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Aries

        Aries (กลุ่มดาวแกะ: ราศีเมษ) เป็นกลุ่มดาวกลุ่ม 
แรกในกลุ่มดาวจกัรราศี คือ กลุ่มดาวแกะตวัผูป้ระจําราศี 
เมษ จุดสงัเกต คือ มดีาว ทีส่วา่งจา้อยู ่3 ดวงและรูปรา่ง 
คล้ายสามเหลีย่ม มุมป้านนั่นเองแต่กลุ่มดาวแกะจะมใีห้ 
เห็น ชดัเจนและอยูเ่หนือศีรษะในตอน 3 ทุ่ม ของวนัที ่ 
10 ธนัวาคมของทุกปี

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

      Aquarius (กลุ่มดาวคนแบกหมอ้นา: ราศีกุมภ์)   
กลุ่มดาวคนแบกหมอ้นนา เป็นกลุ่มดาวทีอ่ยูถ่ดัไปจาก 
กลุ่มดาวแพะทะเล จะประกอบไปด้วยดาวฤกษ์ทีม่แีสง 
สวา่งน้อยๆ ประมาณ 13 ดวง และดวงอาทิตยจ์ะผา่นกลุ่ม 
ดาวในชว่งวนัที ่16 กุมภาพนัธ์ - 13 มนีาคม และจะ 
ปรากฏให้เห็นบนท้องฟ้าประมาณ 10 ช ั่วโมง

ทีม่า: https://www.aurora.co.th/news/page_newsA3.html
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 Asteroid

     Asteroid (ดาวเคราะห์น้อย) คือ วตัถุทางดาราศาสตร์ 
ขนาดเล็กกวา่ ดาวเคราะห์  แต่ใหญก่วา่ สะเก็ดดาว  (ซึง่โดย 
ปกติมกัมขีนาดราว 10 เมตรหรอืน้อยกวา่) และไมใ่ช ่ดาวหาง 
การแบง่แยกประเภทเชน่นีกํ้าหนดจากภาพปรากฏเมือ่แรก 
คน้พบ กล่าวคือ ดาวหางจะต้องมส่ีวนของโคมา่ทีส่งัเกตเห็น 
ได้ชดั และมรีายชือ่อยูใ่นบญัชรีายชือ่ของดาวหางเอง

ทีม่า: http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/small-bodies/asteroids
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%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%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%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87


Asteroid belt

       Asteroid belt (แถบดาวเคราะห์น้อย) เป็นบรเิวณ 
ในระบบสุรยิะทีอ่ยูร่ะหวา่งวงโคจรของดาวองัคารกบัดาว 
พฤหสับดี ประกอบไปด้วยวตัถุรูปรา่งไมแ่น่นอนจํานวน 
มาก เรยีกวา่ดาวเคราะห์น้อย (Asteroid หรอื Minor 
planet) บางคร ัง้ก็เรยีกแถบดาวเคราะห์น้อยวา่ "แถบ 
หลกั" เพือ่แยกแยะมนัออกจากดาวเคราะห์น้อยกลุ่มอืน่ ๆ 
ทีม่อียูใ่นระบบสุรยิะ เชน่ แถบไคเปอร์

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

4

https://www.scimath.org/article-earthscience/item/665-mars
https://www.scimath.org/article-earthscience/item/366-jupiter
https://www.scimath.org/article-earthscience/item/366-jupiter


Astronauts

       Astronauts (นกับินอวกาศ)  คือ บุคคลทีเ่ดินทางไป 
กบัยานอวกาศ ไมว่า่จะไปในฐานะใด และไมว่า่จะไปด้วย 
ยานอวกาศแบบไหน ทั้งทีโ่คจรรอบโลก (ในระยะสูงจาก 
พืน้ราว 80-100 กิโลเมตรขึน้ไป)หรอืทีเ่ดินทางออกไปยงั 
ตําแหน่งอืน่ใดนอกวงโคจรของโลก

ทีม่า: https://www.gistda.or.th/news_view.php?n_id=2311&lang=TH
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Aurora

       Aurora (แสงเหนือ-แสงใต้) เป็นปรากฏการณ์ที ่
ปรากฏเป็นแนวแสงสวา่งสีต่าง ๆ บนท้องฟ้ายามคาคืน   
รูปรา่งคล้ายกบัมา่น และมกีารเปลีย่นแปลงรูปรา่งอยา่ง 
รวดเรว็ แสงเหนือ-แสงใต้ มกัเกิดขึน้ในบรเิวณทีล่ะติจูด 
สูง เชน่ บรเิวณใกล้ข ัว้โลกเหนือ ทีเ่รยีกวา่ แสงเหนือ 
(aurora borealis) และบรเิวณใกล้ข ัว้โลกใต้ ทีเ่รยีกวา่ 
แสงใต้ (aurora australis) และอยูใ่นระดบัความสูงต ั้งแต่ 
80-1,000 กิโลเมตร เหนือพืน้ดิน

ทีม่า: https://www.scimath.org/article-earthscience/item/2104-aurora
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Big bang

       Big bang (บิกแบง) เป็นชือ่ทีใ่ชเ้รยีกทฤษฎีกําเนิด 
เอกภพทฤษฎีหนึง่ ปัจจุบนับิกแบงเป็นทีย่อมรบัมากขึน้ 
เพราะมปีรากฏการณ์หลายอยา่งทีส่อดคล้องหรอืเป็นไปตาม 
ทฤษฎีบิกแบงก่อนการเกิดบิกแบงเอกภพเป็นพลงังานล้วน ๆ 
ภายใต้อุณหภูมิทีสู่งยิง่ จุดบิกแบงจงึเป็นจุดทีพ่ลงังานเริม่ 
เปลีย่นเป็นสสารคร ัง้แรก เป็นจุดเริม่ต้นของเวลาและเอกภพ

