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Annular Solar Eclipse (สุรยุิปราคาวงแหวน) คือ เกิด
ขึน้ในลกัษณะคล้ายสุรยุิปราคาเต็มดวง แต่เน่ืองจากเรา
มองเห็นดวงจนัทร์ในขณะนั้นมขีนาดเล็กกวา่ดวงอาทิตย์
จงึยงัเหลือขอบของดวงอาทิตยใ์ห้เห็นเป็นแสงสวา่งได้

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

Annular 
Solar Eclipse
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Asteroid  (ดาวเคราะห์น้อย) คือ ก้อนหินขนาดเล็ก
ซึง่รวมอยูด้่วยกนัจํานวนหลายพนัก้อนในระบบสุรยิะ 
รายล้อมดวงอาทิตยแ์ละโคจรรอบดวงอาทิตยค์ล้าย
ดาวเคราะห์ อยูร่ะหวา่งดาวองัคารและดาวพฤหสับดี 
เรยีกบรเิวณนีว้า่ "แถบดาวเคราะห์น้อย" ซึง่อยูห่่างจาก
ดวงอาทิตย ์2.0 –3.3 au. ดาวเคราะห์น้อยดวงทีใ่หญ่
ทีสุ่ดคือ ดารเคราะห์น้อยซีเรส(Ceres) มคีวามยาว
ประมาณ 1,000 กิโลเมตร

http://www.digitalschool.club/digitalschool/science1_2_2/science2
1_1/more/page15.php

Asteroid 
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Astronaut

Astronaut (นกับินอวกาศ) คือ บุคคลทีเ่ดินทางไป
กบัยานอวกาศ ไมว่า่จะไปในฐานะใด และไมว่า่จะไป
ด้วยยานอวกาศแบบไหน ทั้งทีโ่คจรรอบโลก (ในระยะ
สูงจากพืน้ราว 80-100 กิโลเมตรขึน้ไป) หรอืทีเ่ดิน
ทางออกไปยงัตําแหน่งอืน่ใดนอกวงโคจรของโลก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A
7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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Aurora (ออโรรา) คือ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทาง
ฟิสิกส์ทีน่่าทึง่ทีสุ่ดทีเ่กิดขึน้ในอวกาศทีใ่กล้พืน้โลก
มกัเกิดขึน้บรเิวณประเทศแถบข ัว้โลกทั้งเหนือและใต้
จงึมชีือ่เรยีกวา่ "Aurora Polaris" แปลวา่ "แสงข ัว้
โลก" หรอื “แสงเหนือและแสงใต้” โดยมลีกัษณะเป็น
แสงเรอืงบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน มสีีสนัสวยงาม
และมรูีปรา่งแปรเปลีย่นแตกต่างกนัไปอยา่งรวดเรว็

https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7302-aurora-polaris

Aurora
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Big Bang 

Big bang (บิกแบง) คือ การระเบิดคร ัง้ใหญ ่อธบิายวา่
เอกภพเริม่จากเหตุการณ์เมือ่ประมาณ 13,800 ล้านปี
มาแล้ว โดยเริม่จากภาวะทีม่พีลงังานสูงยิง่อุณหภูมิและ
ความหนาแน่นสูงมาก ทุกสิง่ไมว่า่จะเป็นสสาร
พลงังาน ปรภูิมิ และเวลา เริม่เกิดขึน้จากจุดนั้น

https://www.ondemand.in.th/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A
1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E%B9%8CX
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Binary star

ฺฺBinary star (ดาวคู)่ คือ ดาวสองดวงทีโ่คจรซึง่กนัและ
กนั และคงสภาพอยูไ่ด้ด้วยแรงดึงดูดโน้มถ่วงรว่ม
ประมาณครึง่หนึง่ของดาวในเอกภพจะเป็นดาวคูห่รอื
ระบบดาวมากกวา่นั้น ดาวคูส่่วนใหญจ่ะอยูใ่กล้ชิดกนั
มากจนไมส่ามารถมองออกวา่เป็นดาวสองดวง แต่เรา
ทราบวา่เป็นดาวคูไ่ด้จากการวเิคราะห์ ของดาว

http://lollipop-blink-blink.blogspot.com/2010/10/1.html
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Black hole

