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  ACTIVE GALAXY 
 ดาราจกัรกมัมนัต์

ดาราจกัรที�ให้พลังงานอย่างมหาศาลออกมาจากสว่นใจกลาง
ตั�งแตช่ว่งคลื�นวทิยถุงึรังสเีอกซ ์อาจเกดิจากการยบุตวัของ
สสารตา่ง ๆ ด้วยแรงโน้มถว่งเข้าสูห่ลมุดาํที�ใจกลางดาราจกัร
โดยอาจพบลําของสสารพุง่ออกมาในแนวตั�งฉากกับจาน
พอกพนูมวล พลังงานส่วนใหญเ่กดิจากอนุภาคมปีระจุ
เคลื�อนที�ด้วยความเร็วสูงตามแนวสนามแมเ่หลก็
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  ALTAZIMUTH MOUNTING 
 ฐานยึดมมุเงยมมุทิศ

ฐานยดึสาํหรับอุปกรณห์รือกล้องโทรทรรศน์ มแีกน
หมนุ 2 แกน คือ ตามมมุในแนวตั�งหรือมมุเงย และ
ตามมมุในแนวนอนหรือมมุทิศ
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 ANGULAR DISTANCE 
 ระยะเชิงมมุ

การบอกระยะห่างและขนาดปรากฏของวตัถทุ้องฟ� าใช้
หน่วยของมมุ พบบ่อยคือองศา ซึ�งแบ่งย่อยได้เป� นลปิดา
และพลิปิดา (สัญลักษณ์ °,′ และ ′′ ตามลาํดบั) โดย                     
1° = 60′ และ 1′ = 60′′
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  ANNULAR SOLAR ECLIPSE
สุริยุปราคาวงแหวน

สุริยุปราคาที�ดวงอาทิตยป์รากฏเป� นรูปแหวน เนื�องจาก
ดวงจนัทร์ที�มาบังมขีนาดปรากฏเลก็กวา่ดวงอาทิตย์
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ASTEROID 
 ดาวเคราะหน้์อย

วตัถขุนาดเล็กที�อยูใ่นระบบสริุยะชั�นใน มขีนาดตั�งแตไ่มก่ี�
สิบเมตรจนถงึหลายร้อยกโิลเมตร ดาวเคราะห์น้อยสว่นใหญ่
โคจรอยู่ระหวา่งวงโคจรของดาวองัคารกบัดาวพฤหสับดี
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ASTEROID BELT 
 แถบดาวเคราะหน้์อย

บริเวณในระนาบของระบบสริุยะชว่งตั�งแต ่2.0-3.3
หน่วยดาราศาสตร์จากดวงอาทิตย์ มดีาวเคราะห์น้อย
จาํนวนมากโคจรอยู่
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ASTRONOMICAL UNIT 
 หน่วยดาราศาสตร์

หน่วยบอกระยะทาง เท่ากบัระยะห่างเฉลี�ยระหวา่ง
โลกกบัดวงอาทิตย ์ซึ�งกาํหนดให้มค่ีาเท่ากบั
149,597,870.70 กโิลเมตร
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  BARRED SPIRAL GALAXY
ดาราจกัรชนิดก้นหอยมีคาน

ดาราจกัรที�มรูีปร่างคล้ายก้นหอยที�มคีานกลาง
และมแีขน ๒ แขน
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  BIG BANG 
บกิแบง

ทฤษฎกีาํเนิดเอกภพที�เป� นที�ยอมรับกนัในป� จจุบัน อธบิาย             
วา่ เอกภพเริ�มจากเหตกุารณ์เมื�อประมาณ 13,800 ล้านป�                
มาแล้ว โดยเริ�มจากภาวะที�มพีลงังานสงูยิ�งอุณหภมูแิละ
ความหนาแน่นสูงมาก ทุกสิ�งไมว่า่จะเป� นสสาร พลงังาน
ปริภมู ิและเวลา เริ�มเกดิขึ�นจากจุดนั�น
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  BLACK HOLE 
 หลุมดาํ

