
คําศัพท์
ดาราศาสตร์

นางสาวพิมพ์มาดา หลา้แหลง่
63102010594



Asteroid 
ดาวเคราะห์น้อย

     วตัถุขนาดเลก็ที�อยูใ่นระบบสุรยิะชั�นใน
มขีนาดตั�งแตไ่มกี่�สิบเมตรจนถึงหลายรอ้ย
กโิลเมตร ดาวเคราะห์น้อยส่วนใหญ่โคจร
อยูร่ะหวา่งวงโคจรของดาวอังคารกบัดาว
พฤหัสบดี

https://www.nasa.gov/



Asteroid belt 
แถบดาวเคราะห์น้อย

     บรเิวณในระนาบของระบบสุรยิะชว่ง
ตั�งแต ่2.0-3.3 หน่วยดาราศาสตรจ์ากดวง
อาทติย์ มดีาวเคราะห์น้อยจํานวนมาก
โคจรอยู่

https://www.nasa.gov/



Astronomical unit  
หน่วยดาราศาสตร์

     หน่วยบอกระยะทาง เทา่กบัระยะห่าง
เฉลี�ยระหวา่งโลกกบัดวงอาทติย์ ซึ�ง
กําหนดให้มค่ีาเทา่กบั 149,597,870.70
กโิลเมตร

https://www.vcalc.com/wiki/vCalc/astronomical+unit+%28km%29



Big Bang
บิกแบง

     ทฤษฎกํีาเนิดเอกภพที�เป�นที�ยอมรบักนั
ในป�จจุบนั อธบิายวา่ เอกภพเริ�มจาก
เหตกุารณ์เมื�อประมาณ 13,8๐๐ ลา้นป�มา
แลว้ โดยเริ�มจากภาวะที�มพีลงังานสงูยิ�ง
อุณหภูมแิละความหนาแน่นสูงมาก ทกุสิ�ง
ไมว่า่จะเป�นสสาร พลงังาน ปรภิมู ิและ
เวลา เริ�มเกดิขึ�นจากจดุนั�น

https://www.nasa.gov/



Binary star 
 ดาวคู่

     ดาวฤกษ์สองดวงที�โคจรรอบกนัและ
กนั โดยแตล่ะดวงมวีงโคจรเป�นวงรรีอบ
จุดศูนย์ระบบมวล

https://www.nasa.gov/



Black hole  
หลุมดาํ

     วตัถุที�มคีวามโน้มถ่วงสงูมาก มี
ความเรว็หลดุพ้นเทา่กบัหรอืมากกวา่
อตัราเรว็แสง คลื�นแมเ่หลก็ไฟฟ�าจงึแผ่
ออกจากหลมุดําไม่ได้

https://www.nasa.gov/



Celestial
ขั�วท้องฟ�า

     จุดสองจุดบน ที�ตรงกบัแนวของขั�ว
โลก เหนือจะตรงกบับรเิวณใกล ้ๆ ดาว
เหนือในกลุม่ดาวหมเีลก็ ส่วนขั�วฟ�าใตจ้ะ
อยูบ่รเิวณกลุม่ดาวแปดเหลี�ยม

https://astronomy.swin.edu.au/cosmos/c/Celestial+Sphere



Comet
ดาวหาง

     ลกูบอลน�าแข็งและฝุ�นละอองใน
อวกาศที�โคจรรอบดาวฤกษ์

https://www.nasa.gov/



Corona
คอโรนา

1) บรรยากาศชั�นนอกสุดของดวงอาทติย์
มองเห็นไดเ้ฉพาะชว่งเวลาที�เกดิ เตม็ดวง มี
อุณหภูมสูิงถึง 1,000,000 เคลวนิ
2) ลกัษณะพื�นผวิที�เป�นรูปวงรบีนพื�นผวิ
ดาวเคราะห์ พบไดม้ากบนดาวศกุรแ์ละดวง
จันทร์