ทีม่า: https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7310-cosmology
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Black hole

      Black hole (หลุมดํา) วตัถุทีห่นาแน่นทีสุ่ดอยา่งหนึง่ 
ในเอกภพ เมือ่มมีวลจํานวนมากมารวมตวักนัอยูใ่นปรมิาตร 
ขนาดเล็ก แรงโน้มถ่วงของมวลเหล่านีจ้ะมมีากพอทีจ่ะดูด 
ทุกอยา่งเขา้ไปภายใต้แรงโน้มถ่วงของมนัได้ เปรยีบเทียบ 
กนัแล้ว บนพืน้โลกของเรามคีวามเรว็หลุดพน้ 11.2 กม./ 
วนิาที

ทีม่า: https://spoc.rtaf.mi.th/index.php/596-black-hole
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Cancer

       Cancer (กลุ่มดาวปู: ราศีกรกฎ) กลุ่มดาวปู ถือเป็นกลุ่ม 
ดาวทีห่ายากทีสุ่ดในบรรดา 12 กลุ่มดาวจกัรราศี จะเป็นกลุ่ม 
ดาวทีเ่ดินหน้าและถอยหลงัตามการเคลือ่นทีข่องดวงอาทิตย ์
หรอืทีเ่รยีกวา่ Tropic of Cancer ซึง่วธิกีารหากลุ่มดาวนี ้
ให้หากลุ่มดาวคนคูแ่ละกลุ่มดาวสิงโตให้เจอก่อน และเมือ่เจอ 
แล้ว ให้หากลุ่มดาวฤกษ์ทีอ่ยูติ่ดเกาะกลุ่มกนั 8 ดวง นั่นจะ 
ประกอบไปเป็นตวัปูนั่นเอง และจะเห็นได้ชดัในวนัที ่22 
มิถุนายน ของทุกปี และในวนันีจ้ะมเีวลาชว่งกลางวนัทีม่ากก 
วา่กลางคืนอกีด้วย 

ทีม่า: https://www.aurora.co.th/news/page_newsA3.html
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Capricorn 

      Capricorn (กลุ่มดาวแพะทะเล: ราศีมงักร) กลุ่มดาว 
แพะทะเล เป็นกลุ่มดาวทีไ่มม่ดีาวทีส่วา่งจา้จนสงัเกตได้ 
จะอยูต่รงขา้มกบักลุ่มดาวราศีปู และเมือ่รวมตวักนัแล้ว จะ 
มรูีปรา่งทีค่ล้ายกบัสามเหลีย่มทีม่ฐีานโคง้ กลุ่มดาวแพะ 
ถือเป็นกลุ่มดาวทีม่คีวามสําคญัมากต่อนกัดาราศาสตร์และ 
นกัภูมิศาสตร์ มกัจะเห็นได้ชดัในวนัที ่20 กนัยายน เวลา 
3 ทุ่ม ของทุกปี 

ทีม่า: https://www.aurora.co.th/news/page_newsA3.html
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Celestial sphere

       Celestial sphere (ทรงกลมฟ้า)  ทรงกลมสมมติขนาด 
ใหญ ่มรีศัมอีนนัต์ โดยมโีลกอยูที่จุ่ดศูนยก์ลาง มนุษยใ์น 
อดีตจนิตนาการวา่ โลกถูกห่อหุ้มด้วยทรงกลมฟ้า ซึง่ประดบั 
ด้วยดาวฤกษ์ (Star) และเขา้ใจวา่ ดาวฤกษ์เหล่านีอ้ยูห่่างจาก 
โลกด้วยระยะทางเท่ากนั เท่ากบัรศัมขีองทรงกลมฟ้า ทรง 
กลมฟ้าหมุนรอบโลก 1 รอบ ใชเ้วลา 1 วนั ทําให้เรามองเห็น 
ดาวฤกษ์เคลือ่นทีไ่ปตามทรงกลมท้องฟ้าด้วยอตัรา 15 องศา 
ต่อช ั่วโมง

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


Comet

        Comet (ดาวหาง)  คือ วตัถุชนิดหนึง่ใน ระบบสุรยิะ ทีโ่คจร 
รอบดวงอาทิตย ์มส่ีวนทีร่ะเหิดเป็นแก๊ส เมือ่เขา้ใกล้ ดวงอาทิตย ์ 
ทําให้เกิดช ั้นฝุ่นและแก๊สทีฝ้่ามวัล้อมรอบ และทอดเหยยีดออก 
ไปภายนอกจนดูเหมือนหาง ซึง่เป็นปรากฏการณ์จากการแผร่งัสี 
ของดวงอาทิตยไ์ปบนนิวเคลียสของดาวหาง นิวเคลียสหรอื 
ใจกลางดาวหางเป็น "ก้อนหิมะสกปรก" ประกอบด้วย นาแขง็ 
คาร์บอนไดออกไซด์ มเีทน แอมโมเนีย และมฝุ่ีนกบัหินแขง็ 
ปะปนอยูด้่วยกนั มขีนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางต ั้งแต่ไมกี่ ่กิโลเมตร 
ไปจนถึงหลายสิบกิโลเมตร

ทีม่า: http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Solar_system/SS_comets.htm
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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%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA
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%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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