Black hole (หลุมดํา) คือ วตัถุทีม่คีวามโน้มถ่วงสูงมาก
มคีวามเรว็หลุดพน้ เท่ากบัหรอืมากกวา่อตัราเรว็แสง
คลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าจงึแผอ่อกจากหลุมดําไมไ่ด้

https://www.ondemand.in.th/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A
1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E%B9%8CX
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Comet   (ดาวหาง) คือ วตัถุชนิดหนึง่ในระบบสุรยิะที่
โคจรรอบดวงอาทิตย ์มส่ีวนทีร่ะเหิดเป็นแก๊สเมือ่โคจร
เขา้ใกล้ดวงอาทิตย ์ทําให้เกิดช ั้นฝุ่นและแก๊สทีฝ้่ามวั
ล้อมรอบ จงึเกิดเป็นส่วนทีท่อดเหยยีดออกไปภายนอก
จนมองดูด้วยตามลีกัษณะคล้ายหาง ลกัษณะเชน่นีเ้กิด
จากปรากฏการณ์การแผร่งัสีของดวงอาทิตยไ์ปบน
นิวเคลียสของดาวหาง

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

Comet 
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Dwarf planet  (ดาวเคราะห์แคระ) คือ วตัถุในระบบ
สุรยิะทีโ่คจรรอบดวงอาทิตย ์มสีนัฐานเกือบเป็นทรง
กลมคล้าย ดาวเคราะห์ แต่มมีวลน้อยเกินกวา่จะทําให้วง
โคจรปลอดโปรง่ เป็นอสิระจากวตัถุอืน่ทีม่ขีนาดเล็ก
กวา่สหพนัธ์ดาราศาสตร์สากล เป็นวตัถุทีม่ขีนาดใหญ่
กวา่พลูโตโคจรอยูใ่นแถบไคเปอร์ ทั้งอรีสีและพลูโต
จงึได้รบัการจําแนกเป็นดาวเคราะห์แคระ เชน่เดียวกบั
ชรีสี ซึง่เป็นดาวเคราะห์น้อยทีม่ขีนาดใหญที่สุ่ดในแถบ
ดาวเคราะห์น้อย

http://www.digitalschool.club/digitalschool/science1_2_2/science2
1_1/more/page15.php

Dwarf planet
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Earth  

Earth (โลก) คือ ดาวเคราะห์ดวงเดียวทีม่สิีง่มชีวีติ
อาศยัอยู ่เน่ืองจากมชี ั้นบรรยากาศและมรีะยะห่าง จาก
ดวงอาทิตยที์เ่หมาะสมต่อการเจรญิเติบโตและการดํารง
ชวีติของสิง่มชีวีติ นกัดาราศาสตร์อธบิายเกีย่วกบัการ
เกิดโลกวา่ โลกเกิดจากการรวมตวัของกลุ่มก๊าซ และมี
การเคลือ่นทีสลบัซบัซ้อนมาก 

https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7293-universe-7293
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Elliptical galaxy (กาแล็กซีร)ี คือ มรูีปรา่งแบบกลมร ี
ซึง่บางกาแล็กซีอาจกลมมาก บางกาแล็กซีอาจรมีาก   
 นกัดาราศาสตร์ให้ความเห็นวา่ กาแล็กซีประเภทนีจ้ะมี
รูปแบบกลมรมีากน้อยเพียงใดนั้นขึน้อยูก่บัอตัราการ
หมุนของกาแล็กซี ถ้าหมุนเรว็กาแล็กซีจะมรูีปแบบ
ยาวรมีาก

https://sites.google.com/site/prawatikilathebeilthennis/kalaeksi-
galaxy/1-kalaeksi-ri-elliptical-galaxy

