
ศพัท์ดาราศาสตร์ ภาษามือไทย
และส่ือภาษาองักฤษ

นางสาวภทัรยิา เหลาแตว



    สมุดคําศพัท์ดาราศาสตร์เลม่น้ีจดัทําข ึน้เพ่ือรวบรวมคํา
ศพัท์ทางดาราศาสตร์จํานวน 50 คํา ที่เหมาะสมสําหรบั
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา โดยเน้ือหาในสมุดคําศพัท์
ดาราศาสตร์เลม่น้ีแบง่เป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที่เป็นคํา
ศพัท์ภาษาไทยและคําศพัท์ภาษาองักฤษ รูปภาพประกอบ 
คําอธบิาย และวดิโีอภาษามือไทย
    คําศพัท์ดาราศาสตรต์ ที่ไดม้าจากการรวบรวมขอ้มูล
จากแหลง่ขอ้มูลที่มคีวามน่า้ช่ือถอื ผู้จดัทําหวงัวา่สมุดคําศพัท์
เลม่น้ีจะเป็นประโยชน์ตอ่นกัเรยีนและผู้ที่สนใจ หากเน้ือหา
ในเลม่ มขีอ้ผิดพลาดประการใด กข็ออภยัมา ณ ที่น้ีดว้ย

คํานํา

ผู้จดัทํา



ดวงอาทติย�
Sun

ดาวที่มแีสงสวา่งในตวัเอง 
ที่อยูต่รงกลางของระบบสุรยิะ



ดาวเคราะห� 
Planet

วตัถุทรงกลมขนาดใหญ ่
ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์



ระบบสรุยิะ 
Solar system

ระบบที่มดีวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง 
โดยมวีตัถุอืน่โคจรรอบ



ดาวพุธ 
Mercury

ดาวเคราะห์ลําดบัที่ 1 (อยูใ่กลด้วง
อาทิตย์ที่สุด) เป็นดาวเคราะห์หินที่มี

ขนาดเลก็ที่สุดในระบบสุรยิะ



ดาวศกุร�
Venus

ดาวเคราะห์ลําดบัที่ 2 
เป็นดาวเคราะห์หินที่มขีนาด

ใกลเ้คยีงกบัโลก



โลก
Earth

ดาวเคราะห์ลําดบัที่ 3 
เป็นดาวเคราะห์หินที่มี
ส่ิงมชีีวติอาศยัอยู ่



ดวงจนัทร�
Moon

ดาวบรวิารตามธรรมชาติ
เพียงดวงเดยีวของโลก



ดาวองัคาร
Mars

ดาวเคราะห์ลําดบัที่ 4 
เป็นดาวเคราะห์หินสีแดงเพราะ

มสีนิมเหลก็บนพ้ืนผิว



ดาวพฤหสับดี
Jupiter

ดาวเคราะห์ลําดบัที่ 5 
เป็นดาวเคราะห์แก๊ส ที่มขีนาดใหญท่ี่สุด
ในระบบสุรยิะ และมพีายุขนาดใหญ ่



ดาวเสาร�
Saturn

ดาวเคราะห์ลําดบัที่ 6 
เป็นดาวเคราะห์แก๊สที่มวีงแหวนโดดเดน่



ดาวยเูรนสั
Uranus

ดาวเคราะห์ลําดบัที่ 7 
เป็นดาวเคราะห์แก๊ส 

ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์แบบกลิง้ไปดว้ย



ดาวเนปจนู
Neptune

ดาวเคราะห์ลําดบัที่ 8 
เป็นดาวเคราะห์แก๊สสีนาเงนิ
ที่อยูห่า่งดวงอาทิตย์ที่สุด



หลมุดาํ
Black hole

วตัถุใดกต็ามที่มแีรงโน้มถว่งมากพอ
กจ็ะสามารถมคีวามเรว็หลุดพ้นที่มาก
กวา่ความเรว็แสง มขีอบฟ้าเหตุการณ์

เป็นของตวัเองได ้



ข�างขึน้
Waxing moon

ช่วงที่ดวงจนัทร์สวา่งเพ่ิมข ึน้ 
จากจนัทร์เส้ียว จนัทร์ครึง่ดวง 

ถงึจนัทร์เพ็ญ



ข�างแรม
Waning moon

ช่วงที่ดวงจนัทร์สวา่งลดลง 
จากจนัทร์เพ็ญ จนัทร์ครึง่ดวง 

ถงึจนัทร์เส้ียว



จนัทร�ดบั
New moon

ดวงจนัทร์ในช่วงที่อยูร่ะหวา่ง
โลกกบัดวงอาทิตย์ จงึปรากฏมืดท ัง้ดวง



จนัทร�เตม็ดวง
Full moon

ดวงจนัทร์ในช่วงที่ปรากฏสวา่งเตม็ดวง



จนัทรปุราคา
Lunar eclipse

ปรากฏการณ์ที่ดวงจนัทร์เวา้แหวง่
ไปเรือ่ย ๆ เน่ืองจากโคจรเขา้ไป

อยูใ่นเงาของโลก



สรุยิปุราคา
Solar eclipse 

ปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์เวา้แหวง่
เน่ืองจากดวงจนัทร์มาบงัดวงอาทิตย์