https://www.nasa.gov/



Dwarf star  
ดาวแคระ

     ดาวฤกษ์ในแถบลําดบัหลกัที�มคีวาม
ส่องสวา่งค่อนข้างน้อย

https://www.nasa.gov/



Dwarf planet
ดาวเคราะห์แคระ

     วตัถุในระบบสุรยิะที�โคจรรอบดวง
อาทติย์ มสัีณฐานเกอืบเป�นทรงกลมคลา้ย
ดาวเคราะห์ แตม่มีวลน้อยเกนิกวา่จะทาํให้
วงโคจรปลอดโปรง่เป�นอิสระจากวตัถอุื�น
ที�มขีนาดเลก็กวา่

https://www.nasa.gov/



Earth
โลก

     โลกเป�นดาวเคราะห์ดวงเดยีวในระบบ
สุรยิะที�มสีภาวะแวดลอ้มเอื�ออํานวยตอ่การ
ดํารงชวีติของสิ�งมชีวีติ อยูห่่างจากดวง
อาทติย์เป�นลําดบัที� 3

https://www.nasa.gov/



Ecliptic 
สุริยวิถี

     เส้นสมมตุบินทรงกลมฟ�าที�ลากตาม
แนวที�ดวงอาทติย์จะเคลื�อนที�ไปในแตล่ะป�

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/eclip.html

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/eclip.html



Equinox
วิษุวัต

     วนัที�ดวงอาทติย์เคลื�อนที�ผา่น
เส้นศูนย์สูตรฟ�า ทาํให้มชีว่งเวลากลางวนั
กบักลางคืนยาวเทา่กนั และดวงดวง
อาทติย์จะขึ�นใกลจ้ดุขอบฟ�าทศิตะวนัออก
มากที�สุด และตกใกลจ้ดุขอบฟ�าทศิตะวนั
ตกมากที�สุด

https://www.bbc.com/news/magazine-34334712



Exoplanet
ดาวเคราะห์ต่างระบบ

     ดาวเคราะห์ที�เป�นบรวิารของดาวฤกษ์
หรอืดาวแคระน�าตาลดวงอื�นที�ไมใ่ชด่วง
อาทติย์

https://www.nasa.gov/



Galaxy
ดาราจักร

     อาณาจักรของดาวฤกษ์ที�เกาะกลุม่อยู่
ดว้ยกนั แตล่ะดาราจกัรอาจมดีาวฤกษ์
ตั�งแตห่ลายพันดวงขึ�นไปจนถงึหลายแสน
ลา้นดวง

https://www.nasa.gov/



Galilean moon
ดวงจันทร์กาลิเลโอ

     ดวงจันทรข์องดาวพฤหัสบดทีี�ค้นพบ
โดยกาลเิลโอ มสีี�ดวง ไดแ้ก ่ไอโอ ยโูรปา
แกนีมดี และคัลลสิโต

https://www.nasa.gov/



Jupiter
ดาวพฤหัสบดี

     ดาวพฤหัสบดเีป�นดาวเคราะห์ที�อยูห่่าง
จากดวงอาทติย์เป�นลําดบัที� 5 และเป�นดาว
เคราะห์ที�มขีนาดใหญ่ที�สุดในระบบสุรยิะ

https://www.nasa.gov/



Kuiper belt
แถบไคเปอร์

     แถบรูปวงแหวนล้อมรอบดวงอาทติยม์ี
ระยะอยูห่่างจากดวงอาทติย์ ประมาณ 30-
50 หน่วยดาราศาสตร ์เป�นที�อยูข่องวตัถุ
ขนาดเลก็ที�ม ีองค์ประกอบคลา้ย
นิวเคลยีสดาวหางจํานวนมาก เชื�อว่าเป�น
แหลง่กําเนิดของดาวหางคาบสั�น

