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บกิแบง (Big Bang)
ทฤษฎกีําเนดิเอกภพที่เป็นที่ยอมรบักนัในปจัจุบนัคอื
บกิแบงหรอืการระเบดิคร ัง้ใหญ ่ อธบิายวา่ เอกภพเร ิม่
จากเหตุการณ์เมื่อประมาณ 13,800 ลา้นปีมาแลว้ โดย
เร ิม่จากภาวะที่มพีลงังานสูงยิ่งอุณหภูมิและความหนา
แนน่สูงมาก ทุกสิง่ไมว่า่จะเป็นสสาร พลงังาน ปรภิูมิ
และเวลา เร ิม่เกดิข ึน้จากจุดน ัน้

https://www.ondemand.in.th/
https://board.postjung.com/605295
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ซเูปอร์โนวา (Supernovae)

เป็นววิฒันาการข ัน้สุดทา้ยของดาวฤกษ์ คอืการระเบดิ
ที่รุนแรงของดาวฤกษ์มวลมากเมื่อสิน้อายุขยัหรอืการ
ระเบดิของดาวแคระขาวที่เป็นสมาชิกของระบบดาวคู ่
การระเบดิน ีจ้ะปลอ่ยพลงังานจํานวนมหาศาลออกมา

http://www.digitalschool.club/digitalschool/m5/astronomy_art/lesson1/co
ntent1/more/page6.php

http://thaiastro.nectec.or.th/news/4207/
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เอกภพ (Universe)

เป็นที่วา่งที่มอีาณาเขตกวา้งใหญไ่พศาลจนไมส่ามารถ
กําหนดขอบเขตได ้ ในเอกภพประกอบไปดว้ยหลาย ๆ
กลุม่ดาว หรอืเรยีกวา่ กาแลคซี ่(Galaxy) 

https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7293-universe-7293
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กาแลคซหีรอืดาราจกัร 
 (Galaxy) 

อาณาจกัรของดาว กาแลก็ซหีน ึง่ ๆ ประกอบดว้ยก๊าซ
ฝุ่น และดาวฤกษ์หลายพนัลา้นดวง กาแลก็ซมีขีนาด
ใหญห่มื่นลา้นถงึแสนลา้นปีแสง

http://www.digitalschool.club/digitalschool/science1_2_2/science21_3/more/
page6.php
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ทางชา้งเผอืก (milky way)

คอืดาราจกัรที่มรีะบบสุรยิะและโลกของเราอยู ่ เมื่อมอง
บนทอ้งฟ้าจะปรากฏเป็นแถบขมุกขมวัคลา้ยเมฆของ
แสงสวา่งสขีาว ซึง่เกดิจากดาวฤกษ์จํานวนมากภายใน
ดาราจกัรที่มรูีปรา่งเป็นแผน่จาน ส่วนที่สวา่งที่สุดของ
ทางชา้งเผอืกอยูใ่นกลุม่ดาวคนยงิธนู ซึง่เป็นทิศทาง
ไปสู่ใจกลางดาราจกัร

http://www.astronomy.krusudruadee.com/index4.1.html
https://www.nstda.or.th/sci2pub/milky-way/
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เนบวิลา (Nebula)

เป็นอกีหน ึง่วตัถุที่เรยีกไดว้า่มคีวามสวยงามไมแ่พว้ตัถุ
อ ืน่ ๆ ในอวกาศ เนบวิลาหรอืกลุม่ฝุ่น แก๊ส และ
พลาสมาในอวกาศ ที่อยูร่วมตวักนัจะมลีกัษณะเป็นกอ้น
หมอกเมฆขนาดใหญ ่ ปะปนอยูใ่นกลุม่ดวงดาวที่เปรง่
แสงสสีวยงาม มชีื่อเรยีกอกีอยา่งหน ึง่วา่ “หมอกเพลงิ”

https://www.scimath.org/article-earthscience/item/7938-2018-03-20-
04-05-25
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เนบวิลามดื (Dark nebula)

