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   คําศพัท์ดาราศาสตร์เลม่น้ี เป็นส่วนหน่ึงของวชิา
SC 354 ดาราศาสตร์และอวกาศ เพ่ือใช้ในการ
ประกอบการศกึษาความรู ้เรือ่ง ดาราศาสตร์ และ
เป็นประโยชน์ตอ่การเรยีน โดยรวบรวมคําศพัท์
ดาราศาสตร์ จํานวน 50 คํา โดยภายในสมุด
ประกอบดว้ย คําศพัท์ภาษาองักฤษ คําแปลและ
อธบิายความหมายภาษาไทย
   ผู้จดัทําหวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่หนงัสือเลม่น้ีจะเป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ที่สนใจศกึษาไมม่ากกน้็อย หากมี
ขอ้ผิดพลาดประการใดตอ้งขออภยัไว ้ณ ที่น้ีดว้ย
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ASTEROIDSASTEROIDSASTEROIDS   

ดาวเคราะห์น้อยดาวเคราะห์น้อยดาวเคราะห์น้อย

ก้อนหินขนาดเลก็ซ่ึงรวมอยูด่ว้ยกนัจํานวน
หลายพนัก้อนในระบบสุรยิะ รายลอ้มดวง
อาทิตย์และโคจรรอบดวงอาทิตย์คลา้ย
ดาวเคราะห์ 

ที่มา: http://www.digitalschool.club/digitalschool/science1_2_2/science21_1/more/page15.php

ที่มา: http://nso.narit.or.th/index.php
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ASTRONOMICAL UNITASTRONOMICAL UNITASTRONOMICAL UNIT   

หน่วยดาราศาสตร์หน่วยดาราศาสตร์หน่วยดาราศาสตร์

หน่วยของระยะทาง มีค่า (โดยประมาณ)
เท่ากบัระยะหา่งเฉลีย่ระหวา่งโลกกบัดวง
อาทิตย์ ค่าท่ียอมรบัในปัจจุบนั เท่ากบั
149,597,870,691±30 เมตร (ประมาณ 150
ลา้นกโิลเมตร หรอื 93 ลา้นไมล์)

ที่มา: https://th.unionpedia.org/หน่วยดาราศาสตร์
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AUTUMNAL EQUINOXAUTUMNAL EQUINOXAUTUMNAL EQUINOX   

ศารทวษุิวตัศารทวษุิวตัศารทวษุิวตั

จุดตดัจุดหน่ึงระหวา่งเส้นศูนย์สูตรฟ้าและ
เส้นสุรยิวถิ ีเป็นจุดท่ีดวงอาทิตย์กําลงัจะ
ขา้มจากซีกฟ้าเหนือไปยงัซีกฟ้าใต ้ตรงกบั
ประมาณวนัท่ี 22-23 กนัยายนของทุกปี

ที่มา: https://www.trueplookpanya.com/earning/detail/24966

 ที่มา: https://lifestyle.campus-star.com/scoop/33959.html
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AZIMUTEAZIMUTEAZIMUTE   

มุมทิศมุมทิศมุมทิศ

มุมในแนวราบ ซ่ึงวดัจากทิศเหนือ (0°) ไป
ตามเส้นขอบฟ้าในทิศตามเขม็นาฬิกา ไปยงั
ทิศตะวนัออก (90°) ทิศใต ้(180°) ทิศตะวนัตก
(270°) และกลบัมาท่ีทิศเหนือ (360°) อกีคร ัง้
หน่ึง ดงันั้นมุมทิศจงึมีค่าระหวา่ง (0° - 360°) 

ที่มา: http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/horizon-coordinates?
tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1

ที่มา: http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/horizon-coordinates?
tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1
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BIG BANG THEORYBIG BANG THEORYBIG BANG THEORY   

ทฤษฎีบกิแบงทฤษฎีบกิแบงทฤษฎีบกิแบง

ทฤษฎีท่ีอธบิายถงึการระเบดิใหญ่ท่ีทําใหพ้ลงังาน
ส่วนหน่ึงเปลีย่นเป็นเน้ือสาร มีววิฒันาการตอ่เน่ือง
จนเกดิเป็นกาแลก็ซี เนบวิลา ดาวฤกษ์ ระบบสุรยิะ
โลก ดวงจนัทร์ มนุษย์ และส่ิงมีชีวติตา่งๆ

ที่มา: http://www.chaiyatos.com/sky_lesson1_1.htm

ที่มา: https://ngthai.com/science/24035/big-bang-theory/
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BLACK HOLEBLACK HOLEBLACK HOLE   

