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     สมุดคําศัพทดาราศาสตรในรูปแบบ E-BOOK เลมน้ี

เปนสวนหน่ึงของวิชา SC354 ดาราศาสตรและอวกาศ

จัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวมคําศัพทดาราศาสตรจํานวน 50 คํา
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     ผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวาสมุดคําศัพทดาราศาสตร

ในรูปแบบ E-BOOK เลมน้ี จะเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจ

หากมีขอผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ท่ีน้ี

เมธาวี จูกูล

                                                            ผูจัดทํา



Asteroid
ดาวเคราะห์น้อย

ที่มา: http://www.digitalschool.club/digitalschool/social2_1_1/m6_1/content/lesson3/3_8.php

       ดาวเคราะหนอย หมายถึง วัตถุทางดาราศาสตร ซ่ึงมีขนาดเล็ก
กวาดาวเคราะห แตมีขนาดใหญกวาสะเก็ดดาวและไมใชดาวหาง 
มีลักษณะคลายดวงดาว  เช่ือวาดาวเคราะหนอยสวนใหญ เปนซาก
ท่ีหลงเหลือในอวกาศกอนเกิดดาวเคราะห ซ่ึงไมสามารถรวมตัวกัน
เปนดาวเคราะหขนาดใหญได เน่ืองจากแรงโนมถวงรบกวนจากดาว
พฤหัสบดี ดาวเคราะหนอยสวนใหญจะมีวงโคจรรอบดวงอาทิตย
เปนรูปรีมาก และไมอยูในระนาบสุริยวิถี 

ที่มาภาพ: https://www.salon.com/2022/12/07/an-extinction-level-asteroid-
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Astronaut
มนุษย์อวกาศ

ที่มา: https://www.stkc.go.th/info/นักบินอวกาศ

       มนุษยอวกาศ หมายถึง บุคคลท่ีเดินทางไปกับยานอวกาศ 
ไมวาจะไปในฐานะใด และไมวาจะไปดวยยานอวกาศแบบไหน 
ท้ังท่ีโคจรรอบโลก (ในระยะสูงจากพ้ืนราว 80-100 กิโลเมตรข้ึนไป)
หรือท่ีเดินทางออกไปยังตําแหนงอ่ืนใดนอกวงโคจรของโลก

ที่มาภาพ: https://www.bbcearth.com/quiz/do-have-what-it-takes-to-be-an-astronaut
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Astronomy
ดาราศาสตร์

ที่มา: http://www.digitalschool.club/digitalschool/social2_1_1/m6_1/content/lesson3/3_8.php

       ดาราศาสตร หมายถึง วิชาวิทยาศาสตรท่ีศึกษาวัตถุทองฟา เชน
ดาวฤกษ ดาวเคราะห ดาวหาง และดาราจักร รวมท้ังปรากฏการณทาง
ธรรมชาติตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนอกช้ันบรรยากาศของโลก โดยศึกษาเก่ียว-
กับวิวัฒนาการ ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางอุตุนิยมวิทยา และ
การเคล่ือนท่ีของวัตถุทองฟา ตลอดจนถึงการกําเนิดและวิวัฒนาการ
ของเอกภพ

ที่มาภาพ: https://sites.google.com/site/sciencekittiya/home/content01
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Aurora

ที่มา: https://sciplanet.org/content/

      แสงเหนือ-แสงใต หมายถึง ปรากฏการณการเกิดแนวแสงสวาง
สีตาง ๆ บนทองฟายามค่ําคืน มักเกิดข้ึนในแถบประเทศท่ีต้ังอยูใน
เขตละติจูดสูง หรือบริเวณข้ัวโลกท่ีมีอุณหภูมิต่ํา อากาศหนาวเย็น 
ซ่ึงหากเกิดบริเวณใกลข้ัวโลกเหนือ จะเรียกวา แสงเหนือ (Aurora
borealis) และบริเวณใกลข้ัวโลกใต เรียกวา แสงใต (Aurora
australis)

ที่มาภาพ: https://www.thoughtco.com/classical-origin-of-aurora-borealis-118328
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แสงเหนือ-แสงใต้



Azimuth

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

      มุมอาซิมุท หมายถึง มุมท่ีใชบอกตําแหนงของพิกัดบนทองฟา
เชน บอกตําแหนงของดาวเพ่ือต้ังกลองดูดาว หรือบอกตําแหนง
ของดาวเทียมวงโคจรคางฟาเพ่ือต้ังจานดาวเทียม
     การกําหนดมุมอะซิมุท มุมอะซิมุทจะมีคาเร่ิมท่ี 0 องศาท่ีทิศเหนือ
และมีคาเพ่ิมข้ึนตามเข็มนาิกาไปมีคา 90 องศาท่ีทิศตะวันออก 180
องศาท่ีทิศใต และ 270 องศาท่ีทิศตะวันตก มุมน้ีจะตองใชรวมกับ 
มุมอัลติจูด (Altitude) 

ที่มาภาพ: https://solarsmileknowledge.com
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มุมอาซิมุท



Big Bang

ที่มา: https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7310-cosmology

       บิกแบง หมายถึง ช่ือท่ีใชเรียกทฤษฎีกําเนิดเอกภพทฤษฎีหน่ึง 
เปนพลังงานภายใตอุณหภูมิท่ีสูง และอธิบายถึงการระเบิดใหญท่ี
ทําใหพลังงานสวนหน่ึงเปล่ียนเปนเน้ือสาร มีวิวัฒนาการตอเน่ือง
จนเกิดเปนกาแล็กซี เนบิวลา ดาวฤกษ ระบบสุริยะ โลก ดวงจันทร
มนุษย และส่ิงมีชีวิตตาง ๆ

ที่มาภาพ: https://www.space.com/big-bang-failed-alternative-theories
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บิกแบง



Black hole

ที่มา: https://www.stkc.go.th/info/หลุมดําคืออะไร

      หลุมดํา หมายถึง เทหวัตถุในเอกภพท่ีมีแรงโนมถวงสูงมาก 
ไมมีอะไรออกจากบริเวณน้ีไดแมแตแสง เราจึงมองไมเห็นใจกลางของ
หลุมดํา  ในหลุมดําจะมีพ้ืนท่ีบริเวณหน่ึง เรียกวา ขอบฟา หากมีวัตถุ
ใด ๆ หลุดเขามาในบริเวณน้ี จะตองเรงความเร็วใหมากกวาแสง
ถึงจะหลุดออกมาได แตในความเปนจริง คือ ไมมีวัตถุใดท่ีเร็วกวาแสง
จึงไมมีวัตถุใดไดกลับออกมาอีกเลย