วตัถทีุ�มคีวามโน้มถว่งสูงมาก มคีวามเร็วหลดุพ้นเท่ากบั
หรือมากกวา่อตัราเร็วแสง คลื�นแมเ่หลก็ไฟฟ� าจงึแผ่
ออกจากหลุมดาํไมไ่ด้
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BROWN DWARF 
ดาวแคระน�าตาล

 วตัถคุล้ายดาวฤกษ์ แตม่มีวลน้อยกวา่ 0.07 เปอร์เซน็ต์
ของดวงอาทิตย์ ซึ�งไมม่ากพอที�จะทําให้เกดิปฏกิริิยา
หลอมนิวเคลียสของไฮโดรเจนได้ จงึไมถ่อืเป� นดาวฤกษ์
แตย่งัส่องสวา่งอยูไ่ด้ด้วยปฏกิริิยาหลอมดวิทีเรียม
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  COSMIC RAY 
 รังสีคอสมกิ

 อนุภาคพลงังานสูงซึ�งพุง่มาจากอวกาศด้วยความเร็วใกล้
เคียงความเร็วแสง อนุภาคที�ความเร็วสงูมากอาจมาจาก              
เควซาร์และนิวเคลียสดาราจกัรกมัมนัต ์อนุภาคที�ความเร็ว
รองลงมามพีลังงานต�ากวา่ คาดวา่มแีหลง่กาํเนิดในดารา
จกัร ซึ�งอาจเป� นซูเปอร์โนวา ซากซเูปอร์โนวา หรือพลัซาร์
รังสีคอสมกิพลังงานต�ากวา่นั�นเกดิจากการลกุจา้หรือการ
พน่มวลคอโรนา เรียกวา่ รังสคีอสมกิสริุยะ
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  COSMOLOGY 
เอกภพวิทยา

การศึกษาสมบัตใินภาพใหญ่ของเอกภพโดยรวมด้วยวธิี
การทางวทิยาศาสตร์เพื�อเข้าใจถงึจุดกาํเนิด ววิฒันาการ
และจุดจบของเอกภพ
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  DIFFRACTION 
 การเลี�ยวเบน

 การที�ลําแสงส่องผา่นขอบของวตัถทึุบแสงแล้วเลี�ยวเบน
เข้าสู่ส่วนที�ควรจะเป� นเงามดื
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 DWARF PLANET 
ดาวเคราะหแ์คระ

 วตัถใุนระบบสุริยะที�โคจรรอบดวงอาทิตย ์มสีณัฐานเกอืบ
เป� นทรงกลมคล้ายดาวเคราะห์ แตม่มีวลน้อยเกนิกวา่จะ
ทําให้วงโคจรปลอดโปร่งเป� นอสิระจากวตัถอุื�นที�มขีนาด
เล็กกวา่ สหพนัธด์าราศาสตร์สากลกาํหนดนิยามของดาว
เคราะห์แคระเมื�อ พ.ศ. 2549 หลงัการค้นพบอรีีส ซึ�งเป� น
วตัถทีุ�มขีนาดใหญก่วา่พลูโตโคจรอยู่ในแถบไคเปอร์ ทั�ง         
อรีีสและพลูโตจงึได้รับการจาํแนกเป� นดาวเคราะหแ์คระ
เชน่เดยีวกบัซีรีส ซึ�งเป� นดาวเคราะห์น้อยที�มขีนาดใหญ่
ที�สุดในแถบดาวเคราะห์น้อย
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  ECLIPTIC 
สุริยวิถี

เส้นสมมตุบินทรงกลมฟ� าที�ลากตามแนวที�ดวงอาทิตย์
จะเคลื�อนที�ไปในแตล่ะป�
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  EQUATORIAL MOUNTING  
ฐานยึดระบบพกัิดศนูย์สตูร

