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คือ วิชาวิทยาศาสตรที์�ศึกษาวัตถุท้องฟ� า เช่น
ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ ดาวหาง และดาราจักร 
รวมทั�งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ ที�เกิดขึ�น
จากนอกชั�นบรรยากาศของโลก โดยศึกษาเกี�ยวกับ
วิวัฒนาการ ลักษณะทางกายภาพทางเคมี ทาง
อุตุนิยมวิทยา และการเคลื�อนที�ของวัตถุท้องฟ� า
ตลอดจนถึงการกําเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ

1

Astronomy: ดาราศาสตร ์

ที�มา: https://sites.google.com/site/astronomysppk/



คือ บุคคลที�เดินทางไปกับยานอวกาศ ไม่ว่าจะไป
ในฐานะใดและไม่ว่าจะไปด้วยยานอวกาศแบบ
ไหนทั�งที�โคจรรอบโลก (ในระยะสูงจากพื�นราว
80-100 กิโลเมตรขึ�นไป) หรอืที�เดินทางออกไปยัง
ตําแหน่งอื�นใดนอกวงโคจรของโลก
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Astronaut: นักบินอวกาศ
 

ที�มา: https://bestlifeonline.com/news-nasa-astronauts-
blood-shows-signs-of-dna-mutation-after-returning-
from-space/



คือ ปรากฏการณ์เรอืงแสงของชั�นบรรยากาศสูงขึ�น
ไป 20 ถึง 100 กิโลเมตร บรเิวณแถบขั�วโลก ซึ�ง
เกิดจากอนุภาคในลมสุรยิะที�หลุดรอดการจับของ
สนามแม่เหล็กโลกมากระทบกับอะตอมของ
ออกซิเจนและไนโตรเจนทําให้ปลดปล่อยพลังงาน
ออกมาเป็น�ีแดงและเขียว 
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Aurora: ออโรรา

ที�มา: https://theconversation.com/are-the-northern-
lights-caused-by-particles-from-the-sun-not-exactly-
174019



คือ มุมที�บอกทิศ โดยเริ�มวัดจากจุดทิศเหนือไป
ตามเส้นขอบฟ� าทางตะวันออก จนกระทั�งกลับมาที�
จุดทิศเหนือ มุมทิศจึงมีค่ามุมสูงสุดเป็น 360 องศา
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Azimuth: มุมทิศ

ที�มา: https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/34000



คือ แบบจําลองในจักรวาลวิทยาที�ใช้อธิบายถึงการ
กําเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ (Universe) ซึ�ง
เป็นทฤษฎีที�ได้รบัการยอมรบัและกล่าวถึงมากที�สุด
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Big Bang Theory : ทฤษฎีบิกแบง 

ที�มา: https://ngthai.com/science/24035/big-bang-theory/



คือ ซากที��ิ�นสลายของดาวฤกษ์ที�ถึงอายุขัยแล้ว
สสารที�เคยประกอบกันเป็นดาวนั�นได้ถูกอัดตัวด้วย
แรงดึงดูดของตนเองจนเหลือเป็นเพียงมวลหนา
แน่นที�มีขนาดเล็กยิ�งกว่านิวเคลียสของอะตอมเดียว
ซึ�งเรยีกว่า ภาวะเอกฐาน
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Black Hole: หลุมดํา  

ที�มา: https://www.baanjomyut.com/library_2/black_hole/index.html



คือ วงกลมใหญ่บนทรงกลมฟ� าที�อยู่ในระนาบ
เดียวกันกับเส้นศูนย์สูตรของโลก เส้นศูนย์สูตรฟ� า
ทํามุมเอียงกับระนาบสุรยิวิถีเป็นมุมประมาณ 23.5°
ซึ�งเป็นผลจากความเอียงของแกนหมุนของโลก
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Celestial Equator: เส้นศูนย์สูตรฟ� า   

ที�มา: https://www.scimath.org/article-science/item/1329-how-
important-equatorial-skyl