เป็นแก๊สและฝุ่นที่จบัตวับดบงัและดูดกลนืแสงของดาวฤกษ์
จงึทําใหม้องเหน็เป็นบรเิวณสดีํา เราจะสามารถสงัเกตเหน็
เนบวิลามดืไดเ้มื่อมเีนบวิลาสวา่ง หรอืดาวฤกษ์จํานวนมาก
เป็นฉากหลงั

https://www.scimath.org/article-earthscience/item/7938-2018-03-
20-04-05-25
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เนบวิลาสวา่ง (Diffuse nebula)
 ม ี2 ชนดิ คอื เนบวิลาสะทอ้นแสง (Reflection nebula)
ซึง่เกดิจากการกระเจงิของแสงจากดาวฤกษ์ใกลเ้คยีง แสง
จะมลีกัษณะสฟ้ีาหรอืสนีาเงนิ ส่วนอกีชนดิคอื  เนบวิลา
เปลง่แสง (Emission nebula) ซึง่เกดิจากการกระตุน้ดว้ย
รงัสอีลัตราไวโอเลตจากดาวขา้งเคยีง โดยจะเปลง่แสงใน
ชว่งคล ืน่ที่เฉพาะตวัตามธาตุองค์ประกอบของเนบวิลา
ทําใหม้สีต่ีาง ๆ กนั

https://www.scimath.org/article-earthscience/item/

https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/
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โซลาร์เนบวิลา (Solar Nebula)

ระบบสุรยิะเกดิจากกลุม่ฝุ่นและก๊าซในอวกาศซึง่เรยีกวา่
“โซลาร์เนบวิลา” (Solar Nebula) รวมตวักนัเมื่อประมาณ
4,600 ลา้นปีมาแลว้ 

https://www.pw.ac.th/emedia/media/science/lesa/2/l
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ระบบสุรยิะ (Solar System)
ประกอบดว้ยดวงอาทิตยแ์ละวตัถุอ ืน่ๆ ที่โคจรรอบดวง
อาทิตยเ์น ือ่งจากแรงโนม้ถว่ง ไดแ้ก ่ ดาวเคราะห ์ 8
ดวงกบัดวงจนัทร์บรวิารที่คน้พบแลว้ 166 ดวง ดาว
เคราะหแ์คระ 5 ดวงกบัดวงจนัทร์ บรวิารที่คน้พบแลว้
4 ดวง กบัวตัถุขนาดเลก็อ ืน่ๆ อกีนบัลา้นช้ิน ซึง่รวมถงึ
ดาวเคราะหน์อ้ย วตัถุในแถบไคเปอร์ ดาวหาง สะเกด็
ดาว และฝุ่นระหวา่งดาวเคราะห์

http://www.digitalschool.club/digitalschool/
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ดาวฤกษ์ (Stars)

คอืวตัถุขนาดใหญใ่นอวกาศ ที่มแีสงสวา่งและพลงังาน
ในตวัเอง เป็นมวลก๊าซขนาดใหญท่ี่ใหก้ําเนดิอณูพื้น
ฐานในจกัรวาล ท ั้งการสรา้งและส่งผา่นพลงังาน แสง
สวา่งและธาตุต่างๆ ไปในหว้งอวกาศ ดาวฤกษ์น ัน้ถอื
กําเนดิภายใตก้ารรวมตวักนัของกลุม่ก๊าซและฝุ่นขนาด
ใหญใ่นอวกาศ ที่เรยีกวา่ “หมอกเพลงิ” หรอื “เนบวิลา”
(Nebula)

https://ngthai.com/science/23547/stars/
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ดาวเคราะห ์(planet)
คอืวตัถุขนาดใหญท่ี่โคจรรอบดาวฤกษ์ กอ่นครสิต์
ทศวรรษ 1990 มดีาวเคราะหท์ี่เรารูจ้กัเพยีง 8
ดวง (ท ั้งหมดอยูใ่นระบบสุรยิะ) ปจัจุบนัเรารูจ้กั
ดาวเคราะหใ์หมอ่กีมากกวา่ 100 ดวง ซึง่เป็นดาว
เคราะหน์อกระบบ คอื โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงอ ืน่ที่
ไมใ่ชด่วงอาทิตย ์

http://www.digitalschool.club/digitalschool/
http://thaiastro.nectec.or.th/skyevent/article/planets2018/
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ดาวเคราะหห์นิ (rocky planet)