https://tuemaster.com/blog/วตัถแุถบไคเปอร�-kuiper-belt-objects-ส/ุ



Magnetar
ดาวแม่เหล็ก

     ดาวฤกษ์ที�มสีนามแมเ่หลก็เข้มมาก
อาจเข้มกวา่สนามแมเ่หลก็ของดวงอาทติย์
นับพันเทา่

https://www.nasa.gov/



Magnitude
โชติมาตร

     มาตราบอกความส่องสวา่งของวัตถุ
ทอ้งฟ�า ตวัเลขยิ�งมค่ีาน้อยยิ�งสวา่ง ดาว
จางที�สุดที�ตาเปลา่ของคนสายตาปรกตจิะ
มองเห็นไดใ้นเวลากลางคืนภายใตท้อ้งฟ�า
มดืสนิทมโีชตมิาตรประมาณ 6.5 

https://www.nasa.gov/



Mars
ดาวอังคาร

     ดาวองัคารดาวเคราะห์ลําดบัที� 4 เป�น
ดาวเคราะห์ที�เลก็ที�สุดเป�นลําดบัที� 2 ของ
ระบบสุรยิะ

https://www.nasa.gov/



Meteorite
อุกกาบาต

     วตัถุแข็งจากนอกโลกที�ฝ�าบรรยากาศ
โลกเข้ามาจนตกถงึพื�นดนิ อาจเป�นหิน
หรอืโลหะหรอืทั�งสองอยา่งผสมกนักไ็ด้

https://www.nasa.gov/



Mercury
ดาวพุธ

 

   ดาวพธุป�นดาวเคราะห์ที�เลก็ที�สุดใน
ระบบสุรยิะ อยูใ่กลด้วงอาทติย์มากที�สุด

https://www.nasa.gov/



Meteoroid
สะเก็ดดาว

     วตัถุจําพวกหินแข็งในอวกาศที�มขีนาด
เลก็กวา่ดาวเคราะห์น้อย อาจมขีนาดตั�งแต่
เมด็ทรายจนใหญ่เทา่โอง่น�า

https://www.nasa.gov/



Milky Way Galaxy 
ดาราจักรทางช้างเผือก

     ดาราจักรที�ระบบสุรยิะของเราเป�น
สมาชกิอยู ่มเีส้นผา่นศูนย์กลางประมาณ
100,000 ป�แสง ดวงอาทติย์อยูห่่างจาก
จุดศูนย์กลางประมาณ 30,000 ป�แสง
เคลื�อนรอบศูนย์กลางของดาราจกัรดว้ย
ความเรว็ประมาณ 250 กโิลเมตรตอ่วนิาที

https://www.nasa.gov/



Miranda
มิแรนดา

     ชื�อดวงจนัทรบ์รวิารของดาวยเูรนัส มี
ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 470 กโิลเมตร  
 มแิรนดามลีกัษณะพื�นผวิที�แปลก
ประหลาด นอกจากจะมี ตามปกตแิลว้ยงัมี
รอ่งและสันเป�นทางอยูม่ากมาย 

https://www.nasa.gov/



Nebula
เนบิวลา

     กลุม่แกส๊และฝุ�นในอวกาศ ที�ดคูลา้ย
เมฆหมอก

https://www.nasa.gov/



Neptune
ดาวเนปจูน

     ดาวเนปจูนเป�นดาวเคราะห์ในระบบ
สุรยิะลําดบัสุดทา้ยที�อยูห่่างจากดวง
อาทติย์ ลกัษณะมผีวิสีน�าเงนิ ป�จจบุนัถกู
จัดวา่เป�นดาวเคราะห์แคระ 

https://www.nasa.gov/



Parsec
พาร์เซก

     หน่วยดาราศาสตรป์�แสง หน่วยวดั
ระยะทางทางดาราศาสตร ์เทา่กบัความสูง
ของสามเหลี�ยมหน้าจั�วที�มเีส้นฐานยาว 2
และมมีมุยอด 2 พิลปิดา มค่ีาเทา่กบั
ประมาณ 3.26 มกัใชว้ดัระยะทางภายใน
ดาราจักร



