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Asteroid

ดาวเคราะห์น้อย
ที�มา : https://i.pinimg.com/564x/ed/81/e5/ed81e574b6f84f78cc3a11615bb86b9f.jpg

   คือ วัตถุในอวกาศที�หลงเหลือจากการก่อตัวของ
ดาวเคราะห์ อาจเป็นก้อนหินที�มีขนาดตั�งแต่
รถยนต์ จนกระทั�งใหญ่เท่ากับภูเขาทั�งลูก ส่วนมาก
จะพบได้ในแถบดาวเคราะห์น้อยที�อยู่ระหว่างวง
โคจรของดาวพฤหัสฯ กับดาวอังคาร และแถบไค
เปอรที์�อยู่เลยดาวเนปจูนออกไป
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Albedo

อัตราสะท้อนแสง
ที�มา : https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/177A4/production/

_117546169_speedoflightgettyimages.png.webp

   เป็นการวัดค่าความสามารถสะท้อนแสง
หรอื ความสว่างของวัตถุท้องฟ� าโดยมีค่าตั�งแต่
1 (มีการสะท้อนแสงได้ดี) จนถึง 0 (การ
สะท้อนแสงแย่ที�สุด)
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Annular Solar Eclipse

สุรยุิปราคาวงแหวน
ที�มา : https://cdn.shopify.com/s/files/1/0864/0220/articles/Annular-

Eclipse_1024x1024.jpg?v=1566978438

   เกิดจากการที�ดวงจันทรมี์วงโคจรค่อนข้างรี
ดังนั�นดวงจันทรจึ์งมีโอกาสอยู่ใกล้หรอืไกลจาก
โลกได้ ถ้าเกิดสุรยุิปราคาในช่วงที�ดวงจันทร์
อยู่ตําแหน่งไกลจากโลก เราจะมองเห็นดวง
จันทรมี์ขนาดปรากฏเล็กกว่าดวงอาทิตย์ ทําให้
ดวงจันทรไ์ม่สามารถบดบังดวงอาทิตย์ได้
ทั�งหมด จึงมองเห็นดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็น
วงแหวนสว่าง เกิดเป็นสุรยุิปราคาวงแหวน
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Aurora 

แสงเหนือ-แสงใต้
ที�มา : https://happylongway.com/wp-content/uploads/2018/10/aurora.jpg

   เป็นปรากฏการณ์การเกิดแนวแสงสว่าง�ี
ต่าง ๆ บนท้องฟ� ายามค�าคืน มักเกิดขึ�นในแถบ
ประเทศที�ตั�งอยู่ในเขตละติจูดสูง ซึ�งก็คือ
บรเิวณขั�วโลกที�มีอุณหภูมิต�า อากาศหนาวเย็น
ซึ�งหากเกิดบรเิวณใกล้ขั�วโลกเหนือ จะเรยีกว่า
แสงเหนือ (Aurora borealis) และบรเิวณใกล้
ขั�วโลกใต้ เรยีกว่า แสงใต้ (Aurora australis)
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Autumnal Equinox

วันศารทวิษุวัต
ที�มา : https://www.narit.or.th/images/03/2019/20191029/4019-narit-autumnal

-equinox-2562/pr20190920_1_03.jpg

   เป็นวันที�ดวงอาทิตย์ขึ�นทางทิศตะวันออก
และตกทางทิศตะวันตกพอดี ส่งผลให้ช่วงเวลา
กลางวันเท่ากับกลางคืนพอดี นับเป็นวันที�
ประเทศทางซีกโลกเหนือย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้รว่ง
ส่วนซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ
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Azimuth

มุมทิศ
ที�มา :https://sawadeekhrup.com/wp-content/uploads/2021/04/6-1.png 

  เป็นมุมในแนวราบ นับจากทิศเหนือ ใน
ทิศทางตามเข็มนา�ิกา ไปยังทิศตะวันออก 
ทิศใต้ ทิศตะวันตก และกลับมาทิศเหนืออีก
ครั�งหนึ� ง มีค่าระหว่าง 0-360 องศา
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Barred Spiral Galaxy

