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กาแล็กซีทางชา้งเผือก
(The Milky way galaxy)

 หรอืกาแล็กซีทางนานม กาแล็กซีทีร่ะบบสุรยิะของเรา
อาศยัอยู ่จดัเป็นกาแล็กซีประเภทกงัหนัมคีาน (Barred
Spiral Galaxy) มดีาวประมาณแสนล้านดวง มวลรวม
ประมาณ 9 หมืน่ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย ์
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 กาแล็กซีชนิดกงัหนั
(spiral galaxy)

 เป็นกาแล็กซีทีม่ดีาวฤกษ์และฝุ่นแก๊สกระจุกตวักนัเป็น
รูปรา่งจานแบน อยูโ่ดยรอบและโคจรรอบส่วนป่องตรง
กลางทีม่ดีาวฤกษ์ทีแ่ก่กวา่จํานวนมาก ทั้งส่วนจานและ
ส่วนป่องของกาแล็กซีทรงกงัหนัถูกล้อมรอบด้วยบรเิวณที่
เรยีกวา่ “เฮโล” (Halo) ซึง่เป็นบรเิวณทีม่กีระจุกดาวทรง
กลมหลายแห่งอยู ่
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 แก่นโลก (Core)

      ทรงกลม มรีศัมปีระมาณ 3,475 กิโลเมตร ความดนัมี
คา่สูง 3 ถึง 4 ล้านเท่าของความดนับรรยากาศทีร่ะดบันา
ทะเล แก่นโลกมทีั้งส่วนทีเ่ป็นของแขง็และส่วนทีเ่ป็น
ของเหลวรอ้นจดั แก่นโลกจงึแบง่ออกได้เป็น 2 ช ัน้ คือ
แก่นโลกช ัน้นอก และ แก่นโลกช ัน้ใน
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 กลุ่มดาวแกะ 
ราศีเมษ (ARIES) 

        กลุ่มดาวแกะตวัผูเ้ป็นกลุ่มดาวกลุ่มแรกในกลุ่มดาว
จกัรราศี จุดสงัเกตคือมดีาวทีส่วา่งจา้อยู ่3 ดวง และรูปรา่ง
คล้ายสามเหลีย่มมุมป้าน แต่กลุ่มดาวแกะจะมใีห้เห็น
ชดัเจนและอยูเ่หนือศีรษะในตอน 3 ทุ่ม ของวนัที ่10
ธนัวาคมของทุกปี
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กลุ่มดาวววั 
ราศีพฤษภ (TAURUS) 

        กลุ่มดาวววัประจําราศีพฤษภ ซึง่คนไทยจะเห็นดาว
กลุ่มนีเ้ป็น กลุ่มดาวธง อาจจะเป็นเพราะมุมเห็นนั่น ดู
เหมือนธง แต่ก็อาจจะมองเป็นหน้าววัได้ด้วยเชน่กนั
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กลุ่มดาวคนคู ่
ราศีเมถุน (GEMINI) 

 กลุ่มดาวคนคูที่ป่ระจําราศีเมถุน มกัจะเห็นอยูก่ลางท้องฟ้า
เวลา 3ทุ่ม ของวนัที ่20 กุมภาพนัธ์ ของทุกปี ซึง่กลุ่มดาว
กลุ่มนี ้มจุีดสงัเกตุทีจ่ะมดีาวสวา่งจา้ 2 ดวงอยูใ่กล้กนั และ
จะอยู ่ใกล้ ๆ  กบักลุ่มดาวววั
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กลุ่มดาวปู 
ราศีกรกฎ (CANCER) 

 กลุ่มดาวปูเป็นกลุ่มดาวทีห่ายากทีสุ่ดในบรรดา 12 กลุ่ม
ดาวจกัรราศี โดยวธิหีากลุ่มดาวนีจ้ะต้องหากลุ่มดาวคนคู่
และกลุ่มดาวสิงโตก่อน เมือ่เจอแล้วให้หากลุ่มดาวฤกษ์
ทีเ่กาะกลุ่มกนั 8 ดวง ทีป่ระกอบเป็นตวัปู จะเห็นชดัใน
ชว่งวนัที ่22 มิถุนายน ซึง่วนันีเ้ป็นวนัทีม่กีลางวนั
มากกวา่กลางคืน