หลุมดําหลุมดําหลุมดํา

วตัถุท่ีหนาแน่นท่ีสุดอยา่งหน่ึงในเอกภพ เม่ือมี
มวลจํานวนมากมารวมตวักนัอยูใ่นปรมิาตร
ขนาดเลก็ แรงโน้มถว่งของมวลเหลา่น้ีจะมีมาก
พอท่ีจะดูดทุกอยา่งเขา้ไปภายใตแ้รงโน้มถว่ง
ของมนัได ้

ที่มา: https://www.sanook.com/news/7741034/

ที่มา: https://www.bbc.com/thai/features-46971271
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BRIGHTNESSBRIGHTNESSBRIGHTNESS   

ความส่องสวา่งความส่องสวา่งความส่องสวา่ง

ปรมิาณของแสงและพลงังานการแผ่รงัสีในรูป
แบบอื่นท่ีดาวฤกษ์แผ่ออกจากนบัเป็นจํานวน
หน่วยตอ่เวลา ความส่องสวา่งของดาวฤกษ์
สามารถบอกไดจ้ากรศัมีและอุณหภูมิพ้ืนผิว
ของดาว

ที่มา: https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/dawvks/khwam-sxng-
swang

ที่มา: https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7292-star
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BROWN DWARFBROWN DWARFBROWN DWARF   

ดาวแคระนาตาลดาวแคระนาตาลดาวแคระนาตาล

วตัถท่ีุคลา้ยดาวฤกษ์ แตมี่ขนาดเลก็เกนิกวา่จะ
เป็นดาวฤกษ์ เน่ืองจากมวลของดาวแคระนาตาล
มีน้อยเกนิกวา่จะจุดปฏกิริยิานิวเคลยีร์ได้

ที่มา: http://thaiastro.nectec.or.th/news/1039/

ที่มา: http://nso.narit.or.th/index.php
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CANCERCANCERCANCER   

กลุม่ดาวปูกลุม่ดาวปูกลุม่ดาวปู

กลุม่ดาวท่ีถดัมาจากกลุม่ดาวคนคู่ทางทิศตะวนัออก
ดวงอาทิตย์จะผ่านกลุม่ดาวปูระหวา่งวนัท่ี 21
กรกฎาคม ถงึ 11 สิงหาคม กลุม่ดาวปูประกอบไป
ดว้ยดาวฤกษ์แสงรบิหรีอ่ยา่งน้อย 5 ดวง

ที่มา: http://www.digitalschool.club/digitalschool/science1_2_2/science22/more/item19.php

ที่มา: http://www.digitalschool.club/digitalschool/science1_2_2/science22/more/item19.php

9



CAPRICORNUSCAPRICORNUSCAPRICORNUS   

กลุม่ดาวมกร / แพะทะเลกลุม่ดาวมกร / แพะทะเลกลุม่ดาวมกร / แพะทะเล

อยูร่ะหวา่งกลุม่ดาวราศธีนูและราศกีุมภ์ มี
สญัลกัษณ์เป็นครึง่แพะภูเขาครึง่ปลา ซ่ึงกลุม่ดาว
น้ีจะอยูต่รงขา้มกบักลุม่ดาวราศปีู ส่วนใหญ่อยู่
เลยไปทางทิศใตข้องเส้น Ecliptic อยูร่ะหวา่ง
กลุม่ดาวคนถอืหม้อและกลุม่ดาวราศธีนู

ที่มา: https://panisara1869.wixsite.com/zzstar/post

ที่มา: https://board.postjung.com/1377399
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CELESTIAL SPHERECELESTIAL SPHERECELESTIAL SPHERE   

ทรงกลมฟ้าทรงกลมฟ้าทรงกลมฟ้า   

ดวงดาวทั้งหมดบนท้องฟ้าอยูห่า่งจากโลกเป็น
ระยะทางเท่า ๆ กนั โดยดวงดาวเหลา่นั้นถูกตรงึ
อยูบ่นผิวของทรงกลมขนาดใหญ่ โลกอยูท่ี่
ศูนย์กลางของทรงกลม ทรงกลมท้องฟ้าหมุนรอบ
โลกจากทิศตะวนัออกไปยงัทิศตะวนัตก โดยท่ี
โลกหยุดน่ิงอยูก่บัท่ีไม่เคลื่อนไหว 

ที่มา: https://www.pw.ac.th/emedia/media/science/lesa/1/celestial_sphere/celestial/celestial.html