คือ กลุ่มของดาวฤกษ์นับพันดวงจนถึงหลายพันล้าน
ดวง ซึ�งเป็นเวลาหลาย�ิบปีแล้วที�มีความเชื�อกัน
อย่างกว้างขวางว่า กาแล็กซีแคระที�ล้อมรอบ
กาแล็กซีทางช้างเผือกของเรานั�นคือกาแล็กซีบรวิาร
เนื� องจากพวกมันติดอยู่ในวงโคจรรอบกาแล็กซีของ
เรา เปรยีบเสมือนเพื�อนรว่มทางอันคงที�ของทางช้าง
เผือกมาเป็นเวลาหลายพันล้านปี 
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Dwarf Galaxy: กาแล็กซี�แคระ    

ที�มา: https://esahubble.org/wordbank/dwarf-galaxy/



คือ กลุ่มของดาวฤกษ์นับพันดวงจนถึงหลายพันล้าน
ดวง ซึ�งเป็นเวลาหลาย�ิบปีแล้วที�มีความเชื�อกัน
อย่างกว้างขวางว่า กาแล็กซีแคระที�ล้อมรอบ
กาแล็กซีทางช้างเผือกของเรานั�นคือกาแล็กซีบรวิาร
เนื� องจากพวกมันติดอยู่ในวงโคจรรอบกาแล็กซีของ
เรา เปรยีบเสมือนเพื�อนรว่มทางอันคงที�ของทางช้าง
เผือกมาเป็นเวลาหลายพันล้านปี 
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Dwarf planet: ดาวเคราะห์แคระ    

ที�มา: https://byjus.com/physics/dwarf-planets/



คือ เอกภพที�อยู่ไกลจากระบบสุรยิะออกไป ได้แก่
พวกกระจุกดาว เนบิวลาและกาแลกซี� โดยเรยีก
รวม ๆ กันว่า Deep sky object ทั�งนี� จะไม่รวม
ดาวฤกษ์ไว้ด้วย 
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Deep sky  

ที�มา: https://astronomy.com/observing/tour-the-deep-
sky/2010/03/the-deep-sky



คือ ดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุรยิะที�มีสภาวะ
แวดล้อมเอื�ออํานวยต่อการดํารงชีวิตของ�ิ� งมีชีวิต
โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลําดับที� 3 และมี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับที� 5 โครงสรา้งภายในของ
โลกประกอบไปด้วยแก่นชั�นในที�เป็นเหล็กมีรศัมี
ประมาณ 1,200 กิโลเมตร ห่อหุ้มด้วยแก่นชั�นนอกที�
เป็นของเหลว (Liquid) ประกอบด้วยเหล็กและนิเกิล
ถัดขึ�นมาเป็นชั�นเมนเทิลซึ�งเป็นของแข็งเนื� ออ่อนที�
ยืดหยุ่นได้
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Earth: โลก 
  

ที�มา: https://spectrum.ieee.org/2034-ways-earth-has-blown-
its-cover



คือ ดาวเคราะห์ที�โคจรอยู่รอบดาวฤกษ์ดวงอื�นที�
นอกเหนือไปจากดวงอาทิตย์ในระบบสุรยิะของเรา
(Solar System) เป็นดาวเคราะห์ในระบบดวงดาว
อื�น ๆ ที�อยู่ห่างไกลออกไปในจักรวาล
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Exoplanet: ดาวเคราะห์ต่างระบบ  
  

ที�มา: https://exoplanets.nasa.gov/



คือ เส้นทางการเคลื�อนที�ของดวงอาทิตย์บนท้องฟ� า
เกิดจากการที�โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงรี
โดยที�แกนของโลกเอียง 23.5° จากแนวตั�งฉากกับ
ระนาบวงโคจร ในฤดูรอ้นโลกหันขั�วเหนือเข้าหา
ดวงอาทิตย์ทําให้ซีกโลกเหนือกลายเป็นฤดูรอ้น
และซีกโลกใต้กลายเป็นฤดูหนาว 
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Ecliptic: สุรยิวิถี   
  

ที�มา: hhttps://solarsystem.nasa.gov/basics/chapter2-2/



คือ ปรากฏการณ์ที�โลกมีช่วงเวลากลางวันยาวนาน
เท่ากับกลางคืน ปรากฏการณ์เช่นนี� เกิดขึ�นทุกๆ 6
เดือน โดยครั�งแรกจะเกิดขึ�นในเดือนมีนาคม และ
ครั�งที�สองเกิดขึ�นในเดือนกันยายน  
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Equinox: วิษุวัต
  

