต หรือ พ้ืนท่ีเอื้อตอการอยูอาศัยของส่ิงมีชีวิต (habitable zone) เปนบริเวณในอวกาศที่
เหมาะสมตอการอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเนื่องจากจักรวาลมีความกวางใหญไพศาลมาก ดวงดาวตางๆ มีจํานวน
มาก การคนหาดาวทีละดวงที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตจึงเปนเรื่องยาก  นักวิทยาศาสตรจึงมีการ
จํากัดขอบเขตการคนหาใหแคบลงโดยเนนคนหาบริเวณในระบบดาวที่มีลักษณะคลายระบบสุริยะ คือเปนดาว
เคราะหที่โคจรรอบดาวฤกษแบบเดียวกับโลกกับดวงอาทิตย  แลวพิจารณาปจจัยตางๆ ท่ีเก้ือกูลตอการดํารงชีวิต
โดยอาศัยบรรทัดฐานของสิ่งมีชีวิตที่เรารูจักกันบนโลก  นั่นคือตองมีปจจัยเหมาะสมดังตอไปนี้ 

1. อยูหางจากดาวฤกษในระยะทางที่เหมาะสม 
ระยะหางจากดาวฤกษจะสงผลกับอณุหภูมิของพ้ืนผิวดาวเคราะห  ดาวเคราะหที่อยูใกลดวงอาทิตยยอม
ไดรับพลังงานมากกวาดาวเคราะหที่อยูหางไกลออกไป  อุณหภูมิเปนปจจัยสําคัญยิ่งในการรักษาโครงสรางของ
โมเลกุล  หากอุณหภูมิต่ําเกินไปปฏิกิริยาเคมีของสิ่งมีชีวิตจะเกิดอยางชาๆ แตถาอุณหภูมิสูงเกินไปเซลลจะถูก
ทําลาย  บนโลกโมเลกุลของโปรตีนและคารโบไฮเดรตรวมทั้งโครงสราง DNA จะถูกทําลายที่อุณหภูมิ 125°C  
สิ่งมีชีวิตบนโลกจึงถูกจํากัดอยูที่อุณหภูมิ -15°C ถึง 125°C  นอกจากนั้นเนื่องจากดวงอาทิตยเปนแหลง
พลังงานสําคัญของดาวเคราะห  ระยะหางจากดาวฤกษยังมีผลตอพลังงานที่สิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะหจะไดรับ
เพื่อใชในกระบวนการตางๆ ในการดํารงชีวิตอีกดวย 
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2. มีชั้นบรรยากาศที่เหมาะสม 
อวกาศเปนสภาพแวดลอมท่ีอันตรายภัยธรรมชาติในอวกาศมี 4 ประเภท คือ 

1. อนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย (ลมสุริยะ) 
2. รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย ไดแก รังสีเอ็กซ (X ray) และรังสีอัลตราไวโอเล็ต (ultraviolet) 
3. รังสีคอสมิก  เปนอนุภาคขนาดจิ๋วที่มีอยูทั่วไปในอวกาศ สามารถเจาะผานทะลุทะลวงทุกสรรพสิ่ง 
4. อุกกาบาต  เปนฝุนละอองในอวกาศ สะเก็ดดาวเคราะหนอยและดาวหาง 