กาแล็กซีกังหันแบบมีคาน
ที�มา : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com�ons/thumb/5/52/Hubble2005-01.jpg

SBa มีส่วนใจกลางใหญ่มาก �ังเกตเห็น
ส่วนคานไม่ชัดเจน
SBb มีส่วนใจกลางใหญ่ปานกลาง �ังเกต
เห็นส่วนคานชัดเจน
SBc มีส่วนใจกลางขนาดเล็ก �ังเกตเห็น
ส่วนคานชัดเจนที�สุด

   เป็นกาแล็กซีที�มีส่วนใจกลางหนาแน่น และ
มีโครงสรา้งที�คล้ายคานพาดผ่านส่วนใจกลาง
แบ่งแยกย่อยเป็น 3 แบบ โดยใช้�ัญลักษณ์
คือ SBa SBb และ SBc ซึ�งมีรูปรา่งแตกต่างกัน
คือ
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Black Hole

หลุมดํา
ที�มา : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com�ons/thumb/4/4f/Black_hole_max_res.jpg

  วัตถุที�หนาแน่นที�สุดอย่างหนึ� งในเอกภพ
เมื�อมีมวลจํานวนมากมารวมตัวกันอยู่ใน
ปรมิาตรขนาดเล็ก แรงโน้มถ่วงของมวลเหล่านี�
จะมีมากพอที�จะดูดทุกอย่างเข้าไปภายใต้แรง
โน้มถ่วงของมันได้
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Brightness

ความส่องสว่าง
ที�มา : https://www.scimath.org/images/uploads/upload2/starmags.jpg

  เป็นพลังงานแสงจากดาวฤกษ์ดวงนั�นใน 1
วินาทีต่อ 1 หน่วยพื�นที� ความสว่างของดาวฤกษ์
จะบอกในรูปของ อันดับความสว่างหรอืโชติ
มาตร (magnitude) ซึ�งไม่มีหน่วย อันดับความ
สว่างเป็นเพียงตัวเลขที�กําหนดขึ�นเพื�อแสดง
การรบัรูค้วามสว่างของผู้�ังเกตดาวฤกษ์ด้วยตา
เปล่า ดาวที�มีความสว่างมาก อันดับความสว่าง
ยิ�งน้อย ส่วนดาวที�มีความสว่างน้อย อันดับ
ความสว่างจะมีค่ามาก
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Celestial Equatorial

เส้นศูนย์สูตรฟ� า
ที�มา : 

  เส้นวงกลมใหญ่บนทรงกลมฟ� า ซึ�งเกิดจาก
การต่อขยายเส้นศูนย์สูตรโลกขึ�นไปบนฟ� า
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Celestial Sphere

ทรงกลมฟ� า
ที�มา : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAoGCBMVEx

  ทรงกลมจินตภาพขนาดมหึมา หมุนรอบตัว
เองโดยมีแกนหมุนและศูนย์กลางรว่มกันกับ
โลก
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Core-Collapse Supernova

ซูเปอรโ์นวาแกนยุบ 
ที�มา : https://www.weizmann.ac.il/particle/kushnir/sites/particle.kushnir/

files/styles/header_image/public/full_jpg.jpg?itok=qjWp35FA

  ซูเปอรโ์นวาที�เกิดจากกระบวนการ ยุบตัวของ
แก่นดาวอย่างรวดเรว็ โดย สสารในแก่นของ
ดาวผ่านปฏิกิรยิาเทอร ์โมนิวเคลียรจ์นกลาย
เป็นเหล็ก ทําให้ ไม่สามารถสรา้งพลังงานออก
มาได้อีก
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Comet

ดาวหาง
ที�มา : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRg//+B0TQtpCNZ7xVNsUkLAjfl7