ดาวเคราะหก์อ้นหนิไดแ้ก ่ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก และ
ดาวองัคาร ท ั้ง 4 ดวงน ีม้พีื้นผวิแขง็เป็นหนิ มชี ั้น
บรรยากาศบางๆ หอ่หุม้ ยกเวน้ดาวพุธที่อยูใ่กล้
ดวงอาทิตยท์ี่สุดไมม่บีรรยากาศ

https://astronomysite.wordpress.com/
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ดาวเคราะหก๊์าซ
(Giant Gas Planets)

ดาวเคราะหก๊์าซ ไดแ้ก ่ ดาวพฤหสับด ี ดาวเสาร์
ดาวยูเรนสั และดาวเนปจูน จะเป็นก๊าซท ั่วท ั้งดวง
อาจมแีกนหนิขนาดเลก็ อยูภ่ายใน พื้นผวิจงึเป็น
บรรยากาศที่ปกคลุมดว้ยก๊าซมเีทน แอมโมเนยี
ไฮโดรเจน และฮเีลยีม

https://astronomysite.wordpress.com/
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ดาวเคราะหแ์คระ (Dwarf Planet)

เป็นดาวที่มลีกัษณะคลา้ยดาวเคราะหห์รอืดาวเคราะหน์อ้ย
เป็นวตัถุบนทอ้งฟ้าที่เป็นทรงกลม โคจรรอบดวงอาทิตย์
มวีงโคจรไมช่ดัเจนและไมเ่ป็นบรวิารหรอืดวงจนัทร์ของ
ดาวอ ืน่ 

https://www.nstda.or.th/home/knowledge_post/dwarf-planets/
http://nso.narit.or.th/index.php/
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ดวงอาทิตย ์(The Sun) 
ดาวฤกษ์ที่อยูต่รงศูนยก์ลางของระบบสุรยิะ มขีนาดเสน้
ผา่นศูนยก์ลาง 1.4 ลา้นกโิลเมตร หรอื 109 เทา่ของเสน้
ผา่นศูนยก์ลางโลก อยูห่า่งจากโลก 149,600,000
กโิลเมตร หรอื 1 หนว่ยดาราศาสตร์ (AU)  ดวงอาทิตยม์ี
มวลมากกวา่โลก 333,000 เทา่ แต่มคีวามหนาแนน่
เพยีง 0.25 เทา่ของโลก เน ือ่งจากมอีงค์ประกอบเป็น
ไฮโดรเจน 74% ฮเีลยีม 25% และธาตุชนดิอ ืน่ 1%

http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/sun
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ดวงจนัทร์ (The Moon)
เป็นบรวิารดวงเดยีวของโลกและมขีนาดเลก็กวา่โลกมาก
หลงัจากการกอ่ตวัของระบบสุรยิะ ดวงจนัทร์เยน็ตวัอยา่ง
รวดเรว็จนโครงสรา้งภายในกลายเป็นของแขง็ท ั้งหมดจงึ
ไมม่สีนามแมเ่หลก็ และไมม่ชี ั้นบรรยากาศหอ่หุม้อยูเ่ลย  
ดวงจนัทร์มมีวลนอ้ยจงึมแีรงโนม้ถว่งนอ้ยจนไมส่ามารถ
ดงึดูดบรรยากาศไวไ้ด ้

http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/planets/earth/moon

https://www.google.com/url?
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ดาวพุธ (MERCURY)
สภาพพื้นผวิขรุขระเน ือ่งจากการพุง่ชนของอุกกาบาต    
ไมม่ดีวงจนัทร์เป็นบรวิารและไมม่แีรงโนม้ถว่งมาก
พอที่จะสรา้งช ั้นบรรยากาศ ดาวพุธมแีกนกลางเป็น
เหลก็    ขนาดใหญท่ําใหเ้กดิสนามแมเ่หลก็ความเขม้
ประมาณ1เปอร์เซน็ต์ของสนามแมเ่หลก็โลกลอ้มรอบ
ดาวพุธไว้