ที่มาภาพ: https://www.nasa.gov/vision/universe/starsgalaxies/black_hole_description.html
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หลุมดํา



Brown dwarf

ที่มา: https://www.stkc.go.th/info/หลุมดําคืออะไร

      ดาวแคระน้ําตาล หมายถึง วัตถุท่ีเปลงแสงออกมาจาง ๆ จนดู
ริบหร่ีมาก ซ่ึงดาวแคระน้ําตาลมีมวลไมเพียงพอท่ีจะเปนดาวฤกษได
หรือใจกลางของดาวแคระน้ําตาลมีอุณหภูมิและความดันไมมากพอ
ท่ีจะจุดปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชันข้ึนมาได วัตถุท่ีเปนดาวแคระน้ําตาล
จะมีมวลอยูระหวางดาวเคราะหแกสยักษท่ีใหญท่ีสุด กับดาวฤกษท่ีมี
มวลนอยสุด ซ่ึงตรงกับชวงคามวลระหวาง 12 – 75 เทาของมวลดาว
พฤหัสบดี 

ที่มาภาพ: https://exoplanets.nasa.gov/news/1679/fast-spinning-brown-dwarfs
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ดาวแคระนํ�าตาล



Comet

ที่มา: https://www.scimath.org/article-earthscience/item/11650-2020-06-30-03-46-53

      ดาวหาง หมายถึง วัตถุชนิดหน่ึงในระบบสุริยะท่ีโคจรรอบ
ดวงอาทิตย มีสวนท่ีระเหิดเปนแกสเม่ือโคจรเขาใกลดวงอาทิตย 
ทําใหเกิดช้ันฝุนและแกสท่ีฝามัวลอมรอบ จึงเกิดเปนสวนท่ีทอด
ออกไปภายนอกจนมองดูดวยตามีลักษณะคลายหาง ลักษณะเชนน้ี
เกิดจากปรากฏการณการแผรังสีของดวงอาทิตยไปบนนิวเคลียส
ของดาวหางน่ันเอง 

ที่มาภาพ: https://www.chemistryworld.com/news/comets-green-colour-comes
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ดาวหาง



Crescent moon

ที่มา: https://www.stkc.go.th/stiarticle/ดวงจันทร-moon-ทําไมจึงมีหลายรูปแบบ

      ดวงจันทรคร่ึงเส้ียว หมายถึง ขณะท่ีดวงจันทรโคจรรอบโลก
เราจะเห็นดานท่ีรับแสงอาทิตยมากข้ึนตามลําดับ เปนพระจันทร
ขางข้ึนหรือ Waxing Moon ซ่ึงตอนแรกจะเปนเส้ียวเล็ก ๆ และ
คอย ๆ เพ่ิมขนาดข้ึนตามลําดับ ระยะน้ีเรียกวา พระจันทรเส้ียว
หรือ Crescent Moon

ที่มาภาพ: https://www.timeanddate.com/astronomy/moon/waxing-crescent.html
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ดวงจันทร์ครึ�งเสี�ยว



Corona
ชั�นโคโรนา

ที่มา: https://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/934-coronavirus-sun

       ช้ันโคโรนา หมายถึง บรรยากาศช้ันนอกสุดของดวงอาทิตย
ประกอบดวยอนุภาคพลังงานสูงท่ีแผออกมาจากดวงอาทิตย มีความ
สวางเพียงหน่ึงในลานสวนของช้ันโฟโตสเฟยร (Photosphere) 
ซ่ึงเปนช้ันท่ีดวงอาทิตยเปลงแสงสวางออกมา อยางไรก็ตาม ระหวาง
เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ช้ันโฟโตสเฟยรของดวงอาทิตยจะถูกบดบัง
ทําใหเราสามารถสังเกตเห็นช้ันโคโรนาสวางไสวออกมาโดยรอบเงา
สุริยุปราคาไดดวยตาเปลา 

ที่มาภาพ: https://earthsky.org/sun/why-suns-atmosphere-hotter-than-its-surface/
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Dwarf planet

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

      ดาวเคราะหแคระ หมายถึง ดาวท่ีมีลักษณะคลายดาวเคราะห
หรือดาวเคราะหนอย โดยจะตองเปนวัตถุบนทองฟาท่ีเปนทรงกลม
โคจรรอบดวงอาทิตยมีวงโคจรไมชัดเจนและไมเปนบริวารหรือดวง
จันทรของดาวอ่ืน สหพันธดาราศาสตรสากลเปล่ียนสถานะดาว
พลูโตจากดาวเคราะหเปนดาวเคราะหแคระก็เพราะวาดาวพลูโตมี
วงโคจรเปนรูปวงรีมีบางสวนของวงโคจรซอนทับวงโคจรของดาว
เนปจูนและเปนดาวท่ีไมสามารถควบคุมแรงดึงดูดของตัวเองได

ที่มาภาพ: https://www.universetoday.com/72717/what-is-a-dwarf-planet/
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ดาวเคราะห์แคระ



Earth

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

      โลก หมายถึง ดาวเคราะหดวงเล็ก ๆ ในจักรวาลท่ีกวางใหญ
ไพศาล โลกเปนหน่ึงในดาวเคราะหแปดดวงท่ีโคจรรอบดวงอาทิตย 
มีเสนผานศูนยกลางท่ีวัดจากข้ัวโลกเหนือไปข้ัวโลกใต 12,713.54
กิโลเมตร และมีเสนผานศูนยกลางท่ีวัดผานเสนศูนยสูตร 12,756.32
กิโลเมตร ซ่ึงตางกันอยู ประมาณ 1/298 เทาของเสนผานศูนยกลาง
ของโลก ดังน้ันโลกจึงดูกลมเม่ือมองจากนอกโลก

ที่มาภาพ: https://www.space.com/54-earth-history-composition-and-atmosphere.html
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โลก