 ฐานยึดกล้องโทรทรรศน์ที�มแีกนหนึ�งขนานกบัแกนหมนุ
ของโลก เรียกวา่แกนเชงิขั�ว (polar axis) อกีแกนหนึ�งตั�ง
ฉากกบัแกนเชงิขั�ว เรียกวา่แกนเดคลเินชนั (declination
axis) มทิีศการหมนุของแกนสอดคล้องกบัระบบพกิดั
ศูนย์สูตร จงึเปลี�ยนทิศเลง็เพื�อชดเชยการหมนุรอบตวัเอง
ของโลกได้งา่ยโดยเปลี�ยนที�แกนเชงิขั�วเพยีงอย่างเดยีว
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FLARE 
การลุกจ้า

เกดิจากการปลดปล่อยสสารและพลงังานอย่างฉบัพลนับน
ดาวฤกษ์ ทําให้บรรยากาศของดวงอาทิตย์ร้อนขึ�น เกดิขึ�น
นานเพยีงไมก่ี�นาที แผรั่งสีเอกซเ์ป� นสว่นใหญ ่แตส่งัเกตได้
งา่ยในชว่งคลื�นที�ตามองเหน็และคลื�นวทิยุ
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  FREE-FLOATING PLANET  
ดาวเคราะหอ์สิระ

 วตัถจุาํพวกดาวเคราะห์ที�ลอยในอวกาศอยา่งอสิระ
 ไมโ่คจรรอบดาวฤกษ์ดวงใด
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GALAXY 
ดาราจกัร

อาณาจกัรของดาวฤกษ์ที�เกาะกลุม่อยูด้่วยกนั โดยแตล่ะ 
 ดาราจกัรอาจมดีาวฤกษ์ตั�งแตห่ลายพนัดวงขึ�นไปจนถงึ
หลายแสนล้านดวง
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 GALILEAN MOON 
ดวงจนัทร์กาลเิลโอ

 ดวงจนัทร์ของดาวพฤหัสบดทีี�ค้นพบโดยกาลเิลโอ ม ี4
ดวง ได้แก ่ไอโอ ยโูรปา แกนีมดี และคัลลสิโต
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GLOBULAR CLUSTER
กระจุกดาวทรงกลม

ดาวฤกษ์นับพนัถงึนับล้านดวงที�อยูร่วมกนัเป� นกระจุกรูป
ทรงกลม กระจดักระจายอยูภ่ายในกลดดาราจกัร ดาวใน
กระจุกดาวทรงกลมเป� นดาวที�มอีายุมาก
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  HORIZON
 เส้นขอบฟ� า

แนวเส้นขอบท้องฟ� าซึ�งมองเหน็จรดพื�นราบ หรืออกีนัย
หนึ�งคือ เส้นวงกลมใหญบ่นทรงกลมฟ� าที�อยู่ห่างจากจุด
เหนือศีรษะ ทํามมุ 90° กบัแกนหลกัของระบบขอบฟ� า 
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  INFERIOR PLANET 
 ดาวเคราะหว์งใน

ดาวเคราะห์ในระบบสริุยะที�มรัีศมวีงโคจรเลก็กวา่วงโคจร
ของโลก ได้แก ่ดาวพุธ และดาวศกุร์
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 INFRARED 
อนิฟราเรด

 รังสีแมเ่หลก็ไฟฟ� าที�มคีวามยาวคลื�นประมาณ                   
700 นาโนเมตร - 1 มลิลเิมตร มคีวามยาวคลื�น
มากกวา่แสงที�ตามองเห็น
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 KUIPER BELT 
แถบไคเปอร์

