
หมวดที� 1 : ระบบสุริยะ

หมวดที� 2 : ปรากฏการณ์ท้องฟ�า

หมวดที� 4 : เทคโนโลยี และการสํารวจของมนุษย์

หมวดที� 3 : วัตถุท้องฟ�า กาแล็กซี และเอกภพ

จัดทําโดย
นายวชิระวิทย์ บุญยอด

รหัสนิสิต 63102010336

คําศัพท์ดาราศาสตร์
ASTRONOMY VOCABULARY



หมวดที� 1 : ระบบสุริยะ

1

 ดวงอาทิตย์เป�นส่วนสําคัญที�สุดของระบบสุริยะ เป�นผู้ดึงดูดให้ดาว
เคราะห์ทั�งเก้าดวงอยู่ในตําแหน่งที�เป�นอยู่และดวงอาทิตย์ยังให้แสงและ
ความร้อนกับดาวเคราะห์นั�นด้วย ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ระบบสุริยะก็จะมืด
มิดและหนาวเย็น เมื�อผ่าดวงอาทิตย์ออกมาเป�นชิ�นภายในดวงอาทิตย์
นั�นไม่ได้แข็งเหมือนโลก ดวงอาทิตย์เป�นกลุ่มก๊าซดวงใหญ่ที�ลุกเป�น
เปลวไฟ ดวงอาทิตย์ประกอบด้วยก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียม ดวง

อาทิตย์ไม่ได้เผาไหม้ด้วยการเปลี�ยนก๊าซไฮโดรเจนเป�นก๊าซฮีเลียม ดวง
อาทิตย์เป�นสิ�งที�ร้อนที�สุดในรบบสุริยะที�ใจกลาง ดวงอาทิตย์จะร้อน
ถึง15 ล้านองศาเซลเซียส ความร้อนขนาดนี�เพียงก้อนโตเท่าหัวเข็ม

หมุดก็จะทําให้คนที�ยืนอยู่ห่าง 150 กิโลเมตรไเกิดอันตรายขึ�นได้
 

THE SUN

https://sites.google.com/site/cuterabobsuriya/daw-phvhasbdi



PLANET

ดาวเคราะห์ คือ วัตถุท้องฟ�าที�โคจรรอบดวงอาทิตย์ 
มีมวลมากพอที�จะทําให้รูปร่างใกล้เคียงทรงกลม 
ไม่มีวัตถุท้องฟ�าอื�นที�มีขนาดใกล้เคียงและลักษณะ

ทางกายภาพคล้ายกันอยู่ใกล้วงโคจร 

https://sites.google.com/site/cuterabobsuriya/daw-phvhasbdi
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SOLAR SYSTEM

ระบบสุริยะ คือ ระบบที�มีดวงอาทิตย์เป�นศูนย์กลางประกอบ
ด้วยวัตถุ ต่าง ๆ โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ภายใต้แรงโน้ม
ถ่วง เช่น ดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และวัตถุ
ขนาดเล็กอื�น ๆ อีกนับไม่ถ้วน ในระบบสุริยะมีดาวเคราะห์

บริวารของดวงอาทิตย์ 8 ดวง คือ พุธ ศุกร์ โลก อังคาร
พฤหัสบดี เสาร์ ยูเรนัส และเนปจูน.

https://sites.google.com/site/cuterabobsuriya/daw-phvhasbdi
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MERCURY

ดาวพุธ ดาวเคราะห์ลําดับที� 1 (อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที�สุด)
เป�นดาวเคราะห์หินที�มีขนาดเล็กที�สุดในระบบสุริยะ ดังนั�น
ดาวพุธจึงร้อนจัดในเวลากลางวันและเย็นจัดในเวลวกลาง
คืนดาวพุธเป�นดาวเคราะห์ดวงเล็กโตกว่าดวงจันทร์ของเรา

เพียงเล็กน้อย ทําให้รู้ว่าพื�นผิวดาวพุธคล้ายกับผิวดวง
จันทร์ ผิวดาวพุธส่วนใหญ่เป�นฝุ�นและหิน มีหลุมลึกมากมาย
ไม่มีอากาศ ไม่มีนํ�า ดาวพุธจึงเป�นดาวแห้งแล้ง ดาวแห่ง

ความตายเป�นโลกแห่งทะเลทราย 

https://sites.google.com/site/cuterabobsuriya/daw-phvhasbdi
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VENUS 

ดาวศุกร์ ดาวเคราะห์ลําดับที� 2 เป�นดาวเคราะห์หินที�มีขนาดใกล้
เคียงกับโลกมากที�สุด (ฝาแฝดกับโลก) ไม่มีดวงจันทร์เป�นดาว
บริวาร  เราสามารถสังเกตเห็นดาวศุกร์ได้ด้วยตาเปล่า โดย
สามารถมองเห็นได้ทางขอบฟ�าด้านทิศตะวันตกในเวลาใกล้คํ�า
เราเรียกว่า ดาวประจําเมือง (Evening Star) ส่วนช่วงเช้ามืด
ปรากฏให้เห็นทางขอบฟ�าด้านทิศตะวันออกเรียกว่า ดาวรุ่ง

(Morning Star) เรามักสังเกตเห็นดาวศุกร์มีแสงส่องสว่าง
มากเนื�องจาก ดาวศุกร์มีชั�นบรรยากาศที�ประกอบไปด้วยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ มีผลทําให้อุณหภูมิพื�นผิวสูงขึ�น 
 

https://sites.google.com/site/cuterabobsuriya/daw-phvhasbdi
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EARTH

โลก ดาวเคราะห์ลําดับที� 3 เป�นดาวเคราะห์หินที�มีสิ�งมีชีวิต
อาศัยอยู่ เนื�องจากมีชั�นบรรยากาศและมีระยะห่าง จากดวง
อาทิตย์ที�เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิต

ของสิ�งมีชีวิต นักดาราศาสตร์อธิบายเกี�ยวกับการเกิดโลก
ว่า โลกเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มก๊าซ และมีการเคลื�อนที�

สลับซับซ้อนมาก แต่มีพื�นผิวเป�นหินเช่นเดียวกับ ดาว
เคราะห์ชั�นในดวงอื�น ๆ ทั�งนี� โลกมีดวงจันทร์เป�นบริวาร