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

ดาวหางดาวหางดาวหาง   

เป็นวตัถุชนิดหน่ึงในระบบสุรยิะท่ีโคจรรอบดวง
อาทิตย์ มีส่วนท่ีระเหิดเป็นแก๊สเม่ือโคจรเขา้ใกล้
ดวงอาทิตย์ ทําใหเ้กดิชั้นฝุ่ นและแก๊สท่ีฝ้ามวัลอ้ม
รอบ จงึเกดิเป็นส่วนท่ีทอดเหยียดออกไปภายนอก
จนมองดูดว้ยตามีลกัษณะคลา้ยหาง ลกัษณะเช่นน้ี
เกดิจากปรากฏการณ์การแผ่รงัสีของดวงอาทิตย์
ไปบนนิวเคลยีสของดาวหาง

ที่มา: https://www.pw.ac.th/emedia/media/science/lesa/1/celestial_sphere/celestial/celestial.html

ที่มา: https://pixabay.com/th/ , skeeze
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DARK NEBULADARK NEBULADARK NEBULA   

เนบวิลามืดเนบวิลามืดเนบวิลามืด   

มีองค์ประกอบหลกัเป็นฝุ่ นหนาเช่นเดยีวกบั
เนบวิลาสะท้อนแสง แตเ่นบวิลามืดน้ีไม่มีแหลง่
กําเนิดแสงอยูภ่ายในหรอืโดยรอบ ทําใหไ้ม่มี
แสงสวา่ง 

ที่มา: https://sites.google.com/site/secretofnebula/nebiwla-mud

ที่มา: https://sites.google.com/site/secretofnebula/nebiwla-mud
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DECLINATIONDECLINATIONDECLINATION   

เดคลเินชนัเดคลเินชนัเดคลเินชนั   

เป็นหน่ึงในสองพิกดัในการกําหนดตําแหน่งบน
ทรงกลมฟ้า เดคลเินชนัเปรยีบไดก้บัละตจิูด วดั
เป็นองศาเหนือจากเส้นศูนย์สูตรฟ้า ดงันั้นจุดบน
ฟ้าท่ีอยูเ่หนือเส้นศูนย์สูตรฟ้าจะมีค่าเดคลเินชนั
เป็นบวก ในขณะท่ีจุดท่ีอยูข่า้งใตจ้ะมีค่าเป็นลบ

ที่มา: https://th.unionpedia.org

ที่มา: http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/equatorial-coordinates
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DWARF PLANETSDWARF PLANETSDWARF PLANETS   

ดาวเคราะห์แคระดาวเคราะห์แคระดาวเคราะห์แคระ   

ดาวท่ีมีลกัษณะคลา้ยดาวเคราะห์หรอืดาวเคราะห์
น้อยโดยจะตอ้งเป็นวตัถุบนท้องฟ้าท่ีเป็นทรงกลม
โคจรรอบดวงอาทิตย์มีวงโคจรไม่ชดัเจนและไม่
เป็นบรวิารหรอืดวงจนัทร์ของดาวอื่น

ที่มา: https://www.nstda.or.th/home/knowledge_post/dwarf-planets/

ที่มา: http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/dwarf-planets
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EARTHEARTHEARTH   

โลกโลกโลก   

ดาวเคราะห์ดวงเลก็ ๆ ในจกัรวาลท่ีกวา้งใหญ่
ไพศาล โลกเป็นหน่ึงในดาวเคราะห์แปดดวงท่ี
โคจรรอบดวงอาทิตย์ โลกอยูล่ําดบัท่ีสามจากดวง
อาทิตย์  มีโครงสร้างหลกั 3 ชั้น ไดแ้ก่ 
เปลอืกโลก แมนเทิล และแก่นโลก 

ที่มา: http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Earth/Earth.htm

ที่มา:  NASA/Goddard Space Flight Center
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ECLIPTICECLIPTICECLIPTIC   

สุรยิวถิีสุรยิวถิีสุรยิวถิ ี  

ระนาบทางเรขาคณิตท่ีเป็นระนาบวงโคจรของ
โลก ดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ในระบบสุรยิะมีระนาบ
วงโคจรใกลเ้คยีงกบัระนาบสุรยิวถิเีป็นวงกลม
ใหญ่บนทรงกลมฟ้าท่ีแทนเส้นทางการเคลื่อนท่ี
ของดวงอาทิตย์ตลอดทั้งปี ระนาบน้ีทํามุมเอยีง
กบัเส้นศูนย์สูตรฟ้าเป็นมุมประมาณ 23.5° ซ่ึง
เป็นผลจากความเอยีงของแกนหมุนของโลก

ที่มา: https://th.unionpedia.org

ที่มา: https://sites.google.com/site/maneeratweb/phikad-sunysutr
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EXOPLANETEXOPLANETEXOPLANET   

