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กลุม่ดาวคนแบกหม้อนา ราศกีมุภ์
 

    กลุม่ดาวคนแบกหม้อนาเป็นกลุม่ดาว  ท่ีอยูถ่ดัจากกลุม่
ดาวแพะทะเลไปทางทิศตะวนัออก (ขวามือ) ซ่ึงกลุม่ดาวน้ีจะ 
ประกอบไปดว้ยดาวฤกษ์ท่ีมีแสงน้อยประมาณ 13 ดวง และ
ดวงอาทิตย์จะผ่านกลุม่ดาวในช่วงวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ ถงึ 
13 มีนาคม และจะอยูบ่นท้องฟ้าใหเ้ห็นประมาณ 10 ชั่วโมง

Aquarius

ท่ีมา : https://www.edu-kpppao.go.th/scicenter/docs/e-books/zodiac.pdf

A
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กลุม่ดาวแกะ (ราศเีมษ)

  เป็นกลุม่ดาวกลุม่แรกในกลุม่ดาวจกัรราศ ีนั่นกค็อืกลุม่ดาว 
แกะตวัผู้ประจําราศเีมษนั่นเอง จุดสงัเกตคอืมีดาวท่ีสวา่งจา้อยู ่
3 ดวงและรูปร่างคลา้ยสามเหลีย่มมุมป้านนั่นเอง แตก่ลุม่ดาว 
แกะจะมีใหเ้ห็นชดัเจนและอยูเ่หนือศรีษะในตอน 3 ทุ่มของ
วนัท่ี 10 ธนัวาคมของทุกปี

Aries

ท่ีมา : https://www.edu-kpppao.go.th/scicenter/docs/e-books/zodiac.pdf

A
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Asteroid belt

   แถบดาวเคราะห์น้อย เป็นบรเิวณในระบบสุรยิะท่ีอยูร่ะหวา่ง 
วงโคจรของดาวองัคารกบัดาวพฤหสับด ีประกอบไปดว้ยวตัถุรูป 
ร่างไม่แน่นอนจํานวนมาก เรยีกวา่ดาวเคราะห์น้อย (Asteroid 
หรอื Minor planet) บางคร ัง้กเ็รยีกแถบดาวเคราะห์น้อยวา่ 
"แถบหลกั" เพ่ือแยกแยะมนัออกจากดาวเคราะห์น้อยกลุม่อืน่ ๆ 
ท่ีมีอยูใ่นระบบสุรยิะ เช่น แถบไคเปอร์

แถบดาวเคราะห์น้อย

ท่ีมา : https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7316-origin-of-solar-system

A



Bigbang Theory
4

    บกิแบงเป็นช่ือท่ีใช้เรยีกทฤษฎีกําเนิดเอกภพทฤษฎีหน่ึง 
ปัจจุบนับกิแบงเป็นท่ียอมรบัมากข ึน้เพราะมีปรากฏการณ์ 
หลายอยา่งท่ีสอดคลอ้งหรอืเป็นไปตามทฤษฎีบกิแบงก่อนการ 
เกดิบกิแบงเอกภพเป็นพลงังานลว้นๆ ภายใตอุ้ณหภูมิท่ีสูงย่ิง 
จุดบกิแบงจงึเป็นจุดท่ีพลงังานเริ่มเปลีย่นเป็นสสารคร ัง้แรก 
เป็นจุดเริ่มตน้ของเวลาและเอกภพ

ทฤษฎีบกิแบง

  ท่ีมา : https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7310-cosmology

B



Black hole
5

    เทหวตัถุในเอกภพท่ีมีแรงโน้มถว่งสูงมาก ไม่มีอะไรออก 
จากบรเิวณน้ีไดแ้ม้แตแ่สง เราจงึมองไม่เห็นใจกลางของหลุมดํา 
ในหลุมดําจะมีพ้ืนท่ีบรเิวณหน่ึงเรยีกวา่ ขอบฟ้าเหตุการณ์ 
หากมีวตัถุใดๆ หลุดเขา้มาในบรเิวณน้ี จะตอ้งเร่งความเรว็ให ้
มากกวา่แสงถงึจะหลุดออกมาได ้แตใ่นความเป็นจรงิ คอื ไม่มี 
วตัถุใดท่ีเรว็กวา่แสง จงึไม่มีวตัถุใดไดก้ลบัออกมา

หลุมดํา

ท่ีมา : https://www.stkc.go.th/info/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B
8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3

B
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   กลุม่ดาวปูเป็นกลุม่ดาวท่ีหายากท่ีสุดในบรรดา 12 กลุม่ดาว 
จกัรราศ ีโดยวธิหีากลุม่ดาวน้ีจะตอ้งหากลุม่ดาวคนคู่ และกลุม่ 
ดาวสิงโตก่อน เม่ือเจอแลว้ใหห้ากลุม่ดาวฤกษ์ ท่ีเกาะกลุม่กนั 
8 ดวง ท่ีประกอบเป็นตวัปู จะเห็นชดัในช่วงวนัท่ี 22 มิถุนายน 
ซ่ึงวนัน้ีเป็นวนัท่ีมีกลางวนัมากกวา่กลางคนื

Cancer
กลุม่ดาวปู ราศกีรกฎ

ท่ีมา : https://www.edu-kpppao.go.th/scicenter/docs/e-books/zodiac.pdf

C



7

กลุม่ดาวมกร ราศมีงักร

   กลุม่ดาวมกรหรอืแพะทะเล กลุม่ดาวน้ีจะไม่มีดาวท่ีสวา่งจา้ 
จนสงัเกตได ้แตเ่ม่ือรวมตวักนัแลว้จะเห็นเป็นรูปร่าง คลา้ย 
สามเหลีย่มท่ีมีฐานโคง้ กลุม่ดาวน้ีจะใหเ้ห็นอยูเ่หนือศรีษะ
ตอน 3 ทุ่มของวนัท่ี 20 กนัยายน