โคจรอยู่รอบโลกเพียงดวงเดียว 
 

https://sites.google.com/site/cuterabobsuriya/daw-phvhasbdi
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THE MOON

ดวงจันทร์ เป�นดาวบริวารของดาวเคราะห์ลําดับที� 3 โคจร
อยู่ห่างจากโลกโดยเฉลี�ยประมาณ 384,400 กิโลเมตร และ
โคจรรอบโลกในระยะเวลาประมาณ 29.5 วัน เป�นดวงจันทร์
ดวงเดียวที�มนุษย์เดินทางไปสํารวจ โดยการนําตัวอย่างดิน

และหินจากดวงจันทร์กลับมาตรวจวิเคราะห์บนโลก 

https://sites.google.com/site/cuterabobsuriya/daw-phvhasbdi
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MARS 

ดาวอังคาร ดาวเคราะห์ลําดับที� 4 เป�นดาวเคราะห์หินสีแดง
เพราะมีสนิมเหล็กบนพื�นผิวดาวอังคาร มีขนาดเล็กกว่าโลก
พื�นผิวดาวอังคารมีปรากฏการณ์เมฆและพายุฝุ�นเสมอ และ
มีลักษณะและองค์ประกอบ ที�ใกล้เคียงกับโลก เช่น มีระยะ
เวลาในการหมุนรอบตัวเอง 1 วัน เท่ากับ 24.6 ชั�วโมง และ
ระยะเวลาใน 1 ป� เมื�อเทียบกับโลกเท่ากับ 1.9 มีการเอียง
ของแกน 25 องศา ดาวอังคารมีดวงจันทร์เป�นบริวาร 2
ดวง และมีอุณหภูมิพื�นผิวค่อนข้างเย็น อยู่ที�ประมาณ 

-65 องศาเซลเซียส
 

https://sites.google.com/site/cuterabobsuriya/daw-phvhasbdi
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JUPITER 

ดาวพฤหัสบดี ดาวเคราะห์ลําดับที� 5 เป�นดาวเคราะห์แก๊สที�มีขนาด
ใหญ่ที�สุดในระบบสุริยะ และมีพายุขนาดใหญ่ดาวพฤหัสเป�นกลุ่ม

ก้อนก๊าซหรือของเหลวขนาดใหญ่ ที�ไม่มีส่วนที�เป�นของแข็งเหมือน
โลก และเป�นดาวเคราะห์ที�มีดาวบริวารมากถึง 67 ดวง มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางยาวกว่าโลก 11 เท่า หมุนรอบตัวเอง 1 รอบใช้เวลา
9.8 ชั�วโมง ซึ�งเร็วที�สุดในบรรดาดาวเคราะห์ทั�งหลาย และโคจร

รอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ ใช้เวลา 12 ป� 

https://sites.google.com/site/cuterabobsuriya/daw-phvhasbdi
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SATURN

ดาวเสาร์ ดาวเคราะห์ลําดับที� 6 เป�นดาวเคราะห์แก๊สที�มีวงแหวน
โดดเด่นเป�นดาวเคราะห์ที�เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เป�น
ดาวที�ประกอบไปด้วยก๊าซและ ของเหลวสีค่อนข้างเหลือง หมุน

รอบตัวเอง 1 รอบใช้เวลา 10.2 ชั�วโมง และโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1
รอบใช้เวลา 29 ป� ซึ�งวงแหวนดังกล่าวเป�นอนุภาคเล็ก ๆ หลาย

ชนิดรวมกัน และดาวเสาร์มีวงแหวนถึง 3 ชั�น นอกจากนี� ดาวเสาร์
ยังมีดาวบริวาร 62 ดวง หนึ�งในนั�นคือดวงจันทร์ไททัน (Titan)
ซึ�งถือว่าเป�นดวงจันทร์ที�แปลกที�สุดในระบบสุริยะจักรวาล เพราะ

เป�นดวงจันทร์ดวงเดียวในระบบสุริยะที�มีบรรยากาศ

https://th.wikipedia.org

หมวดที� 1 : ระบบสุริยะ
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URANUS 

ดาวยูเรนัส ดาวเคราะห์ลําดับที� 7 เป�นดาวเคราะห์แก๊ส (ดาวมฤตยู)
ที�โคจรรอบดวงอาทิตย์แบบกลิ�งไปด้วย มีดวงจันทร์บริวาร 27
ดวง หมุนรอบตัวเอง 1 รอบ ใช้เวลา 16.8 ชั�วโมง และโคจรรอบ

ดวงอาทิตย์ 1 รอบ ใช้เวลานานถึง 84 ป� ดาวยูเรนัสประกอบด้วย
ก๊าซและของเหลว เช่นเดียวกับดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร์ทั�งนี�
ดาวยูเรนัสเป�นดาวเคราะห์ใหญ่เป�น ที� 3 ห่างจากดวงอาทิตย์โดย

เฉลี�ย 2,871 ล้านกิโลเมตร ทําให้มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยาก

https://www.trendytarot.com/15618823/

หมวดที� 1 : ระบบสุริยะ
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NEPTUNE

ดาวเนปจูน ดาวเคราะห์ลําดับที� 8 เป�นดาวเคราะห์แก๊สสีนํ�าเงินที�อยู่
ห่างดวงอาทิตย์ที�สุด เป�นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่เป�นที� 4 ในระบบ

สุริยะ มีเส้นผ่านศูนย์กลางราว 50,000 กิโลเมตร จุโลกได้ถึง 60
ดวง ระยะห่างเฉลี�ยจากดวงอาทิตย์ 4,504 ล้านกิโลเมตร หมุน
รอบตัวเองครบรอบในเวลา 16 ชั�วโมงอยู่ไกลจากโลกมากจนไม่
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาด
ใหญ่เท่านั�นจึงจะเห็นเป�นจุดริบหรี�ได้ สิ�งที�มนุษย์รู้เกี�ยวกับดาว