แถบรูปวงแหวนล้อมรอบดวงอาทิตย์มรีะยะอยู่ห่างจาก
ดวงอาทิตย์ประมาณ 30-50 หน่วยดาราศาสตร์ เป� น     
 ที�อยูข่องวตัถขุนาดเล็กที�มอีงคป์ระกอบคล้าย นิวเคลยีส
ดาวหางจาํนวนมาก เชื�อวา่เป� นแหลง่กาํเนิดของดาวหาง
คาบสั�น
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MAGNITUDE 
โชตมิาตร

มาตราบอกความส่องสวา่งของวตัถทุ้องฟ� า ตวัเลขยิ�งมค่ีา
น้อยยิ�งสวา่ง ดาวจางที�สุดที�ตาเปลา่ของคนสายตาปรกติ
จะมองเห็นได้ในเวลากลางคืนภายใต้ท้องฟ� ามดืสนิทมโีชติ
มาตรประมาณ 6.5 ตวัอย่างโชตมิาตรของดาว เชน่ ดาว
เหนือมโีชตมิาตร 2 ดาวศุกร์มโีชตมิาตรประมาณ -4 
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  MAIN-BELT ASTEROID 
 ดาวเคราะหน้์อยแถบหลกั

 
ดาวเคราะห์น้อยที�มวีงโคจรอยูร่ะหวา่งวงโคจรของดาว
องัคารกบัดาวพฤหัสบด ีดาวเคราะหน้์อยสว่นใหญเ่ป� น
ดาวเคราะห์น้อยประเภทนี�
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METEORITE 
อุกกาบาต

วตัถแุขง็จากนอกโลกที�ฝ� าบรรยากาศโลกเข้ามาจนตกถงึ
พื�นดนิ อาจเป� นหินหรือโลหะหรือทั�งสองอยา่งผสมกนักไ็ด้
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  MILKY WAY GALAXY 
 ดาราจกัรทางช้างเผอืก

 ดาราจกัรที�ระบบสุริยะของเราเป� นสมาชกิอยู่ มเีส้นผา่น
ศูนยก์ลางประมาณ 100,000 ป� แสง ดวงอาทิตย์อยูห่่าง
จากจุดศูนยก์ลางประมาณ 30,000 ป� แสง เคลื�อนรอบ
ศูนยก์ลางของดาราจกัรด้วยความเร็วประมาณ 250
กโิลเมตรตอ่วนิาที
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 NEBULA 
เนบวิลา

กลุ่มแกส๊และฝุ� นในอวกาศ 
ที�ดคูล้ายเมฆหมอก
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 NEUTRON STAR
 ดาวนิวตรอน

แกน่ของดาวฤกษ์ที�เหลอืหลงัจากที�ระเบดิเป� นซเูปอร์โนวา
ไปแล้ว มมีวลอยูร่ะหวา่ง 1.4-3 เท่าของดวงอาทิตย ์มี
ความหนาแน่นสูงมาก เนื�อวตัถทัุ�งหมดประกอบด้วย
นิวตรอน

ที�มา  : http://thaiastro.nectec.or.th/glossary/#

32



OORT CLOUD 
เมฆออร์ต

ดงของดาวหางนับพันล้านดวง ที�กระจายตวัเป� นทรงกลม
อยูร่อบนอกของระบบสริุยะ ห่างจากดวงอาทิตยป์ระมาณ          
1 ป� แสง เชื�อวา่ เป� นต้นกาํเนิดของดาวหางคาบยาว
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  OPEN CLUSTER 
กระจุกดาวเป� ด

กระจุกดาวที�มดีาวสมาชกิตั�งแตไ่มก่ี�ร้อยดวงไปจนถงึหลาย
พนัดวง อายุค่อนข้างน้อย ดาวแตล่ะดวงอยูห่า่งกนัมากกวา่
ในกระจุกดาวทรงกลม
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PLANET
 ดาวเคราะห์