7



กลุ่มดาวสิงโต 
ราศีสิงห์ (LEO) 

  กลุ่มดาวราศีสิงห์หรอืกลุ่มดาวสิงโตเป็นหนึง่ในกลุ่ม
ดาวทีส่ะดุดตามากทีสุ่ดอกีกลุ่มหนึง่ ซึง่เป็นกลุ่มดาวที่
เก่าแก่ทีสุ่ด ตามทีม่กีารบนัทึกมา โดยทีก่ลุ่มดาวสิงโต
จะเริม่เห็นต ัง้แต่ชว่งคาและจะอยูเ่หนือหวั ตอน 3 ทุ่มใน
วนัที ่10 พฤษภาคมของทุกปี
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 กลุ่มดาวหญิงสาวพรหมจาร ี
ราศีกนัย ์(VIRGO) 

 

   กลุ่มดาวหญิงสาวพรหมจารยีเ์ป็นกลุ่มดาวทีอ่ยูร่ะหวา่ง
กลุ่มดาว สิงโตและกลุ่มดาวคนัช ัง่โดยทีก่ลุ่มดาวนีจ้ะมี
ดาวฤกษ์ทีช่ือ่วา่ สไปกา (Spica) แปลวา่รวงขา้ว กลุ่มดาว
นี ้จะเห็นชดัในวนัที ่23 กนัยายน ของทุกปี ซึง่เป็นวนัที่
กลางวนัและกลางคืนเท่ากนั
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        กลุ่มดาวคั่นช ัง่ กลุ่มดาวทีม่รูีปรา่งคล้ายกบัสีเ่หลีย่ม
ขนมเปียกปูน อยูท่างทิศตะวนัตก (ด้านขวามือ) ของกลุ่ม
ดาวแมงป่อง

กลุ่มดาวคนัช ัง่ 
ราศีตุลย ์(Libra)
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         กลุ่มดาวแมงป่อง เป็นกลุ่มดาวทีม่รูีปรา่งคล้ายชือ่ที ่
ต ัง้มากซึง่กลุ่ม ดาวนีถู้กยกให้เป็นกลุ่มดาวทีส่วยงามทีสุ่ด
ในบรรดากลุ่มดาว 12 ราศี กลุ่มดาวแมงป่อง จะขยบัมาให้
เห็นอยูเ่หนือศีรษะเวลา 3 ทุ่ม ในวนัที ่20 กรกฎาคมของ
ทุกปี

กลุ่มดาวแมงป่อง
ราศีพิจกิ (Scorpio)

 

11

http://www.digitalschool.club/digitalschool/m5/astronomy_art/lesson4/content1/more/page5.php
http://www.digitalschool.club/digitalschool/m5/astronomy_art/lesson4/content1/more/page5.php


          กลุ่มดาวคนถือธนู เป็นกลุ่มดาว ทีอ่ยูใ่นแนวทาง
ชา้งเผือก ซึง่กลุ่มดาวคนถือธนูได้ชือ่วา่เป็นกลุ่มดาวผูฆ้า่
กลุ่มดาวววั เพราะเมือ่กลุ่มดาวคนถือธนูขึน้ กลุ่มดาวววัก็
จะตก และเมือ่กลุ่มดาวววัขึน้กลุ่มดาวคนถือธนูก็ตกลงไป
สลบักนัทุกที