เนปจูน ในทุกวันนี� จึงเป�นข้อมูลที�ได้มาจากยาน วอยเอเจอร์ 2 ซึ�ง
โคจรสํารวจดาวเนปจูน ระยะใกล้ เมื�อ พ.ศ. 2532

https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/90751

หมวดที� 1 : ระบบสุริยะ
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WAXING MOON

ข้างขึ�น คือ ช่วงที�ดวงจันทร์สว่างเพิ�มขึ�น จากจันทร์เสี�ยว
จันทร์ครึ�งดวง ถึงจันทร์เพ็ญ เกิดขึ�นเนื�องจากดวงจันทร์
มีรูปร่างเป�นทรงกลม ไม่มีแสงในตัวเอง ด้านสว่างได้รับ

แสงจากดวงอาทิตย์ แต่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ถูกบัง
ด้วยเงาของตัวเอง ดวงจันทร์โคจรรอบโลก

 

http://www.digitalschool.club/digitalschool/science1_2_2/science21_2/more/page11.php

ขึ�น 1 คํ�า ขึ�น 6 คํ�า ขึ�น 8 คํ�า ขึ�น 10 คํ�า ขึ�น 15 คํ�า

หมวดที� 2 : ปรากฏการณ์ท้องฟ�า
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WANING MOON

ข้างแรม คือ ช่วงที�ดวงจันทร์สว่างลดลง จากจันทร์เพ็ญ
จันทร์ครึ�งดวง ถึงจันทร์เสี�ยว เกิดขึ�นเนื�องจากดวงจันทร์
มีรูปร่างเป�นทรงกลม ไม่มีแสงในตัวเอง ด้านสว่างได้รับ

แสงจากดวงอาทิตย์ แต่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ถูกบัง
ด้วยเงาของตัวเอง ดวงจันทร์โคจรรอบโลก

 

http://www.digitalschool.club/digitalschool/science1_2_2/science21_2/more/page11.php

แรม 1 คํ�า แรม 5 คํ�า แรม 8 คํ�า แรม 10 คํ�า แรม 13 คํ�า 

หมวดที� 2 : ปรากฏการณ์ท้องฟ�า
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NEW MOON

จันทร์ดับ คือ  เป�นปรากฏการณ์ที� ดวงจันทร์ โคจรมาอยู่
ในทิศทางเดียวกับ ดวงอาทิตย์ เมื�อมองจาก โลก  ดวง
จันทร์จึงหันด้านมืดเข้าหาโลก ทําให้ไม่เห็นดวงจันทร์ มัก
เกิดในวันแรม 14 คํ�า หรือแรม 15 คํ�า (บางครั�งเกิดในข้าง
ขึ�นอ่อน ๆ เพราะ ปฏิทินจันทรคติ คลาดเคลื�อนจากดวง
จันทร์จริงบนท้องฟ�า) ในทางดาราศาสตร์ปรากฏการณ์นี�

มักถูกเรียกอีกอย่างว่า  ตําแหน่งโคจรคู่ตรงข้าม 
 (syzygy)

https://th.wikipedia.org/wiki/

จนัทรดั์บ ดวงจนัทรกึ์�งขา้งขึ�น ดวงจนัทรกึ์�งขา้งแรมจนัทรเ์ต็มดวง

หมวดที� 2 : ปรากฏการณ์ท้องฟ�า
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1


FULL MOON

จันทร์เต็มดวง (จันทร์เพ็ญ) คือ ดวงจันทร์ในช่วงที�อยู่ระหว่างโลก
กับดวงอาทิตย์ จึงปรากฏมืดทั�งดวง นที� พระจันทร์ เต็มดวง

ตาม ปฏิทินจันทรคติไทย  นับเป�นวัน "ขึ�น 15 คํ�า" (หรือ วัน 15 คํ�า
ตามปฏิทินจันทรคติจีน) อันเป�นปรากฏการณ์ที�ดวงจันทร์อยู่ใน
ตําแหน่งด้านตรงข้ามของโลก เมื�อพิจารณาจากตําแหน่ง ดวง
อาทิตย์  ในโอกาสนี�ดวงจันทร์ที�เห็นจากพื�นผิวของโลกจะดูสว่าง
เต็มดวง เพราะรับแสงโดยตรงจากดวงอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม

ภาพดวงจันทร์ที�เราเห็นเต็มดวงนั�น เป�นเพียงครึ�งหนึ�งของพื�นผิว
ทั�งหมดของดวงจันทร์ที�ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์

https://th.wikipedia.org/wiki/

จนัทรด์ับ ดวงจนัทรกึ์�งขา้งขึ�น ดวงจนัทรกึ์�งขา้งแรมจนัทรเ์ต็มดวง

หมวดที� 2 : ปรากฏการณ์ท้องฟ�า
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C


LUNAR ECLIPSE

จันทรุปราคา คือ ปรากฏการณ์ที�ดวงจันทร์เว้าแหว่งไป
เรื�อย ๆ เนื�องจากโคจรเข้าไปอยู่ในเงาของโลก  ซึ�งเกิดขึ�น
ได้เฉพาะเมื�อ ดวงอาทิตย์  โลกและดวงจันทร์เรียงตรงกัน
พอดีหรือใกล้เคียงมาก โดยมีโลกอยู่กลาง ชนิดและระยะ
ของ อุปราคา ขึ�นอยู่กับตําแหน่งของดวงจันทร์เทียบกับ

ปมวงโคจร (orbital node)

https://th.wikipedia.org/wiki/

หมวดที� 2 : ปรากฏการณ์ท้องฟ�า
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2


SOLAR ECLIPSE

สุริยุปราคา คือ ปรากฏการณ์ที�ดวงอาทิตย์เว้าแหว่ง เนื�องจาก
ดวงจันทร์มาบังดวงอาทิตย์ เกิดขึ�นเมื�อ ดวงอาทิตย์ ดวง

จันทร์และโลก โคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์
อยู่ตรงกลาง เกิดขึ�นเฉพาะในวันที�ดวงจันทร์มีดิถีตรงกับ