ที�มา: https://www.timeanddate.com/calendar/march-equinox.html



คือ การเกิดแสงสว่างวาบขึ�นภายในบรรยากาศชั�น
โคโรนา(corona) และโครโมสเฟียร ์(chromospheres)  
การลุกจ้าของดวงอาทิตย์ (solar flare) เกิดขึ�นเมื�อ
พลังงานภายในสนามแม่เหล็กที�ถูกสรา้งขึ�นภายในชั�น
บรรยากาศโครโมสเฟียรถู์กปลดปล่อยอย่างรวดเรว็ 

15

Flare: การลุกจ้า 
  

ที�มา: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/flare



คือ การไหลออกของก๊าซในระดับกาแล็กซีนั�น จะ
ขับเคลื�อนด้วยการก่อตัวของดวงดาวหรอืนิวเคลียส
ดาราจักรกัมมันต์ (Active Galactic Nucleus-AGN)
อันเป็นพื�นที�อัดแน่นตรงศูนย์กลางกาแล็กซี ลมดัง
กล่าวจะลําเลียงวัสดุระหว่างดวงดาวที�ทําด้วยโลหะ
เข้าสู่อวกาศและช่องว่างระหว่างกาแล็กซี 
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Galactic wind: ลมดาราจักร
  

ที�มา: https://bigthink.com/hard-science/enourmous-galactic-
wind-detected/



คือ อาณาจักรของดวงดาวที�อยู่รวมกันด้วยแรงโน้มถ่วง
นอกจากดาวฤกษ์จํานวนหลายแสนล้านดวงแล้ว
กาแล็กซียังประกอบด้วยเทห์ฟ� าอื�น เช่น เนบิวลา และ
สสารระหว่างดาว ที�รวมกันอย่างเป็นระบบด้วยแรงโน้ม
ถ่วง กาแล็กซีอาจมีขนาดเล็กหรอืใหญ่แตกต่างกันไป 
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Galaxy: ดาราจักร  

ที�มา: https://unsplash.com/images/nature/galaxy 



คือ ดาวเคราะห์ที�อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลก
ได้แก่ ดาวพุธ และดาวศุกรเ์ราจึงมองเห็นเคราะห์
จึงมองเห็นดาวเคราะห์วงในอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์
เหนือขอบฟ� าด้านทิศตะวันตกเวลาพลบค�า หรอื
เหนือขอบฟ� าด้านทิศตะวันออกเวลารุง่เช้าเท่านั�น

18

Inferior planet: ดาวเคราะห์วงใน 

ที�มา: https://dict.drkrok.com/inferior/planets/



คือ คลื�นแม่เหล็กไฟฟ� าที�มีความยาวคลื�นตั�งแต่
0.76-1000 nm ซึ�งอยู่ในช่วงของแสงที�สายตามองไม่
เห็นแต่สามารถรบัรูถึ้งความรอ้นที�เกิดขึ�นได้ โดย
รงั�ีอินฟราเรดมีคุณสมบัติทางกายภาพเช่นเดียวกับ
คลื�นแสงที�ตามองเห็นได้ทุกประการ 

19

Infrared: อินฟราเรด

ที�มา: https://www.easytechjunkie.com/how-does-infrared-
work.htm



คือ ชั�นบรรยากาศของโลกที�กลายเป็นไอออน
เนื� องจากการแผ่รงั�ีสุรยิะ อยู่ภายในชั�นเทอรโ์มส
เฟียรชั์�นไอโอโนสเฟียรเ์ป็นชั�นที�ปกป� องโลกจาก
รงั�ีของดวงอาทิตย์ไม่ให้เข้ามามากและป� องกัน
คลื�นรงั�ีจากขั�วโลกทั�งสองไม่ให้เข้ามารบกวนคลื�น
ในโลกของเรา ชั�นนี� เป็นชั�นที�ติดกันกับชั�นขอบ
อวกาศนอกโลก