       Earth (โลก) เป็นดาวเคราะห์ดวงเล็ก ๆ ในจกัรวาลที ่
กวา้งใหญไ่พศาล โลกเป็นหนึง่ในดาวเคราะห์แปดดวงที ่
โคจรรอบดวงอาทิตย ์ดวงอาทิตยเ์ป็นดาวฤกษ์ดวงหนึง่ใน 
บรรดาดาวฤกษ์หลายพนัล้านดวงของกาแลกซีทางชา้ง 
เผือก (Milky Way) และกาแลกซีทางชา้งเผือกเป็นหนึง่ใน 
แสนล้านกาแลกซี (galaxies) ของเอกภพ (universe)  
และเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของมนุษย ์และสิง่มชีวีติทั้งหมดใน 
เอกภพ สตัว ์พืช หรอืสิง่มชีวีติชนิดอืน่ ๆ อาศยัอยูบ่นผิว 
โลก

Earth

ทีม่า: http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Earth/Earth.htm
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http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Stars/star.htm


Elliptical galaxy

       Elliptical galaxy (กาแล็กซีร)ี เป็นกาแล็กซีทีม่ ี
สณัฐานเป็นทรงร ีมกีารกระจายของแสงดาวฤกษ์อยา่ง 
สมาเสมอทั่วทั้งกาแล็กซี ใชร้หสัแทนด้วยตวัอกัษร E 
ตามด้วยหมายเลข 1 - 7 ซึง่บง่บอกระดบัความร ีเชน่ กา 
แล็กซีเอม็ 87 เป็นกาแล็กซีประเภท E0 คือ มรูีปรา่งร ี
น้อยทีสุ่ด แต่หากเป็นรหสั E7 แสดงวา่มคีวามรมีาก 
ทีสุ่ดนั่นเอง

ทีม่า: https://www.scimath.org/lesson-earthscience/item/11672-2020-06-30-07-25-49
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        Galaxy (กาแล็กซี หรอื ดาราจกัร) คือ อาณาจกัรของ 
ดวงดาวทีอ่ยูร่วมกนัด้วยแรงโน้มถ่วง นอกจากดาวฤกษ์ 
จํานวนหลายแสนล้านดวงแล้ว กาแล็กซียงัประกอบด้วย 
เทห์ฟ้าอืน่ เชน่ เนบิวลา และ สสารระหวา่งดาวทีร่วมกนั 
อยา่งเป็นระบบด้วยแรงโน้มถ่วง กาแล็กซีอาจมขีนาดเล็ก 
หรอืใหญแ่ตกต่างกนัไป โดยกาแล็กซีขนาดใหญ ่อาจม ี
ดาวฤกษ์เป็นสมาชิกถึงล้านล้านดวง หรอืกาแล็กซีขนาดเล็ก 
ก็อาจมดีาวฤกษ์เป็นสมาชิกเพียงสิบล้านดวง

Galaxy

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

        Gemini (กลุ่มดาวคนคู:่ ราศีเมถุน) กลุ่มดาวคนคู ่
จะมจุีดสงัเกตอยูที่ ่ดาวกลุ่มนีจ้ะมดีาวทีใ่ห้ความสวา่งจา้ 
อยู ่2 ดวงทีใ่กล้กนั มชีือ่เรยีกวา่ พอลลกัซ์ และ แคสเตอร์ 
โดยคนโบราณจะถือวา่เป็นดาวแฝด หรอืทีเ่รารูจ้กัในชือ่ 
ของดาวฤกษ์ และจะอยูไ่มไ่กลจากกลุ่มดาวววั และมกัจะ 
เห็นได้ชดัในวนัที ่20 กุมภาพนัธ์ เวลา 3 ทุ่ม ของทุกปี 

ทีม่า: https://www.aurora.co.th/news/page_newsA3.html
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      Jupiter (ดาวพฤหสั)  เป็นดาวเคราะห์ทีอ่ยูห่่างจากดวง 
อาทิตยเ์ป็นลําดบัที ่5 และเป็นดาวเคราะห์ ทีม่ขีนาดใหญ ่
ทีสุ่ดในระบบสุรยิะ ดาวพฤหสับดีหมุนรอบตวัเองด้วยอตัราเรว็ 
สูงทีสุ่ด เมือ่เทียบกบัดาวเคราะห์ดวงอืน่ในระบบสุรยิะ ทําให้ม ี
รูปรา่งแป้นเมือ่ดูผา่นกล้องโทรทรรศน์ นอกจากช ั้นเมฆทีห่่อ 
หุ้มดาวพฤหสับดี รอ่งรอยที ่เด่นชดัทีสุ่ดบนดาวพฤหสับดี คือ 
จุดแดงใหญซึ่ง่เป็น พายุหมุนทีม่ขีนาดใหญก่วา่โลก

Jupiter

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

       Kuiper Belt (แถบไคเปอร์) บรเิวณทีอ่ยูเ่ลยวงโคจร 
ของดาวเนปจูนออกไป ทีด้่านนอกระบบสุรยิะรอบนอก ม ี
บรเิวณกวา้ง 3,500 ล้านไมล์ มก้ีอนวตัถุแขง็ เป็นนาแขง็ 
ขนาดเล็กจํานวนมากโคจรรอบดวงอาทิตย ์ลกัษณะคล้ายกบั 
แถบดาวเคราะห์น้อย ทีอ่ยูร่ะหวา่งวงโคจรของดาวองัคารกบั 
ดาวพฤหสับดี วตัถุทีอ่ยูใ่นแถบไคเปอร์ มชีือ่เรยีกวา่ วตัถุ 
แถบไคเปอร์ หรอือกีชือ่หนึง่วา่ วตัถุพน้ดาวเนปจูน 