Ecliptic

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

     สุริยวิถี หมายถึง เสนทางการเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตยบนทองฟา
เกิดจากการท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตยเปนรูปวงรี โดยท่ีแกนของโลก
เอียง 23.5° จากแนวต้ังฉากกับระนาบวงโคจร ในฤดูรอนโลกหันข้ัว
เหนือเขาหาดวงอาทิตยทําใหซีกโลกเหนือกลายเปนฤดูรอน และ
ซีกโลกใตกลายเปนฤดูหนาว หกเดือนตอมาโลกโคจรไปอยูอีกดานหน่ึง
ของวงโคจร โลกหันข้ัวใตเขาหาดวงอาทิตย ทําใหซีกโลกใตกลายเปน
ฤดูรอน และซีกโลกเหนือกลายเปนฤดูหนาว

ที่มาภาพ: https://socratic.org/questions/what-is-the-ecliptic-plane
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สุริยวิถี 



Galaxy

ที่มา: http://www.waghor.go.th/newweb/knowleadge/detail.php?chkID=25

      ดาราจักร หมายถึง ดวงดาวตางๆ ในจักรวาล ท่ีรวมกันอยู
เปนกลุม ๆ ซ่ึงประกอบดวยดาวฤกษจํานวนมากมาย พรอมดวย
ดาวเคราะหท่ีเปนบริวาร นอกจากน้ียังมีดาวหาง อุกกาบาต ฝุน
ละออง และแกซในอวกาศ ซ่ึงกาแล็กซ่ีท่ีมีโลกของเราอยูดวย 
เรียกวา กาแล็กซ่ีทางชางเผือก (The Milky Way Galaxy)

ที่มาภาพ: https://www.livescience.com/galaxy
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ดาราจักร



Globular Cluster

ที่มา: https://www.pw.ac.th/emedia/media/science/lesa/messier_object/html/link_index/gc.html

      กระจุกดาวทรงกลม หมายถึง ดาวฤกษท่ีอยูรวมกันไดดวย
แรงโนมถวง การชนกันของดาราจักรอาจทําใหเกิดกระจุกดาวใหมได
เชนกัน ในกระจุกดาวมีดาวจํานวนต้ังแต 10,000 - 1,000,000 ดวง
รวมตัวกันเปนกอนทรงกลมขนาดเสนผานศูนยกลางต้ังแต 10 - 200
ปแสง มีประมาณ 180 - 200 กระจุกดาว โดยกระจุกดาวเหลาน้ีโคจร
รอบสวนโปงของดาราจักร (Galaxy) เรียกวา เฮโล (Halo)

ที่มาภาพ: https://www.astronomy.com/magazine/2019/07/tackle-a-globular-cluster-showdown
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กระจุกดาวทรงกลม



Halo

      ฮาโล หมายถึง บริเวณรอบ ๆ สวนโปง โดยเปนสวนท่ีมีดาวฤกษ
รวมตัวเปนกลุมหรือกระจุก เรียกวา กระจุกดาวทรงกลม โดยกระจุก
ดาวทรงกลมเหลาน้ีเปนกลุมดาวท่ีมีอายุมาก

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

ที่มาภาพ: https://room.eu.com/news/astronomers-reveal-the-clearest-picture-yet-of
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ฮาโล



Inferior Planets

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

      ดาวเคราะหวงใน หมายถึง ดาวเคราะหท่ีอยูใกลดวงอาทิตย
มากกวาโลก ไดแก ดาวพุธ และดาวศุกร เราจึงมองเห็นดาวเคราะห
วงในอยูใกลดวงอาทิตย เหนือขอบฟาดานทิศตะวันตกเวลาพลบค่ํา
หรือเหนือขอบฟาดานทิศตะวันออกเวลารุงเชาเทาน้ัน โดยดาวพุธ
จะหางจากดวงอาทิตยไมเกิน 28° และดาวศุกรอยูหางจากดวง
อาทิตยไมเกิน 44° (Greatest elongation)  

ที่มาภาพ: https://dict.drkrok.com/inferior/planets/
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ดาวเคราะห์วงใน



Inner Planets

ที่มาภาพ: https://www.universetoday.com/33059/inner-planets/

ดาวเคราะห์ชั�นใน

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

      ดาวเคราะหช้ันใน หมายถึง ดาวเคราะหขนาดเล็ก มีความหนา-
แนนสูงและพ้ืนผิวเปนของแข็ง สวนใหญเปนธาตุหนัก มีบรรยากาศ
เบาบาง เน่ืองจากอิทธิพลจากความรอนของดวงอาทิตยและลมสุริยะ
ทําใหธาตุเบาเสียประจุ ไมสามารถดํารงสถานะอยูได   ดาวเคราะหช้ัน
ในบางคร้ังเรียกวา ดาวเคราะหพ้ืนแข็ง เน่ืองจากมีพ้ืนผิวเปนของแข็ง
คลายคลึงกับโลก ดาวเคราะหช้ันในมี 4 ดวง คือ ดาวพุธ ดาวศุกร โลก
และดาวอังคาร
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Jupiter

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

     ดาวพฤหัสบดี หมายถึง ดาวเคราะหท่ีอยูหางจากดวงอาทิตยเปน
ลําดับท่ี 5 มีขนาดใหญท่ีสุดในระบบสุริยะ ดาวพฤหัสบดีหมุนรอบ
ตัวเองดวยอัตราเร็วสูงท่ีสุด เม่ือเทียบกับดาวเคราะหดวงอ่ืนในระบบ-
สุริยะ ทําใหมีรูปรางแปนเม่ือดูผานกลองโทรทรรศน นอกจากช้ันเมฆ
ท่ีหอหุมดาวพฤหัสบดี รองรอยท่ีเดนชัดท่ีสุดบนดาวพฤหัสบดี คือ  
จุดแดงใหญ  ซ่ึงเปนพายุหมุนท่ีมีขนาดใหญกวาโลก 

ที่มาภาพ: https://cdn.britannica.com/66/155966-131-17B5B518/Jupiter.jpg
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 ดาวพฤหัสบดี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%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%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2


Lunar eclipse

ที่มา: http://www.digitalschool.club/digitalschool/science1_2_2/science21_2/more/page8.php

