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THE BIG BANG
 ทฤษฎีบิกแบง (Big Bang Theory) เป็นแบบจ�ำลองทำงเอกภพวิทยำ 

ซึ่งเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป ทฤษฎีนีใ้ช้อธิบำยวิวฒันำกำรของเอกภพตัง้แต ่

จดุเร่ิมต้นของเวลำ และกำรขยำยตวัของเอกภพท่ีตำมมำ

 เรำสำมำรถจินตนำกำรถึงบิกแบงว่ำเป็นกำรระเบิดครัง้ใหญ่ท่ีทรงพลงั 

ท่ีเกิดขึน้เม่ือประมำณ 13,000 ล้ำนปีก่อน และให้ก�ำเนิดสรรพสิ่งในเอกภพ 

อยำ่งกำแลก็ซี ดำวฤกษ์ และดำวเครำะห์ในภำยหลงั



ค�ำน�ำ
PREFACE

 กำรเข้ำถึงควำมสวยงำมของดวงดำวสำมำรถจุดประกำยให้ผู้คนสนใจใน

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี แตรู่ปแบบกำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำรวิชำกำร

ทำงดำรำศำสตร์ไม่ได้มีเพียงกำรเผยแพร่ดำรำศำสตร์สู่คนปกติเท่ำนัน้ แต่ควร 

ครอบคลมุไปถงึคนทกุกลุม่ 

 สถำบนัวิจยัดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ สดร. ในฐำนะ 

หน่วยงำนหลกัด้ำนดำรำศำสตร์ของประเทศมีภำรกิจในกำรเผยแพร่ดำรำศำสตร์

สู่สงัคมไทย จึงเข้ำมำพฒันำกำรบริกำรทำงวิชำกำรทำงดำรำศำสตร์ให้เข้ำถึง

คนพิกำร คนทพุพลภำพ และคนท่ีจ�ำเป็นต้องได้รับกำรศกึษำแบบพิเศษ เพ่ือให้ 

ดำรำศำสตร์เข้ำถงึคนทกุกลุม่ โดยเร่ิมท่ีกลุม่คนหหูนวก ซึง่ตวักลำงในกำรสื่อสำร

คือ “ภำษำมือไทย” และพบว่ำกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์สำขำต่ำง ๆ ยงั 

ไมมี่ศพัท์มำตรฐำนเก่ียวกบัวิทยำศำสตร์ในภำษำมือไทยมำกนกั 

 ดงันัน้ สดร. จงึร่วมมือกบัสมำคมคนหหูนวกแห่งประเทศไทย (สหท.) และ

เครือขำ่ยโรงเรียนสอนคนหหูนวกตำมภมิูภำคตำ่ง ๆ (จงัหวดัเชียงใหม ่ ขอนแก่น 

ปรำจีนบุรี ชลบุรี กรุงเทพฯ นนทบุรี และนครปฐม) ด�ำเนินกำรออกแบบศพัท์ 

ดำรำศำสตร์ในภำษำมือไทย เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและเผยแพร่ 

ดำรำศำสตร์สูค่นหหูนวกได้ดีขึน้  อีกทัง้ยงัเป็นก้ำวแรกสูก่ำรพฒันำศพัท์มำตรฐำน

ในภำษำมือไทยท่ีเก่ียวกบัวิทยำศำสตร์ตอ่ไป

รองศำสตรำจำรย์บญุรักษำ สนุทรธรรม

ท่ีปรึกษำ สดร.

ประธำนกรรมกำรออกแบบศพัท์ดำรำศำสตร์ในภำษำมือไทย

ASTRONOMICAL TERMS 
IN THAI SIGN 

LANGUAGE



ระบบสุริยะหมวดที่ 1

· ดวงอำทิตย์   1

· ดำวเครำะห์    2

· ระบบสริุยะ  3

· ดำวพธุ   4

· ดำวศกุร์    5

· โลก   6

· ดวงจนัทร์   7

· ดำวองัคำร   8

· ดำวพฤหสับดี   9

· ดำวเสำร์  10

· ดำวยเูรนสั  11

· ดำวเนปจนู  12

· ดำวหำง  13

· ข้ำงขึน้ 14

· ข้ำงแรม 15

· จนัทร์ดบั  16

· จนัทร์เตม็ดวง 17

· จนัทรุปรำคำ  18

· สริุยปุรำคำ 19

· ดำวตก  20

· กลำงวนั  21

· กลำงคืน  22

ปรากฏการณ์ท้องฟ้าหมวดที่ 2

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=XGIpCLO5nHo 
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ASTRONOMICAL TERMS IN THAI SIGN LANGUAGE

1ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

ระบบสุริยะ

ดำวท่ีมีแสงสวำ่งในตวัเอง

ท่ีอยูต่รงกลำงของระบบสริุยะ

Credit : NASA/SDO

รายละเอียดของค�า : ค�ำสำมญัในภำษำมือไทยท่ีมีอยูแ่ล้วก่อนหน้ำนี ้

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=XGIpCLO5nHo 

ดวงอำทิตย์
Sun



ASTRONOMICAL TERMS IN THAI SIGN LANGUAGE

2 ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

ระบบสุริยะ

วตัถทุรงกลมขนำดใหญ่

ท่ีโคจรรอบดวงอำทิตย์

ดำวเครำะห์  
Planet

Credit : User ‘Lsmpascal’ @ Wikipedia.org

รายละเอียดของค�า : ดวงอำทิตย์ และดำวข้ำง ๆ และชีเ้น้นดำวข้ำง ๆ

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=XpTASKSwCyI



ASTRONOMICAL TERMS IN THAI SIGN LANGUAGE

3ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

ระบบสุริยะ

Credit : Harman Smith/Laura Generosa (nee Berwin)/JPL

ระบบท่ีมีดวงอำทิตย์เป็นศนูย์กลำง

โดยมีวตัถอ่ืุนโคจรรอบ

ระบบสุริยะ
Solar system

รายละเอียดของค�า : ดวงอำทิตย์ และดำวข้ำง ๆ ท่ีเป็นบริวำร และชีว้นเป็นขอบเขต

ครอบคลมุทัง้ดวงอำทิตย์และดำวบริวำรทัง้หมดเพ่ือบอกเป็นระบบ

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=feHXSDEtX_8 



ASTRONOMICAL TERMS IN THAI SIGN LANGUAGE

4 ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

ระบบสุริยะ

ดาวเคราะห์ล�าดับที่ 1 (อยูใ่กล้ดวงอำทิตย์ท่ีสดุ) 

เป็นดำวเครำะห์หินท่ีมีขนำดเลก็ท่ีสดุในระบบสริุยะ 

ดำวพุธ
Mercury

Credit : NASA/JHUAPL

รายละเอียดของค�า : ดวงดำว และสีเทำ

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=f7NY4dw7iMo

ดำวศุกร์
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5ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

ระบบสุริยะ

Credit : NASA

ดาวเคราะห์ล�าดับที่ 2  

เป็นดำวเครำะห์หินท่ีมีขนำดใกล้เคียงกบัโลก

ดำวศุกร์
Venus

รายละเอียดของค�า : ดวงดำว และสีเหลือง

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=4zPSTrTrGow



ASTRONOMICAL TERMS IN THAI SIGN LANGUAGE

6 ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

ระบบสุริยะ

ดาวเคราะห์ล�าดับที่ 3 

เป็นดำวเครำะห์หินท่ีมีสิง่มีชีวิตอำศยัอยู ่

โลก  
Earth

รายละเอียดของค�า : ค�ำสำมญัในภำษำมือไทยท่ีมีอยูแ่ล้ว

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=ITQ6m5WstH0

Credit : NASA
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7ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

ระบบสุริยะ

ดำวบริวำรตำมธรรมชำตเิพียงดวงเดียวของโลก
ดวงจันทร์

Moon

รายละเอียดของค�า : เสีย้วจนัทร์ (ค�ำสำมญัในภำษำมือไทยท่ีมีอยูแ่ล้ว)

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=EBznNe5rFhQ 



ASTRONOMICAL TERMS IN THAI SIGN LANGUAGE

8 ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

ระบบสุริยะ

ดาวเคราะห์ล�าดับที่ 4  

เป็นดำวเครำะห์หินสีแดงเพรำะมีสนิมเหลก็บนพืน้ผิว 

ดำวอังคำร
Mars

รายละเอียดของค�า : ดวงดำว และสีแดง

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=RCLyTvQP18M 

Credit : ESA & MPS/UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA
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9ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