กลุ่มดาวคนยงิธนู 
ราศีธนู (Sagittarius)
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 กลุ่มดาวมกรหรอืแพะทะเล กลุ่มดาวนีจ้ะไมม่ดีาวทีส่วา่ง
จา้ จนสงัเกตได้ แต่เมือ่รวมตวักนัแล้วจะเห็นเป็นรูปรา่ง
คล้ายสามเหลีย่มทีม่ฐีานโคง้ กลุ่มดาวนีจ้ะให้เห็นอยู ่
เหนือศีรษะ ตอน 3 ทุ่มของวนัที ่20 กนัยายน

 กลุ่มดาวมกร 
ราศีมงักร (Capricorn)

13

http://www.digitalschool.club/digitalschool/m5/astronomy_art/lesson4/content1/more/page5.php
http://www.digitalschool.club/digitalschool/m5/astronomy_art/lesson4/content1/more/page5.php
http://www.digitalschool.club/digitalschool/m5/astronomy_art/lesson4/content1/more/page5.php
http://www.digitalschool.club/digitalschool/m5/astronomy_art/lesson4/content1/more/page5.php


 กลุ่มดาวคนแบกหมอ้นาเป็นกลุ่มดาว ทีอ่ยูถ่ดัจากกลุ่ม
ดาวแพะทะเลไปทางทิศตะวนัออก (ขวามือ) ซึง่กลุ่มดาวนี้
จะประกอบไปด้วยดาวฤกษ์ทีม่แีสงน้อยประมาณ 13 ดวง
และดวงอาทิตยจ์ะผา่นกลุ่มดาวในชว่งวนัที ่16 กุมภาพนัธ์
ถึง 13 มนีาคม และจะอยูบ่นท้องฟ้าให้เห็นประมาณ 10
ช ัว่โมง

กลุ่มดาวคนแบกหมอ้นา
ราศีกุมภ์ (Aquarius)
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 กลุ่มดาวปลา เป็นกลุ่มดาวทีค่อ่นขา้งหาได้ยาก และเป็น
ทีอ่า้งถึงในหมูน่กัดาราศาสตร์กนัเพราะใน วนัที ่21
มนีาคม เป็นวนัทีด่วงอาทิตย ์เคลือ่นทีเ่ขา้มาในราศีนี ้
แต่ทางโหราศาสตร์สากล ถือวา่ วนัที ่21 มนีาคม เป็น
วนัทีด่วงอาทิตยเ์ริม่เขา้สู่ราศีเมษ

กลุ่มดาวปลาคู ่
ราศีมนี (Pisces)
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กล้องโทรทรรศน์
(Telescope)

 เป็นทศันอุปกรณ์ทีน่กัดาราศาสตร์ใชใ้นการศึกษาวตัถุ
ท้องฟ้า โดยมสีมบติัสําคญั 2 ประการ คือ ความสามารถ
ในการรวมแสงทีม่ากกวา่ดวงตาของมนุษย ์“กําลงัรวมแสง
(Light-Gathering Power)” และความสามารถในการ
ขยายขนาดภาพของวตัถุ “กําลงัขยาย (Magnification)”
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ขา้งขึน้ขา้งแรม 
(The Moon’s Phases)

 ดวงจนัทร์โคจรรอบโลก ทําให้มุมระหวา่งดวงอาทิตย-์
ดวงจนัทร์-โลก เปลีย่น เปลีย่นแปลงไปวนัละ 12 องศา
เมือ่มองดูดวงจนัทร์จากโลก เราจงึมองเห็นเสีย้วของดวง
จนัทร์มขีนาดเปลีย่นไปเป็นวงรอบดงัภาพที ่1 ใช้
ประมาณ 30 วนั 
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ครษีมายนั 
(Summer Solstice) 

ครษีมายนั (Summer Solstice, โซลสทิสฤดูรอ้น) อยูใ่น
กลุ่มดาวคนคู ่หรอื ราศีเมถุน ประมาณวนัที ่21 มิถุนายน
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จรวด (Rocket)