http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~hsomsak/mercury.html
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ดาวศุกร์ (VENUS)
ดาวศุกร์เป็นวตัถุทอ้งฟ้าที่สวา่งที่สุดเป็นลําดบัที่ 3 รองจาก
ดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ มองเหน็ไดเ้ฉพาะในเวลาเชา้มดื
หรอืหวัคาเทา่น ัน้ ขณะปรากฏในทอ้งฟ้าเวลาหวัคาทางทิศ
ตะวนัตก เรยีกวา่   "ดาวประจําเมอืง"   และเมื่อปรากฏใน
ทอ้งฟ้าเวลาเชา้มดืทางทิศตะวนัออก เรยีกวา่ "ดาว
ประกายพรกึ" หรอื "ดาวรุง่"

http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~hsomsak/venus.html
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โลก (Earth)

เป็นดาวเคราะหด์วงเดยีวในระบบสุรยิะที่มสีภาวะแวดลอ้มเอ ือ้
อํานวยต่อการดํารงชวีติของสิง่มชีวีติ โลกอยูห่า่งจากดวง
อาทิตยเ์ป็นลําดบัที่ 3 และมขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบัที่ 5 โลกมี
สณัฐานเป็นทรงกลมแป้น

http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/planets/earth
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ดาวองัคาร  (Mars)
เป็นดาวเคราะหท์ี่อยูห่า่งจากดวงอาทิตยเ์ป็นอนัดบัที่ 4 ใน
บรรดาดาวเคราะหท์ ั้งหมด ดาวองัคารมสีแีดงเน ือ่งจากพื้น
ผวิประกอบดว้ยออกไซด์ของเหลก็ (สนมิเหลก็) พื้นผวิของ
ดาวองัคารเตม็ไปดว้ยหุบเหวต่างๆ มากมาย หุบเหวขนาด
ใหญช่ื่อ หุบเหวมารเินอรสิ ดาวองัคารมดีวงจนัทร์บรวิาร
ขนาดเลก็ 2 ดวง คอื โฟบสัและดมีอส 

http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/planets/mars
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ดาวพฤหสับด ี (Jupiter)
เป็นวตัถุทอ้งฟ้าที่มคีวามสวา่งมากเป็นอนัดบัที่ 4 รองจาก
ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และดาวศุกร์ ดาวพฤหสับดเีป็นดาว
เคราะหแ์ก๊สซึง่บรรยากาศหนาแนน่ มอีงค์ประกอบหลกั
เป็นไฮโดรเจน 90% และฮเีลยีม 10% ปะปนดว้ยมเีทน นา
และแอมโมเนยีจํานวนเลก็นอ้ย แกน่กลางที่เป็นหนิแขง็มี
ขนาดเป็น 2 เทา่ของโลก

http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/planets/jupiter
https://s.isanook.com/
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ดาวเสาร์ (Saturn)
เป็นดาวเคราะหท์ี่มวีงแหวน แถบสบีนดาวเสาร์เกดิข ึน้จาก
การหมุนรอบตวัเองเรว็มาก จนทําใหเ้กดิการหมุนวนของ
ช ั้นบรรยากาศที่มอีุณหภูมิแตกต่างกนัมแีกนกลางที่เป็น
หนิแขง็ หอ่หุม้ดว้ยแมนเทิลช ั้นในที่เป็นโลหะไฮโดรเจน
และแมนเทิลช ั้นนอกที่เป็นไฮโดรเจนและฮเีลยีมเหลว 
มมีวลมากจงึมแีรงโนม้ถว่งมาก ดวงจนัทร์ที่มขีนาดใหญ่
ที่สุดคอื ไททนั  (Titan)

http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/planets/saturn
https://www.pw.ac.th/emedia/media/science/lesa/2/