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

       Lenticular galaxy (กาแล็กลูกสะบา้หรอืกาแล็กซี 
เลนส์) เป็นกาแล็กซีทีม่ลีกัษณะกากึง่ระหวา่งกาแล็กซีร ี
และกาแล็กซีแบบกงัหนั กล่าวคือ การกระจายตวัของ 
ดาวฤกษ์ไมส่มาเสมอ แต่มกีารกระจุกหรอืหนาแน่นตรง 
ส่วนใจกลาง แต่ไมม่ส่ีวนแขนทีก่ระจายออก การกระ 
จายของดาวฤกษ์เป็นลกัษณะกระจายออกทุกทิศทาง 
ล้อมรอบส่วนใจกลางลกัษณะคล้ายจาน สญัลกัษณ์ทีใ่ช ้
คือ ตวัอกัษร S0 เชน่ กาแล็กซีเอน็ซีจ ี1201

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

       Leo (กลุ่มดาวสิงโต: ราศีสิงห์) กลุ่มดาวสิงโต ถือ 
เป็นกลุ่มดาวทีม่คีวามเก่าแก่ทีสุ่ดและเป็นกลุ่มดาวทีห่ลาย 
คนให้ความรูจ้กั และมคีวามสะดุดตามากเป็นพิเศษ มกัจะ 
เห็นชดัต ั้งแต่ชว่งหวัคาของวนัที ่10 พฤษภาคม เวลา 3 ทุ่ม 
ของทุกปี

ทีม่า: https://www.aurora.co.th/news/page_newsA3.html
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Libra 

      Libra (กลุ่มดาวคนัช ั่ง: ราศีตุลย)์ กลุ่มดาวคนัช ั่ง จะม ี
รูปรา่งลกัษณะทีค่ล้ายกบัรูปสีเ่หลีย่มขนมเปียกปูน จะอยู ่
ในทิศทางตะวนัตก ของกลุ่มดาวแมงป่อง ในสมยัก่อนนกั 
ดาราศาสตร์ เชือ่วา่การทีด่วงอาทิตยไ์ด้โคจรเขา้มาอยูใ่น 
กลุ่มดาวของราศีตุลย ์ซึง่จะเห็นชดัได้ในวนัที ่23 เดือน 
กนัยายน เป็นวนัทีเ่วลากลางวนัและเวลากลางคืนมคีวาม 
เท่ากนั

ทีม่า: https://www.aurora.co.th/news/page_newsA3.html
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Lunar Eclipse

       Lunar Eclipse (จนัทรุปราคา) เกิดจากการทีด่วงจนัทร์ 
โคจรผา่นเขา้ไปในเงาของโลก เราจงึมองเห็นดวงจนัทร์คอ่ย 
ๆ แหวง่มากขึน้ จนหมดลบัดวงและโผล่กลบัขึน้มาอกีคร ัง้ 
อยา่งทีค่นสมยัโบราณเรยีกวา่ “ราหูอมจนัทร์” จนัทรุปราคา 
จะเกิดขึน้เฉพาะในคืนวนัเพ็ญ 15 คา หรอืคืนวนัพระจนัทร์ 
เต็มดวง อยา่งไรก็ตามปรากฏการณ์จนัทรุปราคา 

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

22



       Mars (ดาวองัคาร)  เป็นดาวเคราะห์ลําดบัทีสี่ ่จาก 
ดวงอาทิตยเ์ป็นดาวเคราะห์เล็กทีสุ่ดอนัดบัทีส่อง ใน 
ระบบสุรยิะรองจากดาวพุธ ดาวองัคารเป็นดาวเคราะห์หิน 
ทีม่บีรรยากาศ เบาบาง มลีกัษณะพืน้ผิวคล้ายคลึงกบัทั้ง 
หลุมอุกกาบาต และภูเขาไฟ หุบเขาทะเลทราย ดาวองัคาร 
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากโลก ซึง่จะปรากฏให้ 
เห็นเป็นสีออกแดง 

Mars

ทีม่า: https://www.edu-kpppao.go.th/scicenter/docs/e-books/solar-system.pdf
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       Mercury (ดาวพุธ)  คือ ดาวเคราะห์ทีอ่ยูใ่กล้ดวงอาทิตย ์
มากทีสุ่ด และเป็นดาวเคราะห์ทีม่ขีนาดเล็กทีสุ่ด ดาวพุธไมม่ ี
ดาวบรวิารของตวัเอง สภาพพืน้ผิวทีม่นีอกเหนือจากหลุมบอ่ 
จากการปะทะ ก็จะเป็นสนัเขาสูงชนั ช ั้นบรรยากาศของดาว 
พุธเบาบางมากจนแทบจะเรยีกได้วา่ ไมม่บีรรยากาศ           
      ดาวพุธได้รบัฉายาวา่ "เตาไฟแชแ่ขง็" เน่ืองจากอุณหภูมิ 
แตกต่างกนัมากในตอนกลางวนัและตอนกลางคืน ในตอน 
กลางวนัดาวพุธมอุีณหภูมิสูงสุดถึง 430  ํC  เพราะวา่ดาวพุธ 
อยูใ่กล้กบัดวงอาทิตยม์ากทีสุ่ด จงึได้รบัพลงังานความรอ้น 
มาจากดวงอาทิตยม์าก ส่วนในเวลากลางคืนนั้น ดวงพุธม ี
อุณหภูมิตาสุด -180  ํC  