     จันทรุปราคา หมายถึง ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน เม่ือดวงอาทิตย 
โลก และดวงจันทร เรียงอยูในแนวเดียวกันพอดี จันทรุปราคา 
จะเกิดข้ึนเฉพาะในคืนวันเพ็ญ 15 ค่ํา หรือคืนวันพระจันทรเต็มดวง  
ลักษณะของจันทรุปราคาข้ึนอยูกับตําแหนงของดวงจันทรท่ีเคล่ือนท่ี
ผานเงาของโลกในเวลาน้ัน ๆ อยางไรก็ตามปรากฏการณจันทรุปราคา 
ไมสามารถเกิดข้ึนทุกเดือน เน่ืองจากระนาบท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย
และระนาบท่ีดวงจันทรโคจรรอบโลกไมใชระนาบเดียวกัน 

ที่มาภาพ: https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/68025
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จันทรุปราคา



Magnitude

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

    โชติมาตร หมายถึง การบอกความสวางของเทหฟาดวยการ
เปรียบเทียบ ตัวเลขย่ิงนอยย่ิงสวางมาก โชติมาตรปรากฏ (apparent
magnitude) คือ การบอกความสวางของเทหฟาเม่ือมองจากโลก เปน
ความสวางตามท่ีมองเห็นหรือตรวจวัดไดข้ึนกับการสองสวางดาวฤกษ
ท่ีมองเห็นสวางมากท่ีสุดมี ความสวางเปนโชติมาตร 1 สวนดาวฤกษท่ี
ริบหร่ีท่ีสุดท่ีเห็นไดดวยตาเปลาในคืนท่ีฟามืดสนิทมีโชติมาตร 6

ที่มาภาพ: https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7292-star
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โชติมาตร



Mars

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

     ดาวอังคาร หมายถึง ดาวเคราะหในระบบสุริยะท่ีอยูหางจากดวง
อาทิตยเปนลําดับท่ี 4 เปนดาวเคราะหหิน (terrestrial planet) 
มีช้ันบรรยากาศเบาบาง พ้ืนผิวมีลักษณะคลายคลึงท้ังหลุม
อุกกาบาตบนดวงจันทร ดาวอังคารมีภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในระบบสุริยะ คือ
ภูเขาไฟ
โอลิมปส (Olympus Mons) และหุบเขาลึกท่ีมีช่ือวา มาริเนริส
(Marineris) ท่ีใหญท่ีสุดในระบบสุริยะ

ที่มาภาพ: https://www.nstda.or.th/sci2pub/mars-date/
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ดาวอังคาร

http://pioneer.netserv.chula.ac.th/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
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/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
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/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
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/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%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/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
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1


Mercury

ที่มา: http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Solar_system/Planets/Mercury.htm

     ดาวพุธ หมายถึง  ดาวท่ีอยูใกลดวงอาทิตยมากท่ีสุด โดยวงโคจร
ของดาวพุธมีลักษณะรีมาก ดาวพุธเปนดาวท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในบรรดา
ดาวเคราะหท้ังหมด และเน่ืองจากมีขนาดและมวลนอย ดาวพุธจึงเปน
ดาวท่ีไมมีช้ันบรรยากาศปกคลุม ทําใหมีหลุมจากอุกกาบาตท่ีตกลงสู
พ้ืนผิวของดาวจํานวนมาก และยังสงผลใหอุณหภูมิระหวางกลางวันกับ
กลางคืนของดาวพุธแตกตางกัน โดยกลางวันมีอุณหภูมิสูงถึง 430
องศาเซลเซียส สวนกลางคืนอุณหภูมิลดลงเปน 170 องศาเซลเซียส
เน่ืองจากไมมีช้ันบรรยากาศในการกักเก็บความรอน

ที่มาภาพ: https://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/1030-messenger-heat-sun-ice-mercury
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ดาวพุธ



Meteor

ที่มา: https://www.pw.ac.th/emedia/media/science/lesa/2/ssb/meteo/meteo.html

     ดาวตก หมายถึง  เปนเพียงอุกกาบาตเศษวัตถุเล็ก ๆ หรือฝุนท่ีเกิด
ตามทางโคจรดาวหาง เม่ือเศษวัตถุเหลาน้ีตกผานช้ันบรรยากาศโลก 
ก็จะถูกเสียดสีและเผาไหมเกิดเปนแสงใหเห็นไดในยามค่ําคืน ในบาง
คร้ังวัตถุขนาดใหญสามารถลุกไหมผานช้ันบรรยากาศ และตกถึงพ้ืน
โลกได เราเรียกวา "กอนอุกกาบาต" 

ที่มาภาพ: https://www.scientificamerican.com/article/asteroid-meteor-
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ดาวตก



Meteorite

ที่มา: http://www.digitalschool.club/digitalschool/science1_2_2/science21_3/more/page7.php

     อุกกาบาต หมายถึง วัตถุในอวกาศท่ีผานช้ันบรรยากาศลงมาสูโลก
ตอนอยูในอวกาศจะเรียกวา สะเก็ดดาวตก พอเขาสูช้ันบรรยากาศโลก
จะเรียกวา ดาวตก อุกกาบาตเคล่ือนท่ีดวยความเร็วสูงประมาณ 40-70
กิโลเมตร/วินาที และเกิด compression กับอากาศในช้ันบรรยากาศ
ทําใหอากาศรอบ ๆ อุกกาบาตมีความดันสูงข้ึนจึงเกิดความรอนสูง
จนลุกไหม สะเก็ดอุกกาบาตเล็กจะถูกเผาไหมจนหมด แตสําหรับกอน
ท่ีมีขนาดใหญน้ันจะไมถูกเผาไหมจนหมดทําใหตกมายันบนพ้ืนโลก 

ที่มาภาพ: https://tech.hindustantimes.com/photos/what-is-a-meteorite-
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อุกกาบาต



Milky Way

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

     ดาราจักรทางชางเผือก หมายถึง กาแล็กซีท่ีระบบสุริยะของเรา
อาศัยอยู จัดเปนกาแล็กซีประเภทกังหันมีคาน (Barred Spiral
Galaxy) ประกอบไปดวยดาวฤกษสมาชิกกวา 200,000 ลานดวง 
มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 100,000 ปแสง ดาวฤกษและวัตถุ
ตาง ๆ สวนใหญจะกระจายตัวตามระนาบของกาแล็กซี มีความหนา
เฉล่ียประมาณ 2,000 ปแสง