Capricorn

ท่ีมา : https://www.edu-kpppao.go.th/scicenter/docs/e-books/zodiac.pdf

C
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    ทรงกลมสมมตขินาดใหญ่ มีรศัมีอนนัต์ โดยมีโลกอยูท่ี่ 
จุดศูนย์กลาง มนุษย์ในอดตีจนิตนาการวา่ โลกถูกหอ่หุม้ดว้ย 
ทรงกลมฟ้า ซ่ึงประดบัดว้ยดาวฤกษ์ และเขา้ใจวา่ ดาวฤกษ์ 
เหลา่น้ีอยูห่า่งจากโลกดว้ยระยะทางเท่ากนั เท่ากบัรศัมีของ
ทรงกลมฟ้า ทรงกลมฟ้าหมุนรอบโลก 1 รอบ ใช้เวลา 1 วนั 
ทําใหเ้รามองเห็นดาวฤกษ์เคลือ่นท่ีไปตามทรงกลมท้องฟ้าดว้ย 
อตัรา 15 องศาตอ่ชั่วโมง 

Celestial sphere
ทรงกลมฟ้า

ท่ีมา : http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere

C

http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/celestial-motion


Dark nebula
9

     เป็นแก๊สและฝุ่น ท่ีจบัตวับดบงัและดูดกลนืแสงของ 
ดาวฤกษ์ จงึทําใหม้องเห็นเป็นบรเิวณสีดํา เราจะสามารถ 
สงัเกตเห็นเนบวิลามืดไดเ้ม่ือมีเนบวิลาสวา่ง หรอืดาวฤกษ์ 
จํานวนมากเป็นฉากหลงั ตวัอยา่งเนบวิลามืด ไดแ้ก่ เนบวิลา 
มืดรูปหวัม้าในกลุม่ดาวนายพราน และ เนบวิลารูปถุง 
ถา่นหิน ในกลุม่ดาวกางเขนใต้

เนบวิลามืด

 ท่ีมา : https://www.scimath.org/article-earthscience/item/7938-2018-03-20-04-05-25

D



Diffuse nebula
10

     มี 2 ชนิดคอื เนบวิลาสะท้อนแสง ซ่ึงเกดิจากการ
กระเจงิของแสงจากดาวฤกษ์ใกลเ้คยีง แสงจะมีลกัษณะสีฟ้า 
หรอืสีนาเงนิ ส่วนอกีชนิดคอืเนบวิลาเปลง่แสง ซ่ึงเกดิจากการ
กระตุน้ดว้ยรงัสีอลัตราไวโอเลตจากดาวขา้งเคยีง โดยจะเปลง่ 
แสงในช่วงคลื่นท่ีเฉพาะตวัตามธาตุองค์ประกอบของเนบวิลา 
ทําใหมี้สีตา่ง ๆ กนั ตวัอยา่งเช่น เนบวิลาเรอืงแสงออกมา 
เป็นสีแดงจากแก๊สไฮโดรเจน 

เนบวิลาสวา่ง

 ท่ีมา : https://www.scimath.org/article-earthscience/item/7938-2018-03-20-04-05-25

D
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   หมายถงึ เทห์วตัถุท่ีมีสมบตัดิงัตอ่ไปน้ีครบถว้น (ก) โคจร 
รอบดวงอาทิตย์ (ข) มีมวลมากพอท่ีจะแรงโน้มถว่งของดาว 
สามารถเอาชนะความแขง็ของเน้ือดาว ส่งผลใหด้าวอยูใ่นสภาวะ 
ไฮโดรสแตตกิ (ค) ไม่สามารถกวาดเทห์วตัถุในบรเิวณขา้งเคยีง 
ไปได ้(ง) ไม่ใช่ดวงจนัทร์บรวิารของดาวเคราะห์อืน่ๆ

Dwarf Planets
ดาวเคราะห์แคระ

ท่ีมา : https://www.pw.ac.th/emedia/media/science/lesa/2/dwarf_planet/dwarf_planet.html

DD
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Earth

   เป็นดาวเคราะห์ลําดบัท่ี 3 จากดวงอาทิตย์ เป็นวตัถุทาง 
ดาราศาสตร์ เพียงหน่ึงเดยีวท่ีทราบวา่มีส่ิงมีชีวติ โลกกําเนิดเม่ือ 
ประมาณ 4,500 ลา้นปีก่อน โลกมีดวงจนัทร์เป็นดาวบรวิารถาวร 
หน่ึงเดยีว โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 365.25 วนั เรยีกวา่ ปี 
ซ่ึงระหวา่งนั้นโลกโคจรรอบแกนตวัเอง ประมาณ 366.25 รอบ

โลก

ท่ีมา : https://www.edu-kpppao.go.th/scicenter/docs/e-books/solar-system.pdf

E
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    หมายถงึ เส้นทางการเคลือ่นท่ีของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า  
เกดิจากการท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงร ีโดยท่ีแกนของ 
โลกเอยีง 23.5° จากแนวต ัง้ฉากกบัระนาบวงโคจร ในฤดูร้อนโลก 
หนัข ัว้เหนือเขา้หาดวงอาทิตย์ทําใหซี้กโลกเหนือกลายเป็นฤดูร้อน 
และซีกโลกใตก้ลายเป็นฤดูหนาว หกเดอืนตอ่มาโลกโคจรไปอยู ่
อกีดา้นหน่ึงของวงโคจร โลกหนัข ัว้ใตเ้ขา้หาดวงอาทิตย์ (แกนของ 
โลกเอยีง 23.5° คงท่ีตลอดปี) ทําใหซี้กโลกใตก้ลายเป็นฤดูร้อน 
และซีกโลกเหนือกลายเป็นฤดูหนาว