  เป็นวัตถุจําพวกน�าแข็งซึ�งมีจุดกําเนิดมาจาก
ขอบของระบบสุรยิะ นักดาราศาสตรตั์�ง
สมมติฐานว่า ดาวหางมีกําเนิดมาจากเมฆออรท์
(Oort's cloud) ซึ�งเป็นผลึกน�าแข็งอยู่ที�ขอบของ
ระบบสุรยิะ เมื�อมีแรงภายนอกมากระทํา เช่น
ซูเปอรโ์นวา (Supernova) หรอืดาวฤกษ์ระเบิด
ดาวหางจะหลุดออกจากถิ�นกําเนิดและถูกแรง
โน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ดึงดูดมาเป็นบรวิาร
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Dark Nebula

เนบิวลามืด
ที�มา : https://www.scimath.org/images/2018/Article/April/7938/7938-3.jpg

  เป็นแก๊สและฝุ� น ที�จับตัวบดบังและดูดกลืน
แสงของดาวฤกษ์ จึงทําให้มองเห็นเป็นบรเิวณ
�ีดํา เราจะสามารถ�ังเกตเห็นเนบิวลามืดได้
เมื�อมีเนบิวลาสว่าง หรอืดาวฤกษ์จํานวนมาก
เป็นฉากหลัง
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Declination

เดคคลิเนชัน
ที�มา : http://www.lesa.biz/_/rsrc/1382779565438/astronomy-Dec.jpg?height=400&width=386

  เป็นเส้นสมมติตามแนวขนานกับ
เส้นศูนย์สูตรฟ� า คล้ายกับเส้นรุง้ (Latitude)
บนทรงกลมโลก เดคลิเนชันเป็นการวัดระยะ
ห่างเชิงมุมจากเส้นศูนย์สูตรฟ� าไปยังจุดขั�วฟ� า
เหนือมีค่า 0° จนถึง +90°
 ส่วนเดคลิเนชันในการวัดระยะห่างเชิงมุมจาก
เส้นศูนย์สูตรฟ� าไปยังจุดขั�วฟ� าใต้มีค่า 0°จนถึง
-90° แต่ละองศา (Degree) มี 60 อารค์นาที
(Arcminute) แต่ละอารค์นาทีมี 60 อารค์วินาที
(Arcsecond)  
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Diamond-Ring Effect

ปรากฏการณ์แหวนเพชร
ที�มา : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGAD//2Q==

   เกิดจากปรากฏการณ์สุรยุิปราคา โดยมี
พระจันทรบั์งอยู่ก่อนหน้าดวงอาทิตย์ โดยการ
โคจรผ่านกันทําให้เกิดปรากฏการสุรยุิปราคา
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Dwarf planets

ดาวเคราะห์แคระ
ที�มา : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAoHCBUVFRI+Y9ef8oQhOGj//2Q==

  เทห์วัตถุที�มีสมบัติดังต่อไปนี�ครบถ้วน 
(ก) โคจรรอบดวงอาทิตย์ 
(ข) มีมวลมากพอที�จะแรงโน้มถ่วงของดาว
สามารถเอาชนะความแข็งของเนื� อดาว ส่งผลให้
ดาวอยู่ในสภาวะไฮโดรสแตติก 
(ค) ไม่สามารถกวาดเทห์วัตถุในบรเิวณข้าง
เคียงไปได้ 
(ง) ไม่ใช่ดวงจันทรบ์รวิารของดาวเคราะห์อื�นๆ
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Earth

โลก
ที�มา : http://t0.gstatic.com/licensed-image?q=tbn:ANd9GcRiB53fFFeU6ovTzaiuXkoWskt

-fRYZjSd99UaMqOCp89pEeibl332aDgE36WhSoNyz

   เป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุรยิะที�มี
สภาวะแวดล้อมเอื�ออํานวยต่อการดํารงชีวิตของ
�ิ� งมีชีวิต โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลําดับ
ที� 3 และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที� 5
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Ecliptic