ที่มาภาพ: https://darksky.narit.or.th/astronomy/8-เรื่องนารูของทางชางเผือก/
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ดาราจักรทางช้างเผือก



Moon

ที่มา: https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7294-moon

     ดวงจันทร หมายถึง บริวารของโลก โคจรรอบโลกทุก 27 วัน 
8 ช่ังโมง และขณะเดียวกันก็หมุนรอบแกนตัวเองไดครบหน่ึงรอบพอดี
ทําใหเรามองเห็นดวงจันทรดานเดียว ไมวาจะมองจากสวนไหนของโลก
บนพ้ืนผิวดวงจันทรรอนมากในบริเวณท่ีถูกแสงอาทิตย และเย็นจัดใน
บริเวณเงามืด ท่ีพ้ืนผิวของดวงจันทรมีปลองหลุมมากมายเปนหม่ืน ๆ
หลุม ต้ังแตหลุมเล็กไปจนถึงหลุมใหญมีภูเขาไฟและทะเลทรายแหงแลง

ที่มาภาพ: https://www.nationalgeographic.com/culture/article/140412-moon-faces-brain-
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ดวงจันทร์



Neptune

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

     ดาวเนปจูน หมายถึง ดาวเคราะหในระบบสุริยะลําดับสุดทายท่ีอยู
หางจากดวงอาทิตย ดาวเนปจูนมีสีน้ําเงินเน่ืองจากองคประกอบหลัก
ของบรรยากาศผิวนอกเปนไฮโดรเจน ฮีเลียม และมีเทน บรรยากาศ
ของดาวเนปจูน มีกระแสลมท่ีรุนแรง (2500 กม/ชม.) อุณหภูมิพ้ืนผิว
อยูท่ีประมาณ - 364 °F ซ่ึงหนาวเย็นมาก เน่ืองจาก ดาวเนปจูนอยู
ไกลดวงอาทิตยมาก แตแกนกลางภายในของดาวเนปจูนประกอบดวย
หินและกาซรอน อุณหภูมิประมาณ 7,000 °C (12,632 °F) ซ่ึงรอน
กวาพ้ืนผิวของดวงอาทิตย

ที่มาภาพ: https://solarsystem.nasa.gov/system/stellar_items/image_files/90_feature_1600x900_4.jpg
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 ดาวเนปจูน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/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
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/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
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/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
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/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%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2


Neutron Stars

ที่มา: https://ngthai.com/science/43388/neutron-stars/

     ดาวนิวตรอน หมายถึง แกนกลางขนาดเล็กของดวงดาวท่ีหลงเหลือ
หลังการระเบิดอยางรุนแรงของมหานวดาราหรือ “ซูเปอรโนวา”
เม่ือดาวฤกษมวลมากวิวัฒนาการมาถึงจุดจบของวงจรชีวิต ซ่ึงนับเปน
หน่ึงในเหตุการณการระเบิดคร้ังรุนแรงท่ีสุดท่ีสงฝุนละออง เศษซากของ
ดวงดาว และกลุมกาซมากมายกระจายออกไปในหวงอวกาศ หลงเหลือ
ไวเพียงแกนกลางความหนาแนนสูงท่ีปราศจากปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชัน

ที่มาภาพ: https://i2.wp.com/ngthai.com/app/uploads/2022/08/n2.jpg?w=1200&ssl=1

30

ดาวนิวตรอน



Orbit

ที่มา: https://spoc.rtaf.mi.th/index.php/2019-09-04-02-55-55/2019-isr-spoc-rtaf

     วิถีโคจร หมายถึง สนทางการเคล่ือนท่ีของวัตถุหน่ึงรอบอีกวัตถุหน่ึง
ภายใตอิทธิพลของแรงโนมถวง (Gravity) โดยลักษณะการเคล่ือนท่ี
ในวงโคจรจะข้ึนอยูกับความเร็วของวัตถุและแรงโนมถวงของดวงดาวท่ี
วัตถุน้ันเคล่ือนท่ีรอบ ซ่ึงมีลักษณะการเคล่ือนท่ีตามรูปแบบภาคตัดกรวย
แบบใดแบบหน่ึงในรูปแบบของภาคตัดกรวย จํานวน 4 รูปแบบ ไดแก
วงกลม วงรี พาราโบลา หรือไฮเปอรโบลา เทาน้ัน

ที่มาภาพ: https://www.skyatnightmagazine.com/space-science/planets-orbit-backward-spinning-star/
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วิถีโคจร/วงโคจร



Planet

ที่มา: http://www.digitalschool.club/digitalschool/m5/astronomy_art/lesson3/content1/more/

     ดาวเคราะห หมายถึง วัตถุทองฟาท่ีโคจรรอบดวงอาทิตย มีมวลมาก
พอท่ีจะทําใหรูปรางใกลเคียงทรงกลม ไมมีวัตถุทองฟาอ่ืนท่ีมีขนาดใกล-
เคียงและลักษณะทางกายภาพคลายกันอยูใกลวงโคจร ในระบบสุริยะ
มีดาวเคราะหบริวารของดวงอาทิตย 8 ดวง ไดแก พุธ ศุกรโลก อังคาร
พฤหัสบดี เสาร ยูเรนัส และเนปจูน

ที่มาภาพ: https://skyandtelescope.org/astronomy-resources/smallest-and-largest-planets-
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ดาวเคราะห์



Planetary Nebula

ที่มา: https://www.narit.or.th/index.php/astronomy-article/1548-solar-system-compare-thailand

     เนบิวลาดาวเคราะห หมายถึง จุดจบของดาวฤกษมวลปานกลาง
เม่ือการเผาไหมไฮโดรเจนท่ีขับเคล่ือนปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชันหยุดลง
แกนกลางของดาวฤกษจะเสียเสถียรภาพและยุบตัวลงเขาหาศูนยกลาง
แตแรงยุบตัวยังไมมากพอท่ีจะเอาชนะแรงดันของอิเล็กตรอน 
ทําใหการยุบตัวหยุดลง กลายเปน “ดาวแคระขาว” ในขณะเดียวกัน
เปลือกนอกและมวลสารของดาวจะหลุดออกและขยายตัวไปในอวกาศ
กลายเปน “เนบิวลาดาวเคราะห” 