Ecliptic
สุรยิวถิี

ท่ีมา : http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/ecliptic

E
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   ดาวฤกษ์เป็นดาวท่ีมีความร้อนและแสงสวา่งในตวัเอง 
เม่ือมองดว้ยตาเปลา่จะเห็นเป็นแสงระยิบระยบั และถา้เฝ้า 
มองดูดว้ยตาเปลา่เป็นเวลานาน ๆ จะไม่เคลือ่นท่ีออกจาก 
กลุม่ การท่ีดาวฤกษ์มีแสงกะพรบิเพราะดาวฤกษ์อยู่
ไกลมาก แสงจากดาวฤกษ์ตอ้งเดนิทางผ่านอากาศ 
ก่อนผ่านชัน้บรรยากาศของโลกท่ีมีความแปรปรวน แสงจงึ 
หกัเหอยา่งไม่คงท่ี ทําใหม้องเห็นดาวฤกษ์กะพรบิแสง

Fixed star
ดาวฤกษ์ 

ท่ีมา : https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/33748

F



Galaxy
15

    อาณาจกัรของดวงดาวท่ีอยูร่วมกนัดว้ยแรงโน้มถว่ง 
นอกจากดาวฤกษ์จํานวนหลายแสนลา้นดวงแลว้ กาแลก็ซียงั 
ประกอบดว้ยเนบวิลา และ สสารระหวา่งดาวท่ีรวมกนัอยา่ง 
เป็นระบบดว้ยแรงโน้มถว่ง กาแลก็ซีอาจมีขนาดเลก็หรอืใหญ่ 
แตกตา่งกนัไป โดยกาแลก็ซีขนาดใหญ่ อาจมีดาวฤกษ์เป็น 
สมาชิกถงึลา้นลา้นดวง หรอืกาแลก็ซีขนาดเลก็กอ็าจมีดาวฤกษ์ 
เป็นสมาชิกเพียงสิบลา้นดวง

กาแลก็ซี

 ท่ีมา : https://www.scimath.org/lesson-earthscience/item/11672-2020-06-30-07-25-49

G
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กลุม่ดาวคนคู่ ราศเีมถุน

   กลุม่ดาวคนคู่ท่ีประจําราศเีมถุน มกัจะเห็นอยูก่ลางท้องฟ้า 
เวลา 3ทุ่ม ของวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ ของทุกปี ซ่ึงกลุม่ดาวกลุม่น้ี 
มีจุดสงัเกตุท่ีจะมีดาวสวา่งจา้ 2 ดวงอยูใ่กลก้นั และจะอยู ่ใกล ้ๆ 
กบักลุม่ดาวววั

Gemini

ท่ีมา : https://www.edu-kpppao.go.th/scicenter/docs/e-books/zodiac.pdf

G
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Jupiter

   เป็นดาวเคราะห์ท่ีอยูห่า่งจากดวงอาทิตย์เป็นลําดบัท่ี 5 เป็น
ดาวเคราะห์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในระบบสุรยิะ ดาวพฤหสับดหีมุน 
รอบตวัเองดว้ยอตัราเรว็สูงท่ีสุด เม่ือเทียบกบัดาวเคราะห์ดวงอืน่ 
ในระบบสุรยิะ มีรูปร่างแป้นเม่ือดูผ่านกลอ้งโทรทรรศน์ 
นอกจากชัน้เมฆท่ีหอ่หุม้ดาวพฤหสับด ีร่องรอยท่ีเดน่ชดัท่ีสุดบน 
ดาวพฤหสับด ีคอื จุดแดงใหญ่ซ่ึงเป็นพายุหมุนท่ีมีขนาดใหญ่ 
กวา่โลก

ดาวพฤหสับดี

ท่ีมา : https://www.edu-kpppao.go.th/scicenter/docs/e-books/solar-system.pdf

J
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Kuiper Belt

  บรเิวณท่ีอยูเ่ลยวงโคจรของดาวเนปจูนออกไปท่ีดา้นนอกระบบ 
สุรยิะรอบนอก มีบรเิวณกวา้ง 3,500 ลา้นไมล์ มีก้อนวตัถุแขง็ 
เป็นนาแขง็ขนาดเลก็จํานวนมากโคจรรอบดวงอาทิตย์ ลกัษณะ 
คลา้ยกบัแถบดาวเคราะห์น้อย วตัถุท่ีอยูใ่นแถบไคเปอร์ มีช่ือ 
เรยีกวา่ วตัถุแถบไคเปอร์ โดยช่ือแถบไคเปอร์น้ี ไดต้ ัง้เพ่ือ
เป็นเกยีรตแิก่ เจอราร์ด ไคเปอร์ (Gerard Kuiper) ผู้คน้พบ

แถบไคเปอร์

ท่ีมา : https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7316-origin-of-solar-system

K
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กลุม่ดาวสิงโต ราศสิีงห์

   กลุม่ดาวราศสิีงห์หรอืกลุม่ดาวสิงโตเป็นหน่ึงในกลุม่ดาวท่ี 
สะดุดตามากท่ีสุดอกีกลุม่หน่ึง ซ่ึงเป็นกลุม่ดาวท่ีเก่าแก่ท่ีสุด 
ตามท่ีมีการบนัทึกมา โดยท่ีกลุม่ดาวสิงโต จะเริม่เห็นต ัง้แต่
ช่วงคาและจะอยูเ่หนือหวั ตอน 3 ทุ่มในวนัท่ี 10 พฤษภาคม
ของทุกปี