จันทร์ดับ เมื�อสังเกตจากพื�นโลกจะเห็นดวงจันทร์เคลื�อนเข้ามา
บดบังดวงอาทิตย์ โดยอาจบังมิดหมดทั�งดวงหรือบางส่วน
ก็ได้ ในแต่ละป�สามารถเกิดสุริยุปราคาบนโลกได้อย่างน้อย 2
ครั�ง สูงสุดไม่เกิน 5 ครั�ง ในจํานวนนี�อาจไม่มีสุริยุปราคาเต็ม

ดวงเลยแม้แต่ครั�งเดียว หรืออย่างมากไม่เกิน 2 ครั�ง

https://th.wikipedia.org/wiki/

หมวดที� 2 : ปรากฏการณ์ท้องฟ�า
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A


METEOR

ดาวตก คือ เศษวัตถุจากอวกาศที�ตกสู่โลกแล้วเกิดการลุก
ไหม้ ในบรรยากาศโลกจนหมดไป หรือวัตถุที�ถูกแรงดึงดูด
ของโลกดูดเข้ามา ขณะที�วัตถุนั�นกําลังตกลงมายังพื�นโลก
จะเกิดการเสียดสีบรรยากาศของโลกทําให้มีความร้อนสูง
เราจึงเห็นดาวตกสว่างและมีหาง ขณะที�วัตถุนั�นยังตกลง
มาไม่ถึงพื�นโลก เราจะเรียกวัตถุนั�นว่า "ดาวตก" โดยมาก
แล้วดาวตกขนาดเล็กจะเสียดสีกับบรรยากาศจนระเหยไป

หมดก่อนที�จะถึงพื�นโลก

http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Solar_system/SS_meteor_vs_meteorite.htm

หมวดที� 2 : ปรากฏการณ์ท้องฟ�า
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DAYTIME

กลางวัน คือ ช่วงเวลาที�ท้องฟ�าสว่าง เนื�องจากดวง
อาทิตย์ปรากฏบนท้องฟ�า หรือคือช่วงเวลาที�แสงอาทิตย์
ได้ฉายลงบนพื�นผิวโลก หรือเท่ากับช่วงเวลาที�ดวงอาทิตย์
ขึ�นไปจนถึงดวงอาทิตย์ตก เมื�อโลกหมุนไปตําแหน่งของ

กลางวันก็จะเปลี�ยนไปความยาวนานของกลางวันขึ�นอยู่กับ
ตําแหน่งบนโลกและความเอียงของแกนโลกที�หันเข้าหา

ดวงอาทิตย์

https://th.wikipedia.org/wiki/

หมวดที� 2 : ปรากฏการณ์ท้องฟ�า
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C


NIGHTTIME

กลางคืน คือ ช่วงเวลาที�ท้องฟ�ามืด เนื�องจากดวงอาทิตย์
ตกลับขอบฟ�าไปแล้ว  หรือคือช่วงเวลาที�ดวงอาทิตย์ตกลับ
ขอบฟ�าจนถึงดวงอาทิตย์ขึ�นของวันใหม่ เวลากลางคืนตรง
ข้ามกับเวลา กลางวัน ซึ�งรวมกันเป�น 24 ชั�วโมง ช่วงเวลา

มีความแตกต่างโดยขึ�นอยู่กับป�จจัยหลายอย่างเช่น 
 ฤดูกาล ละติจูด ลองติจูดและเขตเวลา

https://th.wikipedia.org/wiki/

หมวดที� 2 : ปรากฏการณ์ท้องฟ�า
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2


THE BIG BANG

ทฤษฎีบิกแบง (Big Bang Theory) เป�นแบบจําลอง
ทางเอกภพวิทยา ซึ�งเป�นที�ยอมรับโดยทั�วไป ทฤษฎีนี�ใช้
อธิบายวิวัฒนาการของเอกภพตั�งแต่จุดเริ�มต้นของเวลา

และการขยายตัวของเอกภพที�ตามมา เราสามารถ
จินตนาการถึงบิกแบงว่าเป�นการระเบิดครั�งใหญ่ที�ทรงพลัง
ที�เกิดขึ�นเมื�อประมาณ 13,000 ล้านป�ก่อน และให้กําเนิด
สรรพสิ�งในเอกภพ อย่างกาแล็กซี ดาวฤกษ์ และดาว

เคราะห์ในภายหลัง

https://sites.google.com/site/cuterabobsuriya/daw-phvhasbdi
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GALAXY

กาแล็กซี (ดาราจักร) คือ ระบบของดาวหลายล้านดวง และ
กลุ่มฝุ�นแก๊สที�ดึงดูดกันด้วยแรงโน้มถ่วง นอกจาก
ดาวฤกษ์จํานวนหลายแสนล้านดวงแล้ว กาแล็กซียัง

ประกอบด้วยเทห์ฟ�าอื�น เช่น เนบิวลา และ สสารระหว่าง
ดาว ที�รวมกันอย่างเป�นระบบด้วยแรงโน้มถ่วง กาแล็กซี

อาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่แตกต่างกันไป โดยกาแล็กซีขนาด
ใหญ่ อาจมีดาวฤกษ์เป�นสมาชิกถึงล้านล้านดวง

https://th.wikipedia.org/wiki/

หมวดที� 3 : วัตถุท้องฟ�า กาแล็กซี และเอกภพ
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ELLIPTICAL GALAXY

กาแลกซีรูปวงกลมรี มีรูปร่างคล้ายทรงกลมแต่มี
ลักษณะแบน ตรงกลางเล็กน้อยและมีปลายเรียว

ประกอบไปด้วยดาวที�มีอายุมาก มีมวลน้อย

https://sites.google.com/site/tangon41256/rucak-ka-laek-si/g

หมวดที� 3 : วัตถุท้องฟ�า กาแล็กซี และเอกภพ
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กาแลกซีรูปกังหัน หรือก้นหอย มีลักษณะเป�นกระเปาะ
ตรงกลาง ดวงดาวทีมีอายุมาก ด้านข้างคล้ายจาน