ดาวเคราะห์นอกระบบดาวเคราะห์นอกระบบดาวเคราะห์นอกระบบ   

ดาวเคราะห์ท่ีโคจรอยูร่อบดาวฤกษ์ดวงอื่นท่ีนอก
เหนือไปจากดวงอาทิตย์ในระบบสุรยิะของเรา
เป็นดาวเคราะห์ในระบบดวงดาวอื่น ๆ ท่ีอยูห่า่ง
ไกลออกไปในจกัรวาล

ที่มา: https://ngthai.com/science/44870/exoplanet/

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1576545
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FLAREFLAREFLARE   

การลุกจา้การลุกจา้การลุกจา้

การเกดิแสงสวา่งวาบข ึน้ภายในบรรยากาศ
ชั้นโคโรนาและโครโมสเฟียร์ การลุกจา้ของ
ดวงอาทิตย์เกดิข ึน้เม่ือพลงังานภายในสนาม
แม่เหลก็ท่ีถูกสร้างข ึน้ภายในชั้นบรรยากาศ
โครโมสเฟียร์ถูกปลดปลอ่ยอยา่งรวดเรว็ 

ที่มา: http://astro.phys.sc.chula.ac.th

ที่มา: JAXA/NASA
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GALAXYGALAXYGALAXY   

กาแลก็ซี / ดาราจกัรกาแลก็ซี / ดาราจกัรกาแลก็ซี / ดาราจกัร   

อาณาจกัรของดาว กาแลก็ซีหน่ึง ๆ ประกอบดว้ย
ก๊าซ ฝุ่ น และดาวฤกษ์หลายพนัลา้นดวง กาแลก็ซี
มีขนาดใหญ่หม่ืนลา้นถงึแสนลา้นปีแสง

ที่มา: http://www.digitalschool.club/digitalschool/science1_2_2/science21_3/more/page6.php

ที่มา: https://www.bbc.com/thai/features-51734256
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HELIOSPHEREHELIOSPHEREHELIOSPHERE   

เฮลโิอสเฟียร์เฮลโิอสเฟียร์เฮลโิอสเฟียร์   

อาณาเขตของอวกาศท่ีมีรูปร่างเหมือนฟองใน
อวกาศ ท่ีอยูภ่ายอทิธพิลของดวงอาทิตย์ มี
ขอบเขตเลยไปไกลกวา่วงโคจรของดาวเคราะห์
แคระพลูโต ภายใตอ้าณาเขตน้ีลมสุรยิะของ
ดวงอาทิตย์จะผลกัมวลสารระหวา่งดาวเอาไว้

ที่มา: https://punpunsara.com/2015/10/31/heliosphere/

ที่มา: https://punpunsara.com/2015/10/31/heliosphere/
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HORIZONHORIZONHORIZON

เส้นขอบฟ้าเส้นขอบฟ้าเส้นขอบฟ้า   

แนวเส้นขอบท้องฟ้าซ่ึงมองเห็นจรดพ้ืนราบ หรอื
อกีนยัหน่ึงคอื เส้นวงกลมใหญ่บนทรงกลมฟ้าท่ี
อยูห่า่งจากจุดเหนือศรีษะ ทํามุม 90° กบัแกนหลกั
ของระบบขอบฟ้า 

ที่มา: http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/horizon-coordinates

ที่มา: https://pixabay.com/th/photos
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INTERIOR PLANETSINTERIOR PLANETSINTERIOR PLANETS

ดาวเคราะห์ชั้นในดาวเคราะห์ชั้นในดาวเคราะห์ชั้นใน   

เป็นดาวเคราะห์ขนาดเลก็ มีความหนาแน่นสูงและ
พ้ืนผิวเป็นของแขง็ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นธาตุหนกั 
มีบรรยากาศอยูเ่บาบาง ดาวเคราะห์ชั้นในมี 4
ดวง คอื ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก และดาวองัคาร

ที่มา: https://sites.google.com/site/commettour/xngkh-prakxb-suriya/-inner-planets

ที่มา: https://sites.google.com/site/commettour/xngkh-prakxb-suriya/-inner-planets
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JUPITERJUPITERJUPITER   

ดาวพฤหสับดีดาวพฤหสับดีดาวพฤหสับด ี  

หมุนรอบตวัเองดว้ยอตัราเรว็สูงท่ีสุด เม่ือเทียบกบั
ดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุรยิะ ทําใหมี้รูปร่าง
แป้นเม่ือดูผ่านกลอ้งโทรทรรศน์ นอกจากชั้นเมฆ
ท่ีหอ่หุม้ดาวพฤหสับด ีร่องรอยท่ีเดน่ชดัท่ีสุดบน
ดาวพฤหสับด ีคอื จุดแดงใหญ่ ซ่ึงเป็นพายหุมุนท่ี
มีขนาดใหญ่กวา่โลก

ที่มา: http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~hsomsak/jupiter.html