Leo

ท่ีมา : https://www.edu-kpppao.go.th/scicenter/docs/e-books/zodiac.pdf

L
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    กลุม่ดาวค ัน่ชั่ง กลุม่ดาวท่ีมีรูปร่างคลา้ยกบั 
ส่ีเหลีย่ม ขนมเปียกปูน อยูท่างทิศตะวนัตก (ดา้น 
ขวามือ) ของกลุม่ดาวแมงป่อง

Libra
กลุม่ดาวคนัชั่ง ราศตีุลย์ 

ท่ีมา : https://www.edu-kpppao.go.th/scicenter/docs/e-books/zodiac.pdf

LL
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    หน่วยของระยะทางไม่ใช่เวลา มกัใช้บอกระยะของวตัถุใน 
อวกาศท่ีอยูห่า่งกนัมากๆ ซ่ึงมีระยะทางเท่ากบั 9,460,730,472,580.8 
กโิลเมตร หรอืเทียบไดก้บัระยะท่ีแสงเดนิทางเป็นเวลา 1 ปีนั่นเอง 
หน่วยของระยะทางอืน่ๆ ท่ีนิยมใช้กนัในทางดาราศาสตร์ ไดแ้ก่ 
หน่วยดาราศาสตร์ (astronomical unit; AU) มีระยะทาง 
149,597,870,691 กโิลเมตร เท่ากบัระยะหา่งระหวา่งโลกกบัดวง 
อาทิตย์ และพาร์เซ็ก (parsec; pc) มีระยะทางประมาณ 30 ลา้น ๆ 
กโิลเมตร เท่ากบัความสูงของสามเหลีย่มมุมฉากท่ีมีพ้ืนกวา้ง 1 AU 
และมีมุมยอด 1 ฟิลปิดา (หน่วยวดัมุมมีค่า 1 ใน 60 ของ 1 องศา)

Light year
ปีแสง

ท่ีมา : https://www.nectec.or.th/schoolnet/library/create-web/10000/science/10000-3071.html

LL
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   เกดิจากการท่ีดวงจนัทร์โคจรผ่านเขา้ไปในเงาของโลก 
เราจงึมองเห็นดวงจนัทร์ค่อย ๆ แหวง่มากข ึน้ จนหมดลบัดวง 
และโผลก่ลบัข ึน้มาอกีคร ัง้ จะเกดิข ึน้เฉพาะในคนืวนัเพ็ญ 15 คา 
หรอืคนืวนัพระจนัทร์เตม็ดวง อยา่งไรกต็ามปรากฏการณ์ 
จนัทรุปราคา มิสามารถเกดิข ึน้ทุกเดอืน เน่ืองจากระนาบท่ีโลก 
โคจรรอบดวงอาทิตย์ และระนาบท่ีดวงจนัทร์โคจรรอบโลก 
มิใช่ระนาบเดยีวกนั ดงันั้นโอกาสท่ีจะเกดิจนัทรุปราคา จงึมี 
เพียงประมาณปีละ 1-2 คร ัง้

Lunar Eclipse
จนัทรุปราคา

ท่ีมา : https://www.pw.ac.th/emedia/media/science/lesa/2/effect_astronomy/lunar_eclipse/
      lunar_eclipse.html

LL
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Mars

   เป็นดาวเคราะห์ลําดบัท่ี 4 จากดวงอาทิตย์ เป็นดาวเคราะห์
เลก็ท่ีสุดอนัดบัท่ี 2 ในระบบสุรยิะรองจากดาวพุธ ดาวองัคาร 
เป็นดาวเคราะห์หินท่ีมีบรรยากาศเบาบาง มีลกัษณะพ้ืนผิว 
คลา้ยคลงึกบัทัง้หลุมอุกกาบาต ภูเขาไฟ หุบเขาทะเลทราย 
ดาวองัคารสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปลา่จากโลก ซ่ึงจะ 
ปรากฏใหเ้ห็นเป็นสีออกแดง

ดาวองัคาร

ท่ีมา : https://www.edu-kpppao.go.th/scicenter/docs/e-books/solar-system.pdf

M
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Mercury

     ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ท่ีอยูใ่กลด้วงอาทิตย์มากท่ีสุด
เป็นดาวเคราะห์ท่ีเลก็ท่ีสุดในระบบสุรยิะ ใช้เวลาโคจรรอบ
ดวงอาทิตย์ 87.969 วนั ดาวพุธมกัปรากฏใกลห้รอือยูภ่ายใต้
แสงจา้ของดวงอาทิตย์ทําใหส้งัเกตเห็นไดย้ากท่ีสุด มีสภาพ
พ้ืนผิวขรุขระเน่ืองจากการพุ่งชนของอุกกาบาต ไม่มีดวงจนัทร์ 
เป็นบรวิารและไม่มีแรงโน้มถว่งมากพอท่ีจะสร้างชัน้บรรยากาศ

ดาวพุธ

ท่ีมา : https://www.edu-kpppao.go.th/scicenter/docs/e-books/solar-system.pdf

MM
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    วตัถุจําพวกดาวเคราะห์น้อยท่ีมีขนาดเลก็กวา่ 1 กโิลเมตร 
เรยีกวา่ สะเกด็ดาว เม่ือสะเกด็ดาวตกลงสู่โลกและเสียดสีกบั 
บรรยากาศจนเกดิความร้อนและลุกตดิไฟ มองเห็นเป็นทางยาว
ในเวลากลางคนืเรยีกวา่ ดาวตกหรอืผีพุ่งใต ้ดาวตกท่ีมองเห็น
ส่วนมากมีขนาดประมาณเม็ดทราย แตเ่คลือ่นท่ีดว้ยความเรว็สูง 
ประมาณ 40 - 70 km/s จงึเสียดสีกบัอากาศจนร้อนมากจน
เผาไหม้หมดก่อนท่ีจะตกถงึพ้ืนผิวโลก ถา้สะเกด็ดาวขนาดใหญ่ 
ตกลงมากจ็ะเผาไหม้ไม่หมด เหลอืช้ินส่วนตกคา้งบนพ้ืนผิวโลกซ่ึง 
เรยีกวา่ อุกกาบาต