23



ดาวยูเรนสั (Uranus)
ค์ประกอบหลกัของดาวยูเรนสัคอืไฮโดรเจนและฮเีลยีม
โดยมมีเีทนปะปนอยูด่ว้ยทําใหเ้ราเหน็สขีองดาวยูเรนสัเป็น
สนีาเงนิเขยีว (ชว่งคล ืน่สแีดงถูกดูดกลนืโดยมเีทน)  สนาม
แมเ่หลก็ของดาวยูเรนสักแ็ปลกไปจากดาวดวงอ ืน่กลา่วคอื
มแีกนสนามแมเ่หลก็ที่เอยีงจากแกนหมุนถงึ 60 องศา และ
สภาพสนามแมเ่หลก็กม็รูีปรา่งที่แปลก ไมเ่ป็นแมเ่หลก็
สองข ัว้อยา่งชดัเจนเหมอืนดาวดวงอ ืน่ ในปจัจุบนัจํานวน
ดาวบรวิารของยูเรนสัที่ถูกคน้พบ   คอื 27 ดวง

http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Solar_system/Planets/Uranus.htm
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ดาวเนปจูน (Neptune)
 ดาวเนปจูนมวีงแหวน 4 วง แต่ละวงมคีวามสวา่งไมม่าก
นกั เพราะประกอบดว้ยอนุภาคที่เป็นผงฝุ่นขนาดเลก็ จนถงึ
ขนาดประมาณ 10 เมตร เชน่เดยีวกบัวงแหวนของดาว
พฤหสับดแีละดาวยูเรนสั  ดาวเนปจูนมดีวงจนัทร์บรวิารที่
คน้พบแลว้ 13 ดวง ดวงจนัทร์ดวงใหญท่ี่สุดชื่อ "ทายตนั"
(Triton)

http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/planets/neptune

25



กระจุกดาว  (Star Cluster)
การรวมตวักนัของดาวฤกษ์ (Star) จํานวนหลายรอ้ย
ไปจนถงึหลายลา้นดวงในจกัรวาล จากการมศีูนยก์ลาง
ของแรงโนม้ถว่งรว่มกนั ซึง่กระจุกดาวนบัเป็นอกีหน ึง่
ระบบ (System) ของดวงดาวขนาดใหญท่ี่มนุษยเ์รา
สามารถสงัเกตการณ์ผา่นกลอ้งโทรทรรศน์และกลอ้งดู
ดาวจากพื้นผวิโลก

https://ngthai.com/science/44858/star-cluster/
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กระจุกดาวลูกไก ่(Pleiades)

https://img.winnews.tv/files/site/6fb845ede2815b17173544ac41b57b31.jpg

ดาวลูกไกเ่ป็นดาวที่คนไทยคุน้เคยชื่อ ไมไ่ดเ้ป็นดาว
ดวงเดยีว แต่เป็นกระจุกดาว (star cluster) มองดว้ย
ตาเปลา่เหน็ประมาณ 6-7 ดวง อยูใ่นกลุม่ดาวววั
(Taurus)
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กลุม่ดาวจกัรราศ ี(Zodiac)

กลุม่ดาวที่ดวงอาทิตยจ์ะปรากฏเคล ือ่นที่ผา่นไป ในระยะ
เวลา 1 ปี และมที ั้งหมด 12 กลุม่ดาว แต่ในความเป็นจรงิน ัน้
ดวงอาทิตยม์กีารเคล ือ่นตวัผา่น 13 กลุม่ดาว โดยมกีลุม่ดาว
คนแบกงู ที่ถูกตดัออกไป เน ือ่งจากเป็นกลุม่ดาวที่ไมส่่อง
แสงสวา่ง ทําใหม้องเหน็ไดย้ากและดวงอาทิตยจ์ะผา่นกลุม่
ดาวน ีเ้พยีงเลก็นอ้ยเทา่น ัน้

https://www.aurora.co.th/news/page_news/
https://www.google.com/url?
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กลุม่ดาวแกะ (Aries)

กลุม่ดาวแกะตวัผู ้ เรยีกวา่ ราศเีมษ ดาวกลุม่น ีส้งัเกตได้
งา่ย มดีาวสวา่งสุกปล ัง่อยูต่รงหวัแกะ 3 ดวง มรูีปคลา้ย
สามเหล ีย่มมุมป้าน

https://supreeyaaaa.wordpress.com/2020/
http://image.dek-d.com/25/2837302/108142937
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กลุม่ดาวหมใีหญ ่(Ursa Major)