20

Ionosphere: ไอโอโนสเฟียร์
  

ที�มา: https://www.britannica.com/science/ionosphere-and-
magnetosphere



คือ ดาวเคราะห์ที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในระบบสุรยิะ
ของเรา โดยมีองค์ประกอบหลักคล้ายกับดาวฤกษ์
คือ ไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นหลัก ถ้าหากดาว
พฤหัสมีมวลมากกว่านี�ประมาณแปดเท่า ดาวพฤหัส
จะสามารถกําเนิดปฏิกิรยิานิวเคลียรฟิ์วชันและ
กลายเป็นดาวฤกษ์ได้ 

21

Jupiter: ดาวพฤหัสบดี 
  

ที�มา: https://www.space.com/jupiter-opposition-closest-
approach-skywatching



คือ บรเิวณที�อยู่เลยวงโคจรของดาวเนปจูนออกไป
ที�ด้านนอกระบบสุรยิะรอบนอก มีบรเิวณกว้าง
3,500 ล้านไมล์ มีก้อนวัตถุแข็ง เป็นน�าแข็งขนาด
เล็กจํานวนมากโคจรรอบดวงอาทิตย์ ลักษณะคล้าย
กับแถบดาวเคราะห์น้อย ที�อยู่ระหว่างวงโคจรของ
ดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดี 

22

Kuiper belt: แถบไคเปอร์
  

ที�มา: https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/kuiper-
belt/overview/



คือ หนึ� งในหน่วยวัดระยะห่างโดยใช้ระยะทางที�
แสงเคลื�อนที�ในสุญญากาศในเวลา 1 ปี ซึ�งนิยมใช้
ในการวัดระยะทางของดาวฤกษ์หรอืวัตถุนอกระบบ
สุรยิะจักรวาลโดยที� 1 ปีแสง เท่ากับ 9.461x10
กิโลเมตรหรอื 9.461 ล้านล้านกิโลเมตร 

23

Light year: ปีแสง
  

ที�มา: https://www.space.com/light-year.html

12



คือ วัตถุที�ถูกแรงดึงดูดของโลกดูดเข้ามา ขณะที�
วัตถุนั�นกําลังตกลงมายังพื�นโลกจะเกิดการเ�ียด�ี
บรรยากาศของโลกทําให้มีความรอ้นสูง เราจึงเห็น
ดาวตกสว่างและมีหาง ขณะที�วัตถุนั�นยังตกลงมาไม่
ถึงพื�นโลก

24

Meteor: ดาวตก 
  

ที�มา: https://www.popsci.com/science/article/2013-02/fyi-do-
meteor-showers-ever-run-out-meteors/



คือ การบอกความสว่างของเทห์ฟ� าด้วยการเปรยีบ
เทียบ ตัวเลขยิ�งน้อยยิ�งสว่างมาก โชติมาตรปรากฏ
(Apparent magnitude)คือการบอกความสว่างของ
เทห์ฟ� าเมื�อมองจากโลก เป็นความสว่างตามที�มอง
เห็นหรอืตรวจวัดได้ขึ�นกับการส่องสว่าง ฮิปปารคั์ส 

25

Magnitude: โชติมาตร 
  

ที�มา: https://www.timeanddate.com/eclipse/magnitude.html



คือ หินอวกาศที�ตกลงมาสู่ผิวโลกหรอืผิวดาวเคราะห์
แล้ว ตอนอยู่ในอวกาศจะเรยีกว่าดาวเคราะห์น้อย
(Asteroid) หรอืสะเก็ดดาว (Meteoriod) พอเข้าสู่ชั�น
บรรยากาศโลกเคลื�อนที�ด้วยความเรว็สูงประมาณ
40-70 กิโลเมตร/วินาที

26

Meteorite: อุกกาบาต  

ที�มา: https://www.britannica.com/science/meteorite



คือ เศษวัตถุขนาดเล็กในระบบสุรยิะ มีขนาดตั�งแต่
ก้อนหินขนาดใหญ่ลงไปถึงผงฝุ� น เมื�อสะเก็ดดาว
เคลื�อนที�เข้าสู่บรรยากาศของโลก (หรอืของดาว
เคราะห์อื�น) ทําให้เกิดความรอ้นและแสงสว่างมอง
เห็นเป็นดาวตก