Elliptical galaxy
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Galaxy 

Galaxy (กาแล็กซี หรอื ดาราจกัร) คือ กาแล็กซีหรอื 
ดาราจกัร เป็นกลุ่มของดาวฤกษ์นบัล้านดวง อาศยัอยู ่
ด้วยกนัด้วยแรงดึงดูดรว่มกนัของดาวแต่ละดวง 
กาแล็กซีมขีนาดน้อยใหญต่่างกนัเชน่เดียวกบัจํานวน
ของดาว กาแล็กซีทีเ่ล็กทีสุ่ดมดีาวอยู ่100,000 ดวง 
กาแล็กซีทีใ่หญที่สุ่ดมดีาวถึง 3 ล้านล้านดวง

http://lollipop-blink-blink.blogspot.com/2010/10/1.html
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Globular cluster

globular cluster (กระจุกดาวทรงกลม) คือ ดาวฤกษ์
นบัพนัถึงนบัล้านดวงทีอ่ยูร่วมกนัเป็นกระจุกรูปทรง
กลม กระจดักระจายอยูภ่ายในกลดดาราจกัร ดาวใน
กระจุกดาวทรงกลมเป็นดาวทีม่อีายุมาก

http://thaiastro.nectec.or.th/glossary/#
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Horizontal System (พิกดัขอบฟ้า) คือ ระบบพิกดัซึง่
ใชใ้นการวดัตําแหน่งของวตัถุท้องฟ้า โดยถือเอาตวัของ
ผูส้งัเกตเป็นศูนยก์ลางของทรงกลมฟ้า โดยมจุีดและ
เส้นสมมติบนทรงกกลมฟ้า

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

Horizontal 
System
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Horizon (เส้นขอบฟ้า) คือ วงกลมใหญบ่นทรงกลม
ท้องฟ้าทีอ่ยูห่่างจากจุดเหนือศีรษะและเนเดอร์เท่ากนั
มคีา่เท่ากบั 90 องศา หรอืคือแนวระดบัสายตาทีเ่ป็น
แนวบรรจบของท้องฟ้าและพืน้โลก

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

Horizon
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Jupiter

Jupiter (ดาวพฤหสับดี) คือ ดาวเคราะห์ทีใ่หญที่สุ่ดใน
ระบบสุรยิะจกัรวาล หมุนรอบตวัเอง 1 รอบใชเ้วลา 9.8
ช ั่วโมง ซึง่เรว็ทีสุ่ดในบรรดาดาวเคราะห์ทั้งหลาย และ
โคจรรอบดวงอาทิตย ์1 รอบ ใชเ้วลา12 ปี นกั
ดาราศาสตร์อธบิายวา่ ดาวพฤหสัเป็นกลุ่มก้อนก๊าซหรอื
ของเหลวขนาดใหญ ่ทีไ่มม่ส่ีวนทีเ่ป็นของแขง็เหมือน
โลก และเป็นดาวเคราะห์ทีม่ดีวงจนัทร์เป็นดาวบรวิาร
มากถึง 16 ดวง

https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7293-universe-7293
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Kuiper belt  (แถบไคเปอร์) คือ แถบรูปวงแหวนล้อม
รอบดวงอาทิตยม์รีะยะอยูห่่างจากดวงอาทิตย ์ประมาณ
30-50 หน่วยดาราศาสตร์ เป็นทีอ่ยูข่องวตัถุขนาดเล็ก
ทีม่ ีองค์ประกอบคล้ายนิวเคลียสดาวหางจํานวนมาก
เชือ่วา่เป็นแหล่งกําเนิดของดาวหางคาบสั้น

https://www.ondemand.in.th/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A
1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C

Kuiper belt
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Lunar Eclipse (จนัทรุปราคา) คือ ปรากฏการณ์ทีเ่กิด
ขึน้เมือ่ดวงจนัทร์เต็มดวง จะเกิดขึน้ในเวลากลางคืน
เมือ่เรามองไปบนท้องฟ้า เราจะเห็นดวงจนัทร์สีแดงอม
นาตาลทีม่ลีกัษณะกลมโตและใหญก่วา่ปกติ หรอืทีเ่รา
เรยีกกนัวา่ “ดวงจนัทร์สีเลือด”

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

Lunar Eclipse
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Mars (ดาวองัคาร) คือ ดาวทีมขีนาดเล็กกวา่โลก เส้น
ผา่นศูนยก์ลางราว 6,794 กิโลเมตร พืน้ผิวดาวองัคารมี
ปรากฏการณ์เมฆและพายุฝุ่นเสมอ เป็นทีน่่าสนใจใน
การศึกษาของนกัวทิยาศาสตร์เป็นอยา่งมากเน่ืองจากมี
ลกัษณะและองค์ประกอบ ทีใ่กล้เคียงกบัโลก

https://sites.google.com/site/solarsystembymodwadee/daw-
kheraah-thang-9-dwng-ni-rabb-suriya