ที่มาภาพ: https://www.reddit.com/r/jameswebb/comments/wcam5t/a_comparison_of_visible
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เนบิวลาดาวเคราะห์



Satellite

ที่มา: https://www.pw.ac.th/emedia/media/science/lesa/2/planet_moon/saturn/saturn.html

     ดาวเทียม หมายถึง วัตถุท่ีมนุษยสรางข้ึนใหโคจรรอบโลกหรือ
เทหฟากฟาอ่ืน ๆ ไดอยางดาวเคราะหภายในบรรจุอุปกรณเก็บขอมูล
ตาง ๆ เก่ียวกับอวกาศและถายทอดขอมูลน้ันลงมายังโลก รวมท้ังใช
เปนอุปกรณโทรคมนาคม ดาวเทียมดวงแรกท่ีข้ึนไปโคจรรอบโลก
คือ สปุตนิค 1 ซ่ึงเปนดาวเทียมของประเทศสหภาพโซเวียต สงข้ึนไป
เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2500

ที่มาภาพ: https://www.hytera.com/th/products/satellite-communications/satellite-communication.
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ดาวเทียม



Saturn

ที่มา: https://www.pw.ac.th/emedia/media/science/lesa/2/planet_moon/saturn/saturn.html

     ดาวเสาร หมายถึง ดาวเคราะหดวงท่ี 6 จากดวงอาทิตยถัดจาก
ดาวพฤหัสบดี เปนดาวเคราะหท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของระบบ-
สุริยะ รองจากดาวพฤหัสบดี ดาวเสารเปนดาวแกสยักษ และเปนดาว
เคราะหเพียงดวงเดียวในระบบสุริยะ ท่ีมีความหนาแนนเฉล่ียนอยกวา
น้ํา (0.70 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร) วงแหวนของดาวเสารประกอบ
ไปดวยเศษหินและน้ําแข็งขนาดเล็ก เรียงตัวอยูในระนาบเดียวกัน
ดาวเสารมีดวงจันทรบริวารอยางนอย 30 ดวง ดวงจันทรบริวารท่ีมี
ขนาดใหญท่ีสุดคือ "ไททัน"

ที่มาภาพ: https://starwalk.space/en/news/facts-about-saturn-explore-the-amazing-ringed-planet
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ดาวเสาร์

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


Spacecraft

ที่มา: http://www.lesa.biz/space-technology/spacecraft

     ยานอวกาศ หมายถึง ยานพาหนะท่ีนํามนุษยหรืออุปกรณอัตโนมัติ
ข้ึนไปสูอวกาศ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจโลกหรือเดินทางไปยังดาว
ดวงอ่ืน ยานอวกาศมี 2 ประเภท คือ ยานอวกาศท่ีมีมนุษยควบคุม
และยานอวกาศท่ีไมมีมนุษยควบคุม 

ที่มาภาพ: https://www.bbc.com/news/science-environment-63866949
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ยานอวกาศ



Space Station

ที่มา: http://www.lesa.biz/space-technology/spacecraft/iss

     สถานีอวกาศ หมายถึง หองปฏิบัติการลอยฟาซ่ึงโคจรรอบโลกท่ี
ระยะสูง 410 กิโลเมตร โคจรรอบโลก 1 รอบใชเวลา 92 นาที สราง
ข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทําการคนควาและทดลองทางวิทยาศาสตร
หลากหลายสาขา ไดแก ดาราศาสตร อุตุนิยมวิทยา วัสดุศาสตร
ชีววิทยา เคมี และฟสิกส เน่ืองจากสถานีอวกาศอยูในสภาพไรแรงโนม
ถวง นักวิทยาศาสตรจึงสามารถทําการทดลองหรือประดิษฐผลิตภัณฑ
ใหม ๆ ซ่ึงไมสามารถกระทําบนพ้ืนผิวโลกได ดังน้ันสถานีอวกาศจึงมี
ความสําคัญตออนาคตของมนุษยชาติเปนอยางมาก

ที่มาภาพ: https://www.fool.com/investing/2021/12/26/can-nasa-build-a-new-space-station/
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สถานีอวกาศ



Solar Eclipse

ที่มา: https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/65565/-blo-sciear-sci-

     สุริยุปราคา หมายถึง ปรากฏการณธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเม่ือ 
ดวงอาทิตย ดวงจันทร และโลก โคจรมาเรียงอยูในแนวเดียวกันโดย
มีดวงจันทรอยูตรงกลาง เกิดข้ึนเฉพาะในวันท่ีดวงจันทรมีดิถีตรงกับ
จันทรดับ เม่ือสังเกตจากพ้ืนโลกจะเห็นดวงจันทรเคล่ือนเขามาบดบัง
ดวงอาทิตย โดยอาจบังมิดหมดท้ังดวงหรือบางสวนก็ได ในแตละป
สามารถเกิดสุริยุปราคาบนโลกไดอยางนอย 2 คร้ัง สูงสุดไมเกิน 5 คร้ัง
ในจํานวนน้ีอาจไมมีสุริยุปราคาเต็มดวงเลยแมแตคร้ังเดียว 

ที่มาภาพ: https://www.eumetsat.int/solar-eclipse-over-central-europe
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สุริยุปราคา

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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2


Solar System

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

     ระบบสุริยะ หมายถึง ระบบดาวท่ีมีดาวฤกษเปนศูนยกลาง และ
มีดาวเคราะหเปนบริวารโคจรอยูโดยรอบ ประกอบดวยดวงอาทิตย
และวัตถุอ่ืน ๆ ท่ีโคจรรอบดวงอาทิตยเน่ืองจากแรงโนมถวง ไดแก 
ดาวเคราะห 8 ดวงกับดวงจันทรบริวารท่ีคนพบแลว 166 ดวง 
ดาวเคราะหแคระ 5 ดวงกับดวงจันทรบริวารท่ีคนพบแลว 4 ดวง 
กับวัตถุขนาดเล็กอ่ืน ๆ อีกนับลานช้ิน ซ่ึงรวมถึงดาวเคราะหนอย 
 วัตถุในแถบไคเปอร ดาวหาง สะเก็ดดาว และฝุนระหวางดาวเคราะห 