Neutron star
ดาวนิวตรอน

     แกน่ของดาวฤกษ์ที�เหลอืหลงัจากที�
ระเบดิเป�นซเูปอรโ์นวาไปแลว้ มมีวลอยู่
ระหวา่ง 1.4-3 เทา่ของดวงอาทติย์ มคีวาม
หนาแน่นสูงมาก เนื�อวัตถทุั�งหมดประกอบ
ดว้ยนิวตรอน

https://www.nasa.gov/



Oort cloud
เมฆออร์ต

     ดงของดาวหางนับพันลา้นดวง ที�
กระจายตวัเป�นทรงกลมอยูร่อบนอกของ
ระบบสุรยิะ อยูห่่างจากดวงอาทติย์
ประมาณ 1 ป�แสง เชื�อว่า เป�นตน้กําเนิด
ของดาวหางคาบยาว

https://www.nasa.gov/



Optical telescope
กล้องโทรทรรศน์เชิงแสง

     กลอ้งโทรทรรศน์ที�ทาํงานในย่าน
ความถี�ของแสงที�ตามนษุยม์องเห็น

https://www.ucl.ac.uk/~zcape78/Telescopes%20report.pdf



Phase
ดิถี

     ชว่งตา่ง ๆ ในรอบเดอืนของดวงจันทร์
เชน่ เพ็ญ. ดบั. ข้างขึ�น. ขา้งแรม

https://www.timeanddate.com/astronomy/moon/phases.html



Planet
ดาวเคราะห์

     วตัถุที�โคจรรอบดาวฤกษ์ ดาวแคระ
น�าตาล หรอืซากของดาวฤกษ์ มสัีณฐาน
เกอืบเป�นทรงกลม มีมวลน้อยเกนิกวา่จะ
เกดิปฏิกริยิานิวเคลยีรท์ี�แกน่ วงโคจร
ปลอดโปรง่เป�นอิสระจากวตัถุอื�น 

https://www.nasa.gov/



Planetary nebula
เนบิวลาดาวเคราะห์

     กลุม่แกส๊เรอืงแสงรูปทรงกลมที�แผ่
ขยายออกจากดาวฤกษ์ เกดิขึ�นจากการ
ผลกัแกส๊จากดาวในชว่งที�เป�นดาวยักษ์
แดง ใจกลางเนบวิลาดาวเคราะห์คือดาว
แคระขาว

https://www.nasa.gov/



Pulsar
พัลซาร์

   ดาวนิวตรอนที�ปลอ่ยคลื�นแมเ่หลก็ไฟฟ�า
ออกมาเป�นลํา โดยลําของรงัสีจะกวาดผา่น
ผูสั้งเกตการณ์อย่างสม�าเสมอ จากการ
หมนุรอบตวัเองของดาวนิวตรอน จงึ
สังเกตไดเ้ป�นพัลส์ตอ่เนื�อง

https://www.nasa.gov/



Saturn
ดาวเสาร์

     ดาวเสารเ์ป�นดาวเคราะห์ที�อยูถั่ดจาก
ดาวพฤหัสบด ีเป�นดาวเคราะห์ดวงที� 6
จากดวงอาทติย์ และเป�นดาวเคราะห์ดวง
เดยีวที�มวีงแหวนอกีดว้ย

https://www.nasa.gov/



Solar wind
ลมสุริยะ

     กระแสของอนภุาคพลงังานสูงที�พัด
ออกจากดวงอาทติย์

https://www.nasa.gov/



Star cluster
กระจุกดาว

     กลุม่ของดาวฤกษ์จํานวนหนึ�งที�อยูใ่กล้
กนั มแีหลง่กําเนิดรว่มกนั ม ี๒ ชนิดคือ
กระจุกดาวเป�ด (open cluster; galactic
cluster) และกระจกุดาวทรงกลม
(globular cluster)