Mars
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Mercury

Mercury (ดาวพุธ) คือ ดาวเคราะห์อยูใ่กล้ดวงอาทิตย์
ทีสุ่ด ดาวพุธจงึรอ้นจดัในเวลากลางวนัและเยน็จดัใน
เวลากลางคืนดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ดวงเล็ก ขนาดใหญ่
กวา่ดวงจนัทร์เพียงเล็กน้อย พืน้ผิวดาวพุธคล้ายกบัผิว
ดวงจนัทร์ ผิวดาวพุธส่วนใหญเ่ป็นฝุ่นและหิน มหีลุมลึก
มากมาย ไมม่อีากาศ ไมม่นีา ดาวพุธจงึเป็นดาวแห้งแล้ง 
ดาวแห่งความตายเป็นโลกแห่งทะเลทราย

https://docs.google.com/document/previewhgd=1&id=1_AuBR0
M87Gu5vlQn7Bx2CXK9flU0ReA7ydmoaArtRPM
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Meteor

Meteor (ดาวตก) คือ แสงสวา่งวาบเป็นทางดูคล้ายกบั
ดาวตกลงมาจากฟ้า เกิดจากฝุ่นหรอืหินในอวกาศพุง่
เขา้หาโลก และเสียดสีกบับรรยากาศช ั้นบนจนเกิดลุก
ไหมเ้ป็นลูกไฟ

http://lollipop-blink-blink.blogspot.com/2010/10/1.html
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Meteorite 

Meteorite (อุกาบาต) คือ หินอวกาศทีต่กลงมาสู่ผิว
โลกหรอืผิวดาวเคราะห์แล้ว ตอนอยูใ่นอวกาศจะเรยีกวา่
ดาวเคราะห์น้อย หรอืสะเก็ดดาว พอเขา้สู่ช ั้นบรรยากาศ
โลกเคลือ่นทีด้่วยความเรว็สูงประมาณ 40-70 km/s
เกิดการ compression กบัอากาศในช ั้นบรรยากาศโลก
ทําให้อากาศรอบ ๆ ลุกไหมเ้ป็นแสงสวา่งเรยีกวา่
ดาวตกจวบจนลงถึงพืน้แล้วจงึเรยีกอุกกาบาต

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%8
1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95
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Milky Way

Milky Way (ทางชา้งเผือก) คือ กาแล็กซีแ่บบมแีกน
ประกอบด้วยดาวฤกษ์จํานวนนบัพนัล้าน ดวง ดาวฤกษ์
แต่ละดวงอาจจะมดีาวเคราะห์อกีหลายดวง และระบบ
สุรยิะ ของเราก็เป็นสมาชิกหนึง่ในนั้น มขีนาดเส้นผา่น
ศูนยก์ลาง 100,000 ปี แสง มรีศัม ี50,000 ปีแสง
และ หนาประมาณ 2,000 ปีแสง

http://www.astronomy.krusudruadee.com/index4.1.html
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Moon

Moon (ดวงจนัทร์) คือ บรวิารของโลก มขีนาดเส้นผา่
ศูนยก์ลาง 3,480 กิโลเมตร (2,160 ไมล์) มมีวลเป็น
1 ใน 8 ของโลก วถีิการโคจรของดวงจนัทร์รอบโลกจะ
เป็นวงร ีดวงจนัทร์มรีะยะทางห่างจากโลกโดยเฉลีย่
ประมาณ 385,000 กิโลเมตร (240,000 ไมล์) วถีิการ
โคจรของดวงจนัทร์จะหมุนทวนเขม็นาฬิกา

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

Nebula (เนบิวลา) คือ กลุ่มแก๊สทีข่นาดใหญห่ลาย
ปีแสง แต่เบาบางมคีวามหนาแน่นตามาก องค์ประกอบ
หลกัของเนบิวลาคือแก๊สไฮโดรเจน เน่ืองจาก
ไฮโดรเจนเป็นธาตุทีม่โีครงสรา้งพืน้ฐาน ซึง่เป็นธาตุ
ต ั้งต้นของทุกสรรพสิง่ในจกัรวาล 