ที่มาภาพ: https://www.freepik.com/premium-vector/planets-solar-system-infographic_11829797.
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ระบบสุริยะ

https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7292-star
https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7314-the-planets
https://www.scimath.org/article-earthscience/item/657-44
https://www.scimath.org/article-earthscience/item/352-asteroids
https://www.scimath.org/article-earthscience/item/653-42


Solar Wind

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

     ลมสุริยะ หมายถึง การขยายตัวของโคโรนาของดวงอาทิตยท่ีมี
พลังงานความรอนท่ีสูงข้ึน เม่ือขยายตัวจนอนุภาคหลุดพนจากแรงดึงดูด
ของดวงอาทิตยและหนีออกจากดวงอาทิตยไปทุกทิศทาง จนครอบคลุม
ระบบสุริยะ โดยปรากฏการณน้ีเกิดข้ึนบริเวณข้ัวเหนือและข้ัวใตของ
ดวงอาทิตยท่ีมีโพรงโคโรนาขนาดใหญ ลมสุริยะท่ีเกิดข้ึนจากการขยาย
ตัวของโคโรนาในแนวศูนยสูตรดวงอาทิตยน้ีมีความเร็วเร่ิมโดยเฉล่ีย
ประมาณ 450 km/s หลังจากน้ันจะเรงความเร็วจนถึง 800 km/s
เม่ือมีปริมาณและความเร็วรุนแรงกวาปกติ จะกลายเปนพายุสุริยะ

ที่มาภาพ: https://live.staticflickr.com/5147/5688252538_36ba19ffbe_b.jpg
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ลมสุริยะ



Sun

ที่มา: http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/sun

     ดวงอาทิตย หมายถึง ดาวฤกษท่ีอยูตรงศูนยกลางของระบบสุริยะ
มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.4 ลานกิโลเมตร หรือ 109 เทาของ
เสนผานศูนยกลางโลก อยูหางจากโลก 149,600,000 กิโลเมตร หรือ
1 หนวยดาราศาสตร (AU) ดวงอาทิตยมีมวลมากกวาโลก 333,000
เทา แตมีความหนาแนนเพียง 0.25 เทาของโลก เน่ืองจากมี
องคประกอบเปนไฮโดรเจน 74% ฮีเลียม 25% และธาตุชนิดอ่ืน 1% 

ที่มาภาพ: https://d2r55xnwy6nx47.cloudfront.net/uploads/2018/07/SolarFull_SeanDoran_
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ดวงอาทิตย์



Sunspots

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

     จุดมืดบนดวงอาทิตย หมายถึง พ้ืนท่ีสวนหน่ึงบนช้ันโฟโตสเฟยร
ของดวงอาทิตย ซ่ึงมีอุณหภูมิต่ํากวาบริเวณโดยรอบ และมีสนามแม-
เหล็กท่ีมีปนปวนสูงมาก ซ่ึงทําใหเกิดการขัดขวางกระบวนการ
พาความรอนบนพ้ืนผิวดวงอาทิตย เกิดเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเขมของแสง
ต่ํากวาบริเวณโดยรอบ จุดมืดยังเปนสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ
บนดวงอาทิตยอีกมาก เชน  บวงโคโรนาและการเช่ือมกันของสนาม
แมเหล็ก นอกจากน้ีการระเบิดใหญบนดวงอาทิตยและการพนมวล
โคโรนา ก็ยังเกิดข้ึนในบริเวณสนามแมเหล็กรอบ ๆ จุดมืดอีกดวย

ที่มาภาพ: https://www.space.com/sunspots-formation-discovery-observations
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จุดมืดบนดวงอาทิตย์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%A2%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%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1


Supernova

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

     มหานวดารา หรือ ซูเปอรโนวา หมายถึง การระเบิดของดาวฤกษ
มวลสูงท่ีส้ินอายุขัย เกิดข้ึนเม่ือดาวใชพลังงานไปจนหมด ความดัน
ภายในดาวไมอาจตานความโนมถวงของตัวเอง ดาวจึงยุบลงและเกิด
คล่ืนกระแทกสะทอนออกมาเปนการระเบิดท่ีสวางไสว ระหวางชวง
เวลาส้ัน ๆ ท่ีเกิดมหานวดาราน้ี มันจะปลดปลอยพลังงานมหาศาล
ขนาดเทากับพลังงานของดวงอาทิตย ดวงหน่ึงสามารถปลดปลอยได
ท้ังชีวิตทีเดียว การระเบิดจะขับไลดวงดาวและวัตถุตางๆ ท่ีอยูใกลให
กระเด็นออกไปไกลดวยความเร็ว 10% ของความเร็วแสง  

ที่มาภาพ: http://thaiastro.nectec.or.th/news/uploads/2022/media-4207-61ec1aeb1f350.jpg
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มหานวดารา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
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%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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2


Telescope

ที่มา: https://www.scimath.org/lesson-earthscience/item/11308-2020-02-17-07-32-28

     กลองโทรทรรศน หมายถึง ทัศนอุปกรณท่ีนักดาราศาสตรใชในการ
ศึกษาวัตถุทองฟา โดยมีสมบัติสําคัญ 2 ประการ คือ ความสามารถใน
การรวมแสงท่ีมากกวาดวงตาของมนุษย ทําใหสามารถสังเกตหรือศึกษา
วัตถุทองฟาท่ีอยูไกลและมีความสวางนอยได เรียกสมบัติน้ีวา “กําลัง
รวมแสง (Light-Gathering Power)” สมบัติสําคัญอีกประการหน่ึง 
คือ ความสามารถในการขยายขนาดภาพของวัตถุ เสมือนการดึงภาพ
ท่ีอยูไกลเขามาใกล ๆ ทําใหเห็นรายละเอียดของภาพไดชัดเจนมากข้ึน
เรียกสมบัติน้ีวา “กําลังขยาย (Magnification)”   

ที่มาภาพ: https://cdn.nightskypix.com/wp-content/uploads/2021/01/telescope-to-view-the-sky.jpg
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 กล้องโทรทรรศน์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2


Universe

ที่มา: https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7293-universe-7293

