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Welcome to



คํานํา

    สมุดคําศพัท์ดาราศาสตร์เล่มนีจ้ดัทําขึน้เพือ่
เป็นส่วนหนึง่ของวชิา Sc354 เพือ่ให้ได้ศึกษา
หาความรูใ้นเร ือ่งดาราศาสตร์ และได้ศึกษาอยา่ง
เขา้ใจ เพือ่เป็นประโยชน์กบัการเรยีน ผูจ้ดัทํา
หวงัวา่ รายงานเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์กบัผูอ้า่น
หรอืนกัเรยีน นกัศึกษา ทีกํ่าลงัหาขอ้มูลเร ือ่งนี้
อยูห่ากมขีอ้แนะนําหรอืขอ้ผิดพลาดประการใด 
 ผูจ้ดัทําขอน้อมรบัไวแ้ละขออภยัมา ณ ทีนี่ด้้วย

เบญจวรรณ
ผูจ้ดัทํา



 บิกแบง

ทฤษฎีกําเนิดเอกภพทีเ่ป็นทีย่อมรบักนัในปัจจุบนั
อธบิายวา่ เอกภพเริม่จากเหตุการณ์เมือ่ประมาณ
13,8๐๐ ล้านปีมาแล้ว โดยเริม่จากภาวะทีม่ีพลงังาน
สูงยิง่อุณหภูมิและความหนาแน่นสูงมาก ทุกสิง่ไมว่า่
จะเป็นสสาร พลงังาน ปรภิูมิ และเวลา เริม่เกิดขึน้
จากจุดนั้น

1

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



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

 หลุมดํา

วตัถุทีม่คีวามโน้มถ่วงสูงมาก มคีวามเรว็
หลุดพน้เท่ากบัหรอืมากกวา่อตัราเรว็แสง
คลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าจงึแผอ่อกจากหลุมดํา
ไมไ่ด้
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สุรยิวถีิ

เส้นสมมุติบนทรงกลมฟ้าทีล่ากตามแนวที่
ดวงอาทิตยจ์ะเคลือ่นทีไ่ปในแต่ละปี
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ดาราจกัร

อาณาจกัรของดาวฤกษ์ทีเ่กาะกลุ่มอยูด้่วยกนั
แต่ละดาราจกัรอาจมดีาวฤกษ์ต ั้งแต่หลายพนั
ดวงขึน้ไปจนถึงหลายแสนล้านดวง
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ดาวเคราะห์วงใน

ดาวเคราะห์ในระบบสุรยิะทีม่รีศัมวีงโคจร
เล็กกวา่วงโคจรของโลก ได้แก่ ดาวพุธ 
และดาวศุกร์
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โชติมาตร

มาตราบอกความส่องสวา่งของวตัถุท้องฟ้า
ตวัเลขยิง่มคีา่น้อยยิง่สวา่ง ดาวจางทีสุ่ดทีต่า
เปล่าของคนสายตาปรกติจะมองเห็นได้ใน
เวลากลางคืนภายใต้ท้องฟ้ามืดสนิทมโีชติ
มาตรประมาณ 6.5 ตวัอยา่งโชติมาตรของ
ดาว เชน่ ดาวเหนือมโีชติมาตร 2 ดาวศุกร์มี
โชติมาตรประมาณ -4 ดวงจนัทร์เพ็ญมโีชติ
มาตรประมาณ -12.7 ดวงอาทิตยม์โีชติ
มาตร -26.8

6



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

อุกกาบาต

วตัถุแขง็จากนอกโลกทีฝ่่าบรรยากาศโลก
เขา้มาจนตกถึงพืน้ดิน อาจเป็นหินหรอื
โลหะหรอืทั้งสองอยา่งผสมกนัก็ได้
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ดาราจกัรทางชา้งเผือก

ดาราจกัรทีร่ะบบสุรยิะของเราเป็นสมาชิกอยู ่
มเีส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 100,000
ปีแสง ดวงอาทิตยอ์ยูห่่างจากจุดศูนยก์ลาง
ประมาณ 30,000 ปีแสง เคลือ่นรอบ
ศูนยก์ลางของดาราจกัรด้วยความเรว็
ประมาณ 250 กิโลเมตรต่อวนิาที
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เนบิวลา

กลุ่มแก๊สและฝุ่นในอวกาศ ทีดู่คล้ายเมฆหมอก
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ดาวเคราะห์