แบน มีฝุ�นละอองกลุ่มแก๊สและดาวอายุน้อย เป�นโครง
แขนยนออกมาในลักษณะรัศมี

https://sites.google.com/site/tangon41256/rucak-ka-laek-si/g

SPIRAL GALAXY

หมวดที� 3 : วัตถุท้องฟ�า กาแล็กซี และเอกภพ
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กาแลกชีอสัณฐาน (ดาราจักรไร้รูปแบบ) เป�นกาแลกซี�
นี�ไม่มีรูปแบบ ไม่มีโครงสร้างที�ชัดเจนเพียงพอที�จะ
บอกได้ว่าเป�นรูปทรงใด หรือดาราจักรที�ไม่สามารถ
แบ่งแยกชนิดให้เป�นประเภทใดประเภทหนึ�งในลําดับ

ของฮับเบิลได้อย่างชัดเจน

https://th.wikipedia.org/wiki/

IRREGULAR GALAXY
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MILKY WAY

ทางช้างเผือก คือ กาแล็กซีที�มีระบบสุริยะของเราอาศัยอยู่
ปรากฏเป�นแถบจางพาดผ่านบนท้องฟ�า เป�นกาแล็กซีที�

ระบบสุริยะของเราอาศัยอยู่ จัดเป�นกาแล็กซีประเภทกังหันมี
คาน (Barred Spiral Galaxy) ประกอบไปด้วยดาวฤกษ์

สมาชิกกว่า 200,000 ล้านดวง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 100,000 ป�แสง ดาวฤกษ์และวัตถุต่าง ๆ ส่วน
ใหญ่จะกระจายตัวตามระนาบของกาแล็กซี มีความหนา

เฉลี�ยประมาณ 2,000 ป�แสง

https://darksky.narit.or.th/astronomy/
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 ดาราจักรแอนดรอเมดา หรือที�รู้จักในชื�ออื�นคือเมสสิเยร์ 31   
M31 หรือ NGC224 บางครั�งในตําราเก่า ๆ จะเรียกว่า 

 เนบิวลาแอนดรอเมดาใหญ่ ซึ�งเป�นดาราจักรชนิดก้นหอย 
 ที�อยู่ห่างจากเราประมาณ 2.5 ล้านป�แสง อยู่ในกลุ่มดาว
แอนดรอเมดาถือเป�นดาราจักรแบบกังหันที�อยู่ใกล้กับ 

 ดาราจักรทางช้างเผือกของเรามากที�สุด สามารถมองเห็น
เป�นรอยจาง ๆ บนท้องฟ�าคืนที�ไร้จันทร์ได้แม้มองด้วย

ตาเปล่า

https://th.wikipedia.org/wiki/

ANDROMEDA GALAXY
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81


หมวดที� 3 : วัตถุท้องฟ�า กาแล็กซี และเอกภพ

กาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ่ และกาแล็กซีแมกเจลแลนเล็ก
เป�นกาแล็กซีที�ตั�งชื�อเป�นเกียรติแก่ เฟอร์ดินานด์ แมกเจล
แลน กาแล็กซีทั�งสองมีลักษณะคล้ายเมฆ จึงเรียกว่า เมฆ
แมกเจลแลนใหญ่ และเมฆแมกเจลแลนเล็ก กาแล็กซีทั�ง
สองอยู่บริเวณขอบฟ�าทิศใต้ ผู้สังเกตที�อยู่ทางภาคเหนือ

จึงเห็นกาแล็กซีทั�งสองกาแล็กซีค่อนข้างยาก กาแล็กซีแมก
เจลแลนใหญ่อยู่ห่างจากกาแล็กซีทางช้างเผือกประมาณ

163,000 ป�แสง ส่วนกาแล็กซีแมกเจลแลนเล็กอยู่ห่างจาก
กาแล็กซีทางช้างเผือกประมาณ 196,000 ป�แสง

https://www.facebook.com/NARITpage/

MAGELLANIC GALAXY
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1


ดาราจักรไทรแองกูลัม หรือที�รู้จักในชื�อ วัตถุเมสสิเยร์ M33
เป�นกาแล็กซีรูปกังหัน (Spiral Galaxy) อยู่ในกลุ่มดาว
สามเหลี�ยม มีระยะห่างจากโลกประมาณ 3 ล้านป�แสง

กาแล็กซีนี�เป�นหนึ�งในสมาชิกกาแล็กซีเพื�อนบ้านของเรา และ
เป�นกาแล็กซีที�ใหญ่เป�นอันดับที� 3 ในกลุ่มกาแล็กซีท้องถิ�น
โดยมีขนาดเล็กกว่ากาแล็กซีแอนโดรเมดาและกาแล็กซีทาง
ช้างเผือก ซึ�งกาแล็กซีนี�ก็เป�นหนึ�งในวัตถุท้องฟ�าที�ไกลที�สุด
ที�มนุษย์สามารถมองเห็นผ่านกล้องโทรทรรศน์ด้วยตาเปล่า

 

https://www.facebook.com/NARITpage/

TRIANGULUM GALAXY

หมวดที� 3 : วัตถุท้องฟ�า กาแล็กซี และเอกภพ

30

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1


BLACK HOLE

 หลุมดํา คือ เทหวัตถุในเอกภพ ที�มีแรงโน้มถ่วงสูงมาก
ไม่มีอะไรออกจากบริเวณนี�ได้แม้แต่แสง ยกเว้นหลุมดําด้วย
กัน เราจึงมองไม่เห็นใจกลางของหลุมดํา หลุมดําจะมีพื�นที�
หนึ�งที�เป�นขอบเขตของตัวเองเรียกว่า ขอบฟ�าเหตุการณ์ 
 ที�ตําแหน่งรัศมีชวาร์ซชิลด์ ถ้าหากวัตถุหลุดเข้าไปวัตถุจะ
ต้องเร่งความเร็วให้มากกว่าความเร็วแสง จึงจะหลุดออก
มาได้ แต่เป�นไปไม่ได้ที�วัตถุใดจะมีความเร็วมากกว่าแสง

วัตถุนั�นจึงไม่สามารถออกมาได้อีกต่อไป

https://darksky.narit.or.th/astronomy/

หมวดที� 3 : วัตถุท้องฟ�า กาแล็กซี และเอกภพ
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87


NEBULA 

เนบิวลา เป�นอีกหนึ�งวัตถุที�เรียกได้ว่ามีความสวยงามไม่แพ้
วัตถุอื�น ๆ ในอวกาศ เนบิวลา หรือ กลุ่มฝุ�น แก๊ส และ
พลาสมาในอวกาศ ที�อยู่รวมตัวกันจะมีลักษณะเป�นก้อน