ที่มา: https://mgronline.com/science/detail/9650000034295
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KUIPER BELTKUIPER BELTKUIPER BELT   

แถบไคเปอร์แถบไคเปอร์แถบไคเปอร์   

บรเิวณท่ีอยูเ่ลยวงโคจรของดาวเนปจูนออกไป 
ท่ีดา้นนอกระบบสุรยิะรอบนอก มีบรเิวณกวา้ง
3,500 ลา้นไมล์ มีก้อนวตัถุแขง็ เป็นนาแขง็ขนาด
เลก็จํานวนมากโคจรรอบดวงอาทิตย์

ที่มา: https://www.scimath.org/article-earthscience/item/11671-kuiper-belt

ที่มา: https://www.scimath.org/article-earthscience/item/11671-kuiper-belt
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LIGHT YEARLIGHT YEARLIGHT YEAR   

ปีแสงปีแสงปีแสง   

หน่วยของระยะทางไม่ใช่เวลา มกัใช้บอกระยะของ
วตัถใุนอวกาศท่ีอยูห่า่งกนัมากๆ ซ่ึงมีระยะทาง
เท่ากบั 9,460,730,472,580.8 กโิลเมตร หรอื
เทียบไดก้บัระยะท่ีแสงเดนิทางเป็นเวลา 1 ปี

ที่มา: https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/4313

ที่มา: https://hilight.kapook.com/view/84679
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LUNA ECLIPSELUNA ECLIPSELUNA ECLIPSE   

จนัทรุปราคาจนัทรุปราคาจนัทรุปราคา   

เกดิจากการท่ีดวงจนัทร์โคจรผ่านเขา้ไปในเงา
ของโลก เราจงึมองเห็นดวงจนัทร์ค่อย ๆ แหวง่
มากข ึน้ จนหมดลบัดวงและโผลก่ลบัข ึน้มาอกีคร ัง้
อยา่งท่ีคนสมยัโบราณเรยีกวา่ “ราหูอมจนัทร์” 

ที่มา: https://www.pw.ac.th/emedia/media/science/lesa/2/effect_astronomy/lunar_eclipse/lunar

ที่มา: https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/68025
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MERIDIANMERIDIANMERIDIAN   

เส้นเมอรเิดยีนเส้นเมอรเิดยีนเส้นเมอรเิดยีน   

เป็นเส้นสมมตท่ีิลากจากข ัว้โลกเหนือไปยงัข ัว้โลก
ใต ้สร้างข ึน้จากการสมมตเิส้นเมรเิดยีนปฐม มี
ค่ามุม 0 องศา ลากผ่านตําบลกรนิีซ กรุง
ลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจกัร

ที่มา: http://www.digitalschool.club/digitalschool/social1_1_1/social1_5/more/page18.php

ที่มา: https://hmong.in.th/wiki/Line_of_longitude
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MILKY WAY GALAXYMILKY WAY GALAXYMILKY WAY GALAXY   

กาแลก็ซีทางช้างเผือกกาแลก็ซีทางช้างเผือกกาแลก็ซีทางช้างเผือก   

กาแลก็ซีแบบกงัหนั มีดาวฤกษ์ประมาณแสนลา้น
ดวง มีมวลรวมประมาณ 9 หม่ืนลา้นเท่าของมวล
ดวงอาทิตย์ แบง่เป็น 3 ส่วน ดงัน้ี จาน ส่วนโป่ง
และเฮโล

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

ที่มา: https://darksky.narit.or.th/astronomy/8-เรือ่งน่ารูข้องทางช้างเผือก/
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NADIRNADIRNADIR   

จุดใตเ้ท้าจุดใตเ้ท้าจุดใตเ้ท้า   

ตําแหน่งตาสุดของทรงกลมฟ้า ซ่ึงอยูใ่ตเ้ท้า
ของผู้สงัเกต  

ที่มา: http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/horizon-coordinates

ที่มา: http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/horizon-coordinates
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NEBULANEBULANEBULA   

เนบวิลาเนบวิลาเนบวิลา   

กลุม่ของก๊าซและฝุ่ นผงท่ีรวมตวักนัอยูใ่นอวกาศ
เนบวิลา่มาจากภาษาลาตนิแปลวา่ "เมฆ" เพราะ
เม่ือเราใช้กลอ้งโทรทรรศน์ส่องดู จะเห็นเป็นฝ้า
ขาวคลา้ยกลุม่เมฆ เนบวิลา่เป็นวตัถุหน่ึงในเอกภพ
ท่ีมีความสําคญัมากๆ เพราะดาวฤกษ์หรอืดาว
เคราะห์ลว้นเกดิข ึน้ มาจากเนบวิลา่ทั้งส้ิน