วตัถุทีโ่คจรรอบดาวฤกษ์ ดาวแคระนาตาล
หรอืซากของดาวฤกษ์ มสีณัฐานเกือบเป็น
ทรงกลม มมีวลน้อยเกินกวา่จะเกิดปฏิกิรยิา
นิวเคลียร์ทีแ่ก่น วงโคจรปลอดโปรง่เป็น
อสิระจากวตัถุอืน่ ระบบสุรยิะมดีาวเคราะห์ 8
ดวง ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวองัคาร
ดาวพฤหสับดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนสั และดาว
เนปจูน
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ระบบสุรยิะ

ระบบของวตัถุทีป่ระกอบด้วยดาวฤกษ์ โดย
มวีตัถุอืน่โคจรรอบดาวฤกษ์นั้น เชน่ ดาว
เคราะห์ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง
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กระจุกดาว

กลุ่มของดาวฤกษ์จํานวนหนึง่ทีอ่ยูใ่กล้กนั
มแีหล่งกําเนิดรว่มกนั ม ี๒ ชนิดคือ กระจุก
ดาวเปิด (open cluster; galactic
cluster) และกระจุกดาวทรงกลม
(globular cluster)
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ดาวยกัษ์ใหญ่

ดาวฤกษ์ทีอ่ยูใ่นชว่งท้ายของววิฒันาการ 
มขีนาดใหญข่ึน้กวา่ปกติมากเน่ืองจาก
บรรยากาศขยายออก
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ดาวเคราะห์วงนอก

ดาวเคราะห์ในระบบสุรยิะทีม่รีศัมวีงโคจร
ใหญก่วา่วงโคจรของโลก ได้แก่ ดาว
องัคาร ดาวพฤหสับดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนสั
และดาวเนปจูน
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ซูเปอร์โนวา

การระเบิดอยา่งรุนแรงของดาวฤกษ์ มวล
มาก แผพ่ลงังานมหาศาล ความส่องสวา่ง
อาจมากกวา่ความส่องสวา่งของทั้งดาราจกัร
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สุรยุิปราคาเต็มดวง

สุรยุิปราคาทีด่วงอาทิตยถู์กดวงจนัทร์บงัมืดมิด
หมดทั้งดวง เน่ืองจากดวงจนัทร์ทีม่าบงัมขีนาด
ปรากฏใหญก่วา่ดวงอาทิตย ์สามารถสงัเกตด้วยตา
เปล่าได้ (เฉพาะชว่งเวลาทีบ่งัเต็มดวง) โดยจะเห็น
คอโรนาซึง่เป็นบรรยากาศช ั้นนอกของดวง
อาทิตยส่์องแสงนวลล้อมรอบดวงอาทิตยที์ถู่กบงั
สุรยุิปราคาเต็มดวงเกิดได้นานไมเ่กิน 7 นาทีคร ึง่
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ดาวแคระขาว

แก่นทีเ่หลือของดาวฤกษ์หลงัจากที่
ปฏิกิรยิานิวเคลียร์สิน้สุดลง เกิดขึน้กบั
ดาวฤกษ์ทีม่มีวลตา รวมถึงดวงอาทิตยด้์วย
มอุีณหภูมิสูงมาก แต่พลงังานทีส่รา้งความ
รอ้นนั้นไมใ่ชป่ฏิกิรยิานิวเคลียร์
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กลุ่มดาวจกัรราศี

กลุ่มดาวบนท้องฟ้าทีเ่ส้น
สุรยิวถีิพาดผา่น ม ี12 กลุ่ม
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วนัเหมายนั

วนัทีด่วงอาทิตยเ์คลือ่นไปทางทิศใต้มาก
ทีสุ่ดในรอบปี ทําให้มชีว่งเวลากลางวนัส ั้น
ทีสุ่ดและกลางคืนยาวทีสุ่ดสําหรบัซีกโลก
เหนือ
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ดาวแคระแดง

ดาวฤกษ์ในแถบลําดบัหลกัทีม่มีวลตา มวล
สูงสุดไมเ่กิน 0.5 มวลสุรยิะ มอุีณหภูมิพืน้
ผิวไมเ่กิน 4,000 เคลวนิ
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แถบไคเปอร์

แถบรูปวงแหวนล้อมรอบดวงอาทิตยม์รีะยะ
อยูห่่างจากดวงอาทิตย ์ประมาณ
 30-50 หน่วยดาราศาสตร์ เป็นทีอ่ยูข่อง
วตัถุขนาดเล็กทีม่ ีองค์ประกอบคล้าย
นิวเคลียสดาวหางจํานวนมาก เชือ่วา่เป็น
แหล่งกําเนิดของดาวหางคาบสั้น
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เอกภพ