ดาวตก
Meteor

เศษวตัถุจากอวกาศที่ตกสู่โลก
แลว้เกดิการลุกไหมใ้นบรรยากาศ

โลกจนหมดไป



กลางวนั
Daytime

ช่วงเวลาที่ทอ้งฟ้าสวา่ง เน่ืองจาก
ดวงอาทิตย์ปรากฏบนท้องฟ้า



กลางคนื
Nighttime

ช่วงเวลาที่ทอ้งฟ้ามืด เน่ืองจาก
ดวงอาทิตย์ตกลบัขอบฟ้าไปแลว้



กาแลก็ซี
Galaxy

ระบบของดาวหลายลา้นดวง 
และกลุม่ฝุ่นแก๊สที่ดงึดูดกนัดว้ย

แรงโน้มถว่ง



ดาวหาง
Comet

วตัถุนาแขง็ปนหินขนาดเลก็ 
เม่ือโคจรเขา้มาใกลด้วงอาทิตย์ 
จะเกดิหางทอดยาวในอวกาศ



ทางช�างเผอืก
Milky Way

กาแลก็ซีที่มรีะบบสุรยิะของเราอาศยัอยู่
ปรากฏเป็นแถบจางพาดผ่านบนทอ้งฟ้า



เอกภพ 
Universe

อาณาเขตกวา้งใหญจ่นไมส่ามารถกําหนด
ขอบเขตได ้ประกอบดว้ยวตัถุตา่ง ๆ ทาง

ดาราศาสตร์มากมาย



บกิแบง
Big bang

แนวความคดิเรือ่งการระเบดิ
ที่เป็นจุดเริม่ตน้ของเอกภพ



กลุ�มดาว
Constellation

กลุม่ของดวงดาวบนท้องฟ้าที่เรยีงตวักนั
และมกีารจนิตนาการเป็นรูปร่างตา่ง ๆ



กล�องสองตา
Binoculars

อุปกรณ์ขยายภาพวตัถุที่ใช้ท ัง้สองตา
ในการดู สามารถใช้ดูดาวได ้



กล�องโทรทรรศน� 
Telescope

อุปกรณ์ที่ใช้ขยายภาพวตัถุท้องฟ้า 
ใหเ้ห็นรายละเอยีดของวตัถุไดส้วา่ง 

และชดัเจนมากข ึน้



จรวด 
Rocket

พาหนะที่ใช้ส่งยานอวกาศและ
ดาวเทยีมข ้ึนไปสู่อวกาศ



ดาวเทยีม
Satellite

อุปกรณ์ที่ส่งข ึน้ไปโคจรรอบโลกเพ่ือใช้งานดา้น
ตา่ง ๆ เช่น การส่ือสาร การสํารวจทรพัยากร

และการพยากรณ์อากาศ เป็นตน้



ฤดกูาล 
Seasons

 เกดิจากการที่แกนโลกเอยีงทํามุม 23.5 องศากบั
แกนต ัง้ฉากระนาบวงโคจรรอบดวงอาทิตย์จงึทําให้
ในแตล่ะช่วงของปี บรเิวณตา่ง ๆ บนโลกจะไดร้บั
แสงอาทิตย์ไมเ่ท่ากนั ส่งผลใหเ้กดิ เป็นฤดูกาล

ตา่งๆข ึน้



พาร�เซก
Parsec

1 พาร์เซก มคีา่เท่ากบั 206,265
AU หรอื เท่ากบั 3.26 ปีแสง 

นิยมใช้ในงานวจิยัทาดาราศาสตร์



ดาวเคราะห�น�อย 
Asteroids

วตัถุขนาดเลก็ที่อยูไ่มเ่กนิวงโคจรของ
ดาวพฤหสับด ีมมีวลไมม่ากพอที่จะก่อ
ตวัเป็นดาวเคราะห์ พบมากระหวา่งวง
โคจรของดาวองัคารและดาวพฤหสับดี



ดาวบรวิาร
Natural Satellites

ดวงจนัทร์บรวิาล คอื วตัถุที่โคจร
รอบวตัถุที่ใหญก่วา่ที่ไมใ่ช่ดวง

อาทิตย์ เช่น โคจรรอบดาวเคราะห์
โคจรรอบดาวเคราะห์แคระ 



ดาวฤกษ�
Stars

ดาวที่ส่องแสงไดด้ว้ยตวัเองจากปฏกิริยิา
นิวเคลยีร์ฟิวชนั



ดาวเคราะห�
Planets

มคุีณสมบตัดิงัตอ่ไปน้ี
1. โคจรรอบดาวฤกษ์ (ดวงอาทิตย์)
2. มมีวลมากพอจนแรงโน้มถว่งทําใหว้ตัถุดงักลา่วม ี
  สณัฐานเป็นทรงกลม
3. วตัถุดงักลา่วทําใหบ้รเิวณวงโคจรของมปัราศจาก 
  วตัถุอืน่ที่มขีนาดใกลเ้คยีงกนั