ระบบสุริยะ

Credit :  NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center) & 
M.H. Wong (University of California, Berkeley)

ดาวเคราะห์ล�าดับที่ 5 เป็นดำวเครำะห์แก๊ส 

ท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสดุในระบบสริุยะ และมีพำยขุนำดใหญ่ 

ดำวพฤหัสบดี
Jupiter

รายละเอียดของค�า : ดวงดำว และจดุแดงใหญ่ (พำยบุนดำวพฤหสับดี)

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=HiTNv8fYwd4
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10 ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

ระบบสุริยะ

ดาวเคราะห์ล�าดับที่ 6

เป็นดำวเครำะห์แก๊สท่ีมีวงแหวนโดดเดน่

ดำวเสำร์ 
Saturn

รายละเอียดของค�า : ดวงดำว และวงแหวนท่ีอยูโ่ดยรอบ

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=nw6VrCrYqlE

Credit : NASA/JPL/SSI

ดำวยูเรนัส
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11ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

ระบบสุริยะ

Credit : NASA/JPL

ดาวเคราะห์ล�าดับที่ 7

เป็นดำวเครำะห์แก๊ส ท่ีโคจรรอบดวงอำทิตย์แบบกลิง้ไปด้วย

ดำวยูเรนัส
Uranus

รายละเอียดของค�า : ดวงดำว และสีฟำ้

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=p09VjOOQ48M 



ASTRONOMICAL TERMS IN THAI SIGN LANGUAGE

12 ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

ระบบสุริยะ

ดาวเคราะห์ล�าดับที่ 8  

เป็นดำวเครำะห์แก๊สสีน�ำ้เงินท่ีอยูห่ำ่งดวงอำทิตย์ท่ีสดุ 

ดำวเนปจูน 
Neptune

รายละเอียดของค�า : ดวงดำว และสีน�ำ้เงิน

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=RGsMaSMZ3Ro

Credit : NASA/JPL/Voyager-ISS/Justin Cowart

ดำวหำง
Comet



ASTRONOMICAL TERMS IN THAI SIGN LANGUAGE ปรากฏการณ์ท้องฟ้า

13ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

วตัถนุ�ำ้แข็งปนหินขนำดเลก็ 

เม่ือโคจรเข้ำมำใกล้ดวงอำทิตย์ จะเกิดหำงทอดยำวในอวกำศ

ดำวหำง
Comet

รายละเอียดของค�า : วตัถท่ีุพุง่ไปในอวกำศ

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=ijGPMwRvZOM



ASTRONOMICAL TERMS IN THAI SIGN LANGUAGEปรากฏการณ์ท้องฟ้า

14 ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

ชว่งท่ีดวงจนัทร์สวำ่งเพ่ิมขึน้

จำกจนัทร์เสีย้ว จนัทร์คร่ึงดวง ถงึจนัทร์เพญ็

ข้ำงขึ้น
Waxing moon

รายละเอียดของค�า : ดวงจนัทร์ และสวำ่งขึน้

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=GXFNXvHtLVs 

Waning moon

ขึ้น 1 ค�่า ขึ้น 6 ค�่า ขึ้น 8 ค�่า ขึ้น 10 ค�่า ขึ้น 15 ค�่า
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15ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

ชว่งท่ีดวงจนัทร์สวำ่งลดลง 

จำกจนัทร์เพญ็ จนัทร์คร่ึงดวง ถงึจนัทร์เสีย้ว

ข้ำงแรม
Waning moon

รายละเอียดของค�า : ดวงจนัทร์ และมืดลง

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=o4QwINas9mo 

แรม 1 ค�่า แรม 5 ค�่า แรม 8 ค�่า แรม 10 ค�่า แรม 13 ค�่า
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16 ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

ดวงจนัทร์ในชว่งท่ีอยูร่ะหวำ่งโลกกบัดวงอำทิตย์

จงึปรำกฏมืดทัง้ดวง

จันทร์ดับ
New moon

รายละเอียดของค�า : ดวงจนัทร์ และดวงกลม และมืด

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=M1dDiMUsE-c 

จันทร์ดับ ดวงจันทร์กึ่งข้างขึ้น ดวงจันทร์กึ่งข้างแรมจันทร์เต็มดวง
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17ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