วตัถทีุ�โคจรรอบดาวฤกษ์ ดาวแคระน�าตาล หรือซากของ
ดาวฤกษ์ มสัีณฐานเกอืบเป� นทรงกลม มมีวลน้อยเกนิกวา่
จะเกดิปฏกิริิยานิวเคลียร์ที�แกน่ วงโคจรปลอดโปร่งเป� น
อสิระจากวตัถอุื�น ระบบสริุยะมดีาวเคราะห์ 8 ดวง ได้แก่
ดาวพธุ ดาวศุกร์ โลก ดาวองัคาร ดาวพฤหัสบด ีดาวเสาร์
ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน

ที�มา  : http://thaiastro.nectec.or.th/glossary/#
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 PLANETARY NEBULA
เนบวิลาดาวเคราะห์

กลุ่มแกส๊เรืองแสงรูปทรงกลมที�แผข่ยายออกจากดาวฤกษ์
เกดิขึ�นจากการผลักแกส๊จากดาวในชว่งที�เป� นดาวยกัษ์แดง
ใจกลางเนบิวลาดาวเคราะห์คือดาวแครขาว

ที�มา  : http://thaiastro.nectec.or.th/glossary/#
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PLANETESIMAL 
ดาวเคราะหก่์อนเกิด

วตัถเุป� นดวงขนาดเลก็โคจรรอบดาวฤกษ์ ที�ยังอยู่ในชว่ง
สะสมพอกพนูมวลเพื�อให้ใหญขึ่�นจนเป� นดาวเคราะห์ เป� น
วตัถตุั�งต้นของดาวเคราะห์

ที�มา  : http://thaiastro.nectec.or.th/glossary/#
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 QUASI SATELLITE 
วัตถุคล้ายบริวาร

 
วตัถทุ้องฟ� าที�โคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยคาบเท่ากบัคาบ
ของดาวเคราะห์พอด ีแตไ่มไ่ด้โคจรรอบดาวเคราะหนั์�น

ที�มา  : http://thaiastro.nectec.or.th/glossary/#
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RADIO TELESCOPE
กล้องโทรทรรศน์วิทยุ

 
กล้องโทรทรรศน์ที�ใช้สังเกตท้องฟ� าในชว่งความถี�วทิย ุมี
โครงสร้างแบบสายอากาศวทิยุ เชน่ จานรับสญัญาณ
เสาไดโพล
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RED DWARF 
ดาวแคระแดง

 
ดาวฤกษ์ในแถบลําดบัหลักที�มมีวลต�า มวลสงูสดุไมเ่กนิ
0.5 มวลสุริยะ มอุีณหภมูพิื�นผวิไมเ่กนิ 4,000 เคลวนิ

ที�มา  : http://thaiastro.nectec.or.th/glossary/#
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 SOLAR SYSTEM 
ระบบสริุยะ

 
ระบบของวตัถทีุ�ประกอบด้วยดาวฤกษ์ โดยมวีตัถอุื�นโคจร
รอบดาวฤกษ์นั�น เชน่ ดาวเคราะห ์ดาวเคราะหน้์อย ดาวหาง

ที�มา  : http://thaiastro.nectec.or.th/glossary/#
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SPIRAL GALAXY 
 ดาราจกัรชนิดก้นหอย

 ดาราจกัรที�มใีจกลางประกอบด้วยดาวฤกษ์จาํนวนมาก มี
แขนหลายแขนที�ประกอบ ด้วยแกส๊ ฝุ� นและดาวฤกษ์อายุ
น้อยเหยยีดม้วนรอบใจกลางเป� นขดก้นหอย ดาวฤกษ์ที�
ใจกลางมอีายุมาก

ที�มา  : http://thaiastro.nectec.or.th/glossary/#
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STAR CLUSTER 
กระจุกดาว

กลุ่มของดาวฤกษ์จาํนวนหนึ�งที�อยูใ่กล้กนั มแีหลง่กาํเนิด
ร่วมกนั ม ี๒ ชนิดคือ กระจุกดาวเป� ด (open cluster;
galactic cluster) และกระจุกดาวทรงกลม (globular
cluster)