หมอกเมฆขนาดใหญ่ ปะปนอยู่ในกลุ่มดวงดาวที�เปร่งแสงสี
สวยงาม มีชื�อเรียกอีกอย่างหนึ�งว่า “หมอกเพลิง”

https://www.britannica.com/science/nebula

หมวดที� 3 : วัตถุท้องฟ�า กาแล็กซี และเอกภพ
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CONSTELLATION

กลุ่มดาว คือ กลุ่มของดวงดาวบนท้องฟ�าที�เรียงตัวกัน
และมีการจินตนาการเป�นรูปร่างต่าง ๆ ตามแต่จินตนาการ

ในอวกาศสามมิติ. ส่วนใหญ่แล้วดาวฤกษ์ในกลุ่มดาว
เดียวกันที�เราเห็นอยู่ใกล้กันบนทรงกลมฟ�า ไม่ได้มีความ

เกี�ยวข้องกัน และห่างไกลกันมากในอวกาศ. กลุ่มดาวอย่าง
"ไม่เป�นทางการ" ที�เป�นที�รู้จักกันอย่างกว้างขวาง

https://th.wikipedia.org/wiki/

หมวดที� 3 : วัตถุท้องฟ�า กาแล็กซี และเอกภพ
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BINOCULARS

กล้องส่องตา คือ อุปกรณ์ขยายภาพวัตถุที�ใช้ทั�งสองตาใน
การดู สามารถใช้ดูดาวได้ หรือเป�นอุปกรณ์ที�ใช้สําหรับส่อง
ดูวัตถุที�อยู่ห่างไกลให้มีขนาดใหญ่ขึ�น โดยอาศัยเลนส์และ
ปริซึม ซึ�งหน้าที�สะท้อนและหักเหแสง กลับภาพจากภาพหัว

กลับให้เป�นภาพหัวตั�ง ภาพที�ได้จึงต่างจากที�เห็นใน
กล้องโทรทรรศน์

https://th.wikipedia.org/wiki/

หมวดที� 4 : เทคโนโลยีและการสํารวจของมนุษย์
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C


TELESCOPE

กล้องโทรทรรศน์ คือ อุปกรณ์ที�ใช้ขยายภาพวัตถุท้องฟ�า
ให้เห็นรายละเอียดของวัตถุได้สว่างและชัดเจนมากขึ�น เป�น
อุปกรณ์ที�ใช้ขยายวัตถุบนท้องฟ�าโดยอาศัยหลักการรวมกัน
ของแสง เพื�อให้สามารถมองเห็นวัตถุบนท้องฟ�าที�อย่าไกล
ออกไปที�ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ทําให้สามารถ

มองเห็นได้ชัดขึ�น และมีขนาดใหญ่ขึ�น

https://www.scimath.org/article-earthscience/item/11489-2020-04-21-08-12-38

หมวดที� 4 : เทคโนโลยีและการสํารวจของมนุษย์
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ROCKET

จรวด คือ พาหนะที�ใช้ส่งยานอวกาศและดาวเทียมขึ�นไปสู่
อวกาศ หรือยานพาหนะที�สามารถสร้างแรงขับดัน (Thrust)
เพื�อการเดินทางขึ�นสู่อวกาศได้ โดยมีจุดประสงค์ปลีกย่อย
ที�หลากหลาย ได้แก่ การส่งยานอวกาศไปยังดาวเคราะห์

อื�นๆ การส่งดาวเทียมไปโคจรรอบโลก หรือ การส่งนักบิน
อวกาศไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ เป�นต้น

https://th.wikipedia.org/wiki/

หมวดที� 4 : เทคโนโลยีและการสํารวจของมนุษย์
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SATELLITE

ดาวเทียม คือ สิ�งประดิษฐ์ที�มนุษย์คิดค้นขึ�น ที�สามารถโคจร
รอบโลก โดยอาศัยแรงดึงดูดของโลก ส่งผลให้สามารถ
โคจรรอบโลกได้ในลักษณะเดียวกันกับที�ดวงจันทร์โคจร
รอบโลก และโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ วัตถุประสงค์ของ
สิ�งประดิษฐ์นี�เพื�อใช้เป�นอุปกรณ์ที�ส่งขึ�นไปโคจรรอบโลก

เพื�อใช้งานด้านต่าง ๆ เช่น การสื�อสาร การสํารวจ
ทรัพยากร ทางการทหาร และการพยากรณ์อากาศ เป�นต้น

https://th.wikipedia.org/wiki/

หมวดที� 4 : เทคโนโลยีและการสํารวจของมนุษย์
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YURI GAGARIN

12 เมษายน 1961 เพียงแค่ 4 ป�หลังจากที�สหภาพโซเวียต
สามารถส่ง Sputnik-1 ดาวเทียมดวงแรกที�โคจรรอบโลก
สร้างกระแสเกี�ยวกับอวกาศไปทั�วโลก จนอเมริกาต้องเร่ง
โครงการต่าง ๆ และสามารถส่ง Exploror 1 ดาวเทียม

ดวงแรกของอเมริกาได้สําเร็จ แต่สหภาพโซเวียตก็ทําให้ทั�ว
โลกตกตะลึงอีกครั�งด้วยการส่ง “มนุษย์คนแรก” ขึ�นสู่วง
โคจร ชื�อของ ยูริ กาการิน ถูกพูดถึงไปทั�วโลก หลังจาก

การเฉลิมฉลองอย่างยิ�งใหญ่ของสหภาพโซเวียต 

https://www.britannica.com/biography/Yuri-Gagarin

หมวดที� 4 : เทคโนโลยีและการสํารวจของมนุษย์
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3 มกราคม 1969 ในป� 1968 ได้เกิดเหตุการณ์ที�ทําให้ทั�ง
ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องช็อคเมื�อเกิดการลอบสังหาร

Robert F. Kennedy น้องชายของ John F. Kennedy
(ที�ถูกลอบสังหารในป� 1963) และ Dr. Martin Luther