http://www.lesa.biz/astronomy/star/nebula
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Neptune (ดาวเนปจูน) คือ ดาวเคราะห์ขนาดใหญเ่ป็น
ที ่4 ในระบบสุรยิะ มเีส้นผา่นศูนยก์ลางราว 50,000
กิโลเมตร จุโลกได้ถึง 60 ดวง ระยะห่างเฉลีย่จากดวง
อาทิตย ์4,504 ล้านกิโลเมตร หมุนรอบตวัเองครบรอบ
ในเวลา 16 ช ั่วโมงอยูไ่กลจากโลกมากจนไมส่ามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องใชก้ล้องโทรทรรศน์ขนาด
ใหญเ่ท่านั้นจงึจะเห็นเป็นจุดรบิหร ีไ่ด้

https://sites.google.com/site/solarsystembymodwadee/daw-
kheraah-thang-9-dwng-ni-rabb-suriya

Neptune
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Neutron star (ดาวนิวตรอน) คือ แก่นของดาวฤกษ์ที่
เหลือหลงัจากทีร่ะเบิดเป็นซูเปอร์โนวาไปแล้ว มมีวล
อยูร่ะหวา่ง 1.4-3 เท่าของดวงอาทิตย ์มคีวามหนาแน่น
สูงมาก เน้ือวตัถุทั้งหมดประกอบด้วยนิวตรอน

http://thaiastro.nectec.or.th/glossary/#

Neutron star
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Oort cloud (เมฆออร์ต) คือ ดงของดาวหางนบัพนัล้าน
ดวง ทีก่ระจายตวัเป็นทรงกลมอยูร่อบนอกของระบบ
สุรยิะ อยูห่่างจากดวงอาทิตยป์ระมาณ 1 ปีแสง เชือ่วา่
เป็นต้นกําเนิดของดาวหางคาบยาว

http://thaiastro.nectec.or.th/glossary/#

Oort cloud

28



Open cluster (กระจุกดาวเปิด) คือ กระจุกดาวทีม่ดีาว
สมาชิกต ั้งแต่ไมกี่ร่อ้ยดวงไปจนถึงหลายพนัดวง อายุ
คอ่นขา้งน้อย ดาวแต่ละดวงอยูห่่างกนัมากกวา่ในกระจุก
ดาวทรงกลม

http://thaiastro.nectec.or.th/glossary/#

Open cluster
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Partial  Solar Eclipse (สุรยุิปราคาบางส่วน) คือ เกิด
ขึน้เมือ่ดวงจนัทร์โคจรมาอยูร่ะหวา่งดวงอาทิตยแ์ละโลก
แต่ไมไ่ด้อยูใ่นระนาบเดียวกนัโดยสมบูรณ์ ดวงจนัทร์
จงึบดบงัดวงอาทิตยเ์พียงบางส่วนเท่านั้น เราจงึเห็นดวง
อาทิตยใ์นลกัษณะเป็นเสีย้ว

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

Partial  
Solar Eclipse
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Planet

Planet (ดาวเคราะห์) คือ วตัถุทีโ่คจรรอบดาวฤกษ์ ดาว
แคระนาตาล หรอืซากของดาวฤกษ์ มสีณัฐานเกือบเป็น
ทรงกลม มมีวลน้อยเกินกวา่จะเกิดปฏิกิรยิานิวเคลียร์
ทีแ่ก่น วงโคจรปลอดโปรง่เป็นอสิระจากวตัถุอืน่ ระบบ
สุรยิะมดีาวเคราะห์ 8 ดวง ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก
ดาวองัคาร ดาวพฤหสับดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนสั และดาว
เนปจูน

https://www.ondemand.in.th/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A
1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E%B9%8CX
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Polaris (ดาวเหนือ) คือ ดาวฤกษ์ทีส่วา่งทีสุ่ดในกลุ่ม
ดาวหมเีล็ก และอยูใ่กล้กบัข ัว้ฟ้าเหนือ จงึปรากฏเหมือน
อยูน่ิ่งกบัทีบ่นท้องฟ้า ดาวเหนือเป็นดาวทีม่คีวามสวา่ง
อนัดบัที2่ อยูห่่างจะโลก434 ปีแสง ดาวเหนือมคีวาม
สําคญัในการเดินเรอืและนกัเดินทางสมยัโบราณเพราะ
ดาวเหนือจะอยูท่างทิศเหนือเสมอ

http://www.digitalschool.club/digitalschool/science1_2_2/science2
1_2/more/page1.php