Mercury

ทีม่า: https://www.edu-kpppao.go.th/scicenter/docs/e-books/solar-system.pdf
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       Moon (ดวงจนัทร์)  เป็นบรวิารดวงเดียวของโลก และ       
มขีนาดเล็กกวา่โลกมาก หลงัจากการก่อตวัของระบบสุรยิะ  
ดวงจนัทร์เยน็ตวัอยา่งรวดเรว็จนโครงสรา้งภายในกลายเป็น 
ของแขง็ทั้งหมดจงึไมม่สีนามแมเ่หล็ก ดวงจนัทร์มมีวลน้อย 
จงึมแีรงโน้มถ่วงน้อยจนไมส่ามารถดึงดูดบรรยากาศไวไ้ด้ 
การทีไ่มม่ชี ั้นบรรยากาศห่อหุ้มอยูเ่ลย ทําให้อุกกาบาตพุง่ชน 
พืน้ผิวโดยอสิระไรแ้รงเสียดทาน พืน้ผิวของดวงจนัทร์จงึ 
ปกคลุมไปด้วยฝุ่นผงและกรวดอุกกาบาต เมือ่มองดูจากโลก 
เรามองเห็นพืน้ทีสี่คลาบนดวงจนัทร์เป็นรูปกระต่าย 

Moon

ทีม่า: http://www.digitalschool.club/digitalschool/social2_1_1/m6_1/content/lesson4/4_11.php
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Nebula

       Nebula (เนบิวลา) ประกอบไปด้วยแก๊สไฮโดรเจน 
เป็นโครงสรา้งพืน้ฐาน การรวมกลุ่มกนัด้วยแรงโน้มถ่วงที ่
ดึงดูดให้ฝุ่นและแก๊สเขา้มารวมตวัอดัแน่นเป็นก้อนทีม่ ี
ขนาดเล็กและหนาแน่นขึน้ เมือ่มวลมแีรงดึงดูดซึง่กนัและ 
กนั แรงดึงดูดแปรผนัตามมวล มวลยิง่มากแรงดึงดูดยิง่ 
มาก ฝุ่นและแก๊สรวมตวัอนัแน่นจนเกิดความดนัและ 
อุณหภูมิทีสู่งขึน้ จนเกิดปฏิกิรยิาฟิวช ั่นกลายเป็นดาวฤกษ์

ทีม่า: https://www.scimath.org/article-earthscience/item/7938-2018-03-20-04-05-25
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      Neptune (ดาวเนปจูน)  เป็นดาวเคราะห์ทีอ่ยูห่่างจาก 
ดวงอาทิตยเ์ป็นลําดบัที ่7 ในระบบสุรยิะ จดัเป็นดาวเคราะห์ 
แก๊ส มเีส้นผา่นศูนยก์ลาง 50,724 กิโลเมตร นบัได้วา่ม ี
ขนาดใหญ ่เป็นอนัดบัที3่ ในระบบสุรยิะของเรา ดาวยูเรนสั 
มดีวงจนัทร์บรวิารทีรู่จ้กัแล้ว 27 ดวง กลุ่มของดวงจนัทร์ 
ขนาดใหญ ่ได้แก่ ไททาเนีย โอบิรอน อมัเบรยีล เอเรยีล 
และมิรนัดา

Neptune

ทีม่า: http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/sunทีม่า: https://www.edu-kpppao.go.th/scicenter/docs/e-books/solar-system.pdf
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Pisces

      Pisces (กลุ่มดาวปลา: ราศีมนี) กลุ่มดาวปลาคู ่ถือเป็นก 
ลุ่มดาวสุดท้ายในกลุ่มดาวจกัรราศี จะเป็นกลุ่มดาวทีค่อ่น 
ขา้งหาได้ยาก และเป็นทีอ่า้งองิกนัในหมูน่กัดาราศาสตร์ 
เน่ืองจากวนัที ่21 มนีาคม ถือเป็นวนัทีด่วงอาทิตยเ์คลือ่นตวั 
เขา้มาในราศีนี ้แต่ในทางโหราศาสตร์สากล วนัที ่21 
มนีาคม ถือเป็นวนัทีด่วงอาทิตยเ์ริม่เขา้สู่ราศีเมษ 

ทีม่า: https://www.aurora.co.th/news/page_newsA3.html
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Pluto

     Pluto (ดาวพลูโต) เป็นดาวเคราะห์แคระ ในแถบไค- 
เปอร์  วงแหวนของ วตัถุพน้ดาวเนปจูน โดยเป็นวตัถุ 
แถบไคเปอร์ชิน้แรกทีถู่กคน้พบ มนัมขีนาดใหญที่สุ่ด 
และมมีวลมากทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองในบรรดาดาวเคราะห์ 
แคระทีรู่จ้กัใน ระบบสุรยิะ  และยงัเป็นวตัถุทีม่ขีนาดใหญ ่
เป็นอนัดบัที ่9 และมวลมากเป็นอนัดบัที ่10 ใน ระบบ 
สุรยิะ ทีโ่คจรรอบดวงอาทิตย์

ทีม่า: https://www.scimath.org/article-earthscience
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5
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%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%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%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


Rocket

       Rocket (จรวด)  เป็นเคร ือ่งยนต์ทีใ่ชข้บัเคลือ่นพาหนะ 
สําหรบัขนส่งอุปกรณ์หรอืมนุษยข์ึน้สู่อวกาศ จรวดสามารถ 
เดินทางไปในอวกาศ เน่ืองจากไมจํ่าเป็นต้องอาศยัออกซิเจน 
ในบรรยากาศมาใชใ้นการสนัดาปเชือ้เพลิง ทั้งนีเ้พราะวา่ 
จรวดมถีงับรรจุออกซิเจนอยูใ่นตวัเอง จรวดทีใ่ชเ้ดินทางไปสู่ 
อวกาศจะต้องมแีรงขบัเคลือ่นสูงมากและต่อเน่ือง เพือ่เอาชนะ 
แรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) 