King ซึ�งเป�นช่วงที�ชาวอเมริกันต่างเสียขวัญ ความสําเร็จ
ในการเดินทางไปยังดวงจันทร์ของ Frank Borman,

James Lovell และ William Anders ในภารกิจ Apollo
8 ทําให้ชาวอเมริกันกลับมามีขวัญกําลังใจอีกครั�งหนึ�ง

http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2019712_2019703_2019664,00.html

 ANDERS, BORMAN, LOVELL

หมวดที� 4 : เทคโนโลยีและการสํารวจของมนุษย์
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25 กรกฏาคม 1969 แน่นอนว่าเหตุการณ์สําคัญหลังจาก
การโคจรรอบดวงจันทร์ครั�งแรกของมนุษย์ ในภารกิจ

Apollo 8 ในภารกิจ Apollo 11 ชาวอเมริกัน 3 คนได้แก่
นีล อาร์มสตรอง, บัซซ์ อัลดริน และไมเคิล คอลลินส์ ได้

กลับไปยังดวงจันทร์อีกครั�ง แต่ครั�งนี�พวกเขาได้สร้างประ
ว้ติศาสตร์ที�สําคัญที�สุดในช่วงเวลาของมนุษยชาติ อาร์มส
ตรอง และอัลดริน เดินทางลงไปยังพื�นผิวของดวงจันทร์
พวกเขาประทับรอยเท้ารอยแรกของมนุษย์ลงบนดวงจันทร์

https://www.vogue.co.th/lifestyle/article/neil-armstrong-mission-to-the-moon

NEIL ARMSTRONG, BUZZ ALDRIN
AND MICHAEL COLLINS

หมวดที� 4 : เทคโนโลยีและการสํารวจของมนุษย์
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27 เมษายน 1970 “Huston, we have a problem“
ประโยคเด็ดจากสิ�งที�เกือบจะเป�นความสูญเสียครั�งสําคัญใน
การสํารวจอวกาศ เมื�อยาน Apollo 13 ที�เดินทางไปดวง
จันทร์เกิดอุบัติเหตุถังเชื�อเพลิงระเบิดในขณะเดินทางไป

ดวงจันทร์ ทําให้ภารกิจต้องถูกยกเลิกและเดินทางกลับโลก
ทันทีด้วยความสามารถในการแก้ป�ญหา ความอดทน และ

ความเชื�อมั�นว่าพวกเขาต้องรอดชีวิต นักบินทั�ง 3 คนกลับ
โลกมาได้อย่างปลอดภัย

https://th.wikipedia.org/wiki/

JAMES LOVELL, JOHN SWIGERT
AND FRED HAISE
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28 มกราคม 2529 ในขณะที�ยานชาเลนเจอร์ระเบิดนั�น 
 แคปซูลห้องนักบินที�มีนักบินอวกาศนั�งอยู่นั�นได้หลุดออก

จากตัวยาน ก่อนจะตกลงมาจากความสูงเกือบ 15
กิโลเมตรเป�นเวลา 2 นาทีเศษก่อนที�จะกระทบผิวนํ�าด้วย
ความเร็วสูง ทั�ง ๆ ที�นักบินอวกาศทั�งหมดยังมีชีวิตอยู่

ทําให้นักบินอวกาศเสียชีวิตในที�เหตุการณ์ ได้แก่ ดิ�ก สโคบี,
มิเชล สมิธ, เอลลิสัน โอนิซูกะ, จูดิธ เรสนิค, โรนัดล์
แมคแนร์, เกรกอรี จาร์วิส และ คริสนิตา แมคคอลิฟ

https://www.komchadluek.net/today-in-history/311013

CHALLENGER 
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16 มกราคม 2003 องค์การนาซ่าได้ส่ง กระสวยอวกาศโคลัมเบีย
ออกไปปฏิบัติภารกิจรอบวงโคจรโลก เพื�อทําการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์เป�นเวลา 16 วัน โดยในเที�ยวบินนี�มีนักบินอวกาศ
ทั�งหมด 7 คน ได้แก่ David M. Brown, Rick Husband,

Laurel Clark, Kalpana Chawla, Michael P. Anderson,
William C. McCool, Ilan Ramon ทว่าระหว่างขั�นตอนที�จรวด
พากระสวยอวกาศออกจากฐานปล่อยได้เกิดอุบัติเหตุที�ไม่คาดฝ�น
ขึ�น เมื�อแผ่นโฟมกันความร้อนชิ�นหนึ�งเกิดแตกออก ก่อนที�มันจะ
พุ่งเข้ามากระแทกกับปลายป�กด้านซ้ายของกระสวยอวกาศ ทําให้
ระบบป�องกันความร้อนของกระสวยอวกาศได้รับความเสียหาย
แน่นอนว่าหอบังคับการบินของนาซ่าทราบถึงเหตุการณ์ที�เกิดขึ�น
เป�นอย่างดี แต่พวกเขากลับไม่ได้รับอนุญาตให้นําเรื�องนี�ไปแจ้งให้

นักบินอวกาศทราบ 

https://www.blockdit.com/posts/5fade524782ebe0ccf444891

COLUMBIA
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 เป�นสถานีอวกาศที�ประสบความสําเร็จสูงสุดของรัสเซีย 
 และนับเป�นสถานีวิจัยถาวรระยะยาวแห่งแรกใน อวกาศ

ของมนุษยชาติ นักบินอวกาศจากหลายชาติได้ใช้งานสถานี
อวกาศแห่งนี�ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ สถานี

ประกอบด้วยมอดูลต่าง ๆ หลายมอดูล แต่ละส่วนถูกทะยอ
ยนําขึ�นสู่อวกาศ เริ�มจากส่วนแรกในวันที� 19 กุมภาพันธ์  

 พ.ศ. 2529 จนถึงมอดูลสุดท้ายในป� พ.ศ. 2539 จน
กระทั�งหมดอายุใช้งานลง 23 มีนาคม พ.ศ. 2544

https://th.wikipedia.org/wiki/

MIR SPACE STATION
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/19_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2529
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2539
http://203.172.208.242/tatalad/subject/Science/darasad/Mir.htm