Polaris
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Red dwarf (ดาวแคระแดง) คือ ดาวฤกษ์ในแถบลําดบั
หลกัทีม่มีวลตา มวลสูงสุดไมเ่กิน 0.5 มวลสุรยิะ มี
อุณหภูมิพืน้ผิวไมเ่กิน 4,000 เคลวนิ

http://thaiastro.nectec.or.th/glossary/#

Red dwarf

33



Rocket (จรวด) คือ พาหนะทีอ่าศยัแรงผลกัดนัของไอ
เสียทีม่ต่ีอตวัจรวดในการพุง่ไปขา้งหน้า โดยใชก้ารเผา
ผลาญเชือ้เพลิงใน เคร ือ่งยนต์จรวด  ในจรวดทุกชนิด
ไอเสียจะเกิดขึน้ทั้งหมดจากเชือ้เพลิงขบัดนัทีบ่รรทุก
ไปด้วยภายในจรวดก่อนทีจ่ะถูกใชง้าน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A
7%E0%B8%94

Rocket

34



Satellite

Satellite (ดาวเทียม) คือ สิง่ประดิษฐ์ทีม่นุษยคิ์ดคน้
ขึน้เป็นสิง่ ทีส่ามารถโคจรรอบโลก โดยอาศยัแรง
ดึงดูดของโลก ส่งผลให้สามารถโคจรรอบโลกได้ใน
ลกัษณะเดียวกนักบัทีด่วงจนัทร์โคจรรอบโลก และ
โลกโคจรรอบดวงอาทิตย ์วตัถุประสงค์ของสิง่ประดิษฐ์
นีเ้พือ่ใช ้ทางการทหาร การสือ่สาร การรายงานสภาพ
อากาศ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A
7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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Saturn

Saturn (ดาวเสาร์) คือ ดาวเคราะห์ทีเ่ราสามารถมอง
เห็นได้ด้วยตาเปล่า เป็นดาวทีป่ระกอบไปด้วยก๊าซและ
ของ เหลวสีคอ่นขา้งเหลือง หมุนรอบตวัเอง 1 รอบใช้
เวลา 10.2 ช ั่วโมง และโคจรรอบดวงอาทิตย ์1 รอบใช้
เวลา 29 ปี ลกัษณะเด่นของดาวเสาร์ คือ มวีงแหวน
ล้อมรอบ ซึง่วงแหวนดงักล่าวเป็นอนุภาคเล็กๆ หลาย
ชนิดทีห่มุนรอบดาวเสาร์มวีงแหวนจํานวน 3 ช ั้น 

https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7293-universe-7293
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Solar Eclipse (สุรยุิปราคา) คือ การทีด่วงจนัทร์โคจร
ผา่นระหวา่งดวงอาทิตยแ์ละโลกในเวลากลางวนั ทําให้
เรามองเห็นดวงอาทิตยค์อ่ย ๆ เวา้แหวง่ไป จนกระทั่ง
ดวงจนัทร์บดบงัดวงอาทิตยไ์วท้ ั้งหมดโลกก็จะมืดลง
ช ั่วขณะ และเมือ่ดวงจนัทร์ผา่นพน้ไป ดวงอาทิตยก็์จะ
กลบัมาส่องสวา่งอกีคร ัง้ การเกิดสุรยุิปราคาเป็น
ปรากฏการณ์ทีต้่องมดีวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และโลก
เรยีงตวัอยูใ่นระนาบเดียวกนั ตามลําดบั

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

Solar Eclipse
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Space station (สถานีอวกาศ) คือ ห้องทดลองและ
สถานทีอํ่านวยความสะดวกสําหรบังานคน้ควา้วจิยัใน
ระดบันานาชาติซึง่ถูกประกอบขึน้ในวงโคจรรอบโลก
ระดบัตา โดยมวีตัถุประสงค์การสรา้งเพือ่ ภารกิจงาน
วจิยับนสภาพแวดล้อมไรน้าหนกั สุญญากาศ มาณรงัสี
สนามแมเ่หล็ก พายุสุรยิะ ความรอ้นช ั้นโอโซน(ปรากฏ
การเรอืนกระจก) การละลายนาแขง็ข ัว้โลก ฯลฯ เพือ่
ชว่ยป้องกนัภยัพิบติัทีอ่าจเกิดขึน้กบัมวลมนุษยช์าติ

https://spoc.rtaf.mi.th/index.php/2019-09-04-02-55-55/2019-isr-
spoc-rtaf/39-spoc-main/q-n-a-isr/262-2020-11-11-04-09-03