ทีม่า: http://www.lesa.biz/space-technology/rocket
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Sagittarius 

      Sagittarius (กลุ่มดาวคนยงิธนู: ราศีธนู) กลุ่มดาว
คนยงิธนู จะอยูใ่นแนวทางชา้งเผือก และได้ชือ่วา่เป็นกลุ่ม 
ดาวของผูฆ้า่ววั เพราะเมือ่กลุ่มดาวคนถือธนูขึน้ กลุ่มดาวววั
ก็จะตก และเมือ่กลุ่มดาวววัขึน้มา กลุ่มดาวคนถือธนูก็จะ 
ตกลงไปสลบักนั

ทีม่า: https://www.aurora.co.th/news/page_newsA3.html
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Satellite

       Satellite (ดาวเทียม)  คือ อุปกรณ์ทีม่นุษยส์รา้งขึน้ 
แล้วส่งขึน้ไปโคจรรอบโลก เพือ่ใชป้ระโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
เชน่ ถ่ายภาพ ตรวจอากาศ โทรคมนาคม และปฏิบติัการ 
ทางวทิยาศาสตร์ เป็นต้น ดงันั้นกล้องโทรทรรศน์อวกาศ 
ฮบัเบิล และกล้องโทรทรรศน์อวกาศจนัทรา จงึจดัเป็น 
ดาวเทียมด้วย

ทีม่า: https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/34004
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      Saturn (ดาวเสาร์) เป็นดาวเคราะห์ดวงที ่6 จากดวง 
อาทิตยถ์ดัจากดาวพฤหสับดี เป็นดาวเคราะห์ทีม่ขีนาดใหญ ่
เป็นอนัดบั 2 ของระบบสุรยิะ รองจากดาวพฤหสับดี ดาวเสาร์ 
เป็นดาวเคราะห์ทีโ่ดดเด่นเน่ืองจากระบบวงแหวนขนาดใหญ ่
ทีเ่ห็นได้ชดั เป็นดาวแก๊สยกัษ์ทีม่รีศัมเีฉลีย่ มากกวา่โลก 
ประมาณ 9 เท่า แมว้า่จะมคีวามหนาแน่นเป็นหนึง่ในแปด 
ของโลก ดาวเสาร์มรูีปรา่งป่องออกตามแนว เส้นศูนยสู์ตร  
ทีเ่รยีกวา่ทรงกลมแป้น 

Saturn

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

       Scattered disc (แถบจานกระจาย) คือ ยา่นวตัถุ 
ไกลในระบบสุรยิะทีม่ดีาวเคราะห์นาแขง็ขนาดเล็ก 
กระจดักระจายอยูห่่าง ๆ กนั เรยีกชือ่วา่ วตัถุในแถบหิน 
กระจาย (Scattered disc objects; SDO) ซึง่เป็นกลุ่ม 
ยอ่ยอยูใ่นบรรดาตระกูลวตัถุพน้ดาวเนปจูน (Trans- 
Neptunian object; TNO) 

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

      Scorpio (กลุ่มดาวแมงป่อง: ราศีพิจกิ) กลุ่มดาวแมงป่อง 
เป็นกลุ่มดาวทีม่คีวามสวยงามมากทีสุ่ดในบรรดากลุ่มดาว 
12 ราศี ซึง่จะมรูีปรา่งลกัษณะคล้ายกบัชือ่ทีต่ ั้งมากทีสุ่ด 
โดยการเรยีงตวัของดาวจะมรูีปรา่งคล้ายกบัแมงป่อง มตี ั้งแต่ 
ส่วนหวัไปยนัหาง และดาวฤกษ์ที ่Antares ถือเป็นหวัใจ 
หลกัของกลุ่มดาวแมงป่องเลยก็วา่ได้ และมกัจะเห็นกลุ่มดาว 
แมงป่องได้ชดัในวนัที ่20 กรกฎาคม เวลา 3 ทุ่ม ของทุกปี

ทีม่า: https://www.aurora.co.th/news/page_newsA3.html
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Sirius

       Sirius (ดาวซิรอุิส) มชีือ่เรยีกอกีชือ่หนึง่ในภาษาไทย 
วา่ ดาวโจร เป็นดาวฤกษ์ทีส่วา่งทีสุ่ดในตอนกลางคืนและ 
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า มคีา่ระดบัความสวา่งอยูที่ ่
-1.47 ซึง่สวา่งเกือบเป็นสองเท่าของดาวคาโนปุส ดาวฤกษ์ 
ทีส่วา่งเป็นอนัดบัสอง

ทีม่า: https://th.unionpedia.org
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Solar eclipse

       Solar eclipse (สุรยุิปราคา)  เป็นปรากฏการณ์ 
ธรรมชาติ เกิดขึน้เมือ่ ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และโลก  
โคจรมาเรยีงอยูใ่นแนวเดียวกนัโดยมดีวงจนัทร์อยูต่รง 
กลาง เกิดขึน้เฉพาะในวนัทีด่วงจนัทร์มดิีถีตรงกบัจนัทร์ดบั 
เมือ่สงัเกตจากพืน้โลกจะเห็นดวงจนัทร์เคลือ่นเขา้มาบดบงั 
ดวงอาทิตย ์โดยอาจบงัมิดหมดทั้งดวงหรอืบางส่วนก็ได้