จันทร์ดับ ดวงจันทร์กึ่งข้างขึ้น ดวงจันทร์กึ่งข้างแรมจันทร์เต็มดวง

ดวงจนัทร์ในชว่งท่ีปรำกฏสวำ่งเตม็ดวง
จันทร์เต็มดวง 

Full moon

รายละเอียดของค�า : ดวงจนัทร์ และดวงกลม และสวำ่ง

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=HdeFMNN0pVo 



ASTRONOMICAL TERMS IN THAI SIGN LANGUAGEปรากฏการณ์ท้องฟ้า

18 ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

ปรำกฏกำรณ์ท่ีดวงจนัทร์เว้ำแหวง่ไปเร่ือย ๆ

เน่ืองจำกโคจรเข้ำไปอยูใ่นเงำของโลก

จันทรุปรำคำ
Lunar eclipse

รายละเอียดของค�า : มืด และกำรบงักนั (กำรบงักนัท่ีเกิดในชว่งฟำ้มืด)

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=0xR-DU6DjbA 

Solar eclipse
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19ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

ปรำกฏกำรณ์ท่ีดวงอำทิตย์เว้ำแหวง่

เน่ืองจำกดวงจนัทร์มำบงัดวงอำทิตย์

สุริยุปรำคำ
Solar eclipse

รายละเอียดของค�า : สวำ่ง และกำรบงักนั (กำรบงักนัท่ีเกิดในชว่งฟำ้สวำ่ง)

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=W-oSaoxWtGA 



ASTRONOMICAL TERMS IN THAI SIGN LANGUAGEปรากฏการณ์ท้องฟ้า

20 ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

เศษวตัถจุำกอวกำศท่ีตกสูโ่ลกแล้วเกิดกำรลกุไหม้

ในบรรยำกำศโลกจนหมดไป

ดำวตก
Meteor

รายละเอียดของค�า : วตัถท่ีุพุง่ และพุง่ใสโ่ลก

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=Krbv1FDWllI

Daytime
กลำงวัน
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21ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

Daytime
ชว่งเวลำท่ีท้องฟำ้สวำ่ง

เน่ืองจำกดวงอำทิตย์ปรำกฏบนท้องฟำ้

กลำงวัน

รายละเอียดของค�า : พฒันำจำกค�ำภำษำมือไทย “สวำ่ง” เพ่ือสื่อถงึ “ชว่งเวลำท่ีฟำ้สวำ่ง”

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=IY02Xp5Y0RA



ASTRONOMICAL TERMS IN THAI SIGN LANGUAGEปรากฏการณ์ท้องฟ้า

22 ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

ชว่งเวลำท่ีท้องฟำ้มืด

เน่ืองจำกดวงอำทิตย์ตกลบัขอบฟำ้ไปแล้ว

กลำงคืน
Nighttime

รายละเอียดของค�า : พฒันำจำกค�ำภำษำมือไทย “มืด” เพ่ือสื่อถงึ “ชว่งเวลำท่ีฟำ้มืด”