27

Meteoroid: สะเก็ดดาว
  

ที�มา: https://www.forbes.com/sites/ericmack/2020/09/29/meteoroid-
seen-and-heard-bouncing-off-earths-atmosphere/?
sh=12dfa42ee7c9

https://www.forbes.com/sites/ericmack/2020/09/29/meteoroid-seen-and-heard-bouncing-off-earths-atmosphere/?sh=12dfa42ee7c9


คือ เป็นดาราศาสตรวั์ตถุที�โคจรรอบโลก เป็นดาว
บรวิารถาวรดวงเดียวของโลก เป็นดาวบรวิารใหญ่
ที�สุดอันดับที� 5 ในระบบสุรยิะ และเป็นดาวบรวิาร
ขนาดใหญ่สุดเมื�อเทียบกับขนาดของดาวเคราะห์ที�
โคจร

28

Moon: ดวงจันทร ์
  

ที�มา: https://news.mit.edu/2013/moon%E2%80%99s-face-
doesn%E2%80%99t-tell-its-whole-story



คือ ปรากฏการณ์ที�โลกมีช่วงเวลากลางวันยาวนาน
เท่ากับกลางคืน ปรากฏการณ์เช่นนี� เกิดขึ�นทุกๆ 6
เดือน โดยครั�งแรกจะเกิดขึ�นในเดือนมีนาคม และ
ครั�งที�สองเกิดขึ�นในเดือนกันยายน  

29

Mercury: ดาวพุธ 
  

ที�มา: https://www.livescience.com/mercury-planet

คือ ดาวที�อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที�สุด โดยวงโคจร
ของดาวพุธมีลักษณะรมีาก ระยะห่างจากดวง
อาทิตย์ที�น้อยที�สุดห่างเพียง 47 ล้านกิโลเมตร ส่วน
ระยะห่างมากที�สุด คือ 70 ล้านกิโลเมตร ดาวพุธ
เป็นดาวที�มีขนาดเล็กที�สุดในบรรดาดาวเคราะห์
ทั�งหมด และเนื� องจากมีขนาดและมวลน้อย ดาวพุธ
จึงเป็นดาวที�ไม่มีชั�นบรรยากาศปกคลุม ทําให้มี
หลุมจากอุกกาบาตที�ตกลงสู่พื�นผิวของดาวจํานวน
มาก 



คือ ดาวเคราะห์ ในระบบสุรยิะที�อยู่ห่างจากดวง
อาทิตย์เป็นลําดับที� 4  ชื�อละตินของดาวอังคาร
(Mars) มาจากชื�อเทพเจ้าแห่งสงครามของโรมัน 
 หรอืตรงกับเทพเจ้า Ares ของกรกี  เป็นเพราะดาว
อังคารปรากฏเป็น�ีแดงคล้าย�ีโลหิต บางครั�งจึง
เรยีกว่า "ดาวแดง"หรอื "Red Planet" 

30

Mars: ดาวอังคาร
  

ที�มา: https://www.bodhi.app/blog/all-about-mars-aries-ruling-
planet/



คือ กลุ่มของก๊าซและฝุ� นผงที�รวมตัวกันอยู่ในอวกาศ
เนบิวลามาจากภาษาลาตินแปลว่า "เมฆ" เพราะเมื�อ
เราใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดู จะเห็นเป็นฝ� าขาว
คล้ายกลุ่มเมฆ เนบิวลาเป็นวัตถุหนึ� งในเอกภพที�มี
ความสําคัญมากๆ เพราะดาวฤกษ์หรอืดาวเคราะห์
ล้วนเกิดขึ�น มาจากเนบิวลาทั�ง�ิ�น 

31

Nebula: เนบิวลา
  

ที�มา: https://www.nasa.gov/mission_pages/chandra/images/helix-
nebula.html



คือ ดาวเคราะห์ในระบบสุรยิะลําดับสุดท้ายมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่เป็นอันดับที� 4 รองจากดาว
พฤหัสบดี ดาวเสาร ์ดาวยูเรนัส และมีมวลเป็น
ลําดับที� 3 รองจากดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร ์คําว่า
"เนปจูน" นั�นตั�งชื�อตามเทพเจ้าแห่งท้องทะเลของ
โรมันเหนือ  