เป็นปรากฎการณ์ทีม่ลีกัษณะคล้ายรุง้กินนา ทีม่ี
ลกัษณะเป็นวงกลม เกิดจากผลึกนาแขง็ภายในเมฆ
เซอร์โรสตราตสั ซึง่เป็นเมฆช ั่นสูงแผน่บางๆ
ปกคลุมท้องฟ้าเป็นบรเิวณกวา้ง ผลึกนาแขง็เหล่านี้
ทําหน้าทีเ่สมือนแท่งแก้วปรซึิมหกัเหลําแสงจาก
ดวงอาทิตยเ์ป็นมุม 22 เขา้สู่แนวสายตาของผู้
สงัเกตการณ์ทีอ่ยูบ่นพืน้โลก ทําให้ปรากฏเป็นแถบ
สีสเปกตร์มของเส้นรอบวงล้อมรอบดวงอาทิตย์
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แสงเหนือ-แสงใต้

ทีม่า: https:// www.scimath.org/article-earthscience/item/2104-aurora
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ปรากฏการณ์ทีป่รากฏเป็นแนวแสงสวา่งสี
ต่างๆ บนท้องฟ้ายามคาคืน รูปรา่งคล้ายกบั
มา่น และมกีารเปลีย่นแปลงรูปรา่งอยา่ง
รวดเรว็ แสงเหนือ-แสงใต้ มกัเกิดขึน้ใน
บรเิวณทีล่ะติจูดสู เชน่ บรเิวณใกล้ข ัว้โลก
เหนือ ทีเ่รยีกวา่ แสงเหนือ (aurora
borealis และบรเิวณใกล้ข ัว้โลกใต้ ทีเ่รยีกวา่
แสงใต้ 



ทีม่า:  https://spaceth.co/neutron-star-squeezability-contradiction/

ดาวนิวตรอน

ซากของดาวฤกษ์ทีเ่คยเป็นดาวในลําดบั
หลกัมาก่อน (Main Sequence Star) แต่
สุดท้ายก็สุดท้ายก็หลุดออกจากดาวลําดบั
หลูกในทีสุ่ดเมือ่เชือ้เพลิง้หมดแล้วจงึ
ระเบิดออก ฉีกเน้ือสารดาวเป็นเสีย่ง ๆ
เหลือไวแ้ต่เพียงแกนขนาดเล็ก ๆ ทีอ่ดั
แน่นไปด้วย Neutron เท่านั้น
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ทีม่า:  http:// weather.rtaf.mi.th/olimate/SpaceWeather/sun_page8.html

ทรงกลมฟ้า

ทรงกลมสมมติขนาดใหญ ่มรีศัมอีนนัต์
โดยมโีลกอยูที่จุ่ดศูนยก์ลาง ดาวฤกษ์เหล่า
นีอ้ยูห่่างจากโลกด้วยระยะทางเท่ากนั
เท่ากบัรศัมขีองทรงกลมฟ้า ทรงกลมฟ้า
หมุนรอบโลก 1 รอบ ใชเ้วลา 1 วนั ทําให้
เรามองเห็นดาวฤกษ์เคลือ่นทีไ่ปตามทรง
กลมท้องฟ้าด้วยอตัรา 15 องศาต่อช ั่วโมง
(3600/24 ช ั่วโมง = 15)
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นาฬิกาแดด

นาฬิกาแดดเป็นเคร ือ่งมือในการบอกเวลา
ของมนุษยม์าแต่โบราณนาฬิกาแดดม ี3
ปูระเภท คือ นาฬิกาแดดแบบศูนยสู์ตร
นาฬิกาแดดแนวต ั้ง และนาฬิกาแดดแนว
ราบ มส่ีวนประกอบทีสํ่าคญั 2 ชิน้ส่วน คือ
สนักําเนิดเงา หน้าปัด
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ทีม่า: http://secondsci.ipst.ac.th/?p=741

พิกดัขอบฟ้า

เป็นระบบพิกดัซึง่ใชใ้นการวดัตําแหน่งของ
วตัถุท้องฟ้าโดยถือเอาตวัของผูส้งัเกตเป็น
ศูนยก์ลางของทรงกลมฟ้าโดยมจุีดและเส้น
สมมติบนทรงกกลมฟ้า ประกอบด้วย ทิศทั้ง
สี ่จุดเหนือศีรษะ จุดใต้เท้า เส้นขอบฟ้า
เส้นเมอรเิดียน
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ทีม่า: https://guru.sanook.com/6966/