ทีม่า: https://lib.rmutr.ac.th/?page_id=647
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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
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       Solar System (ระบบสุรยิะ)  ประกอบด้วยดวงอาทิตย ์
และวตัถุอืน่ ๆ ทีโ่คจรรอบดวงอาทิตยเ์น่ืองจากแรงโน้มถ่วง 
ได้แก่ดาวเคราะห์ 8 ดวงกบัดวงจนัทร์ บรวิารทีค่น้พบแล้ว 
167 ดวง ดาวเคราะห์แคระ 5 ดวงกบัดวงจนัทร์บรวิารทีค่น้ 
พบ แล้ว 4 ดวง กบัวตัถุขนาดเล็กอืน่ ๆ อกีนบัล้านชิน้ ซึง่ 
รวมถึง ดาวเคราะห์น้อย วตัถุในแถบไคเปอร์ดาวหาง สะเก็ด 
ดาวและฝุ่นระหวา่งดาวเคราะห์ 

Solar System

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

        Spiral galaxy ( กาแล็กซีแบบกงัหนัหรอืก้นหอย) 
เป็นกาแล็กซีทีม่ดีาวฤกษ์กระจุกหนาแน่นอยูที่ส่่วน 
ใจกลาง (nucleus) ของกาแล็กซี และคอ่ย ๆ กระจาย 
ออกไปรอบ ๆ จากตรงกลาง ส่วนทีก่ระจายจากตรงกลาง 
เรยีกวา่ ส่วนแขน ซึง่มลีกัษณะกระจายออกคล้ายใบพดั 
ของกงัหนั กาแล็กซีแบบกงัหนัสามารถแบง่ตามสณัฐาน 
ของส่วนใจกลางและลกัษณะโครงสรา้งการกระจายออก 
จากส่วนใจกลาง เป็น 2 ประเภทยอ่ย ได้แก่ กาแล็กซี 
กงัหนั (spiral galaxy)  และ กาแล็กซีกงัหนัแบบมคีาน 
(barred spiral galaxy)

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

       Star map (แผนทีด่าว) คือ  ใชสํ้าหรบับอกตําแหน่ง 
ดวงดาว กลุ่มดาวทีอ่ยูบ่นท้องฟ้า โดยจะแสดงรายละเอยีด 
ตําแหน่งแสดงชือ่ดวงดาว กลุ่มดาวฤกษ์ ทีเ่ราสามารถมอง 
เห็นได้ตามแต่ละวนั เดือน และชว่งเวลาต่าง ๆ ได้อยา่งใกล้ 
เคียงกบัท้องฟ้าจรงิ เชน่ ซีรอุีส, ไรเจล, คาโนปุส และด้าน 
หลงัของแผนทีด่าวจะบอกรายชือ่กลุ่มดาวฤกษ์ 88 กลุ่ม, 
รายชือ่ดาวฤกษ์ทีส่วา่งทีสุ่ด 25 ดวง และวธิกีารบอก 
ตําแหน่งของวตัถุท้องฟ้า

ทีม่า: http://www.kksci.com/elreaning/daw/page/e-daw_1.htm
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       Sun (ดวงอาทิตย)์ คือ ดาวฤกษ์ทีอ่ยูต่รงศูนยก์ลางของ 
ระบบสุรยิะ มขีนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1.4 ล้านกิโลเมตร 
หรอื 109 เท่าของเส้นผา่นศูนยก์ลางโลก อยูห่่างจากโลก 
149,600,000 กิโลเมตร หรอื 1 หน่วยดาราศาสตร์ (AU) 
ดวงอาทิตยม์มีวลมากกวา่โลก 333,000 เท่า แต่มคีวามหนา 
แน่นเพียง 0.25 เท่าของโลก เน่ืองจากมอีงค์ประกอบเป็น 
ไฮโดรเจน 74% ฮีเลียม 25% และธาตุชนิดอืน่ 1%

Sun

ทีม่า: http://www.digitalschool.club/digitalschool/social2_1_1/m6_1/content/lesson4/4_11.php
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Sun dial

        Sun dial (นาฬิกาแดด) เป็นเคร ือ่งมือในการบอก 
เวลาของมนุษยม์าแต่โบราณ ในการศึกษาเร ือ่งนาฬิกา 
แดด จะชว่ยให้เรามคีวามรูเ้ร ือ่งทางเดินของดวงอาทิตย ์
หรอื “สุรยิวถีิ” และเป็นพยานหลกัฐานในเร ือ่งแกนโลก 
เอยีง 23.5 องศา ขณะโคจรรอบดวงอาทิตย ์นอกจาก 
นั้นยงัทําให้เราเขา้ใจถึงเร ือ่งความสมัพนัธ์ของธรรมชาติ 
ปรมิาณพลงังานทีโ่ลกได้รบัจากดวงอาทิตย ์และเร ือ่ง 
ของฤดูกาล

ทีม่า: https://www.pw.ac.th/emedia/media/science/lesa/1/celestial_sphere/sundial/sundial.html
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Taurus

        Taurus (กลุ่มดาวววั: ราศีพฤษภ) กลุ่มดาวววั หรอื 
ถ้าเรยีกอยา่งหนึง่ คือกลุ่มดาวววัตวัผู ้ซึง่โดยปกติแล้วดาว 
กลุ่มนี ้คนไทยจะเห็นเป็นกลุ่มดาวธง อาจเป็นเพราะมุม 
มองทีเ่ราเห็นนั้นคล้ายธง หรอือาจจะมองเป็นหน้าววัก็ได้ 
ด้วยเชน่กนั 

ทีม่า: https://www.aurora.co.th/news/page_newsA3.html
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Telescope