32

Neptune: ดาวเนปจูน 
  

ที�มา: https://www.wired.com/story/neptune-is-a-windy-chilly-
and-baffling-planet-lets-go/



คือ เขตของดาวหางที�อยู่บรเิวณขอบนอกของระบบ
สุรยิะ ดาวหางเกิดจากเศษที�เหลือจากการสรา้ง ดาว
เคราะห์ยักษ์ ดาวหางเป็นวัตถุท้องฟ� าที�ประกอบด้วย
น�าและแก๊สที�เย็นจัด รวมตัวกันเป็นก้อนน�าแข็ง
โดยมีฝุ� นและแรธ่าตุต่างๆ มารวมตัวกัน เมื�อ
ดาวหางโคจรมาใกล้ดวงอาทิตย์ จะดูดพลังงานจาก
ดวงอาทิตย์ในรูปของพลังงานความรอ้นและรงั�ี
ทําให้ก้อนน�าแข็งกลายเป็นไอกระจายออกไป 

33

Oort cloud: ดงดาวหาง   

ที�มา: https://www.skyatnightmagazine.com/space-science/what-
is-the-oort-cloud/



คือ หน่วยของความยาวใช้ในการวัดระยะทางขนาด
ใหญ่เพื�อวัตถุทางดาราศาสตรน์อกระบบสุรยิะ
ประมาณเท่ากับ 3.26 ปีแสงหรอื 206,000
หน่วยดาราศาสตร ์(AU) คือ 30.9 ล้านล้านกิโลเมตร 

34

Parsec: พาเซค
  

ที�มา: https://earthsky.org/upl/2018/09/parsec-parallax-angle.png



คือ ดาวที�ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แต่สะท้อนแสง
อาทิตย์ส่องเข้าไปตาเรา ดาวเคราะห์ แต่ละดวง มี
ขนาดและจํานวนดวงจันทรบ์รวิารไม่เท่ากัน อยู่ห่าง
จากดวงอาทิตย์เป็น ระยะทางต่างกัน และดวง ต่าง
ก็อยู่ในระบบสุรยิะ โดยหมุนรอบตัวเองโคจรรอบ
ดวงอาทิตย์ด้วย ความเรว็ต่างกันไป 

35

Planet: ดาวเคราะห์ 
  

ที�มา: https://skyandtelescope.org/astronomy-resources/smallest-
and-largest-planets-in-our-solar-system/



คือ ดาวฤกษ์ที�มีขนาดเล็กและมีอุณหภูมิที�ค่อนข้าง
ต�ามาก เทียบกับบรรดาดาวฤกษ์บนแถบลําดับ
หลักทั�งหมด โดยมีค่าสเปกตรมัประมาณตอน
ปลายของประเภท K หรอื M ดาวฤกษ์ประเภทนี� มี
จํานวนมากที�สุดในบรรดาดาวฤกษ์ทั�งหมด มีมวล
น้อยกว่าครึ�งหนึ� งของดวงอาทิตย์

36

Red dwarf: ดาวแคระแดง   

ที�มา: https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/pia21473/flaring-
red-dwarf-star/



คือ ปรากฏการณ์ที�เกิดขึ�นเมื�อดวงอาทิทย์ ดวง
จันทร ์และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน เงาของ
ดวงจันทรจึ์งทอดมาบนโลก เป็นเหตุให้คนขนโลก
ที�อยู่ในบรเิวณเงาของดวงจันทรม์องเห็นดวง
อาทิตย์มีดเป็นขางสวนหรอืทั�งหมด มีชื�อเรยีกอีก
อย่างว่า สุรยิคราสหรอืสูรยคราส 

37

Solar Eclipse: สุรยุิปราคา 
  

ที�มา: https://www.britannica.com/story/how-do-you-tell-the-
difference-between-total-annular-solar-and-lunar-eclipses



คือ รอบของการเปลี�ยนแปลงจํานวน “จุดดับหรอื
จุดมืดบนดวงอาทิตย์” (Sunspot) ที�เป็นสาเหตุของ
แปรปรวนบนชั�นบรรยากาศด้านล่างของดวงอาทิตย์
ซึ�ง 1 รอบของวัฏจักรสุรยิะมีคาบหรอืระยะเวลา
เฉลี�ยอยู่ที� 11 ปี