ปีอธกิสุรทิน

การทีต้่องเพิม่วนัเน่ืองจากในปีหนึง่ๆนนั
เพราะ 1 ปีม ีปีทีเ่ดือนกุมภาพนัธ์ม ี29 วนั
ปีอธกิสุรทินจะม ี4 ปีคร ัง้ 365.25 วนั ดงั
นั้นเพือ่รวมเศษทีต่กคา้งในแต่ละปีให้เป็น
1 วนัได้ก็จะทําได้ทุก 4 ปี
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ปฏิทินจนัทรคติ

เป็นการนบัเวลาโดยยดึเอาการโคจรรอบ
โลกูของดวงจนัทร์เป็นหลกั ซึง่วนัทาง
จนัทรคติเรยีกวา่ ขา้งขึน้ ขา้งแรม
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ทีม่า:  https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/26333-038788

ขา้งขึน้

วนัทีด่วงจนัทร์คอ่ย ๆ สวา่งขึน้ เร ิม่นบั
ต ั้งแต่วนัขึน้ 1 คา วนัขึน้ 2 คา เร ือ่ยไป
จนถึงวนัขึน้ 15 คา ซึง่เป็นวนัทีด่วงจนัทร์
สวา่งเต็มดวง
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ขา้งแรม

วนัทีด่วงจนัทร์คอ่ย ๆ มืดลง เริม่นบัต ั้งแต่
วนัแรม 1 คา วนัแรม 2 คา เร ือ่ยไปจนถึง
วนัแรม 15 คา ซึง่เป็นวนัทีด่วงจนัทร์มืด
เต็มดวง
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ทีม่า:  https://ngthai.com/science/34655/34655/

กล้องโทรทรรศน์

ทศันปกรณ์ทีสํ่าคญัในการสงัเกตการณ์
ทางดาราศาสตร์เน่ืองจากวตัถุท้องฟ้าทั้ง
หลาย (Celestial Objects) ไมว่า่จะเป็น
ดวงดาวต่าง ๆ กาแล็กซี เนบิวลา หรอืหลุม
ดํา ต่างดํารงอยูใ่นห้วงอวกาศทีมื่ดมิดและ
ห่างไกลจากโลกหลายล้านกิโลเมตร
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ทีม่า: http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphee/horizon-coordinates

มุมทิศ

เป็นมุมในแนวราบ นบัจากทิศ-เหนือ ใน
ทิศทางตามเขม็นาฬิกา ไปยงัทิศตะวนัออก
ทิศใต้ ทิศตะวนัตก และกลบัมาทิศเหนืออกี
คร ัง้หนึง่ มคีา่ระหวา่ง 0 - 360 องศา
จุดเหนือศีรษะ
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ทีม่า: http://www.lesa.biz/space-technology/satellite

ดาวเทียม

อุปกรณ์ทีม่นุษยส์รา้งขึน้แล้วปล่อยไวใ้นวง
โคจรรอบโลก เพือ่ใชป้ระโยชน์ในด้านต่างๆ
เชน่ ถ่ายภาพ ตรวจอากาศ โทรคมนาคม 
และปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์ เป็นต้น
ดาวเทียมถูกส่งขึน้สู่อวกาศโดยติดต ั้งบน
จรวดหรอืยานขนส่งอวกาศ  ดาวเทียมดวง
แรกของโลกเป็นของสหภาพโซเวยีตชือ่ 
สปุตนิก 1
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ทีม่า: http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/equatorial-coordinates

จุดข ัว้ฟ้าเหนือ

ป็นจุดศูนยก์ลางการหมุนของทรงกลมฟ้า
ทางด้านทิศเหนือ (เกิดจากการต่อแกน
หมุนของโลกขึน้ไปบนท้องฟ้า) 
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ทีม่า: http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/equatorial-coordinates

จุดข ัว้ฟ้าใต้

ป็นจุดศูนยก์ลางการหมุนของทรงกลมฟ้า
ทางด้านทิศเหนือ (เกิดจากการต่อแกน
หมุนของโลกขึน้ไปบนท้องฟ้า) 
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ไรต์แอสเซนชนั