ชั้นบรรยากาศที่เหมาะสมจะสามารถปองกันดาวเคราะหจากสภาพแวดลอมอันเปนอันตรายเหลานี้ไดและ
ยังชวยทําใหอุณหภูมิที่พื้นผิวดาวมีความอบอุนเพียงพอตอส่ิงมีชีวิตในการดํารงชีพอยูได  เชนโลกของเรา
จะมีสนามแมเหล็กที่เกิดจากการหมุนวนของสสารในแกนโลก
ชั้นนอกหอหุมโลกเอาไวไมใหอนุภาคพลังงานสูงและรังสีตางๆ 
ทะลุผานเขามายังผิวโลกไดมากเกินไป  เมื่ออุกกาบาตพุงเขา
มายังโลกก็จะเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศของโลกจนเกิด
ความรอนเผาไหมหมดกอนตกถึงผิวโลก  และชั้นบรรยากาศ
ของโลกยังทําหนาที่เก็บกักความรอนที่ไดจากดวงอาทิตยเอาไว
ทําใหโลกมีอุณหภูมิบริเวณพ้ืนผิวเฉลี่ย 15ºC ทั้งยามกลางวัน
กลางคืนไมแตกตางกันมาก (หากไมมีชั้นบรรยากาศอุณหภูมิที่
พ้ืนผิวโลกจะเย็นมากราว -18ºC เทานั้น)  ทําใหสิ่งมีชีวิต
สามารถดํารงชีพอยูได 
 

   

3. มีน้ําที่อยูในสถานะของเหลว 
น้ําเปนของเหลวและมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ตางจากสารประกอบชนิดอ่ืน เชน เปนตัวทําละลายที่ดี มีความเปน
กรดเบสปานกลาง ฯลฯ น้ําจึงเปนองคประกอบสวนใหญของสิ่งมีชีวิตบนโลก เซลลในระบบตางๆ ของรางกาย
ตองอาศัยน้ําในการทํางานไมวาจะเปนดูดกลืนธาตุอาหาร หลอเลี้ยงเนือ้เยื่อ นําพาความรอน ถายเทของเสีย 
หรือเปนถิ่นที่อยูอาศัย  ดังนั้นถาอางอิงจากโลกแลวการมีน้ําที่อยูในสถานะของเหลวจึงเปนปจจัยสําคัญอีก
อยางหนึ่งในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะหนั้นๆ  

 
ชั้นบรรยากาศ 

 
ไมมีชั้นบรรยากาศ 
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กลาวโดยสรุป habitable zone หรือเขตเอ้ือชีวิต เปนบริเวณพ้ืนที่ในอวกาศท่ีมีความเหมาะสมในการอยู
อาศัยได เบ้ืองตนคือเปนดาวเคราะหท่ีโคจรรอบดาวฤกษ อยูไมใกลไมไกลจากดาวฤกษที่เปนศูนยกลางมากเกินไป 
มีแรงโนมถวงและชั้นบรรยากาศเหมาะสม อุณหภูมิไมรอนไมหนาวเกินไป สามารถดํารงน้ําในสถานะของเหลวได
บนพื้นผิว 

 

ในระบบสุริยะของเรานอกจากโลกแลวยังรวมถึงดาวอังคารและดวงจันทรของดาวพฤหัสบดีบางดวงที่จัด
วาเปนเขตเอื้อชีวิต  นอกจากนั้นในปจจุบันยังมีการตรวจพบดาวเคราะหหลายดวงนอกระบบสุริยะที่เปนดาว
เคราะหคลายโลก (Earth-like planet) เชน ดาว Kepler 22b  ดาว TRAPPIST-1 เปนตน 

 

ความ “พอเหมาะ” ในการอยูอาศัยในเขตเอ้ือชีวิตนี้นักวิทยาศาสตรนําไปเปรียบเทียบกับ
นิทานเร่ืองหมีสามตัวกับเด็กหญิงชื่อ Goldilock ที่เด็กหญิงไปเจอบานของหมีสามตัว หมี
แตละตัวมีอาหารและเตียงนองที่มีความมากนอยตางกัน แลวเธอก็พบวาหมีสองตัวมีอยาง
ใดอยางหน่ึงมากเกินไป ขณะที่หมีอีกตัวหน่ึงมีท้ังสองอยางในจาํนวนท่ีพอดี  ความ “พอดี” 
น้ีเองจึงเปนท่ีมาของการเรียกชื่อเขตเอ้ือชีวติอีกอยางหน่ึงวา Goldilock Zone 
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