Space station
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Spiral galaxy (กาแล็กซีกงัหนั) คือ  มรูีปรา่งคล้าย
กงัหนั อตัราการหมุนของกาแล็กซีกงัหนันีจ้ะเรว็กวา่
อตัราการหมุนของกาแล็กซีรบีางกาแล็กซีจะมคีาน
เรยีกวา่ กาแล็กซีกงัหนัมคีาน เชน่ กาแล็กซีทางชา้ง
เผือก

https://sites.google.com/site/prawatikilathebeilthennis/kalaeksi-
galaxy/1-kalaeksi-ri-elliptical-galaxy

Spiral galaxy
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Star map (แผนทีด่าว) คือ แผนทีแ่สดงตําแหน่งของ
ดวงดาวบนท้องฟ้าทีค่รอบโลกของเราอยู ่จะมลีกัษณะ
เป็น ทรงกลมไมว่า่เราจะดูดวงดาวทีตํ่าแหน่งใดของ
โลก ตวัผูดู้จะเป็นศูนยก์ลางของท้องฟ้าเสมอ วธิใีช้
แผนทีฟ้่า ของสมาคมดาราศาสตร์ไทย ( สําหรบัดูดาว
ด้วยตาเปล่า และกล้องสองตาเบือ้งต้น )

http://www.kksci.com/elreaning/daw/page/e-daw_1.htm#:~:text=%
E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%

Star map 
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Sun   

Sun (ดวงอาทิตย)์ คือ ดาวฤกษ์ทีอ่ยูต่รงศูนยก์ลางของ
ระบบสุรยิะ มขีนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1.4 ล้าน
กิโลเมตร หรอื 109 เท่าของเส้นผา่นศูนยก์ลางโลก
อยูห่่างจากโลก 149,600,000 กิโลเมตร หรอื 1
หน่วยดาราศาสตร์ (AU) ดวงอาทิตยม์มีวลมากกวา่โลก
333,000 เท่า แต่มคีวามหนาแน่นเพียง 0.25 เท่าของ
โลก เน่ืองจากมอีงค์ประกอบเป็นไฮโดรเจน 74%
ฮีเลียม 25% และธาตุชนิดอืน่ 1%

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

Supernova (ซูเปอร์โนวา) คือ การระเบิดของดาวฤกษ์
มวลสูงทีสิ่น้อายุขยั เกิดขึน้เมือ่ดาวใชพ้ลงังานไปจน
หมด ความดนัภายในดาวไมอ่าจต้านความโน้มถ่วงของ
ตวัเอง ดาวจงึยุบลงและเกิดคลืน่กระแทกสะท้อนออก
มาเป็นการระเบิดทีส่วา่งไสว 

http://thaiastro.nectec.or.th/news/4207/#:~:text=%E0%B8%8B%E
0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0
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Telescope

telescope (กล้องโทรทรรศน์) คือ ทศันูปกรณ์
สําหรบัดึงภาพของวตัถุระยะไกลให้ดูใกล้เขา้มา แบง่
เป็นชนิดใหญ ่ๆ ได้สองชนิดคือ กล้องโทรทรรศน์
ชนิดหกัเหแสง (refracting telescope, refractor)
ใชเ้ลนส์นูนเป็นตวัรวบรวมแสง กบั กล้องโทรทรรศน์
ชนิดสะท้อนแสง (reflecting telescope, reflector)
ใชก้ระจกโคง้เป็นตวัรวบรวมแสง

http://lollipop-blink-blink.blogspot.com/2010/10/1.html
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Total Solar Eclipse (สุรยุิปราคาเต็มดวง) คือ เกิดขึน้
เมือ่ดวงจนัทร์โคจรมาอยูร่ะหวา่งดวงอาทิตยแ์ละโลก
ในระนาบเดียวกนั และบดบงัดวงอาทิตยไ์วท้ ั้งหมด
ทําให้เกิดเงามืด และบรเิวณทีเ่กิดเงามืดจะคล้ายกบั
เวลากลางคืน โดยในการเกิดแต่ละคร ัง้มเีพียงบาง
พืน้ทีเ่ท่านั้นทีจ่ะสามารถเห็นสุรยุิปราคาเต็มดวงได้