Meteorite
อุกกาบาต

ท่ีมา : http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/small-bodies/meteoroids

MM
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     กาแลก็ซีทางช้างเผือก เป็นกาแลก็ซีแบบกงัหนั มีดาวฤกษ์ 
ประมาณแสนลา้นดวง มีมวลรวมประมาณ 9 หม่ืนลา้นเท่าของ 
มวลดวงอาทิตย์ แบง่เป็น 3 ส่วน คอื จาน (Disk) ประกอบดว้ย 
แขนของกาแลก็ซี ส่วนโป่ง (Bulge) คอืบรเิวณใจกลางของ 
กาแลก็ซี และเฮโล (Halo) อยูล่อ้มรอบส่วนโป่งของกาแลก็ซี 
มีองค์ประกอบหลกัเป็น “กระจุกดาวทรงกลม” (Global Cluster) 

Milky way galaxy
กาแลก็ซีทางช้างเผือก

ท่ีมา : http://www.lesa.biz/astronomy/galaxy/milkyway-galaxy

MM
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Moon

   ดวงจนัทร์เป็นบรวิารดวงเดยีวของโลก มีพ้ืนผิวท่ีเป็นของแขง็ 
เตม็ไปดว้ยหลุมอุกกาบาตมากมาย ในขณะท่ีดวงจนัทร์โคจรรอบ 
โลกเราจะมองเห็นดวงจนัทร์ในลกัษณะท่ีเปลีย่นไป ตามปรมิาณ 
ของบรเิวณท่ีไดร้บัแสงและบรเิวณดา้นมืดท่ีหนัหน้าเขา้หาโลก 
เรยีกวา่ ขา้งข ึน้ขา้งแรม ดวงจนัทร์มีอทิธฺพิลตอ่ปรากฏการณ์บน 
โลก เช่น การเกดินาข ึน้นาลง ซ่ึงเกดิจากแรงโน้มถว่งระหวา่งโลก 
กบัดวงจนัทร์ และการเกดิสุรยุิปราคา และจนัทรุปราคา เป็นตน้

ดวงจนัทร์

ท่ีมา : https://www.pw.ac.th/emedia/media/science/lesa/2/planet_moon/earth_moon/earth.html

MM
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    เนบวิลาหรอืกลุม่ฝุ่น แก๊ส และพลาสมาในอวกาศ ท่ีอยูร่วม 
ตวักนัจะมีลกัษณะเป็นก้อนหมอกเมฆขนาดใหญ่ ปะปนอยูใ่นกลุม่ 
ดวงดาวท่ีเปร่งแสงสีสวยงาม มีช่ือเรยีกอกีอยา่งหน่ึงวา่ “หมอก 
เพลงิ” เนบวิลาประกอบไปดว้ยแก๊สไฮโดรเจนเป็นโครงสร้างพ้ืน 
ฐาน สามารถแบง่เนบวิลาออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื เนบวิลาสวา่ง 
และ เนบวิลามืด

เนบวิลา

 ท่ีมา : https://www.scimath.org/article-earthscience/item/7938-2018-03-20-04-05-25

N
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Neptune

   ดาวเนปจูนมีช่ือไทยวา่ดาวเกตุ เป็นดาวเคราะห์ในระบบ 
สุรยิะลําดบัสุดท้าย มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่เป็นอนัดบั 
ท่ี 4 รองจากดาวพฤหสับด ีดาวเสาร์ ดาวยูเรนสั มีมวลเป็น 
ลําดบัท่ี 3 รองจากดาวพฤหสัและดาวเสาร์

ดาวเนปจูน

ท่ีมา : https://www.edu-kpppao.go.th/scicenter/docs/e-books/solar-system.pdf

NN
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Oort cloud

   เมฆออร์ต (Oort cloud) คอื ชัน้เมฆในอวกาศท่ีลอ้มรอบระบบ 
สุรยิะอยูเ่ป็นทรงกลม บรเิวณเมฆเหลา่น้ีอยูห่า่งจากดวงอาทิตย์ออกไป 
ราว 50,000 - 100,000 หน่วยดาราศาสตร์ วตัถุในกลุม่เมฆออร์ตคอื 
เศษเหลอืจากการสร้างดาวเคราะห์ เป็นก้อนนาแขง็สกปรก มีส่วน 
ประกอบไปดว้ยนาแขง็คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน แอมโมเนีย ฝุ่น 
และหิน โดยนกัดาราศาสตร์เช่ือกนัวา่กลุม่เมฆออร์ตเป็นแหลง่ตน้ 
กําเนิดของดาวหาง

ยา่นของเมฆออร์ต

ท่ีมา : https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7316-origin-of-solar-system

O
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    กลุม่ดาวปลา เป็นกลุม่ดาวท่ีค่อนขา้งหาไดย้าก และเป็นท่ี 
อา้งถงึในหมู่นกัดาราศาสตร์กนัเพราะใน  วนัท่ี 21 มีนาคม 
เป็นวนัท่ีดวงอาทิตย์ เคลือ่นท่ีเขา้มาในราศน้ีี แตท่าง 
โหราศาสตร์สากล ถอืวา่ วนัท่ี 21 มีนาคม เป็นวนัท่ีดวง 
อาทิตย์เริม่เขา้สู่ราศเีมษ