สุรยิวิถี
ที�มา : https://78462f86-a-f62e00d1-s-sites.googlegroups.com/

  เส้นทางการเคลื�อนที�ของดวงอาทิตย์บน
ท้องฟ� า เกิดจากการที�โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
เป็นรูปวงร ีโดยที�แกนของโลกเอียง 23.5° จาก
แนวตั�งฉากกับระนาบวงโคจร ในฤดูรอ้นโลก
หันขั�วเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์ทําให้ซีกโลก
เหนือกลายเป็นฤดูรอ้น และซีกโลกใต้กลาย
เป็นฤดูหนาว หกเดือนต่อมาโลกโคจรไปอยู่
อีกด้านหนึ� งของวงโคจร โลกหันขั�วใต้เข้าหา
ดวงอาทิตย์ (แกนของโลกเอียง 23.5° คงที�
ตลอดปี)  ทําให้ซีกโลกใต้กลายเป็นฤดูรอ้น
และซีกโลกเหนือกลายเป็นฤดูหนาว
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Emission Nebula

เนบิวลาเปล่งแสง
ที�มา : data:image/jpeg;base64,

  เกิดจากการกระตุ้นด้วยรงั�ีอัลตราไวโอเลต
จากดาวข้างเคียง โดยจะเปล่งแสงในช่วงคลื�นที�
เฉพาะตัวตามธาตุองค์ประกอบของเนบิวลา
ทําให้มี�ีต่าง ๆ กัน ตัวอย่างเช่นเนบิวลาเรอืง
แสงออกมาเป็น�ีแดงจากแก๊สไฮโดรเจน หรอื
บางครั�งเป็น�ีเขียวจากแก๊สออกซิเจน บางครั�ง
อาจมี�ีอื�นซึ�งเกิดจากอะตอม หรอืโมเลกุลอื�น
ๆ ก็ได้
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Equator

เส้นศูนย์สูตร
ที�มา : data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAATcFTkSuQmCC

  เส้นที�ลากผ่านศูนย์กลางวงกลมในแนวตะวัน
ออกและตะวันตก โดยจุดเริ�มต้นของเส้นที� 0
องศาทางตะวันออกซึ�งเป� นวงกลมใหญ่วงหนึ� ง
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Galaxy

ดาราจักร
ที�มา : data:image/jpeg;base64,/9j

  อาณาจักรของดวงดาวที�อยู่รวมกันด้วยแรง
โน้มถ่วง นอกจากดาวฤกษ์จํานวนหลายแสน
ล้านดวงแล้ว กาแล็กซียังประกอบด้วยเทห์ฟ� า
อื�น เช่น เนบิวลา และ สสารระหว่างดาว     
 ที�รวมกันอย่างเป็นระบบด้วยแรงโน้มถ่วง
กาแล็กซีอาจมีขนาดเล็กหรอืใหญ่แตกต่างกัน
ไป โดยกาแล็กซีขนาดใหญ่ อาจมีดาวฤกษ์เป็น
สมาชิกถึงล้านล้านดวง หรอืกาแล็กซีขนาดเล็ก
ก็อาจมีดาวฤกษ์เป็นสมาชิกเพียง�ิบล้านดวง
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Horizontal Coordinates

พิกัดขอบฟ� า
ที�มา : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRg

  เป็นระบบพิกัดซึ�งใช้ในการวัดตําแหน่งของ
วัตถุท้องฟ� า โดยถือเอาตัวของผู้�ังเกตเป็น
ศูนย์กลางของทรงกลมฟ� า โดยมีจุดและเส้น
สมมติบนทรงกกลมฟ� า
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Inferior Planet