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=Fbprq24k3KU



ASTRONOMICAL TERMS IN THAI SIGN LANGUAGE
วัตถุท้องฟ้า

กาแล็กซี และเอกภพ

23ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

Galaxy
ระบบของดำวหลำยล้ำนดวง

และกลุม่ฝุ่ นแก๊สท่ีดงึดดูกนัด้วยแรงโน้มถ่วง

กำแล็กซี

รายละเอียดของค�า : ลกัษณะกำรหมนุวนของกำแลก็ซีทรงกงัหนั

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=76PTmLp6zSs 



ASTRONOMICAL TERMS IN THAI SIGN LANGUAGE
วัตถุท้องฟ้า

กาแล็กซี และเอกภพ

24 ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

กำแลก็ซีท่ีมีระบบสริุยะของเรำอำศยัอยู่

ปรำกฏเป็นแถบจำงพำดผำ่นบนท้องฟำ้

ทำงช้ำงเผือก 
Milky Way

รายละเอียดของค�า : ดำวพร่ำงพรำย และเหยียดยำวเป็นแถบ

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=9qsXRUFyl3Y 

Universe



ASTRONOMICAL TERMS IN THAI SIGN LANGUAGE
วัตถุท้องฟ้า

กาแล็กซี และเอกภพ

25ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

Universe
อำณำเขตกว้ำงใหญ่จนไมส่ำมำรถก�ำหนดขอบเขตได้

ประกอบด้วยวตัถตุำ่ง ๆ ทำงดำรำศำสตร์มำกมำย

เอกภพ 

รายละเอียดของค�า : อำณำบริเวณท่ีมืด และเวิง้ว้ำง

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=SL2xGiAol0M 

Credit : NASA/ESA/IPAC/Caltech/STScI/ASU



ASTRONOMICAL TERMS IN THAI SIGN LANGUAGE
วัตถุท้องฟ้า

กาแล็กซี และเอกภพ

26 ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

แนวควำมคดิเร่ืองกำรระเบดิท่ีเป็นจดุเร่ิมต้นของเอกภพ
บิกแบง 

Big bang

รายละเอียดของค�า : กำรระเบดิ และมีสรรพสิง่ออกมำ

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=xlVfQsWQ1p0

Credit : ESA

Constellation



ASTRONOMICAL TERMS IN THAI SIGN LANGUAGE
การดูดาว เทคโนโลยี 

ทางดาราศาสตร์ และอวกาศ

27ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

กลุม่ของดวงดำวบนท้องฟำ้ท่ีเรียงตวักนั 

และมีกำรจินตนำกำรเป็นรูปร่ำงตำ่ง ๆ

กลุ่มดำว  
Constellation

รายละเอียดของค�า : ดำวหลำยดวงอยูใ่กล้กนัเป็นกลุม่ และเหน็รูปร่ำง และตำ่ง ๆ กนัไป

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=f1Yyj8ruKyk

Credit : Stellarium



ASTRONOMICAL TERMS IN THAI SIGN LANGUAGE
การดูดาว เทคโนโลยี 

ทางดาราศาสตร์ และอวกาศ

28 ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

อปุกรณ์ขยำยภำพวตัถท่ีุใช้ทัง้สองตำในกำรดู

สำมำรถใช้ดดูำวได้

กล้องสองตำ 
Binoculars

รายละเอียดของค�า : สอ่ง และปรับกล้องสองตำ

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=7d9mJZnRcyo

Credit : สถำบนัวิจยัดำรำศำสตร์แหง่ชำต ิ(องค์กำรมหำชน)



ASTRONOMICAL TERMS IN THAI SIGN LANGUAGE
การดูดาว เทคโนโลยี 

ทางดาราศาสตร์ และอวกาศ

29ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

อปุกรณ์ท่ีใช้ขยำยภำพวตัถทุ้องฟำ้ 
ให้เหน็รำยละเอียดของวตัถไุด้สวำ่ง
และชดัเจนมำกขึน้

กล้องโทรทรรศน์   
Telescope

รายละเอียดของค�า : สอ่ง และล�ำทอ่กล้อง

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=Xad2mwWJPlQ 



ASTRONOMICAL TERMS IN THAI SIGN LANGUAGE
การดูดาว เทคโนโลยี 

ทางดาราศาสตร์ และอวกาศ

30 ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

พำหนะท่ีใช้สง่ยำนอวกำศและดำวเทียมขึน้ไปสูอ่วกำศ
จรวด

Rocket

รายละเอียดของค�า : จรวดบนพืน้ และพุง่ขึน้

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=rDAXP4q4hC8

ดำวเทียม  
Satellite

Credit : NASA



ASTRONOMICAL TERMS IN THAI SIGN LANGUAGE
การดูดาว เทคโนโลยี 

ทางดาราศาสตร์ และอวกาศ

31ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

อปุกรณ์ท่ีสง่ขึน้ไปโคจรรอบโลกเพ่ือใช้งำนด้ำนตำ่ง ๆ 

เชน่ กำรสื่อสำร กำรส�ำรวจทรัพยำกร และกำรพยำกรณ์อำกำศ เป็นต้น

ดำวเทียม  
Satellite

รายละเอียดของค�า : ปีกแผงเซลล์สริุยะของดำวเทียม

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอภาษามือไทย : www.youtube.com/watch?v=lv_4qw6KzUA 