DISCOVERY

10 ตุลาคม 1988 เป�นเวลานานกว่า 2 ป�หลังจากที�อเมริกาได้
เสียกระสวยอวกาศชาแลนเจอร์ในป� 1986 กระสวยอวกาศ

ดิสคัฟเวอร์รี� ก็ได้บินขึ�นอีกครั�งจากแหลมเคอเนอเวอรัล สร้าง
กระแสให้กับสังคมต้อนรับการกลับมาของกระสวยอวกาศ หลัง
จากภาพติดตาที�ไม่น่าจดจําปรากฏให้เห็นขึ�นและถ่ายทอดสดไป
ทั�วประเทศ  ยานดิสคัฟเวอรีเป�นกระสวยอวกาศที�ขึ�นไปปล่อย
กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล ที�แทนกระสวยอวกาศชาเลน

เจอร์และกระสวยอวกาศโคลัมเบีย

https://th.wikipedia.org/wiki/
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http://203.172.208.242/tatalad/subject/Science/darasad/Mir.htm
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2


https://th.wikipedia.org/wiki/

 EILEEN MARIE MARIE COLLINS

 ไอลีนเป�นนักบินและผู้บังคับการกระสวยอวกาศหญิงคนแรก
ไอลีนได้บินกับกระสวยอวกาศดิสคัฟเวอรี เมื�อ ป� ค.ศ. 1995

ซึ�งมีการนัดพบกับสถานีอวกาศเมียร์ของรัสเซีย ต่อมาไอลีนได้
บังคับการบินกระสวยอวกาศโคลัมเบีย ซึ�งปล่อยขึ�นในเดือน
กรกฎาคม ค.ศ. 1999 เพื�อปฏิบัติภารกิจปล่อยหอดูดาวรังสี

เอ็กซ์จันทรา (Chandra X-Ray Observatory) นี�เป�น
ภารกิจที�สมบูรณ์ก่อนจะถึงภารกิจครั�งสุดท้ายของกระสวย

อวกาศโคลัมเบีย (เมื�อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2002 ก่อนจะระเบิด
เมื�อวันที� 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2003)
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http://203.172.208.242/tatalad/subject/Science/darasad/Mir.htm
http://203.172.208.242/tatalad/subject/Science/darasad/Mir.htm
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2002


https://th.wikipedia.org/wiki/

 HUBBLE SPACE TELESCOPE

 กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล เป�นหนึ�งในเครื�องมือ
วิทยาศาสตร์ที�สําคัญที�สุดในประวัติศาสตร์การศึกษา

ดาราศาสตร์ ที�ทําให้นักดาราศาสตร์ค้นพบปรากฏการณ์
สําคัญต่าง ๆ อย่างมากมาย กล้องโทรทรรศน์ฮับเบิลเกิดขึ�น
จากความร่วมมือระหว่าง องค์การนาซา และ องค์การอวกาศ
ยุโรป  โดยเป�นหนึ�งใน โครงการหอดูดาวเอก ของ องค์การ

นาซา ที�ประกอบด้วย กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล 
กล้องรังสีแกมมาคอมป�ตัน กล้องรังสีเอกซ์จันทราและกล้อง

โทรทรรศน์อวกาศสป�ตเซอร์ 
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http://203.172.208.242/tatalad/subject/Science/darasad/Mir.htm
http://203.172.208.242/tatalad/subject/Science/darasad/Mir.htm
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C


14 กรกฏาคม 1977 ในป� 1997 NASA ได้ทําการส่งยาน
Pathfinder ไปลงจอดยังดาวอังคาร เป�นการเดินทางกลับสู่
ดาวอังคารอีกครั�งนับตั�งแต่ภารกิจ Viking ในป� 1975 ใน

ครั�งนี� NASA ใช้ยานขนาดเล็กและลงจอดด้วยเทคนิคที�ไม่ซับ
ซ้อนส่งผลให้ภารกิจ Pathfinder เป�นความสําเร็จในการ

สํารวจดาวอังคารของ NASA

PATHFINDER

http://thaiastro.nectec.or.th/news/3059/
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http://thaiastro.nectec.or.th/news/3059/

14 กรกฏาคม 1977 ในป� 1997 NASA ได้ทําการส่งยาน
Pathfinder ไปลงจอดยังดาวอังคาร หนึ�งในผู้โดยสารที�เดิน
ทางไปกับยานก็คือหุ่นยนต์ล้อเลื�อนขนาดจิ�วที�ชื�อ Sojourner

มันเป�นยานแบบ Rover (มีล้อ) ลําแรกที�ถูกส่งไปยังดาว
อังคาร ทําให้สามารถวิ�งไปสํารวจพื�นผิวของดาวเคราะห์แดงนี�

ได้อย่างอิสระ

SOJOURNER
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http://www.scottkelly.com/

5 มกราคม 2015 ในป� 2015 นักบินอวกาศ Scott Kelly ได้
บอกเล่าหนึ�งในการทดลองที�น่าสนใจมากที�สุดเกี�ยวกับชีวิต

ของมนุษย์ในสภาพอวกาศ การทดลองนั�นก็คือการนําฝาแฝด
มาจับแยกกันคนนึงอยู่บนโลกและคนนึงอยู่ในอวกาศ คุณ

Scott คือแฝดผู้อยู่ในอวกาศ และจะอยู่เป�นเวลา 1 ป�เต็ม ใน
ขณะที�คุณ Mark แฝดของคุณ Scott จะอยู่บนโลก ความ
เปลี�ยนแปลงในด้านร่างกายจะถูกบันทึกอย่างละเอียดและใช้
เป�นข้อมูลสําหรับภารกิจระยะยาวในอวกาศรวมถึงการส่งคน

ไปดาวอังคาร
 

SCOTT KELLY 

หมวดที� 4 : เทคโนโลยีและการสํารวจของมนุษย์
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หมวดที� 1 : ระบบสุริยะ

หมวดที� 2 : ปรากฏการณ์ท้องฟ�า

หมวดที� 4 : เทคโนโลยี และการสํารวจของมนุษย์

หมวดที� 3 : วัตถุท้องฟ�า กาแล็กซี และเอกภพ

THANK YOU

คําศัพท์ดาราศาสตร์
ASTRONOMY VOCABULARY