ดาวเคราะห์วงใน
ที�มา : esa.biz/_/rsrc/1314757657083/astronomy/solar-system/composition/planet-

types/inferior_superior.jpg?height=318&width=400

  ดาวเคราะห์ที�อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลก
ได้แก่ ดาวพุธ และดาวศุกร ์เราจึงมองเห็น
เคราะห์จึงมองเห็นดาวเคราะห์วงในอยู่ใกล้ดวง
อาทิตย์ เหนือขอบฟ� าด้านทิศตะวันตกเวลา
พลบค�า หรอืเหนือขอบฟ� าด้านทิศตะวันออก
เวลารุง่เช้าเท่านั�น
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Interstellar

ระหว่างดวงดาว
ที�มา : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRg

  ซึ�งระหว่างดวงดาวนั�นเป็นพื�นที�ว่างเปล่า
มหาศาลจนยากจะ�ัมผัสรบัรูค้วามว่างเปล่านี�
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Jupiter

ดาวพฤหัสบดี
ที�มา : https://solarsystem.nasa.gov/internal_resources/4909/

  เป็นดาวเคราะห์ที�อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็น
ลําดับที� 5  และเป็นดาวเคราะห์ที�มีขนาดใหญ่
ที�สุดในระบบสุรยิะ นอกจากดาวพฤหัสบดี 
 ดาวเคราะห์แก๊สดวงอื�นๆ ในระบบสุรยิะ
ได้แก่ ดาวเสาร ์ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน
ชื�อละติน  ของดาวพฤหัสบดี (Jupiter) มาจาก
เทพเจ้าโรมัน

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%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%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%99
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
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Kuiper Belt

แถบไคเปอร์
ที�มา : https://com�ons.wikimedia.org/wiki/File:NASA-

PathsOfSpaceProbesThroughTheKuiperBelt-20190105.jpg

  บรเิวณที�อยู่เลยวงโคจรของดาวเนปจูนออก
ไป ที�ด้านนอกระบบสุรยิะรอบนอก มีบรเิวณ
กว้าง 3,500 ล้านไมล์ มีก้อนวัตถุแข็ง เป็นน�า
แข็งขนาดเล็กจํานวนมากโคจรรอบดวงอาทิตย์
ลักษณะคล้ายกับแถบดาวเคราะห์น้อย ที�อยู่
ระหว่างวงโคจรของดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดี
วัตถุที�อยู่ในแถบไคเปอร ์มีชื�อเรยีกว่า วัตถุใน
แถบไคเปอร์
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Light Year

ปีแสง
ที�มา : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?

q=tbn:ANd9GcSb64MBgstNCBjSXRcuWGI3viBKN_AUfvV38Q&usqp=CAU

  หนึ� งในหน่วยวัดระยะห่างโดยใช้ระยะทางที�
แสงเคลื�อนที�ในสุญญากาศในวลา 1 ปี ซึ�งนิยม
ใช้ในการวัดระยะทางของดาวฤกษ์หรอืวัตถุ
นอกระบบสุรยิะจักรวาลโดยที�
1 ปีแสง เท่ากับ 9.461x10^12 กิโลเมตรหรอื
9.461 ล้านล้านกิโลเมตร

ที�มา : https://spoc.rtaf.mi.th/index.php/2019-09-04-02-55-55/2019-isr-spoc-rtaf/39-spoc-main/q-n-
a-isr/620-light-year
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Lunar Eclipse

จันทรุปราคา
ที�มา : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/

  จะเกิดขึ�นเมื�อโลกอยู่ในตําแหน่งกลาง
ระหว่างดวงจันทรแ์ละดวงอาทิตย์ ทําให้ดวง
จันทรเ์คลื�อนผ่านเข้าไปในเงาของโลก
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Mars

ดาวอังคาร
  ดาวเคราะห์ดวงหนึ� งในระบบสุรยิะ อยู่ถัด
จากโลกออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ
228 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 6,648 กิโลเมตรมีดาวบรวิาร 2 ดวง
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Mercury