Credit : KONSTANTIN SHAKLEIN/ALAMY



32 ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

 ส�านักงานใหญ่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นสถำนท่ีรองรับกำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจหลกั 
4 ประกำร ได้แก่ กำรศกึษำค้นคว้ำวิจยัดำรำศำสตร์ กำรพฒันำเทคโนโลยีดำรำศำสตร์ กำรบริกำรวิชำกำรและสื่อสำรดำรำศำสตร์  
และกำรสร้ำงเครือขำ่ยควำมร่วมมือกบัหนว่ยงำนภำยนอก

อุทยำนดำรำศำสตร์สิรินธร

       ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำ ค้นคว้ำวิจัย
และพัฒนำทำงดำรำศำสตร์

ของประเทศและภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
แหล่งรวมศิลปวิทยำกำร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง  
แหล่งศึกษำวิจัย ค้นคว้ำ บ่มเพำะและสร้ำงนักวิจัยดำรำศำสตร์  
ศูนย์บริกำรข้อมูล ฝึกอบรม ถ่ำยทอดเทคโนโลยีดำรำศำสตร์  

และจัดกิจกรรมทำงดำรำศำสตร์
นอกจำกนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชำกำรดำรำศำสตร์

ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย

นิทรรศกำรดำรำศำสตร์ : Basic Astronomy

นิทรรศกำรควำมรู้พืน้ฐำนทำงดำรำศำสตร์ เช่น กำรเกิดข้ำงขึน้
ข้ำงแรมของดวงจนัทร์ กำรสงัเกตกลุ่มดำวบนท้องฟ้ำ กำรเกิด
ฤดกูำล เป็นต้น 

ภำยในอุทยำนดำรำศำสตร์สิรินธร ประกอบด้วย

ส่วนบริกำรประชำชน
 • อาคารท้องฟ้าจ�าลองและนิทรรศการดาราศาสตร์ ประกอบด้วย ส่วนท้องฟ้ำจ�ำลองระบบฟูลโดมดิจิทัล 360 องศำ  
รองรับควำมละเอียดสงูสดุ  8K  ขนำดเส้นผำ่นศนูย์กลำง  17  เมตร ควำมจ ุ160 ท่ีนัง่ และพืน้ท่ีส�ำหรับรถผู้ พิกำร ใหญ่และทนัสมยัท่ีสดุ
ในภำคเหนือ และสว่นนิทรรศกำรดำรำศำสตร์แบบมีปฏิสมัพนัธ์

 • อาคารหอดดูาว  เป็นอำคำรสงัเกตกำรณ์วตัถทุ้องฟำ้ด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบตำ่ง ๆ  ส�ำหรับให้บริกำรดดูำว สงัเกตวตัถทุ้องฟำ้ 
และปรำกฏกำรณ์ดำรำศำสตร์

 • ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ ส�ำหรับจดักิจกรรมทำงดำรำศำสตร์ และกิจกรรมกลำงแจ้ง

PRINCESS SIRINDHORN ASTROPARK

เรียนรู้กำรดูดำวภำยในท้องฟ้ำจ�ำลอง และเพลิดเพลินกับ 
ภำพยนตร์ดำรำศำสตร์ ระบบฟูลโดมดิ จิทัล 360 องศำ  
ควำมละเอียดสงู ทนัสมยัท่ีสดุในประเทศไทย

ท้องฟ้ำจ�ำลองฟูลโดมดิจิทัล 160 ที่นั่ง



จตัรัุสวิทยำศำสตร์ อพวช. เชียงใหม ่ แหลง่เรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยีและนวตักรรม มุง่เน้นกำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์

และแรงบันดำลใจให้แก่เด็กและเยำวชน ด้ำนอำชีพ

วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม ผ่ำนนิทรรศกำรสื่อ

สมัผสั และกิจกรรมท่ีสนกุสนำน เข้ำใจง่ำย ตอบสนองกำร

พฒันำทรัพยำกรมนษุย์ให้เข้ำสู่อำชีพอตุสำหกรรมใหม่เพ่ือ

พฒันำประเทศ และขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้เยำวชน

ในภมิูภำค

     โซนกำรบินและอวกำศ
 (Aviation and Aerospace  
 Technology)