Pisces
กลุม่ดาวปลาคู่ ราศมีีน

ท่ีมา : https://www.edu-kpppao.go.th/scicenter/docs/e-books/zodiac.pdf

P
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   หมายถงึ เทห์วตัถุท่ีมีสมบตัดิงัตอ่ไปน้ีครบถว้น (ก)โคจร 
รอบดวงอาทิตย์ (ข) มีมวลมากพอท่ีจะแรงโน้มถว่งของดาว 
สามารถเอาชนะความแขง็ของเน้ือดาว ส่งผลใหด้าวอยูใ่นสภาวะ 
สมดุลไฮโดรสแตตกิ (hydrostatic equilibrium; เช่น ทรงเกอืบ 
กลม) (ค) สามารถกวาดเทห์วตัถุในบรเิวณขา้งเคยีงไปได้

Planet
ดาวเคราะห์ 

ท่ีมา : https://www.pw.ac.th/emedia/media/science/lesa/2/dwarf_planet/dwarf_planet.html

PP
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    ยานพาหนะท่ีเป็นส่วนประกอบสําคญัในการส่ง
ดาวเทียมหรอืยานสํารวจออกสู่อวกาศ ทําใหจ้รวดจําเป็นตอ้งมี 
เครือ่งยนต์พลงัสูงท่ีสามารถเพ่ิมความเรว็และมีแรงขบัเคลือ่นท่ี 
เพียงพอตอ่การเอาชนะแรงโน้มถว่งของโลกหรอืท่ีเรยีกวา่ 
“ความเรว็หลุดพ้น” (Escape Velocity) ซ่ึงมีความเรว็อยูท่ี่ 11.2 
กโิลเมตรตอ่วนิาที

Rocket
จรวด

ท่ีมา : https://ngthai.com/science/33270/space-technology/

RR
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   กลุม่ดาวคนถอืธนู เป็นกลุม่ดาว ท่ีอยูใ่นแนวทางช้างเผือก 
ซ่ึงกลุม่ดาวคนถอืธนูไดช่ื้อวา่เป็นกลุม่ดาวผู้ฆ่ากลุม่ดาวววั 
เพราะเม่ือกลุม่ดาวคนถอืธนูข ึน้ กลุม่ดาวววักจ็ะตก และเม่ือกลุม่ 
ดาวววัข ึน้กลุม่ดาวคนถอืธนูกต็กลงไปสลบักนัทุกที

Sagittarius
กลุม่ดาวคนยิงธนู ราศธีนู

ท่ีมา : https://www.edu-kpppao.go.th/scicenter/docs/e-books/zodiac.pdf

S



35

    คอื อุปกรณ์ท่ีมนุษย์สร้างข ึน้แลว้ปลอ่ยไวใ้นวงโคจร
รอบโลก เพ่ือใช้ประโยชน์ในดา้นตา่งๆ เช่น ถา่ยภาพ ตรวจ 
อากาศ โทรคมนาคม และปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร์ เป็นตน้ 
ดาวเทียมถูกส่งข ึน้สู่อวกาศโดยตดิต ัง้บนจรวดหรอืยานขนส่ง 
อวกาศ  ดาวเทียมดวงแรกของโลกเป็นของสหภาพโซเวยีต ช่ือ 
สปุตนิก 1 (Sputnik 1) ถูกส่งข ึน้สู่อวกาศเม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 
2500 นบัเป็นจุดเริม่ตน้ของยุคอวกาศ

Satellite
ดาวเทียม

ท่ีมา : http://www.lesa.biz/space-technology/satellite

SS
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Saturn

   เป็นดาวเคราะห์ดวงท่ี 6 จากดวงอาทิตย์ถดัจากดาวพฤหสับดี
เป็นดาวเคราะห์ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของระบบสุรยิะ 
รองจากดาวพฤหสับด ีดาวเสาร์เป็นดาวแก๊สยกัษ์ท่ีมีรศัมีเฉลีย่ 
มากกวา่โลกประมาณ 9 เท่า ดาวเสาร์มีความหนาแน่นเป็น 1 
ใน 8 ของโลก ดาวเสาร์มีรูปร่างป่องออกตามแนวเส้นศูนย์สูตร 
ท่ีเรยีกวา่ทรงกลมแป้น 

ดาวเสาร์

ท่ีมา : https://www.edu-kpppao.go.th/scicenter/docs/e-books/solar-system.pdf

SS
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กลุม่ดาวแมงป่อง ราศพิีจกิ
 

   กลุม่ดาวแมงป่อง เป็นกลุม่ดาวท่ีมีรูปร่างคลา้ยช่ือท่ีต ัง้มาก 
ซ่ึงกลุม่ ดาวน้ีถูกยกใหเ้ป็นกลุม่ดาวท่ีสวยงามท่ีสุด 
ในบรรดากลุม่ดาว 12 ราศ ีกลุม่ดาวแมงป่อง จะขยบัมาให ้
เห็นอยูเ่หนือศรีษะเวลา 3 ทุ่ม ในวนัท่ี 20 กรกฎาคมของทุกปี