คนไทยเรยีกวา่กลุม่ดาวจระเข ้ กลุม่ของดาวฤกษ์ที่พบเหน็ได้
งา่ยที่สุดในบรรดากลุม่ดาวสากล (Constellations) ท ั้ง 88
กลุม่ของโลก เน ือ่งจากมขีนาดใหญท่ี่สุดในกลุม่ดาวทางฝั่งซกี
ฟ้าเหนอื สามารถพบเหน็ไดต้ลอดท ั้งปี

https://ngthai.com/science/24851/ursa-major/
https://phuketindex.com/images/story/etc/star/ursa02.jpg
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กลุม่ดาวววั (Taurus)

มดีาวฤกษ์เรยีงกนัเป็นรูปตวัวอียา่งนอ้ย 9 ดวง เป็นกลุม่
ดาวทางฟ้าซกีเหนอื โดยจะปรากฏข ึน้ทางทิศตะวนัออก
เฉยีงไปทางทิศเหนอื นกลุม่ดาวววัจะมดีาวฤกษ์สสีม้แดง
สวา่งที่สุดอยูห่น ึง่ดวงเป็นตาขวาของววั ชื่อวา่ ดาวอลัดบิะ-
แรน หรอื ดาวโรหณิ ี มคีวามหมายวา่ ผูต้ดิตาม

http://www.digitalschool.club/digitalschool/science1_2_2/science22/m
ore/item17.php
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จนัทรุปราคา (Lunar eclipse)

จะเกดิข ึน้เมื่อโลกอยูใ่นตําแหนง่กลางระหวา่งดวงจนัทร์และ
ดวงอาทิตย ์ ทําใหด้วงจนัทร์เคล ือ่นผา่นเขา้ไปในเงาของ
โลก

https://www.bbc.com/thai/articles/cw579723xd9o
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สุรยิุปราคา (Solar eclipse)

จะเกดิข ึน้เมื่อดวงจนัทร์อยูใ่นตําแหนง่ระหวา่งโลกกบัดวง
อาทิตย ์ทําใหเ้งาของดวงจนัทร์ทอดยาวตกลงบนพื้นโลก

https://www.bbc.com/thai/articles/cw579723xd9o

33



ปีแสง (light years)

หนว่ยของระยะทางไมใ่ชเ่วลา มกัใชบ้อกระยะของ
วตัถุในอวกาศที่อยูห่า่งกนัมากๆ ซึง่มรีะยะทาง
เทา่กบั 9,460,730,472,580.8 กโิลเมตร หรอื
เทยีบไดก้บัระยะที่แสงเดนิทางเป็นเวลา 1 ปี

https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/4313
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เสน้ขอบฟ้า  (Horizon) 

แนวเสน้ขอบทอ้งฟ้าซึง่มองเหน็จรดพื้นราบ หรอือกี
นยัหน ึง่คอื  เสน้วงกลมใหญบ่นทรงกลมฟ้าที่อยูห่า่ง
จากจุดเหนอืศรีษะ ทํามุม 90° กบัแกนหลกัของระบบ
ขอบฟ้า 

http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/horizon-coordinates
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ทรงกลมทอ้งฟ้า 
(Celestial sphere)

ทรงกลมสมมตขินาดใหญ ่ มรีศัมอีนนัต์ โดยมี
โลกอยูท่ี่จุดศูนยก์ลาง  มนุษยใ์นอดตีจนิตนาการ
วา่ โลกถูกหอ่หุม้ดว้ยทรงกลมฟ้า ซึง่ประดบัดว้ย
ดาวฤกษ์ (Star) 

http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere
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อุกกาบาต  (meteorite)
วตัถุในอวกาศ ที่ผา่นช ั้นบรรยากาศลงมาสู่โลก ตอนอยู ่
ในอวกาศจะเรยีกวา่ สะเกด็ดาวตก พอเขา้สู่ช ั้น
บรรยากาศโลก จะเรยีกวา่ ดาวตก อุกกาบาตเคล ือ่นที่
ดว้ยความเรว็สูงประมาณ 40-70 กโิลเมตร/วนิาท ีและ
เกดิการ compression กบัอากาศในช ั้นบรรยากาศ
โลก