   เอกภพ หมายถึง ท่ีวางท่ีมีอาณาเขตกวางใหญไพศาลจนไมสามารถ
กําหนดขอบเขตได ในเอกภพประกอบไปดวยหลาย ๆ กลุมดาว หรือ
เรียกวา กาแลคซ่ี (Galaxy) ภายในกาแลคซ่ีประกอบไปดวยดวงดาว
มากมายหลายรอยลานดวง ท้ังดาวฤกษ ดาวเคราะห ฝุน และกลุม
เนบิวลา เชนเดียวกับกลุมดาวท่ีโลกเราอยู คือ กาแลคซ่ีทางชางเผือก 

ที่มาภาพ: https://exoplanets.nasa.gov/internal_resources/1763
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 เอกภพ หรือ จักรวาล

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2


Uranus

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

      ดาวยูเรนัส หมายถึง ดาวเคราะหท่ีอยูหางจากดวงอาทิตยเปน
ลําดับท่ี 7 ในระบบสุริยะ จัดเปนดาวเคราะหแกส มีเสนผานศูนยกลาง  
50,724  กิโลเมตร มีขนาดใหญเปนอันดับท่ี 3 ในระบบสุริยะของเรา
บรรยากาศช้ันนอกประกอบดวย ไฮโดรเจน และฮีเลียม เปนสวนใหญ
แตลึกลงไปช้ันในมีสวนประกอบของแอมโมเนีย มีเทน ผสมอยูดวย
ดาวยูเรนัสแผความรอนออกจากตัวดาวนอยมาก อาจจะเปนเพราะ
ภายในดาวไมมีการยุบตัวแลว หรืออาจมีบางอยางไดปดก้ันไวแตยัง
ไมทราบอยางแนชัด

ที่มาภาพ: https://solarsystem.nasa.gov/system/stellar_items/image_files/90_feature_1600x900_4.jpg
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 ดาวยูเรนัส

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2


Venus

ที่มา: hhttp://pioneer.netserv.chula.ac.th/~hsomsak/venus.html

       ดาวศุกร หมายถึง ปนดาวเคราะหท่ีอยูหางจากดวงอาทิตยเปน
ลําดับท่ี 2 เปนดาวเคราะหหิน มีขนาดใกลเคียงกับโลก แมวาวงโคจร
ของดาวเคราะหทุกดวงจะเปนวงรี วงโคจรของดาวศุกรจัดวาเกือบเปนว
งกลม ดาวศุกรเปนวัตถุทองฟาท่ีสวางท่ีสุดเปนลําดับท่ี 3 รองจากดวง
อาทิตยและดวงจันทร มองเห็นไดเฉพาะในเวลาเชามืดหรือหัวค่ําเทาน้ัน
ปรากฏในทองฟาเวลาหัวค่ําทางทิศตะวันตก เรียกวา  "ดาวประจําเมือง"  
และเม่ือปรากฏในทองฟาเวลาเชามืดทางทิศตะวันออก เรียกวา 
"ดาวประกายพรึก" หรือ "ดาวรุง"

ที่มาภาพ: https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/RifjtkFLBEFgzkZqWEh69P.jpg

47

ดาวศุกร์

http://pioneer.netserv.chula.ac.th/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
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/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
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/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%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/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
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/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
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/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
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/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
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/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


Vernal Equinox

ที่มา: https://www.innnews.co.th/news/news_63601/

   วสันตวิษุวัต หมายถึง ปรากฏการณท่ีกลางวันยาวเทากับกลางคืน
ดวงอาทิตยข้ึนเร็ว ตกชา เกิดข้ึนเพียง 2 คร้ังตอป ตรงกับวันท่ี 20
หรือ 21 มี.ค. เปนวันท่ีดวงอาทิตยข้ึนทางทิศตะวันออกและตกทางทิศ
ตะวันตกพอดี สงผลใหชวงเวลากลางวันเทากับกลางคืนพอดี นับเปน
วันท่ีประเทศทางซีกโลกเหนือยางเขาสูฤดูใบไมผลิ สวนซีกโลกใตยาง
เขาสูฤดูใบไมรวง

ที่มาภาพ: https://c.tadst.com/gfx/1200x675/march-equinox-dark.png?1
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วสันตวิษุวัต



White Dwarf

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

   ดาวแคระขาว หมายถึง ดาวท่ีมีอุณหภูมิผิวสูงมากแตไมคอยสวาง 
มีขนาดประมาณดาวเคราะห ดาวแคระขาวเปนระยะสุดทายของ
วิวัฒนาการของดาวฤกษสวนใหญท่ีมีมวลไมมาก (ไมเกิน 1.4 เทาของ
มวลของดวงอาทิตย) ดาวแคระขาวเกิดจากการยุบตัวของแกนกลาง
ของดาวฤกษท่ีไมมีปฏิกิริยานิวเคลียรแลว ประกอบดวยอิเล็กตรอนท่ี
อยูในสถานะดีเจนเนอเรท ( degenerate electron) คือ เปนสถานะ
ท่ีอนุภาคทุกตัวประพฤติตัวแบบอนุภาคของ Bose-Einstein ดาวแคระ
ขาวท่ีมีมวลเทาดวงอาทิตยจะมีขนาดเทากับขนาดของโลกเทาน้ัน 

ที่มาภาพ: https://www.sciencenews.org/wp-content/uploads/2021/06/062921_ec_white-dwarf-
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ดาวแคระขาว



Zodiacal
Constellations

ที่มา: https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/withy-phun-than-w23102/klum-daw-cakrrasi-61

   กลุมดาวจักรราศี หมายถึง กลุมดาวฤกษ 12 กลุม ท่ีปรากฏอยูตาม
แนวเสน Ecliptic กลางทองฟา บางคร้ังเรียกวา กลุมดาว 12 นักษัตร
เพราะ 11 กลุมเปนสัตวจริงหรือสัตวสมมุติ อีก 1 กลุมเปนส่ิงของ
คือตาช่ัง กลุม 12 ราศี มีช่ือตามเดือนท้ัง 12 เร่ิมนับจากราศีเมษ คือ
แกะตัวผูไปตามลําดับ และราศีมีน คือ กลุมดาวปลาเปนราศีสุดทาย

ที่มาภาพ: https://starwalk.space/gallery/images/zodiac-constellations/1920x1080.jpg
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กลุ่มดาวจักรราศี