Scorpio

ท่ีมา : https://www.edu-kpppao.go.th/scicenter/docs/e-books/zodiac.pdf

SS
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   เกดิจากการท่ีดวงจนัทร์โคจรผ่านหน้าดวงอาทิตย์ เราจงึ 
มองเห็นดวงอาทิตย์ค่อย ๆ แหวง่มากข ึน้ จนกระทัง่มืดมิดหมด 
ดวง และโผลก่ลบัมาอกีคร ัง้ สุรยุิปราคาจะเกดิข ึน้เฉพาะในวนั 
แรม 15 คา แตไ่ม่เกดิข ึน้ทุกเดอืน เน่ืองจากระนาบท่ีโลกโคจร 
รอบดวงอาทิตย์ และระนาบท่ีดวงจนัทร์โคจรรอบโลก มิใช่ 
ระนาบเดยีวกนั ดงันั้นโอกาสท่ีจะเกดิสุรยุิปราคาบนพ้ืนผิวโลก 
จงึมีเพียงประมาณปีละ 1 คร ัง้ และเกดิไม่ซาท่ีกนั เน่ืองจากเงา 
ของดวงจนัทร์ท่ีทาบไปบนพ้ืนผิวโลก ครอบคลุมพ้ืนท่ีขนาดเลก็ 
และโลกหมุนท่ีรอบตวัเองอยา่งรวดเรว็

Solar eclipse
สุรยิุปราคา

ท่ีมา : https://www.pw.ac.th/emedia/media/science/lesa/2/effect_astronomy/solar_eclipse
      /solar_eclipse.html
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    หมายถงึ ยานพาหนะท่ีนํามนุษย์หรอือุปกรณ์อตัโนมตัขิ ึน้ไป 
สู่อวกาศ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสํารวจโลกหรอืเดนิทางไปยงั
ดาวดวงอืน่ ยานอวกาศมี 2 ประเภท คอื ยานอวกาศท่ีมีมนุษย์ 
ควบคุม และยานอวกาศท่ีไม่มีมนุษย์ควบคุม 
     ยานอวกาศท่ีมีมนุษย์ควบคุม (Manned Spacecraft) มีขนาด 
ใหญ่ เพราะตอ้งมีปรมิาตรพอท่ีมนุษย์อยูอ่าศยัได ้มีมวลมาก 
การขบัดนัใหมี้อตัราเร่งสูงจําเป็นตอ้งใช้จรวดท่ีบรรทุกเช้ือเพลงิ 
จํานวนมาก ทําใหมี้ค่าใช้จ่ายสูงมาก ไดแ้ก่ ยานอะพอลโล 
(Apollo) ซ่ึงนํามนุษย์ไปยงัดวงจนัทร์  

Spacecraft
ยานอวกาศ

ท่ีมา : http://www.lesa.biz/space-technology/spacecraft

SS

http://www.lesa.biz/space-technology/spacecraft/apollo
http://www.lesa.biz/space-technology/spacecraft/apollo
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    หมายถงึ ส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข ึน้และถูกท้ิงไวใ้นวงโคจรรอบโลก 
โดยไม่ใช้งานแลว้ ไดแ้ก่ ดาวเทียมเก่าท่ีหมดอายุ ท่อนจรวด
นําส่งดาวเทียมและยานอวกาศ ฝาครอบดาวเทียมส่วนหวัจรวด 
น็อต ขอ้ตอ่ และช้ินส่วนตา่งๆ ของจรวด กากเช้ือเพลงิท่ี
หลงเหลอืตกคา้ง ของเสียซ่ึงท้ิงออกจากยานอวกาศ รวมทัง้เศษ
ช้ินส่วนท่ีเกดิจากการพุ่งชนกนัเองของขยะอวกาศ และการระเบดิ 
ของซากจรวดและดาวเทียม 

Space Debris
ขยะอวกาศ

ท่ีมา : http://www.lesa.biz/space-technology/space-debris

SS
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    สถานีหรอืส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ีเคลือ่นท่ีโคจรรอบโลก 
ดว้ยความเรว็กวา่ 27,000 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง เช่น สถานีอวกาศ 
เมียร์ (Mir Space Station) ของรสัเซีย และสถานีอวกาศ 
นานาชาต ิ(International Space Station) ท่ีใช้เป็นหอ้งปฏบิตั ิ
การทางวทิยาศาสตร์ในดา้นตา่ง ๆ ขณะลอยตวัอยูเ่หนือพ้ืนโลก 
กวา่ 400 กโิลเมตร

Space Station
สถานีอวกาศ

ท่ีมา : https://ngthai.com/science/33270/space-technology/
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    หมายถงึ การนําองค์ความรู้ วธิกีาร และเครือ่งมือทาง 
วทิยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการศกึษาดาราศาสตร์และหว้ง 
อวกาศท่ีอยูน่อกเหนืออาณาเขตของโลกอยา่งเหมาะสม 
ทัง้เพ่ือการเรยีนรู้และการทําความเขา้ใจตอ่จกัรวาล 
ปรากฏการณ์ และดวงดาวตา่ง ๆ ยงัรวมไปถงึการศกึษาคน้ควา้ 
เพ่ือพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์
แก่มนุษยชาต ิไม่วา่จะเป็นการสํารวจทรพัยากรธรรมชาต ิ
การสร้างเครอืข่ายตดิตอ่ส่ือสาร หรอื การเตอืนภยัพิบตัติา่ง ๆ

Space Technology
 เทคโนโลยีอวกาศ

ท่ีมา : https://ngthai.com/science/33270/space-technology/

SS
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Sun

  ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ ณ ใจกลางระบบสุรยิะเป็น 
พลาสมาร้อนทรง เกอืบกลมสมบูรณ์ โดยมีการเคลื่อนท่ีพา 
ซ่ึงผลติสนามแม่เหลก็ผ่านกระบวนการไดนาโม ปัจจุบนั 
เป็นแหลง่พลงังานสําคญัท่ีสุดสําหรบัส่ิงมีชีวติบนโลก 