http://www.digitalschool.club/digitalschool/

https://obs.linescdn.net/
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ดาวหาง (Comet)
วตัถุชนดิหน ึง่ในระบบสุรยิะที่โคจรรอบดวงอาทิตย ์มส่ีวนที่
ระเหดิเป็นแก๊สเมื่อโคจรเขา้ใกลด้วงอาทิตย ์ ทําใหเ้กดิช ั้น
ฝุ่นและแก๊สที่ฝ้ามวัลอ้มรอบ จงึเกดิเป็นส่วนที่ทอดเหยยีด
ออกไปภายนอกจนมองดูดว้ยตามลีกัษณะคลา้ยหาง
ลกัษณะเชน่น ีเ้กดิจากปรากฏการณ์การแผร่งัสขีองดวง
อาทิตยไ์ปบนนวิเคลยีสของดาวหาง

https://www.scimath.org/article-earthscience/
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หลุมดํา  (black hole)

 เทหวตัถุใน เอกภพ ที่ม ีแรงโนม้ถว่ง สูงมาก ไมม่ี
อะไรออกจากบรเิวณน ีไ้ดแ้มแ้ต่ แสง  ยกเวน้หลุมดํา
ดว้ยกนั เราจงึมองไมเ่หน็ใจกลางของหลุมดํา

https://th.wikipedia.org/
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ดาวนวิตรอน  (Neutron star)
ขนาดเลก็มาก มเีสน้ผา่นศูนยก์ลางประมาณ 10 – 20
กโิลเมตร แต่มคีวามหนาแนน่สูงมาก เน ือ้สารของดาว
นวิตรอน 1 ชอ้นชา มมีวลถงึ 120 ลา้นตนั อะตอมของดาว
นวิตรอนไมม่ชีอ่งวา่งระหวา่งโปรตรอน (ประจุบวก) และ
อเิลก็ตรอน (ประจุลบ) แกน่ดาวยุบตวัเป็นหลุมดํา ซึง่มี
สนามแรงโนม้ถว่งสูง มอีตัราความเรง่สามารถเอาชนะ
ความเรว็แสง แมแ้ต่แสงยงัไมส่ามารถหนหีลุดออกมาได้

http://www.lesa.biz/astronomy/star/neutron
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พลัซาร์ (Pulsar)

ดาวนวิตรอนที่ปลอ่ยคล ืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าออกมาเป็นลํา
โดยลําของรงัสจีะกวาดผา่นผูส้งัเกตการณ์อยา่งสมาเสมอ
จากการหมุนรอบตวัเองของดาวนวิตรอน จงึสงัเกตไดเ้ป็น
พลัส์ต่อเน ือ่ง

https://www.ondemand.in.th//
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ลมสุรยิะ (Solar Wind)

http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Interplanetary_space/images/IPSP
01.jpg

คอือนุภาคความเรว็สูงที่ถูกปลอ่ยมาจากดวงอาทิตยท์ุกทิศ
ทุกทาง ตลอดเวลา  หรอือาจถูกมองวา่เป็นอนุภาคที่หลุดออก
มาจากช ั้นโคโรนา (corona) ของดวงอาทิตยซ์ึง่มอีุณหภูมิสูง
สู่บรเิวณระหวา่งดาวเคราะห์
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ดาวคู ่(Binary Stars)

ระบบดาวที่มดีาวฤกษ์สองดวงโคจรไปรอบๆ จุดศูนยก์ลาง
มวลของระบบ ดาวแต่ละดวงถอืวา่เป็น ดาวเพื่อน ของอกี
ดวงหน ึง่ 

https://www.pw.ac.th/emedia/media/science/lesa/3/binary_and_variabl
e/binary_stars/binary_stars.html
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จนัทร์ดบั (New Moon)
เป็นปรากฏการณ์ที่ดวงจนัทร์โคจรมาอยูใ่นทิศทางเดยีวกบั
ดวงอาทิตยเ์มื่อมองจากโลก ดวงจนัทร์จงึหนัดา้นมดืเขา้หา
โลก ทําใหไ้มเ่หน็ดวงจนัทร์ มกัเกดิในวนัแรม 14 คา หรอื
แรม 15 คา

https://th.wikipedia.org
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ดถิจีนัทร์ (Moon phase)

https://www.google.com/url?