38

Solar cycle: วัฏจักรสุรยิะ 
  

ที�มา: https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/solar
cycle-primer.html

https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/solarcycle-primer.html
https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/solarcycle-primer.html


คือ ระบบดาวที�มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลาง และมีดาว
เคราะห์ (Planet) เป็นบรวิารโคจรอยู่โดยรอบ เมื�อ
สภาพแวดล้อมเอื�ออํานวยต่อการดํารงชีวิต �ิ� งมีชีวิต
ก็จะเกิดขึ�นบนดาวเคราะห์เหล่านั�น หรอื บรวิาร
ของดาวเคราะห์เองที�เรยีกว่าดวงจันทร ์(Satellite)

39

solar system: ระบบสุรยิะ   

ที�มา: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/solar-system-
planets



คือ กระแสของอนุภาคประจุไฟฟ� าที�ถูกปล่อยออกมา
จากชั�นบรรยากาศชั�นนอกของดวงอาทิตย์สู่อวกาศ
ทําให้เกิดปรากฏการณ์อื�นที�เกี�ยวข้องได้แก่ พายุแม่
เหล็กโลก ซึ�งเป็นต้นเหตุทําให้ไฟฟ� าบนโลกใช้การ
ไม่ได้บางครั�งบางคราว

40

solar wind: ลมสุรยิะ 
  

ที�มา: https://www.worldatlas.com/articles/what-is-a-solar-
wind.html



คือ กลุ่มของดาวฤกษ์ที�อยู่ด้วยกันด้วยแรงดึงดูดจาก
ความโน้มถ่วง สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท
ใหญ่ ๆ คือ กระจุกดาวทรงกลม เป็นกลุ่มของ
ดาวฤกษ์อายุมากนับแสนดวงที�อยู่ด้วยกันด้วย
แรงดึงดูดค่อนข้างมาก 

41

Star cluster: กระจุกดาว 
  

ที�มา: https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2021/hubble-
reveals-a-rediscovered-star-cluster



คือ ดาวเคราะห์ที�อยู่ไกลดวงอาทิตย์มากกว่าโลก 
ได้แก่ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร ์ดาวยูเรนัส
และดาวเนปจูน  

42

Superior planet: ดาวเคราะห์วงนอก 
  

ที�มา: https://astro.unl.edu/naap/ssm/modeling2.html



คือ วิวัฒนาการขั�นสุดท้ายของดาวฤกษ์ คือการ
ระเบิดที�รุนแรงของดาวฤกษ์มวลมากเมื�อ�ิ�นอายุขัย
หรอืการระเบิดของดาวแคระขาวที�เป็นสมาชิกของ
ระบบดาวคู่ การระเบิดนี� จะปล่อยพลังงานจํานวน
มหาศาลออกมา

43

Supernova: ซูเปอรโ์นวา   

ที�มา: https://www.abc.net.au/news/science/2022-11-10/hubble-
telescope-detects-supernova-from-early-universe/101630264



คือ ดาวเคราะห์ ที�อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลําดับ
ที� 6 ที�ระยะทาง 1,433 ล้านกิโลเมตร จัดเป็นดาว
เคราะห์แก๊ส มีขนาดใหญ่ที�สุดเป็นอันดับสองใน
ระบบสุรยิะรองจากดาวพฤหัสบดี  ดาวเสารมี์
วงแหวนขนาดใหญ่ ที�ประกอบขึ�นจากก้อนหินที�มี
น� าแข็งปะปน

44

Saturn: ดาวเสาร์
  

ที�มา: https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/saturn
fact.html    



คือ 1 ใน 88 กลุ่มดาวสากล (Constellations) ของ
โลก และเป็นหนึ� งในสมาชิกกลุ่มดาวจักรราศี
(Zodiac) บนซีกฟ� าใต้ หรอืที�เรารูจั้กกันในนามของ
“กลุ่มดาวราศีพิจิก” ซึ�งปรากฏขึ�นบนเส้นทางการ
เคลื�อนที�ของดวงอาทิตย์ หรอื “สุรยิะวิถี” (Ecliptic)
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
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Scorpius: กลุ่มดาวแมงป� อง
  