เป็นเส้นสมมติตามแนวเหนือ-ใต้ บนทรง
กลมฟ้า เปรยีบเทียบคล้ายกบั เส้นแวง
(Longitude) บนทรงกลมโลก เส้นไรต์แอ
สเซนชนั แบง่โดยใชอ้ตัราการหมุนรอบตวั
เองของโลก 1 รอบ จงึมหีน่วยเป็นช ั่วโมง
โดยมเีส้นช ั่วโมง 24 เส้น แต่ละเส้นห่างกนั
เป็นมุม 15
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ทีม่า: http://www.lesa.biz/astronomy/astro-events/seasons

วนัครษีมายนั 

โลกหนัซีกโลกเหนือเขา้หาดวงอาทิตย ์
 ทําให้เรามองเห็นดวงอาทิตยอ์ยูค่อ่นไปทาง
ทิศเหนือ (Dec +23.5°) ดวงอาทิตยข์ึน้เรว็
ตกชา้ เวลากลางวนัยาวกวา่กลางคืน ซีก
โลกเหนือเป็นฤดูรอ้น 
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วนัศารทวษุิวตั

ดวงอาทิตยข์ึน้ตรงทิศตะวนัออกและตกตรง
ทิศตะวนัตกพอดี กลางวนัและกลางคืนยาวเท่า
กนั ซีกโลกเหนือเป็นฤดูใบไมร้ว่ง เน่ืองจาก
โลกได้รบัพลงังานจากดวงอาทิตยล์ดลงเมือ่
เทียบกบัฤดูรอ้น ต้นไมจ้งึผลดัใบทิง้ 
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ทีม่า: http://www.lesa.biz/space-technology/rocket

จรวด

เป็นเคร ือ่งยนต์ทีใ่ชข้บัเคลือ่นพาหนะสําหรบั
ขนส่งอุปกรณ์หรอืมนุษยข์ึน้สู่อวกาศ จรวด
สามารถเดินทางไปในอวกาศ เน่ืองจากไมจํ่าเป็น
ต้องอาศยัออกซิเจนในบรรยากาศมาใชใ้นการ
สนัดาปเชือ้เพลิง จรวดทีใ่ชเ้ดินทางไปสู่อวกาศจะ
ต้องมแีรงขบัเคลือ่นสูงมากและต่อเน่ือง เพือ่
เอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ซึง่มี
ความเรง่ 9.8 เมตร/วนิาที2 ในการเดินทางจาก
พืน้โลกสู่วงโคจรรอบโลก
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ทีม่า: http://www.lesa.biz/space-technology/spacecraft

ยานอวกาศ

ยานพาหนะทีนํ่ามนุษยห์รอือุปกรณ์
อตัโนมติัขึน้ไปสู่อวกาศ โดยมวีตัถุประสงค์
เพือ่สํารวจโลกหรอืเดินทางไปยงัดาวดวง
อืน่ ยานอวกาศม ี2 ประเภท คือ ยานอวกาศ
ทีม่มีนุษยค์วบคุม และยานอวกาศทีไ่มม่ี
มนุษยค์วบคุม 
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ทีม่า: http://www.lesa.biz/astronomy/galaxy/galaxies

กาแล็กซีลูกสะบา้

หรอืกาแล็กซีเลนส์ (Lenticular Galaxy)
เป็นกาแล็กซีทีไ่มม่ลีกัษณะกากึง่ระหวา่ง
กาแล็กซีรแีละกาแล็กซีกงัหนั กล่าวคือ
ส่วนโป่งขนาดใหญแ่ละไมม่แีขนกงัหนั
(แบบ S0 หรอื SB0) 
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ทีม่า: http://www.lesa.biz/astronomy/astro-events/day-night

กลางวนักลางคืน

โลกหมุนรอบตวัเองจากทิศตะวนัตกไปยงั
ทิศตะวนัออก ทําให้เกิดกลางวนัและกลาง
คืน ด้านทีห่นัรบัแสงอาทิตยเ์ป็นกลางวนั
ด้านตรงขา้มทีไ่มไ่ด้รบัแสงอาทิตยเ์ป็นก
ลางคืน 
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ทีม่า: http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/sun