การเกดิขา้งข ึน้ขา้งแรม ของดวงจนัทร์ (lunar phase)
ในทางดาราศาสตร์ เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
อยา่งหน ึง่ที่เกดิกบัดวงจนัทร์ น ัน่คอื ดวงจนัทร์จะมส่ีวน
สวา่งที่สงัเกตไดท้ี่ไมเ่ทา่กนัในแต่ละคนื เกดิจากการ
โคจรของดวงจนัทร์รอบโลก โดยหนัส่วนสวา่งเขา้หาโลก
ต่างกนั 
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ขา้งข ึน้ (Waxing Moon)

เราจะมองเหน็ดวงจนัทร์ตอนรุง่เชา้กอ่นดวงอาทิตย์
ข ึน้ และไมเ่หน็หวักระต่าย เส ีย้วของดวงจนัทร์จะหนา
ข ึน้จนกระท ั่งสวา่งเตม็ดวงในวนัข ึน้ 15 คา

http://www.digitalschool.club/digitalschool/science1_2_2/science21_2
/more/page11.php
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ขา้งแรม (Waning Moon)

เน ือ่งจากดวงจนัทร์โคจรรอบโลก 1 รอบใชเ้วลา 29.5
วนั ทําใหเ้รามองเหน็ดวงจนัทร์ข ึน้ชา้วนัละ 50 นาที
หรอืประมาณ 12 องศา   เราจงึมองเหน็ดวงจนัทร์ตอน
เยน็กอ่นดวงอาทิตยต์ก  และเหน็หวักระต่าย  เส ีย้วของ
ดวงจนัทร์บางข ึน้จนกระท ั่งมดืหมดท ั้งดวงในวนัแรม
15 คา 

http://www.digitalschool.club/digitalschool/science1_2_2/science21_2/
more/page11.php
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โชตมิาตร (Magnitude)
  ความส่องสวา่ง (Brightness) เป็นพลงังานที่ดาวฤกษ์
ปลดปลอ่ยออกมาต่อหนว่ยเวลา มหีนว่ยเป็นวตัต์/ตาราง
เมตร แต่เน ือ่งจากดวงตาของมนุษยไ์มม่คีวามละเอยีด
พอที่จะจําแนกพลงังานในระดบัน ีไ้ด ้ นกัดาราศาสตร์จงึ
กําหนดคา่เปรยีบเทยีบอนัดบัความสวา่งของดาว

http://www.lesa.biz/astronomy/star-properties/magnitude
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เสน้ศูนยส์ูตร (Equator)

http://www.satit.up.ac.th/BBC07/AroundTheWorld/geo/71.htm

เสน้ที่ลากรอบโลกในแนวนอนแลว้แบ่งโลกออกเป็น
สองส่วนเทา่ ๆ กนัเป็นซกีโลกเหนอืและซกีโลกใต ้ มี
ตําแหนง่อยูท่ี่ละตจิูด 0 องศา

https://sites.google.com/site/maneeratweb/_
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แสงเหนอื-แสงใต ้(Aurora)
เป็นปรากฏการณ์ที่ปรากฏเป็นแนวแสงสวา่งสต่ีาง ๆ บน
ทอ้งฟ้ายามคาคนื รูปรา่งคลา้ยกบัมา่น และมกีารเปล ีย่นแปลง
รูปรา่งอยา่งรวดเรว็ บรเิวณใกลข้ ัว้โลกเหนอื ที่เรยีกวา่ แสง
เหนอื (aurora borealis) และบรเิวณใกลข้ ัว้โลกใต ้ ที่เรยีกวา่
แสงใต ้ (aurora australis) และอยูใ่นระดบัความสูงต ัง้แต่
80-1,000 กโิลเมตร เหนอืพื้นดนิ

https://www.scimath.org/article-earthscience/item/2104-aurora
https://www.ktc.co.th/pub/media/
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