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

Total 
Solar Eclipse
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Universe

Universe (เอกภพ) คือ ทีว่า่งทีม่อีาณาเขตกวา้งใหญ่
ไพศาลจนไมส่ามารถกําหนดขอบเขตได้ ในเอกภพ
ประกอบไปด้วยหลายๆ กลุ่มดาว หรอืเรยีกวา่ กาแล็กซี
ภายในกาแลคซีป่ระกอบไปด้วยดวงดาวมากมายหลาย
รอ้ยล้านดวง ทั้งดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ ฝุ่นและกลุ่ม
เนบิวลา เชน่เดียวกบักลุ่มดาวทีโ่ลกเราอยูคื่อ กาแลค
ซีท่างชา้งเผือก 

https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7293-universe-7293
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Uranus (ดาวยูเรนสั) คือ ดาวเคราะห์แก๊สขนาดใหญ่
มดีวงจนัทร์บรวิาร 27 ดวง หมุนรอบตวัเอง 1 รอบ ใช้
เวลา 16.8 ช ั่วโมง และโคจรรอบดวงอาทิตย ์1 รอบ ใช้
เวลานานถึง 84 ปี ดาวยูเรนสัประกอบด้วยก๊าซและ
ของเหลว เชน่เดียวกบัดาวพฤหสับดี และดาวเสาร์ทั้งนี้
ดาวยูเรนสัเป็นดาวเคราะห์ใหญเ่ป็น ที ่3 รองจากดาว
พฤหสับดี และดาวเสาร์

https://sites.google.com/site/solarsystembymodwadee/daw-
kheraah-thang-9-dwng-ni-rabb-suriya

Uranus
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Venus (ดาวศุกร์) คือ ดาวเคราะห์เพือ่นบา้นทีอ่ยูใ่กล้
โลกมากทีสุ่ด ไมม่ดีวงจนัทร์เป็นดาวบรวิาร มขีนาด
เล็กกวา่แต่ก็ใกล้เคียงกบัโลกมาก จนได้ชือ่วา่เป็น
ฝาแฝดกบัโลก เราสามารถสงัเกตเห็นดาวศุกร์ได้ด้วย
ตาเปล่า โดยสามารถมองเห็นได้ทางขอบฟ้าด้านทิศ
ตะวนัตกในเวลาใกล้คา เราเรยีกวา่ ดาวประจําเมือง
(Evening Star) ส่วนชว่งเชา้มืดปรากฏให้เห็นทางขอบ
ฟ้าด้านทิศตะวนัออกเรยีกวา่ ดาวรุง่ (Morning Star)

https://sites.google.com/site/solarsystembymodwadee/daw-
kheraah-thang-9-dwng-ni-rabb-suriya

Venus
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White dwarf (ดาวแคระขาว) คือ แก่นทีเ่หลือของ
ดาวฤกษ์หลงัจากทีป่ฏิกิรยิานิวเคลียร์สิน้สุดลง เกิดขึน้
กบัดาวฤกษ์ทีม่มีวลตา รวมถึงดวงอาทิตยด้์วย มี
อุณหภูมิสูงมาก แต่พลงังานทีส่รา้งความรอ้นนั้นไมใ่ช่
ปฏิกิรยิานิวเคลียร์

http://thaiastro.nectec.or.th/glossary/#

White dwarf
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Winter solstice (เหมายนั) คือ วนัทีด่วงอาทิตย์
เคลือ่นไปทางทิศใต้มากทีสุ่ดในรอบปี ทําให้มชีว่งเวลา
กลางวนัส ั้นทีสุ่ดและกลางคืนยาวทีสุ่ดสําหรบัซีกโลก
เหนือ

http://thaiastro.nectec.or.th/glossary/#

Winter solstice
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Zenith (จุดเหนือศีรษะ) คือ ตําแหน่งบนทรงกลม
ท้องฟ้าทีอ่ยูใ่นแนวตรงเหนือศีรษะของผูส้งัเกตพอดี

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

Zenith
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