ดวงอาทิตย์

ท่ีมา : https://www.edu-kpppao.go.th/scicenter/docs/e-books/solar-system.pdf

SS



44

กลุม่ดาวววั ราศพีฤษภ

  กลุม่ดาวววัประจําราศพีฤษภ ซ่ึงคนไทยจะเห็นดาวกลุม่น้ีเป็น 
กลุม่ดาวธง อาจจะเป็นเพราะมุมเห็นนั้นดูเหมือนธง แตก่อ็าจจะ 
มองเป็นหน้าววัไดด้ว้ยเช่นกนั

Taurus

ท่ีมา : https://www.edu-kpppao.go.th/scicenter/docs/e-books/zodiac.pdf

T
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    หรอื กลอ้งดูดาว เป็นทศันูปกรณ์ซ่ึงประกอบดว้ย เลนส์นูน 
สองชุดทํางานร่วมกนั หรอื กระจกเงาเวา้ทํางานร่วมกบัเลนส์นูน 
เลนส์นูนหรอืกระจกเงาเวา้ขนาดใหญ่ท่ีอยูด่า้นใกลว้ตัถุทําหน้าท่ี 
รวมแสง ส่วนเลนส์นูนท่ีอยูใ่กลต้าทําหน้าท่ีเพ่ิมกําลงัขยาย 
การเพ่ิมกําลงัรวมแสงช่วยใหน้กัดาราศาสตร์มองเห็นวตัถุท่ีมีความ 
สวา่งน้อย การเพ่ิมกําลงัขยายช่วยใหน้กัดาราศาสตร์สามารถมอง 
เห็นรายละเอยีดของวตัถุมากข ึน้ กลอ้งโทรทรรศน์มีสามประเภท 
คอื กลอ้งโทรทรรศน์แบบหกัเหแสง กลอ้งโทรทรรศน์แบบสะท้อน 
แสง และกลอ้งโทรทรรศน์แบบผสม

Telescope
กลอ้งโทรทรรศน์

ท่ีมา : http://www.lesa.biz/astronomy/telescope
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The Solar System

    ประกอบดว้ยดวงอาทิตย์และวตัถุอืน่ ๆ ท่ีโคจรรอบดวง 
อาทิตย์เน่ืองจากแรงโน้มถว่ง ไดแ้ก่ ดาวเคราะห์ 8 ดวงกบั
ดวงจนัทร์บรวิารท่ีคน้พบแลว้ 166 ดวง ดาวเคราะห์แคระ 
5 ดวงกบัดวงจนัทร์บรวิารท่ีคน้พบแลว้ 4 ดวง กบัวตัถุขนาดเลก็ 
อืน่ ๆ อกีนบัลา้นช้ิน ซ่ึงรวมถงึ ดาวเคราะห์น้อย วตัถุในแถบ 
ไคเปอร์ ดาวหาง สะเกด็ดาว และฝุ่นระหวา่งดาวเคราะห์ 

ระบบสุรยิะ

ท่ีมา : https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7316-origin-of-solar-system
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Uranus

   เป็นดาวเคราะห์ท่ีอยูห่า่งจากดวงอาทิตย์เป็นลําดบัท่ี 7 
ในระบบสุรยิะ จดัเป็นดาวเคราะห์แก๊ส มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 
50,724 กโิลเมตร และมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ในระบบ 
สุรยิะ

ดาวยูเรนสั

ท่ีมา : https://www.edu-kpppao.go.th/scicenter/docs/e-books/solar-system.pdf
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   เอกภพ เป็นท่ีวา่งท่ีมีอาณาเขตกวา้งใหญ่ไพศาลจนไม่ 
สามารถกําหนดขอบเขตได ้ในเอกภพประกอบไปดว้ยหลาย ๆ 
กลุม่ดาว หรอืเรยีกวา่ กาแลคซี (Galaxy) ภายในกาแลคซี 
ประกอบไปดว้ยดวงดาวมากมายหลายร้อยลา้นดวง ทัง้ดาวฤกษ์ 
ดาวเคราะห์ ฝุ่น และกลุม่เนบวิลา เช่นเดยีวกบักลุม่ดาวท่ีโลก 
เราอยูค่อื กาแลคซ่ีทางช้างเผือก (Milky Way)

Universe
เอกภพ

ท่ีมา : https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7293-universe-7293
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Venus

    เป็นดาวเคราะห์ท่ีอยูห่า่งจากดวงอาทิตย์เป็นลําดบัท่ี 2 
มีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 3 เท่าของดวงจนัทร์ มีขนาดใหญ่กวา่ 
ดาวพุธและดาวองัคาร 2 เท่าตวั ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์หิน 
มีขนาดใกลเ้คยีงกบัโลก บางคร ัง้เรยีกวา่ "ฝาแฝด" ของโลก 
•วงโคจรของดาวศุกร์จดัวา่เกอืบเป็นวงกลม มีความเย้ืองศูนย์กลาง 
(ความร)ี น้อยท่ีสุด

ดาวศุกร์

ท่ีมา : https://www.edu-kpppao.go.th/scicenter/docs/e-books/solar-system.pdf

VV



50

กลุม่ดาวหญงิสาวพรหมจาร ีราศกีนัย์

    กลุม่ดาวหญงิสาวพรหมจารย์ีเป็นกลุม่ดาวท่ีอยูร่ะหวา่ง 
กลุม่ดาว สิงโตและกลุม่ดาวคนัชั่งโดยท่ีกลุม่ดาวน้ีจะมี 
ดาวฤกษ์ท่ีช่ือวา่ สไปกา (Spica) แปลวา่รวงขา้ว กลุม่ดาวน้ี 
จะเห็นชดัในวนัท่ี 23 กนัยายน ของทุกปี ซ่ึงเป็นวนัท่ีกลาง 
วนัและกลางคนืเท่ากนั

Virgo

ท่ีมา : https://www.edu-kpppao.go.th/scicenter/docs/e-books/zodiac.pdf
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