       ยานพาหนะทีส่ามารถสรา้งแรงขบัดนั(Thrust) 
เพือ่การเดินทางขึน้สู่อวกาศได้ โดยมจุีดประสงค์ทีห่ลาก
หลาย ได้แก่ การส่งยานอวกาศไปยงัดาวเคราะห์อืน่ ๆ  
การส่งดาวเทียมไปโคจรรอบโลก หรอื การส่งนกับิน
อวกาศไปยงัสถานีอวกาศนานาชาติ
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จนัทรุปราคา 
(Lunar eclipse)

 จะเกิดขึน้เมือ่โลกอยูใ่นตําแหน่งกลางระหวา่งดวงจนัทร์
และดวงอาทิตย ์ทําให้ดวงจนัทร์เคลือ่นผา่นเขา้ไปในเงา
ของโลก
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จุดเหนือศีรษะ (Zenith)

เป็นตําแหน่งสูงสุดของทรงกลมฟ้า 
ซึง่อยูเ่หนือผูส้งัเกต 

จุดเหนือศีรษะ
(Zenith)
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จุดใต้เท้า (Nadir)

เป็นตําแหน่งตาสุดของทรงกลมฟ้า 
ซึง่อยูใ่ต้เท้าของผูส้งัเกต

จุดใต้เท้า
(Nadir)
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ดาวเคราะห์ (Planet)

วตัถุทีโ่คจรรอบดาวฤกษ์ ดาวแคระนาตาล หรอืซากของ
ดาวฤกษ์ มสีณัฐานเกือบเป็นทรงกลม มมีวลน้อยเกินกวา่
จะเกิดปฏิกิรยิานิวเคลียร์ทีแ่ก่น วงโคจรปลอดโปรง่เป็น

อสิระจากวตัถุอืน่ ระบบสุรยิะมดีาวเคราะห์ 
8 ดวง ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวองัคาร 

ดาวพฤหสับดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนสั และดาวเนปจูน

ดาวศกุร

ดา
วองั

คารดาวพธุ โลก

ดาวพฤหสับดี
ดาวย

เูรนสั
ดาวเนปจนู

ดาวเสาร
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ดาวเคราะห์น้อย 
(Asteroid)

วตัถุขนาดเล็กทีอ่ยูใ่นระบบสุรยิะช ัน้ใน มขีนาดต ัง้แต่
ไมกี่สิ่บเมตร จนถึงหลายรอ้ยกิโลเมตร ดาวเคราะห์
น้อยส่วนใหญโ่คจรอยูร่ะหวา่งวงโคจร ของดาวองัคาร
กบัดาวพฤหสับดี

เเถบดาวเคราะห์น้อย
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ดาวเคราะห์แคระ 
(Dwarf planet)

 

วตัถุในระบบสุรยิะทีโ่คจรรอบดวงอาทิตย ์มสีนัฐาน
เกือบเป็นทรงกลมคล้าย ดาวเคราะห์ แต่มมีวลน้อยเกิน
กวา่จะทําให้วงโคจรปลอดโปรง่ เป็นอสิระจากวตัถุอืน่ที ่
มขีนาดเล็กกวา่
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ดาวพุธ (Mercury)

ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์อยูใ่กล้ดวงอาทิตยที์สุ่ดดงันั้นดาว
พุธจงึรอ้นจดัในเวลากลางวนัและเยน็จดัในเวลวกลางคืน
ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ดวงเล็กโตกวา่ดวงจนัทร์ของเรา
เพียงเล็กน้อย
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 ดาวศุกร์  (Venus)

 เป็น ดาวเคราะห์ ทีอ่ยูห่่างจาก ดวงอาทิตย ์เป็นลําดบัที ่2
เมือ่มองจากโลกในตอนกลางคืน ดาวศุกร์เป็นวตัถุท้องฟ้า
ซึง่สวา่งรองลงมาจาก ดวงจนัทร์ จะเห็นในตอนหวัคาทาง
ทิศตะวนัตก เรยีกวา่ " ดาวประจําเมือง " หรอืเห็นในตอน
เชา้มืดทางทิศตะวนัออก เรยีกวา่ " ดาวประกายพรกึ " หรอื
"ดาวรุง่"
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%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%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%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81