ที่มา: https://sites.google.com/site/secretofnebula/nebiwla-khux-xari

ที่มา: https://www.scimath.org/article-earthscience/item/7938-2018-03-20-04-05-25
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NORTH CELESTIAL POLENORTH CELESTIAL POLENORTH CELESTIAL POLE   

จุดข ัว้ฟ้าเหนือจุดข ัว้ฟ้าเหนือจุดข ัว้ฟ้าเหนือ   

เป็นจุดศูนย์กลางการหมุนของทรงกลมฟ้าทางดา้น
ทิศเหนือ เกดิจากการตอ่แกนหมุนของโลกข ึน้ไป
บนท้องฟ้า

ที่มา: http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/equatorial-coordinates

ที่มา: http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/equatorial-coordinates
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OORT CLOUDOORT CLOUDOORT CLOUD   

เมฆออร์ตเมฆออร์ตเมฆออร์ต   

ชั้นเมฆในอวกาศท่ีลอ้มรอบระบบสุรยิะอยูเ่ป็นทรง
กลม บรเิวณเมฆเหลา่น้ีอยูห่า่งจากดวงอาทิตย์ออก
ไปราว 50,000 - 100,000 หน่วยดาราศาสตร์  

ที่มา: https://artsandculture.google.com/entity/m05lvs?hl=th

ที่มา: https://sites.google.com/site/suriyacakwal/xngkh-prakxb-khxng-suriya/9-oort-cloud
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OUTERIOR PLANETSOUTERIOR PLANETSOUTERIOR PLANETS   

ดาวเคราะห์ชั้นนอกดาวเคราะห์ชั้นนอกดาวเคราะห์ชั้นนอก   

ดาวเคราะห์ท่ีอยูไ่กลดวงอาทิตย์มากกวา่โลก ไดแ้ก่
ดาวองัคาร ดาวพฤหสับด ีดาวเสาร์ ดาวยูเรนสั
และดาวเนปจูน ดาวเคราะห์ชั้นนอกสามารถ
ปรากฏใหเ้ห็นตอนกลางคนืในช่วงเวลาใดกไ็ด ้

ที่มา: http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/composition/planet-types

ที่มา: https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/rabb-suriya-
solar-system-3-4-swk/daw-kheraah-chan-nxk-outer-planets
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PARALLAXPARALLAXPARALLAX   

แพรลัแลกซ์แพรลัแลกซ์แพรลัแลกซ์   

การกระจดัหรอืความแตกตา่งในตําแหน่งท่ีชดัเจน
ของวตัถุท่ีมองตามเส้นสายตาสองเส้นท่ีตา่งกนัและ
วดัโดยมมุหรอืกึ่งมุมของความเอยีงระหวา่งสองเส้น

ที่มา: https://hmong.in.th/wiki/Parallax_error

ที่มา: http://www.lesa.biz/astronomy/star-properties/parallax
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PARSECPARSECPARSEC   

พาร์เซกพาร์เซกพาร์เซก   

หน่วยวดัระยะทางทางดาราศาสตร์ มีค่าเท่ากบั
ความสูงของสามเหลีย่มมุมฉากท่ีมีเส้นฐานยาว 1
หน่วยดาราศาสตร์และมีมุมยอด 1 พิลปิดา หรอื
เท่ากบั หรอื 206,265 หน่วยดาราศาสตร์ เทียบ
เป็นระยะทางได ้3.2616 ปีแสง เท่ากบัระยะทาง
31 ลา้นลา้นกโิลเมตร

ที่มา: https://artsandculture.google.com/entity/m05td3?hl=th

ที่มา: http://homeschoolastronomy.blogspot.com/2018/02/mean-distance.html
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PROTOSTARPROTOSTARPROTOSTAR   

ดาวฤกษ์ก่อนเกดิดาวฤกษ์ก่อนเกดิดาวฤกษ์ก่อนเกดิ   

วตัถขุนาดใหญ่ท่ีก่อตวัข ึน้จากการรวมกลุม่กนัของ
แก๊สในเมฆโมเลกุลขนาดยกัษ์ซ่ึงอยูใ่นสสาร
ระหวา่งดาวช่วงการก่อตวัน้ีเป็นข ัน้ตอนเริ่มตน้ของ
กระบวนการก่อตวัของดาวฤกษ์

ที่มา: https://hmong.in.th/th

ที่มา: https://hmong.in.th/th
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QUASARQUASARQUASAR   