ดาวพุธ
ที�มา : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMVFRUWFRg

  ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที�อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์
มากที�สุด และเป็นดาวเคราะห์ที�เล็กที�สุดใน
ระบบสุรยิะใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์
87.969 วัน ดาวพุธมักปรากฏใกล้หรอือยู่ภาย
ใต้แสงจ้าของดวงอาทิตย์ทําให้�ังเกตเห็นได้
ยาก ดาวพุธไม่มีดาวบรวิาร

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%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%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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Moon

ดวงจันทร์
  เป็นบรวิารดวงเดียวของโลก มีขนาดเล็กกว่า
โลก คือ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3,476 กิโลเมตร
โลกของเราใหญ่กว่าดวงจันทรป์ระมาณ 4 เท่า
ดวงจันทรมี์ความหนาแน่น เฉลี�ย 3.34 กรมัต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร



33

Nebula

เนบิวลา
  เป็นอีกหนึ� งวัตถุที�เรยีกได้ว่ามีความสวยงาม
ไม่แพ้วัตถุอื�น ๆ ในอวกาศ เนบิวลาหรอืกลุ่ม
ฝุ� น แก๊ส และพลาสมาในอวกาศ ที�อยู่รวมตัว
กันจะมีลักษณะเป็นก้อนหมอกเมฆขนาดใหญ่
ปะปนอยู่ในกลุ่มดวงดาวที�เปรง่แสง�ีสวยงาม
มีชื�อเรยีกอีกอย่างหนึ� งว่า “หมอกเพลิง”
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Neptune

ดาวเนปจูน
ที�มา : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?

q=tbn:ANd9GcS9fezqpgt6eDoa0tQ53a7flsCm4dWksfTldw&usqp=CAU

  หรอืชื�อไทยว่า ดาวสมุทร[1] หรอื ดาวเกตุ
คือดาวเคราะห์ในระบบสุรยิะลําดับสุดท้ายที�
อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ (ขึ�นอยู่กับการโคจรของ
ดาวพลูโต ซึ�งบางครั�งจะเข้ามาอยู่ใกล้ดวง
อาทิตย์มากกว่า แต่ปัจจุบันดาวพลูโตเป็นดาว
เคราะห์แคระแล้ว) ตัวดาวมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางใหญ่เป็นอันดับที� 4 รองจากดาว
พฤหัส ดาวเสาร ์ดาวยูเรนัสและมีมวลเป็น
ลําดับที� 3 รองจากดาวพฤหัสและดาวเสาร ์คํา
ว่า "เนปจูน" นั�นตั�งชื�อตามเทพเจ้าแห่งท้อง
ทะเลของโรมัน

http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~hsomsak/nepjune.html#cite_note-0
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%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%95
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%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
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Orbit

วงโคจร
ที�มา : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2w

CEAAoHCBUVFRgVFhYZGBgYGhgZGRgYGBgaGhkYGBg

  เส้นทางซึ�งบาง�ิ� งเคลื�อนที�รอบวัตถุในอวกาศ
ตัวอย่างเช่น ดวงจันทรอ์ยู่ในวงโคจรรอบโลก
โลกอยู่ในวงโคจรรอบดวงอาทิตย์
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Planet

ดาวเคราะห์
ที�มา : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2w

   เทห์วัตถุที�มีสมบัติดังต่อไปนี�ครบถ้วน
(ก) โคจรรอบดวงอาทิตย์
(ข) มีมวลมากพอที�จะแรงโน้มถ่วงของดาว
สามารถเอาชนะความแข็งของเนื� อดาว ส่งผลให้
ดาวอยู่ในสภาวะสมดุลไฮโดรสแตติก
(hydrostatic equilibrium; เช่น ทรงเกือบกลม)
(ค) สามารถกวาดเทห์วัตถุในบรเิวณข้างเคียง
ไปได้
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Pluto

ดาวพลูโต
ที�มา : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAoHCBYWFRgWFRUYGRgZH

   เป็นดาวเคราะห์ลําดับที� 9 ของระบบสุรยิะ
แต่เนื� องจากดาวพลูโตมีขนาดเล็กมากและมีวง
โคจรซ้อนทับกับดาวเนปจูน ประกอบกับช่วง
ทศวรรษที�ผ่านมาได้มีการสรา้ง
กล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่และ
กล้องโทรทรรศน์อินฟราเรด ทําให้มีการค้น
พบวัตถุในแถบคอยเปอรจํ์านวนมากที�มีขนาด
ใกล้เคียงหรอืใหญ่กว่าดาวพลูโต สมาพันธ์
ดาราศาสตรส์ากล (International
Astronomical Union) จึงประกาศลดสถานะ
ของดาวพลูโตให้เป็นดาวเคราะห์แคระ

http://www.iau.org/
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Quark

ภาษาไทย
ที�มา : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2w

CEAAkGBxIQEBUUEhQVFRUWGBYYFxYYFhcWFxs

  อนุภาคมูลฐานและเป็นส่วนประกอบพื�นฐาน
ของสสาร ควารก์มากกว่าหนึ� งตัวเมื�อรวมตัวกัน
จะเป็นอีกอนุภาคหนึ� งที�เรยีกว่าแฮดรอน
(อังกฤษ: hadron) ส่วนที�เสถียรที�สุดของแฮดร
อนสองลําดับแรกคือโปรตอนและนิวตรอน ซึ�ง
ทั�งคู่เป็นส่วนประกอบสําคัญของนิวเคลียสของ
อะตอม
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Rocket 

จรวด
  ยานพาหนะที�สามารถสรา้งแรงขับดัน(Thrust)
เพื�อการเดินทางขึ�นสู่อวกาศได้ โดยมีจุด
ประสงค์ปลีกย่อยที�หลากหลาย ได้แก่ การส่ง
ยานอวกาศไปยังดาวเคราะห์อื�นๆ 
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Satellite

ภาษาไทย
ที�มา : 

  วัตถุที�มนุษย์สรา้งขึ�นเลียนแบบดาวบรวิาร
ของดาวเคราะห์ แล้วส่งขึ�นไปบนอวกาศเพื�อ
โคจรรอบโลกด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ�ง
เป็นการแสดงถึงความหน้าทางวิทยาศาตรอ์ย่าง
มาก
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Saturn

ดาวเสาร์
  เป็นตัวแทนของเทพแซทเทิรน์ (Saturn) 
 เทพแห่งการเพาะปลูกในตํานานของชาวโรมัน
ส่วนในตํานานกรกีมีชื�อว่า โครนอส (Cronos)  
ซึ�งเป็นบิดาแห่งซูส (Zeus) เทพแห่งดาว
พฤหัสบดี โดยดาวเสารเ์ป็นดาวเคราะห์ที�อยู่
ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลําดับที� 6 ที�ระยะทาง
1,433 ล้านกิโลเมตร จัดเป็นดาวเคราะห์แก๊ส 
 มีขนาดใหญ่ที�สุดเป็นอันดับสองในระบบ
สุรยิะรองจากดาวพฤหัสบดี ดาวเสารมี์วงแหวน
ขนาดใหญ่ที�ประกอบขึ�นจากก้อนหินที�มีน� าแข็ง
ปะปน

http://pioneer.netserv.chula.ac.th/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AA
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%AA
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/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
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%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%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
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Telescope

กล้องโทรทรรศน์
  เป็นทัศนอุปกรณ์ที�นักดาราศาสตรใ์ช้ในการ
ศึกษาวัตถุท้องฟ� า โดยมีสมบัติสําคัญ 2
ประการ คือ ความสามารถในการรวมแสงที�มา
กกว่าดวงตาของมนุษย์ ทําให้สามารถ�ังเกต
หรอืศึกษาวัตถุท้องฟ� าที�อยู่ไกลและมีความสว่าง
น้อยได้
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The Solar System

ระบบสุรยิะ
ที�มา : http://3.bp.blogspot.com/-2PEoSID-Vgc/Vak90tPsMMI/AAAAAAAAQoU/W