       Telescope (กล้องโทรทรรศน์)  คืออุปกรณ์ทีใ่ชข้ยาย 
วตัถุบนท้องฟ้าโดยอาศยัหลกัการรวมกนัของแสง เพือ่ให้ 
สามารถมองเห็นวตัถุบนท้องฟ้าทีอ่ยา่ไกลออกไปทีไ่ม ่
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ทําให้สามารถมองเห็นได้ 
ชดัขึน้ และมขีนาดใหญข่ึน้ 

ทีม่า: https://www.scimath.org/article-earthscience/item/11489-2020-04-21-08-12-38
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The Milky Way Galaxy

       The Milky Way Galaxy (กาแล็กซีทางชา้งเผือก) คือ 
กาแล็กซีที่โ่ลกและดาวอืน่ ๆ ในระบบสุรยิะ (Solar 
system) อนัมดีวงอาทิตยเ์ป็นแกนกลาง อาศยัอยูร่ว่มกบั 
ดาวอืน่ ๆ นบัแสนล้านดวง ซึง่บางคร ัง้ฝร ัง่ก็เรยีกวา่ Our 
home galaxy. ทางชา้งเผือกเป็นกาแล็กซีข่นาดใหญซึ่ง่ม ี
หลุมดําขนาดยกัษ์ หรอื Super massive black hole เป็น 
จุดศูนยก์ลาง

ทีม่า: https://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/the-milkly-way-galaxy/
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      Uranus (ดาวยูเรนสั หรอืดาวมฤตยู)  เป็นดาวเคราะห์ที ่
อยูห่่างจาก ดวงอาทิตยเ์ป็นลําดบัที ่7 ในระบบสุรยิะ จดัเป็น 
ดาวเคราะห์แก๊ส มเีส้นผา่นศูนยก์ลาง 50,724 กิโลเมตร 
นบัได้วา่มขีนาดใหญ ่เป็นอนัดบัที3่ ในระบบสุรยิะของเรา 
ดาวยูเรนสัมดีวงจนัทร์บรวิารทีรู่จ้กัแล้ว 27 ดวง กลุ่มของ 
ดวงจนัทร์ขนาดใหญ ่ได้แก่ ไททาเนีย โอบิรอน อมัเบรยีล 
เอเรยีล และมิรนัดา

Uranus

ทีม่า: https://www.edu-kpppao.go.th/scicenter/docs/e-books/solar-system.pdf
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        Venus (ดาวศุกร์)   เป็นดาวเคราะห์ ทีอ่ยูห่่างจาก  
ดวงอาทิตย ์เป็นลําดบัที ่2 เมือ่มองจากโลกในตอนกลาง 
คืน ดาวศุกร์เป็นวตัถุท้องฟ้าซึง่สวา่งรองลงมาจาก ดวง
จนัทร์ ดาวศุกร์มวีงโคจรอยูภ่ายในวงโคจรของโลก ทําให้ 
เมือ่สงัเกตแล้วจะไมป่รากฏวา่ห่างจากดวงอาทิตยม์ากนกั 
กล่าวคือ จะเห็นในตอนหวัคาทางทิศตะวนัตก เรยีกวา่ " 
ดาวประจําเมือง " หรอืเห็นในตอนเชา้มืดทางทิศตะวนัออก 
เรยีกวา่ " ดาวประกายพรกึ " หรอื "ดาวรุง่"

 Venus

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

      Virgo (กลุ่มดาวหญิงสาว: ราศีกนัย)์ กลุ่มดาวหญิงสาว 
พรหมจารยี ์ซึง่อยูร่ะหวา่งกลุ่มดาวสิงโตและกลุ่มดาวคนัช ั่ง 
กลุ่มดาวนีจ้ะมดีาวฤกษ์ทีช่ือ่วา่ สไปกา (Spica) ทีม่คีวาม 
หมายวา่รวงขา้ว จะมจุีดตดัของเส้นศูนยสู์ตรของท้องฟ้า 
และเส้นอคีลิพดิคจุดที ่2 ด้วย กลุ่มดาวนี ้มกัจะเห็นได้ชดั 
ในวนัที ่23 กนัยายน ของทุกปี

ทีม่า: https://www.aurora.co.th/news/page_newsA3.html
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White dwarf

       White dwarf (ดาวแคระขาว) คือ ดาวทีอุ่ณหภูมิผิวสูง 
มาก แต่ไมค่อ่ยสวา่ง มขีนาดประมาณดาวเคราะห์ ดาวแคระ 
ขาวเป็นระยะสุดท้ายของววิฒันาการของดาวฤกษ์ส่วนใหญที่ ่
มมีวลไมม่าก (ไมเ่กิน 1.4 เท่าของมวลของดวงอาทิตย ์) 

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

        Zodiac (กลุ่มดาวจกัรราศี) อาณาเขตทีด่าวเคราะห์ 
โคจรรอบดวงอาทิตย,์ อาณาเขตโดยรอบดวงอาทิตยที์ ่
ดาวเคราะห์โคจร, วงโคจรของดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และ 
ดาวเคราะห์ทีส่มมุติขึน้ทางโหราศาสตร์ม ี๑๒ ราศี, วถีิ 
โคจรประจําของดวงอาทิตยที์ว่นรอบท้องฟ้าได้ ๓๖๐ องศา 
ใน ๑ ปี โดยแบง่ออกเป็น ๑๒ ส่วน หรอื ๑๒ ราศี แต่ละ 
ราศีม ี๓๐ องศา ได้แก่ เมษ พฤษภ เมถุน กรกฎ สิงห์ 
กนัย ์ตุล พิจกิ ธนู มงักร กุมภ์ และมนี.

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