กำรบินขึน้ไปบนท้องฟ้ำเป็นควำมใฝ่ฝันอันย่ิงใหญ่ของมนุษย์ 
อุตสำหกรรมกำรบินและกำรขนส่งและเติบโตขึน้อย่ำงรวดเร็ว
ไปทัว่โลก ดงันัน้ อุตสำหกรรมกำรบินและกำรขนส่งจึงถือเป็น 
อตุสำหกรรมแห่งอนำคต เม่ืออตุสำหกรรมกำรบินเติบโตอย่ำง 
ก้ำวกระโดด ควำมต้องกำรบุคลำกรในสำยงำนท่ีเก่ียวข้องจึง 
เพ่ิมขึน้ตำมไปด้วย

 ห้องทดลองและกิจกรรมทำง  
 วิทยำศำสตร์ (Activity Zone)

นทิรรศกำรลกูตุม้แพนดูลัม
พิสูจน์กำรหมุนของโลก

นิทรรศกำรจดัแสดงหอจดหมำยเหตุ
ดำรำศำสตร์แบบหมนุเวียน

นิทรรศกำรควำมรู้ทำงดำรำศำสตร์เชิงลกึ เช่น สีของท้องฟ้ำ 
ควำมเร็วเสยีง  กล้องรูเขม็  กำรสร้ำงกระจกของกล้องโทรทรรศน์ 
รังสีอินฟำเรด หลุมด�ำขอบเขตของเอกภพ เป็นต้น และ 
ปรำกฎกำรณ์ดำรำศำสตร์ท่ีนำ่สนใจ

• ห้องทดลองวิทยาศาสตร์  
 สร้างแรงบันดาลใจ (Inspire Lab)

 กำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ใน 

 รูปแบบกำรทดลองผู้ทดลองจะได้เห็น 
 ผลด้วยตัวเองตำมกระบวนกำรทำง 

• พื้นที่การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 (Innovation Space) 

 สร้ำงสิง่ประดษิฐ์ด้วยตนเอง  เน้นกำรแก้ปัญหำตำมโจทย์ก�ำหนด  

 เรียนรู้จำกกำรลงมือท�ำ สร้ำงทักษะกำรเป็นนักประดิษฐ์  
 สร้ำงแรงบนัดำลใจ ในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งประดิษฐ์ขัน้พืน้ฐำน  
 และพัฒนำต่อยอดควำมคิดไปสู่นวัตกรรมผ่ำนกระบวนกำร 
 ทำง STEMEducation และเช่ือมโยงกบัอำชีพวิทยำศำสตร์

กิจกรรมดูดาวผ่านกล้องโทรทรรศน์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ทกุคืนวนัเสำร์ เวลำ 18:00 - 22:00 น.
(พฤศจิกำยน - พฤษภำคม)

จัตุรัสวิทยำศำสตร์ อพวช. เชียงใหม่ 
NSM Science Square @ Chiang Mai

วิทยำศำสตร์  เป็นกำรปลกูฝังกระบวนกำรคดิ วิเครำะห์  แก้ปัญหำ
และฝึกทกัษะพืน้ฐำนกำรใช้เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์

นิทรรศกำรอุกกำบำต

ห้องแสดงงำนจดหมำยเหตุดำรำศำสตร์

นิทรรศกำรดำรำศำสตร์ : Astronomy Insight
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คณะผู้ร่วมออกแบบค�ำศัพท์ดำรำศำสตร์ในภำษำมือไทย

1. นำยบญุรักษำ สนุทรธรรม สถำบนัวิจยัดำรำศำสตร์แหง่ชำติ

2. นำยวิทยตุ บนุนำค สมำคมคนหหูนวกแหง่ประเทศไทย

3. นำงสำวจิรภำ นิวำตพนัธุ์  สมำคมคนหหูนวกแหง่ประเทศไทย

4. นำยเกียรตศิกัดิ์ แผ้วมำนะกลุ สมำคมคนหหูนวกแหง่ประเทศไทย

5. นำงสำวนิภำรินทร์ ปำละสอน โรงเรียนโสตศกึษำอนสุำรสนุทร

6. นำงสำวรัตนำภรณ์ โตปินใจ โรงเรียนโสตศกึษำอนสุำรสนุทร

7. นำงสำวจิตรเบญญำ สทิธิ โรงเรียนโสตศกึษำอนสุำรสนุทร

8. นำงสำวพชัรินทร์ โกวิทนิธิกลุ โรงเรียนโสตศกึษำทุง่มหำเมฆ

9. นำยชำญณรงค์ คุ้มทรัพย์ โรงเรียนโสตศกึษำทุง่มหำเมฆ

10. นำงมยรุำ ดวงปัญญำ โรงเรียนโสตศกึษำนนทบรีุ

11. นำงนพวรรณ ชยัณรงค์ โรงเรียนโสตศกึษำนนทบรีุ

12. นำงธนวรรณ เพชรวงศ์ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระรำชปูถมัภ์