ควอซาร์ควอซาร์ควอซาร์   

วตัถทุางดาราศาสตร์ท่ีนกัวทิยาศาสตร์ผู้เช่ียวชาญ
พิจารณาวา่เป็นหน่ึงในดาวท่ีส่องสวา่งท่ีสุดท่ีมีอยู่
ในจกัรวาล เป็นเรื่องเกี่ยวกบั Roger Birds พบ
อวกาศท่ีหา่งไกลและสามารถปลอ่ยพลงังานจํานวน
มหาศาลผ่านการแผ่รงัสีท่ีคลา้ยกนัเพ่ือสร้าง
ดวงดาว

ที่มา: https://www.meteorologiaenred.com/th/cuasar-caracteristicas-y-propiedades.html

ที่มา: https://www.meteorologiaenred.com/th/cuasar-caracteristicas-y-propiedades.html
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RIGHT ASCENSIONRIGHT ASCENSIONRIGHT ASCENSION   

ไรต์แอสเซนชนัไรต์แอสเซนชนัไรต์แอสเซนชนั   

เป็นหน่ึงในสองพิกดัท่ีใช้ในการกําหนดตําแหน่ง
บนทรงกลมฟ้า เปรยีบไดก้บัลองตจิูด วดัเทียบจาก
จุดศูนย์ท่ีเรยีกวา่ วสนัตวษุิวตั (vernal equinox)
หน่วยของไรต์แอสเซนชนัมีค่าเป็น ชั่วโมง นาที
และวนิาที ใช้วดัไดท้ ั้งเวลาและองศา

ที่มา: https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/th/ไรต์แอสเซนชนั

ที่มา: https://www.astroneemo.net
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SOLAR STORMSOLAR STORMSOLAR STORM   

พายุสุรยิะพายุสุรยิะพายุสุรยิะ   

เกดิจากการปลดปลอ่ยพลงังานอยา่งรุนแรงจาก
ดวงอาทิตย์ โดยท่ีกระแสของอนุภาคพลงังานสูงท่ีมี
ทั้งอเิลก็ตรอนและโปรตอน พดัมาจากดวงอาทิตย์
ดว้ยปรมิาณและความเรว็สูงกวา่ระดบัปกติ

ที่มา: https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7303-solar-storm

ที่มา: https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7303-solar-storm

40



SUNSPOTSUNSPOTSUNSPOT   

จุดมืดบนดวงอาทิตย์จุดมืดบนดวงอาทิตย์จุดมืดบนดวงอาทิตย์   

พ้ืนท่ีส่วนหน่ึงบนชั้นโฟโตสเฟียร์ของดวงอาทิตย์
ซ่ึงมีอุณหภูมิตากวา่บรเิวณโดยรอบ และมีสนามแม่
เหลก็ท่ีมีปั่นป่วนสูงมาก ซ่ึงไดท้ําใหเ้กดิการขดั
ขวางกระบวนการพาความร้อนบนพ้ืนผิวดวงอาทิตย์
เกดิเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเขม้ของแสงตากวา่บรเิวณ
โดยรอบ 

ที่มา: https://sites.google.com/site/solarsystemdoublec/home/sun/cud-mud-dwng-xathity

ที่มา: https://www.bbc.com/thai/features-45463515
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SUPERNOVASUPERNOVASUPERNOVA   

ซุปเปอร์โนวา / มหานวดาราซุปเปอร์โนวา / มหานวดาราซุปเปอร์โนวา / มหานวดารา   

การระเบดิของดาวฤกษ์มวลสูงท่ีส้ินอายุขยั เกดิข ึน้
เม่ือดาวใช้พลงังานไปจนหมด ความดนัภายในดาว
ไม่อาจตา้นความโน้มถว่งของตวัเอง ดาวจงึยุบลง
และเกดิคลื่นกระแทกสะท้อนออกมาเป็นการระเบดิ
ท่ีสวา่งไสว 

ที่มา: http://thaiastro.nectec.or.th/news/4207/

ที่มา: http://thaiastro.nectec.or.th/news/4207/
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TELESCOPESTELESCOPESTELESCOPES   

กลอ้งโทรทรรศน์กลอ้งโทรทรรศน์กลอ้งโทรทรรศน์   

เป็นทศันูปกรณ์ซ่ึงประกอบดว้ย เลนส์นูนสองชุด
ทํางานร่วมกนั หรอืกระจกเงาเวา้ทํางานร่วมกบั
เลนส์นูน

ที่มา: https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/34003

ที่มา: https://www.narit.or.th/index.php/chachoengsao-observatory/cco-camera-menu-b
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THE SOLAR SYSTEMTHE SOLAR SYSTEMTHE SOLAR SYSTEM   