ดาวเคราะห�ชัน้นอก
Outer Planets

ดาวเคราะห์ แก๊สยกัษ์ คอื ดาเคราะห์
ขนาดใหญท่ี่ มอีงค์ประกอบส่วนใหญ่
เป็นแก๊ส ไดแ้ก่ ดาวพฤหสับด ีดาว
เสาร์ ดาวยูเรนสั และดาวเนปจูน



ดาวเคราะห�ชัน้ใน
Inner Planets

ดาวเคราะห์หิน คอื ดาวเคราะห์
ที่มอีงค์ประกอบ ส่วนใหญเ่ป็น
หินและเหลก็ ไดแ้ก่ ดาวพุธ 
ดาวศุกร์ โลก และดาวองัคาร



วตัถพุ�นดาวเนปจนู 
Trans-Neptunian Objects

วตัถุใดกต็ามที่มวีงโคจรรอบดวง
อาทิตย์ถดัจากดาวเนปจูนครอบคลุม
ต ัง้แตว่ตัถุในแถบไคเปอร์ไปจนถงึ

สุดขอบเขตเมฆออร์ต



ออโรรา
Aurora

เกดิจากอนุภาคที่มปีระจุไฟฟ้าจากดวง
อาทิตย์พุ่งมายงัโลก สนามแมเ่หลก็
โลกจะทําใหอ้นุภาคเคลือ่นที่ไปตาม
เส้นสนามแมเ่หลก็และพุ่งเขา้สู่ข ัว้แม่

เหลก็ท ัง้สองดา้น 



ทรงกลด
Halo

แสงจากดวงอาทิตย์หรอืดวงจนัทร์ถูกหกัเห
และสะท้อนผ่านผลกึนาแขง็ที่ลอยตวัอยู่
ในเมฆบางหากเป็นดวงอาทิตย์จะเรยีกวา่
"ดวงอาทิตย์ทรงกลด" หากเป็นดวงจนัทร์

เรยีกวา่ "ดวงจนัทร์ทรงกลด"



ฝนดาวตก
meteor shower

เกดิจากโลกโคจรเขา้ไปตดัสายธาร
ของฝุ่นดาวหางแรงโน้มถว่งจากโลก
ดงึดูดเศษวสัดุเหลา่นั้นเขา้มาและลุก

ไหมใ้นชัน้บรรยากาศ



หน�วยดาราศาสตร�
Astronomical Unit

1 AU มคีา่เท่ากบัระยะหา่งเฉลีย่จากโลก
ถงึดวงอาทิตย์ หรอืมคีา่ประมาณ 150
ลา้นกโิลเมตร นิยมใช้ในการบอกระยะ

หา่งภายในระบบสุรยิะ
 



ป�แสง
Light Year

 ระยะทางที่แสงใช้เวลาเดนิทาง 1 ปี 
มคีา่ประมาณ 9.461 ลา้นลา้นกโิลเมตร 



สรุยิวถิี
Ecliptic

เส้นทางการเคลือ่นที่ของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า
เกดิจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงรี



วษิวุตั
Equinox

เป็นช่วงที่เส้นอคิลปิตดักบัเส้นศูนย์สูตร ใน1ปี มี
อยู ่2 จุด คอืวสนัตวษุิวตั และศารทวษุิวตั ิ



ซเูปอร�โนวา
Supernova

 

การระเบดิของดาวฤกษ์มวลสูงที่ส้ินอายุขยั เกดิข ึน้
เม่ือดาวใช้พลงังานไปจนหมด ความดนัภายในดาว
ไมอ่าจตา้นความโน้มถว่งของตวัเอง ดาวจงึยุบลง

และเกดิคลืน่สะทอ้นออกมาเป็นการระเบดิที่
สวา่งไสว



ปรากฏการณ�แสงโลก
Earthshine

 

ปรากฏการณ์ที่แสงจากดวงอาทิตย์สะท้อนผิว
โลกไปยงัดวงจนัทร์และสะท้อนกลบัมายงัผู้

สงัเกตบนโลกอกีคร ัง้



อา้งองิ

   www.narit.or.th/images/07_บรกิาร
วชิาการ/books/2021/AstronomyTerms_ThSL.pdf
   www.narit.or.th/images/07_บรกิาร
วชิาการ/books/2020/Booklet_astronomical_phenomena_20
21
   www.narit.or.th/images/07_บรกิาร
วชิาการ/books/2020/Booklet_The_Solar_System_2020.pdf