13. นำงสำวประพิณญำ ทิพย์แสง  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระรำชปูถมัภ์

14. นำงสำวศภุวรรณ เฮงประสำทพร      โรงเรียนโสตศกึษำจงัหวดันครปฐม

15. นำยเฉลมิชยั สำรวิทยกลุชยั โรงเรียนโสตศกึษำจงัหวดันครปฐม

16. นำยธิตณิฏัฐ์ บณัฑิตกฤตวิทย์     โรงเรียนโสตศกึษำจงัหวดันครปฐม

17. นำยมำนะ เจริญลำภ  โรงเรียนโสตศกึษำจงัหวดัชลบรีุ

18. นำงขนิษฐำ โสธรรมมงคล โรงเรียนโสตศกึษำจงัหวดัขอนแก่น

19. นำยประภำส ทศัศรี  โรงเรียนโสตศกึษำจงัหวดัขอนแก่น

20. นำงสำวจำรุวรรณ ฤทธ์ิเนตกิลุ      โรงเรียนโสตศกึษำจงัหวดัปรำจีนบรีุ

21. นำงสำวอรจิรำ มหำรัตน์ โรงเรียนโสตศกึษำจงัหวดัปรำจีนบรีุ

22. นำยพิสฏิฐ นิธิยำนนัท์ สถำบนัวิจยัดำรำศำสตร์แหง่ชำติ
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คณะบรรณำธิกำร

1. นำยบญุรักษำ สนุทรธรรม สถำบนัวิจยัดำรำศำสตร์แหง่ชำติ

2. นำงสำวจิรภำ นิวำตพนัธุ์  สมำคมคนหหูนวกแหง่ประเทศไทย

3. นำยศภุฤกษ์ คฤหำนนท์ สถำบนัวิจยัดำรำศำสตร์แหง่ชำติ

4. นำยสทิธิพร เดือนตะค ุ สถำบนัวิจยัดำรำศำสตร์แหง่ชำติ

5. นำยธนกฤต สนัตคิณุำภรต์ สถำบนัวิจยัดำรำศำสตร์แหง่ชำติ

6. นำยคมสนัต์ ธรีุ สถำบนัวิจยัดำรำศำสตร์แหง่ชำติ

7. นำยธฤษพงศ์ ศริิบรูณ์ สถำบนัวิจยัดำรำศำสตร์แหง่ชำติ

8. นำยพิสฏิฐ นิธิยำนนัท์ สถำบนัวิจยัดำรำศำสตร์แหง่ชำติ

9. นำยวทญัญ ูแพทย์วงษ์ สถำบนัวิจยัดำรำศำสตร์แหง่ชำติ

10. นำยเจษฎำ กีรตภิำรัตน์  สถำบนัวิจยัดำรำศำสตร์แหง่ชำติ

11. นำงสำวศวสักมล ปิจดี สถำบนัวิจยัดำรำศำสตร์แหง่ชำติ

12. นำงสำวฟำ้ประกำย เจียรคปุต์   สถำบนัวิจยัดำรำศำสตร์แหง่ชำติ

13. นำยศิวรุต พลอยแดง สถำบนัวิจยัดำรำศำสตร์แหง่ชำติ

14. นำยธนกร องัค์วฒันะ  สถำบนัวิจยัดำรำศำสตร์แหง่ชำติ

15. นำงสำวพชัริดำ ยัง่ยืนเจริญสขุ  สถำบนัวิจยัดำรำศำสตร์แหง่ชำติ

16. นำงสำวเกวลนิ ทองโพธ์ิใหญ่    สถำบนัวิจยัดำรำศำสตร์แหง่ชำติ

17. นำยวนัชะนะ สนิไพบลูย์  สถำบนัวิจยัดำรำศำสตร์แหง่ชำติ
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