https://www.nasa.gov/



Stellar wind
ลมดาว

     กระแสสสารที�พุ่งออกจากดาวฤกษ์ มี
ความเรว็ขึ�นกบัอุณหภมูผิวิของดาวฤกษ์
ดาวที�มอุีณหภมูผิวิสูงจะมีลมดาวพุ่งเรว็
กวา่ลมดาวของดาวฤกษ์อุณหภมูผิวิต�า ใน
กรณีของดวงอาทติย์เรยีกวา่ ลมสรุยิะ

https://www.nasa.gov/



Sunspot
จุดมืดดวงอาทิตย์

     จุดสีคล�าที�ปรากฏบนดวงอาทติยเ์มื�อ
ผา่นการกรองแสง เป�นบรเิวณที�มสีนาม
แมเ่หลก็เข้มข้นกวา่บรเิวณอื�น

https://www.nasa.gov/



Super-Earth
ซูเปอร์โลก

     ดาวเคราะห์ตา่งระบบที�มลีกัษณะเป�น
ดาวเคราะห์หิน มมีวลมากกวา่โลกแตย่งั
น้อยกวา่ดาวเคราะห์ยักษ์แกส๊

https://www.nasa.gov/



Supergiant
ดาวยักษ์ใหญ่

     ดาวฤกษ์ที�อยูใ่นชว่งทา้ยของ
ววิฒันาการ มขีนาดใหญ่ขึ�นกวา่ปกตมิาก
เนื�องจากบรรยากาศขยายออก

https://www.nasa.gov/



Supernova
ซูเปอร์โนวา

     การระเบดิอย่างรุนแรงของดาวฤกษ์
มวลมาก แผพ่ลงังานมหาศาล ความส่อง
สวา่งอาจมากกวา่ความส่องสวา่งของทั�ง
ดาราจักร

https://www.nasa.gov/



Synodic month
เดือนจันทรคติ

     ระยะเวลาหนึ�งเดอืนที�ใชด้ถีิของดวง
จันทรเ์ป�นจุดอา้งอิง เชน่ ระยะเวลาที�วดั
จากจันทรด์บัครั�งหนึ�งถึงจนัทรด์บั               
ครั�งถัดไป

http://astro.dur.ac.uk/~ams/users/lunar_sid_syn.html



Uranus
ดาวยูเรนัสหรือดาวมฤตยู

     ดาวยเูรนัสเป�นดาวเคราะห์ที�อยูห่่าง
จากดวงอาทติย์เป�นลําดบัที� 7 เป�นดาว
เคราะห์แกส๊ เตม็ไปดว้ยแอมโมเนียและ
มเีทน

https://www.nasa.gov/



Venus
ดาวศุกร์

     ดาวศุกรเ์ป�นดาวเคราะห์ที�สวา่งที�สุด
เป�นลําดบัที� 3 รองจากดวงอาทติย์ อยูห่่าง
จากดวงอาทติย์เป�นลําดบัที� 2

https://www.nasa.gov/



Winter solstice
เหมายัน

     วนัที�ดวงอาทติย์เคลื�อนไปทางทศิใต้
มากที�สุดในรอบป� ทาํให้มชีว่งเวลากลาง
วนัสั�นที�สุดและกลางคืนยาวที�สุดสําหรบั
ซกีโลกเหนือ

https://wgntv.com/weather/skilling-explains-the-winter-solstice/



Zodiacal constellation
กลุ่มดาวจักรราศี

     กลุม่ดาวบนทอ้งฟ�าที�เส้นสุรยิวิถพีาด
ผา่น ม ี12 กลุม่

https://starwalk.space/en/news/zodiac-constellations



https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2285230
http://lollipop-blink-blink.blogspot.com/2010/10/1.html
http://lollipop-blink-blink.blogspot.com/2010/10/2.html
http://thaiastro.nectec.or.th/glossary/#
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