 ดาวองัคาร (Mars)

    เป็น ดาวเคราะห์ ลําดบัทีสี่จ่าก ดวงอาทิตย ์ เป็นดาว
เคราะห์เล็กทีสุ่ดอนัดบัทีส่องใน ระบบสุรยิะ รองจาก 
ดาวพุธ  มกัได้รบัขนานนาม "ดาวแดง" เพราะม ีออกไซด์
ของเหล็ก ดาวองัคารเป็น ดาวเคราะห์หิน ทีม่ ีบรรยากาศ
เบาบาง มลีกัษณะพืน้ผิวคล้ายคลึงกบัทั้ง หลุมอุกกาบาต
บน ดวงจนัทร์  
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%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%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99(III)_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
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


 ดาวพฤหสับดี (Jupiter)

     เป็น ดาวเคราะห์แก๊ส ทีอ่ยูห่่างจาก ดวงอาทิตย ์เป็น
ลําดบัที ่5 ใหญที่สุ่ดใน ระบบสุรยิะ   ดาวพฤหสับดีม ีมวล
สูงกวา่มวลของดาวเคราะห์อืน่รวมกนัราว 2.5 เท่า  หมุน
รอบตวัเองด้วยอตัราเรว็สูงทีสุ่ด  เมือ่เทียบกบัดาวเคราะห์
ดวงอืน่ในระบบสุรยิะ ทําให้มรูีปรา่งแป้นเมือ่ดูผา่น
กล้องโทรทรรศน์
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%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%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5


 ดาวเสาร์ (Saturn)

      เป็น ดาวเคราะห์ ดวงที ่6 จาก ดวงอาทิตย ์ ถดัจาก
ดาวพฤหสับดี  เป็นดาวเคราะห์ทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบั
2 ของระบบสุรยิะ รองจาก ดาวพฤหสับดี ดาวเสาร์เป็น
ดาวแก๊สยกัษ์ ทีม่รีศัมเีฉลีย่มากกวา่โลกประมาณ 9 เท่า  
 แมว้า่จะมคีวามหนาแน่นเป็นหนึง่ในแปดของโลก แต่
มวลของมนัมมีากกวา่โลกถึง 95 เท่า
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%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%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C


 ดาวยูเรนสั  (Uranus)  

      Uranus  หรอื  มฤตยู  เป็น ดาวเคราะห์ ทีอ่ยูห่่างจาก
ดวงอาทิตย ์เป็นลําดบัที ่7 ใน ระบบสุรยิะ  จดัเป็น ดาว
เคราะห์แก๊ส  ม ีเส้นผา่นศูนยก์ลาง  50,724  กิโลเมตร 
 นบัได้วา่มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบัที3่ ใน ระบบสุรยิะ ของ
เรา   วงแหวนของดาวยูเรนสัมคีวามมืดมาก  ถ้าไมม่อง
ด้วยกล้องโทรทรรศน์ก็จะมองไมเ่ห็น
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%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%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0


 ดาวเนปจูน (Neptune)

      Uranus  หรอื  มฤตยู  เป็น ดาวเคราะห์ ทีอ่ยูห่่างจาก
ดวงอาทิตย ์เป็นลําดบัที ่7 ใน ระบบสุรยิะ  จดัเป็น ดาว
เคราะห์แก๊ส  ม ีเส้นผา่นศูนยก์ลาง  50,724  กิโลเมตร 
 นบัได้วา่มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบัที3่ ใน ระบบสุรยิะ ของ
เรา   วงแหวนของดาวยูเรนสัมคีวามมืดมาก  ถ้าไมม่อง
ด้วยกล้องโทรทรรศน์ก็จะมองไมเ่ห็น
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%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%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0


 ดาวงอาทิตย ์(SUN)