ที�มา: https://star-name-registry.com/constellations/scorpius



คือ ดาวฤกษ์ที�อยู่ตรงศูนย์กลางของระบบสุรยิะ 
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4 ล้านกิโลเมตร หรอื
109 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางโลก อยู่ห่างจากโลก
149,600,000 กิโลเมตร หรอื 1 หน่วยดาราศาสตร์
(AU) ดวงอาทิตย์มีมวลมากกว่าโลก 333,000 เท่า
แต่มีความหนาแน่นเพียง 0.25 เท่าของโลก
เนื� องจากมีองค์ประกอบเป็นไฮโดรเจน 74% ฮีเลียม
25% และธาตุชนิดอื�น 1% 

46

Sun: ดวงอาทิตย์ 
  

ที�มา:
https://www.bhphotovideo.com/explora/outdoors/features/space-
sun-and-solar-viewing-facts-versus-fiction



คือ ดาวเคราะห์ที�อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลําดับที�
7 ในระบบสุรยิะ จัดเป็นดาวเคราะห์แก๊ส มีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับที� 3 ตั�งชื�อตามเทพเจ้า Ouranos
ของกรกี �ัญลักษณ์แทนดาวยูเรนัส คือ หรอื 
(ส่วนใหญ่ใช้ในดาราศาสตร)์ ชื�อไทยของยูเรนัส
คือ ดาวมฤตยู  

47

Uranus: ดาวยูเรนัส 
  

ที�มา: https://www.bbc.com/future/article/20140822-the-mission-
to-an-un-loved-planet



คือ ดาวเคราะห์ที�อยู่ห่างดวงอาทิตย์เป็นลําดับที� 2
มีขนาดเล็กกว่าโลกเล็กน้อย จึงได้ชื�อว่าเป็นดาว
ฝาแฝดกับโลก เป็นดาวเคราะห์ที�ปรากฏสว่างที�สุด
สว่างรองจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร ์ถ้าเห็นทาง
ทิศตะวันตกในเวลาค�าเรยีกว่า ดาวประจําเมือง
และถ้าเห็นทางทิศตะวันออกในเวลาก่อนรุง่อรุณ
เรยีกว่า ดาวประกายพรกึ
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Venus: ดาวศุกร์
  

ที�มา: https://www.space.com/44-venus-second-planet-from-the-
sun-brightest-planet-in-solar-system.html



คือ  กลุ่มดาวหนึ� งในกลุ่มดาวจักรราศี อยู่ระหว่าง
กลุ่มดาว�ิงโต ทางทิศตะวันตกกับกลุ่มดาวตาชั�ง
ทางทิศตะวันออก กลุ่มดาวหญิงสาวเป็นกลุ่มดาว
ขนาดใหญ่ �ังเกตเห็นได้ง่ายโดยอาศัย ดาวรวงข้าว  
ดาวฤกษ์ที�สว่างที�สุดในกลุ่ม
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Virgo: กลุ่มดาวหญิงสาว
  

ที�มา: https://youaligned.com/virgo-zodiac/

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7


คือ แถบสมมติบนท้องฟ� าที�มีขอบเขตประมาณ 8
องศา ค่อนไปทางเหนือและใต้ของแนวเส้นทางที�
ดวงอาทิตย์ปรากฏเคลื�อนผ่าน (สุรยิวิถี) ซึ�ง
ครอบคลุมแนวเส้นทางปรากฏของดวงอาทิตย์ ดวง
จันทร ์และดาวเคราะห์ในระบบสุรยิจักรวาลอีก 7
ดวง คือ ดาวพุธ ดาวศุกร ์ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี
ดาวเสาร ์ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน ส่วนดาว
พลูโตนั�น ความเอียงของวงโคจรมีค่ามาก ดาว
พลูโตจึงมีเส้นทางปรากฏห่างจากสุรยิวิถี
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Zodiac: จักรราศี 
  

ที�มา: https://www.timeanddate.com/calendar/march-equinox.html