_dPobRA7uY/s1600/Planets2008-th.jpg 

  ระบบที�มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางประกอบ
ด้วยวัตถุ ต่าง ๆ โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ภาย
ใต้แรงโน้มถ่วง เช่น ดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์
น้อย ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็กอื�น ๆ
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Universe

เอกภพ
  เป็นที�ว่างที�มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลจนไม่
สามารถกําหนดขอบเขตได้ ในเอกภพประกอบ
ไปด้วยหลายๆ กลุ่มดาว หรอืเรยีกว่า กาแลคซี�
(Galaxy) ภายในกาแลคซี�ประกอบไปด้วย
ดวงดาวมากมายหลายรอ้ยล้านดวง ทั�งดาวฤกษ์
ดาวเคราะห์ ฝุ� นและกลุ่มเนบิวลา เช่นเดียวกับ
กลุ่มดาวที�โลกเราอยู่คือ กาแลคซี�ทางช้างเผือก
(Milky Way)
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Uranus

ดาวยูเรนัส
  เป็นดาวเคราะห์ที�อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็น
ลําดับที� 7 ในระบบสุรยิะ จัดเป็นดาวเคราะห์
แก๊ส มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที� 3. ตั�งชื�อตาม
เทพเจ้า Ouranos ของกรกี ชื�อไทยของยูเรนัส
คือ ดาวมฤตยู

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%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/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
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
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Venus

ดาวศุกร์
  เป็นดาวเคราะห์ที�อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็น
ลําดับที� 2 ชื�อละตินของดาวศุกร ์(Venus) มา
จากเทพีแห่งความรกัของโรมัน ดาวศุกรเ์ป็น
ดาวเคราะห์หิน มีขนาดใกล้เคียงกับโลก บาง
ครั�งเรยีกว่า "น้องสาว" ของโลก แม้ว่าวงโคจร
ของดาวเคราะห์ทุกดวงจะเป็นวงร ีวงโคจรของ
ดาวศุกรจั์ดว่าเกือบเป็นวงกลม มีความเยื�อง
ศูนย์กลาง (ความร)ี น้อยที�สุด

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%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
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
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Vernal Equinox

วันว�ันตวิษุวัต
  ป็นวันที�ดวงอาทิตย์ขึ�นทางทิศตะวันออกและ
ตกทางทิศตะวันตกพอดี ส่งผลให้ช่วงเวลากลาง
วันเท่ากับกลางคืนพอดี 
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Waning Moon

พระจันทรข้์างแรม

   ส่วนของเดือนจันทรคติที�พระจันทรมื์ด
ตั�งแต่แรม ๑ ค�า ไปถึงแรม ๑๕ ค�า
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Waxing Moon

พระจันทรข้์างขึ�น
  เป็นช่วงที�เกิดขึ�นระหว่างคืนเดือนมืดจนถึงคืน
วันเพ็ญ โดยใช้ด้านสว่างของดวงจันทรเ์ป็นตัว
กําหนด แบ่งออกเป็น 15 ส่วน เริ�มจาก ขึ�น 1
ค�า จนถึง ขึ�น 15 ค�า
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Zodiacal Constellation

กลุ่มดาวจักรราศี
  กลุ่มดาวฤกษ์จํานวน 12 กลุ่ม ที�อยู่ห่างไกล
จากดวงอาทิตย์ออกไป ซึ�งเมื�อมองจากโลกจะ
เห็นกลุ่มดาวเหล่านี�  ปรากฏแตกต่างกันไปตาม
ช่วงระยะเวลาของเดือน ซึ�งมนุษย์ในสมัย
โบราณก็จินตนาการรูปรา่งของกลุ่มดาวเป็น�ิ� ง
ต่างๆ

https://sites.google.com/a/kanlayanee.ac.th/kaitokid-background/klum-daw-cakrrasi