      ดวงอาทิตย ์เป็นดาวฤกษ์ ณ ใจกลางระบบสุรยิะ เป็น
พลาสมารอ้นทรงเกือบกลมสมบูรณ์ โดยมกีารเคลือ่นที่
พาซึง่ผลิตสนามแมเ่หล็กผา่นกระบวนการไดนาโม
ปัจจุบนัเป็นแหล่งพลงังานสําคญัทีสุ่ดสําหรบัสิง่มชีวีติ
บนโลก
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เนบิวลามืด 
(Dark nebula)

เป็นแก๊สและฝุ่น ทีจ่บัตวับดบงัและดูดกลืนแสงของ
ดาวฤกษ์ จงึทําให้มองเห็นเป็นบรเิวณสีดํา เราจะสามารถ
สงัเกตเห็นเนบิวลามืดได้เมือ่มเีนบิวลาสวา่ง หรอืดาวฤกษ์
จํานวนมากเป็นฉากหลงั

34



 เนบิวลาสะท้อนแสง
(Reflection nebula)

เกิดจากการกระเจงิของแสงจากดาวฤกษ์ใกล้เคียง 
แสงจะมลีกัษณะสีฟ้าหรอืสีนาเงนิ
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เน้ือโลก (Mantle)
 

ช ัน้เน้ือโลกมคีวามหนาประมาณ 2,880 กิโลเมตร 
มอีงค์ประกอบส่วนใหญเ่ป็นแรซิ่ลิเกต
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บิกแบง (Big Bang)

ทฤษฎีกําเนิดเอกภพทีเ่ป็นทีย่อมรบักนัในปัจจุบนัคือ
บิกแบงหรอืการระเบิดคร ัง้ใหญ ่ อธบิายวา่ เอกภพเริม่
จากเหตุการณ์เมือ่ประมาณ 13,800 ล้านปีมาแล้ว โดย
เริม่จากภาวะทีม่พีลงังานสูงยิง่อุณหภูมิและความหนา
แน่นสูงมาก ทุกสิง่ไมว่า่จะเป็นสสาร พลงังาน ปรภูิมิ
และเวลา เริม่เกิดขึน้จากจุดนั้น
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เปลือกโลก (Crust)

ส่วนทีอ่ยูช่ ัน้นอกสุดของโครงสรา้งโลก มทีั้งส่วนทีเ่ป็น
แผน่ดินและนาทีม่องเห็นอยูภ่ายนอกและส่วนทีเ่ป็นหิน
แขง็ฝังลึกลงไปใต้แผน่ดินและแผน่นา เป็นช ัน้ทีม่คีวาม
ยาวมากทีสุ่ดประกอบด้วยหินหลายชนิดแต่ส่วนมากจะ
เป็นผลึกของหินอคันี
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 ระบบสุรยิะ  
(Solar System)

   คือ ระบบดาว ซึง่ประกอบด้วย ดวงอาทิตย ์และวตัถุอืน่ ๆ
ทีโ่คจรรอบดวงอาทิตยเ์น่ืองจาก แรงโน้มถ่วง  ได้แก่ 
 ดาวเคราะห์  8 ดวง  ดาวพุธ   ดาวศุกร์   โลก   ดาวองัคาร  
 ดาวพฤหสับดี   ดาวเสาร์   ดาวยูเรนสั  และ ดาวเนปจูน
ดวงจนัทร์บรวิาร, ดาวเคราะห์แคระ, กบัวตัถุขนาดเล็กอืน่

 ๆอกีนบัล้านชิน้
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7
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%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%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%81%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%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B0


 โลก ( Earth )

   เป็น ดาวเคราะห์ ลําดบัทีส่ามจาก ดวงอาทิตย ์ และเป็น
วตัถุทางดาราศาสตร์ เพียงหนึง่เดียว ทีท่ราบวา่ม ีสิง่มชีวีติ
 โลกโคจรรอบดวงอาทิตยใ์ชเ้วลา 365.26 วนั เรยีกวา่  ปี  
ซึง่ระหวา่งนั้นโลกโคจรรอบแกนตวัเองประมาณ 366.26
รอบ  แกนหมุนของโลก เอยีง ทําให้เกิดฤดูกาลต่าง ๆ  
บนผิวโลก
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%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%80%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99