ที�มา  : http://thaiastro.nectec.or.th/glossary/#
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 SUNSPOT 
จุดมดืดวงอาทิตย์

 
จุดสีคล�าที�ปรากฏบนดวงอาทิตย์เมื�อผา่นการกรองแสง
 เป� นบริเวณที�มสีนามแมเ่หลก็เข้มข้นกวา่บริเวณอื�น

ที�มา  : http://thaiastro.nectec.or.th/glossary/#
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SUPERNOVA 
ซูเปอร์โนวา

 
การระเบิดอยา่งรุนแรงของดาวฤกษ์ มวลมาก แผพ่ลงังาน
มหาศาล ความส่องสวา่งอาจมากกวา่ความสอ่งสวา่งของทั�ง
ดาราจกัร

ที�มา  : http://thaiastro.nectec.or.th/glossary/#

44



TOTAL SOLAR ECLIPSE
สุริยุปราคาเตม็ดวง

 สุริยุปราคาที�ดวงอาทิตยถ์กูดวงจนัทร์บงัมดืมดิหมด              
ทั�งดวง เนื�องจากดวงจนัทร์ที�มาบงัมขีนาดปรากฏใหญก่วา่
ดวงอาทิตย์ สามารถสังเกตด้วยตาเปลา่ได้ (เฉพาะชว่งเวลา
ที�บังเตม็ดวง) โดยจะเห็นคอโรนาซึ�งเป� นบรรยากาศชั�นนอก
ของดวงอาทิตย์ส่องแสงนวลล้อมรอบดวงอาทิตย์ที�ถกูบงั
สุริยุปราคาเตม็ดวงเกดิได้นานไมเ่กนิ 7 นาทีครึ�ง

ที�มา  : http://thaiastro.nectec.or.th/glossary/#
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UNIVERSAL TIME 
เวลาสากล

 
ระบบเวลาที�ใช้เป� นมาตรฐานสากลทางดาราศาสตร์ 

เวลาประเทศไทยเร็วกวา่เวลาสากล 7 ชั�วโมง

ที�มา  : http://thaiastro.nectec.or.th/glossary/#
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VISIBLE LIGHT 
แสงขาว

แสงที�มคีวามยาวคลื�นอยู่ในชว่งที�ตามนุษยม์องเห็น 
มคีวามยาวตั�งแต ่380-750 นาโนเมตร

ที�มา  : http://thaiastro.nectec.or.th/glossary/#
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 WHITE DWARF
 ดาวแคระขาว

 
 แกน่ที�เหลือของดาวฤกษ์หลงัจากที�ปฏกิริิยานิวเคลยีร์                    

สิ�นสุดลง เกดิขึ�นกบัดาวฤกษ์ที�มมีวลต�า รวมถงึดวงอาทิตย์
ด้วย มอุีณหภมูสูิงมาก แตพ่ลงังานที�สร้างความร้อนนั�น
ไมใ่ชป่ฏกิริิยานิวเคลียร์
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 ZODIACAL CONSTELLATION 
 กลุ่มดาวจกัรราศี

กลุ่มดาวบนท้องฟ� าที�เส้นสริุยวถิพีาดผา่น ม ี12 กลุ่ม คือื
กลุ่มดาวแกะ กลุ่มดาวววั กลุม่ดาวคนคู่ กลุม่ดาวปู
กลุ่มดาวสงิโต กลุ่มดาวหญงิสาว กลุม่ดาวคนัชั�ง
กลุ่มดาวแมงป� อง กลุ่มดาวคนยิงธนู กลุม่ดาวแพะทะเล
กลุ่มดาวคนแบกหม้อน�า และกลุม่ดาวปลา

ที�มา  : http://thaiastro.nectec.or.th/glossary/#
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Born to late to explore the Earth 
Born to soon to explore the Universe