ระบบสุรยิะระบบสุรยิะระบบสุรยิะ   

ระบบดาวท่ีมีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลาง และมีดาว
เคราะห์ เป็นบรวิารโคจรอยูโ่ดยรอบ เม่ือ
สภาพแวดลอ้มเอื้ออํานวยตอ่การดํารงชีวติ 
ส่ิงมีชีวติกจ็ะเกดิข ึน้บนดาวเคราะห์เหลา่นั้น

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

ที่มา: http://kroowanss.blogspot.com/p/1.html
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UMBRAUMBRAUMBRA   

เงามืดเงามืดเงามืด   

เป็นเงาท่ีมืดท่ีสุด เน่ืองจากโลกบงัดวงอาทิตย์จน
หมดส้ิน หากเราเขา้ไปอยูใ่นเขตเงามืด จะไม่
สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ไดเ้ลย 

ที่มา: https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/th/ไรต์แอสเซนชนั

ที่มา: https://www.astroneemo.net
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UNIVERSEUNIVERSEUNIVERSE   

เอกภพเอกภพเอกภพ   

ท่ีวา่งท่ีมีอาณาเขตกวา้งใหญ่ไพศาลจนไม่สามารถ
กําหนดขอบเขตได ้ในเอกภพประกอบไปดว้ย
หลายๆ กลุม่ดาว หรอืเรยีกวา่ กาแลคซ่ี 

ที่มา: https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/th/ไรต์แอสเซนชนั

ที่มา: https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2022/nasa-s-
webb-delivers-deepest-infrared-image-of-universe-yet/
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VERNAL EQUINOXVERNAL EQUINOXVERNAL EQUINOX   

วสนัตวษุิวตัวสนัตวษุิวตัวสนัตวษุิวตั   

ตรงกบัวนัท่ี 20 หรอื 21 มี.ค. เป็นวนัท่ีดวง
อาทิตย์ข ึน้ทางทิศตะวนัออกและตกทางทิศตะวนัตก
พอด ีส่งผลใหช่้วงเวลากลางวนัเท่ากบักลางคนื
พอด ีนบัเป็นวนัท่ีประเทศทางซีกโลกเหนือเขา้ยา่ง
สู่ฤดูใบไม้ผล ิส่วนซีกโลกใตเ้ขา้สู่ฤดูใบไม้ร่วง

ที่มา: https://www.winnews.tv/news/22718

ที่มา: https://www.winnews.tv/news/22718
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WHITE DWARFWHITE DWARFWHITE DWARF   

ดาวแคระขาวดาวแคระขาวดาวแคระขาว   

 ดาวท่ีอุณหภูมิผิวสูงมาก แตไ่ม่ค่อยสวา่ง มีขนาด
ประมาณดาวเคราะห์ ดาวแคระขาวเป็นระยะสุดท้าย
ของววิฒันาการของดาวฤกษ์ส่วนใหญ่ท่ีมีมวลไม่
มาก (ไม่เกนิ 1.4 เท่าของมวลของดวงอาทิตย์ )

ที่มา: http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Stars/White_dwarf.htm

ที่มา: https://mrvop.wordpress.com/2010/08/26/white-dwarf/
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WINTER SOLSTICEWINTER SOLSTICEWINTER SOLSTICE   

เหมายนัเหมายนัเหมายนั   

วนัท่ีแกนโลกทางซีกโลกเหนือเอยีงออกจากดวง
อาทิตย์มากท่ีสุด ส่งผลใหป้ระเทศทางซีกโลก
เหนือรวมถงึประเทศไทย มีกลางวนัสั้นและกลาง
คนืยาวนานท่ีสุดในรอบปี หรอืท่ีคนไทยมกัเรยีก
วา่ “ตะวนัออ้มขา้ว” 

ที่มา: https://www.ipst.ac.th/knowledge/19221/wintersolstice.html

ที่มา: https://www.ipst.ac.th/knowledge/19221/wintersolstice.html
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ZODIACZODIACZODIAC   

กลุม่ดาวจกัราศีกลุม่ดาวจกัราศีกลุม่ดาวจกัราศ ี  

กลุม่ดาวท่ีดวงอาทิตย์จะปรากฏเคลื่อนท่ีผ่านไป
ในระยะเวลา 1 ปี และมีทั้งหมด 12 กลุม่ดาว แต่
ในความเป็นจรงินั้น ดวงอาทิตย์มีการเคลื่อนตวั
ผ่าน 13 กลุม่ดาว โดยมีกลุม่ดาวคนแบกงู ท่ีถูก
ตดัออกไป เน่ืองจากเป็นกลุม่ดาวท่ีไม่ส่งแสงสวา่ง 

ที่มา: https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/th/ไรต์แอสเซนชนั

ที่มา: https://www.astroneemo.net
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ที่มา: https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/th/ไรต์แอสเซนชนั