วสนัตวษุิวตั 
(Vernal Equinox) 

วสนัตวษุิวตั (Vernal Equinox, อคีวนิอกซ์ฤดูใบไมผ้ลิ)
อยูใ่นกลุ่มดาวปลา หรอื ราศีมนี ประมาณวนัที ่21
มนีาคม
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ศารทวษุิวตั 
(Autumnal Equinox) 

ศารทวษุิวตั (Autumnal Equinox, อคีวนิอกซ์ฤดูใบไม้
รว่ง) อยูใ่นกลุ่มดาวหญิงสาว หรอื ราศีกนัย ์ ประมาณวนัที่
22 กนัยายน
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  สถานีอวกาศ  
(Space station) 

    เป็นสิง่ก่อสรา้งทีอ่อกแบบโดยมนุษย ์ เป็นห้องปฏิบติั
การลอยฟ้าเพือ่ใชเ้ป็นทีอ่ยูก่ารดํารงชพีในอวกาศ โดย
อยูใ่นวงโคจรตา (LEO)
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สุรยุิปราคา 
(Solar eclipse)

สุรยุิปราคา หรอื สุรยิคราส เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
เกิดขึน้เมือ่ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และโลก โคจรมาเรยีง
อยูใ่นแนวเดียวกนัโดยมดีวงจนัทร์อยูต่รงกลาง
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เส้นขอบฟ้า (Horizon)

 แนวเส้นขอบท้องฟ้าซึง่มองเห็นจรดพืน้ราบ หรอือกีนยั
หนึง่คือ เส้นวงกลมใหญบ่นทรงกลมฟ้าทีอ่ยูห่่างจากจุด
เหนือศีรษะ ทํามุม 90° กบัแกนหลกัของระบบขอบฟ้า 

เส้นขอบฟ้า
(Horizon)
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เส้นเมอรเิดียน
(Meridian)

เป็นเส้นสมมติบนทรงกลมฟ้าในแนวเหนือ-ใต้ 
ซึง่ลากผา่นจุดเหนือศีรษะ

เส้นขอบฟ้า
(Horizon)

46



หลุมดํา ( Black hole )
 

วตัถุทีม่คีวามโน้มถ่วงสูงมาก มคีวามเรว็หลุดพน้ เท่ากบั
หรอืมากกวา่อตัราเรว็แสง คลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าจงึแผอ่อก
จากหลุมดําไมไ่ด้
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เหมายนั 
(Winter Solstice) 

เหมายนั (Winter Solstice, โซลสทิสฤดูหนาว) อยูใ่น
กลุ่มดาวคนยงิธนู หรอื ราศีธนู ประมาณวนัที ่22 ธนัวาคม
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อุกกาบาต (Meteorite)

วตัถุแขง็จากนอกโลกทีฝ่่าบรรยากาศโลกเขา้มาจนตก
ถึงพืน้ดิน อาจเป็นหินหรอืโลหะหรอืทั้งสองอยา่งผสม
กนัก็ได้
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 เอกภพ (Universe)
 

       เอกภพ  หรอื  จกัรวาล  ป็นทีว่า่งทีม่อีาณาเขตกวา้ง
ใหญไ่พศาลจนไมส่ามารถกําหนดขอบเขตได้เป็นทีอ่ยู ่
ของ อวกาศ และ เวลา ทั้งหมด และประกอบด้วย  
ดาวเคราะห์ ,  ดาวฤกษ์ ,  ดาราจกัร ,  สสาร และ พลงังาน
รูปแบบอืน่ ๆ  ทั้งหมด
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https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7293-universe-7293
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%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99


E-Book

https://heyzine.com/flip-book/d2d3b72ef0.html



การศึกษา คือ ความเจรญิงอกงาม