ดวงอาทิตย์

 ดวงอาทิตย ์(The Sun) คือดาวฤกษ์ทีอ่ยูต่รง
ศูนยก์ลางของระบบสุรยิะ มขีนาดเส้นผา่นศูนย์
กลาง 1.4 ล้านกิโลเมตร หรอื 109 เท่าของเส้น
ผา่นศูนยก์ลางโลก อยูห่่างจากโลก 149,600,000
กิโลเมตร หรอื 1 หน่วยดาราศาสตร์ (AU) ดวง
อาทิตยม์มีวลมากกวา่โลก 333,000 เท่า แต่มคีวาม
หนาแน่นเพียง 0.25 เท่าของโลก เน่ืองจากมอีงค์
ประกอบเป็นไฮโดรเจน 74% ฮีเลียม 25% 
และธาตุชนิดอืน่ 1%
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ทีม่า: http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/planets/jupiter

ดาวพฤหสับดี

 ดาวพฤหสับดี (Jupiter) เป็นวตัถุท้องฟ้า
ทีม่คีวามสวา่งมากเป็นอนัดบัที ่4 รองจาก
ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และดาวศุกร์ ดาว
พฤหสับดีเป็นดาวเคราะห์แก๊สซึง่
บรรยากาศหนาแน่น มอีงค์ประกอบหลกั
เป็นไฮโดรเจน 90% และฮีเลียม 10% 
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ทีม่า: https://www.ondemand.in.th/

โลก

โลก (The Earth) เป็นดาวเคราะห์ดวงเดียว
ในระบบสุรยิะทีม่สีภาวะแวดล้อมเอือ้อํานวยต่อ
การดํารงชวีติของสิง่มชีวีติ โลกอยูห่่างจากดวง
อาทิตยเ์ป็นลําดบัที ่3 และมขีนาดใหญเ่ป็น
อนัดบัที ่5 โลกมสีณัฐานเป็นทรงกลมแป้นมี
รศัมเีฉลีย่ 6,371 กิโลเมตร โครงสรา้งโลก
ประกอบด้วย เปลือกโลก (Crust) เน้ือโลก
(Mantle) แก่นโลก (Core)
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ทีม่า: http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/planets/mercury

ดาวพุธ

ดาวพุธ (Mercury) เป็นดาวเคราะห์ซึง่อยูใ่กล้
กบัดวงอาทิตยม์ากทีสุ่ด เป็นดาวเคราะห์ขนาด
เล็ก และไมม่ดีวงจนัทร์เป็นบรวิาร โครงสรา้ง
ภายในของดาวพุธประกอบไปด้วยแกนเหล็ก
ขนาดใหญม่รีศัมปีระมาณ 1,800 ถึง 1,900
กิโลเมตร ล้อมรอบด้วยช ั้นทีเ่ป็นซิลิเกต (ใน
ทํานองเดียวกบัทีแ่กนของโลกถูกห่อหุ้มด้วย
แมนเทิลและเปลือก) ซึง่หนาเพียง 500 ถึง
600 กิโลเมตร บางส่วนของแกนอาจจะยงั
หลอมละลายอยู ่
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ทีม่า: http://www.lesa.biz/astronomy/galaxy/galaxies

กาแล็กซีร ี

มสีณัฐานเป็นทรงร ีแบง่ยอ่ยได้ 8 แบบ
ต ั้งแต่ E0 - E7 โดย E0 มคีวามรน้ีอยทีสุ่ด
และ E7 มคีวามรมีากทีสุ่ด
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ทีม่า: http://www.lesa.biz/astronomy/galaxy/local-group

กาแล็กซีแอนโดรมดีา

เป็นกาแล็กซีเพือ่นบา้นซึง่มขีนาดใหญก่วา่
กาแล็กซีทางชา้งเผือกเล็กน้อย ซึง่อยูห่่าง
ออกไป 2.9 ล้านปีแสง สามารถมองเห็นได้
ด้วยตาเปล่าในตําแหน่งของกลุ่มดาวแอน
โดรมดีา โดยมโีชติมาตรปรากฎ 3.4 
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ทีม่า: http://www.lesa.biz/media/hands-on/star-map

แผนทีด่าววงกลม

 แผนทีด่าววงกลมเป็นอุปกรณ์อยา่งงา่ย ที่
ชว่ยในการวางแผนและสงัเกตการณ์ท้องฟ้า 
 แผนทีด่าวชนิดนีป้ระกอบด้วย แผน่กระดาษ
สองแผน่ คือ แผน่แผนที ่(แผน่ล่าง) และ
แผน่ขอบฟ้า (แผน่บน) ซ้อนกนัอยู ่และยดึ
ติดกนัด้วยตาไก่ทีต่รงจุดศูนยก์ลาง
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