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บทคัดย่อ
งำนวิจยั เรื่ อง กำรศึกษำคำบกำรโคจรดำวบริ วำรดำวพฤหัสบดี มีที่มำจำกกำรที่เรำสำมำรถสังเกตเห็นดำวพฤหัสบดี
และดำวบริ วำรของมันได้ทำให้เกิดควำมสงสัยที่วำ่ ดำวบริ วำรดำวพฤหัสดีโคจรรอบดำวพฤหัสใช้เวลำนำนเท่ำไร ส่วน
วิธีกำรศึกษำนั้น อำจมีได้หลำยวิธีแต่เนื่องจำกดำวบริ วำรดำวพฤหัสบดี ที่เรำเห็นในแต่ละวันนั้น มีระยะห่ำงจำกดำว
พฤหัสบดีไม่เท่ำกัน ในกำรศึกษำวิจยั ในครั้งนี้จะใช้กำรศึกษำจำกภำพและกำรศึกษำจำกภำพจำกโปรแกรม Stellarium กำร
บันทึกภำพดำวบริ วำรดำวพฤหัสบดี จะบันทึกภำพด้วยกล้องดิจิทลั นำภำพมำคำนวณหำระยะห่ำงระหว่ำงดำวบริ วำรดำว
พฤหัสบดี กับดำวพฤหัสบดี ในวันนั้นๆ
ผลของเรำพบว่ำ จะเห็นได้วำ่ คำบวงโคจรของ Callisto ประมำณ18วัน คำบวงโคจรของ Ganymadeประมำณ6วัน
คำบวงโคจรของ Europaประมำณ12วัน ส่วนคำบวงโคจรของ Ioประมำณ9วัน และจำกกรำฟ 2.1เมื่อเทียบโปรแกรม
Stellarium คำบวงโคจรของ Callisto ประมำณ16วัน คำบวงโคจรของ Ganymadeประมำณ7วัน คำบวงโคจรของ Europa
ประมำณ3วัน ส่วนคำบวงโคจรของ Ioประมำณ2วัน และเมื่อเทียบกับฐำนข้อมูล(NASA)มีค่ำควำมคลำดเคลื่อน 7.855%
16.137% 237.91% 408.76% และ4.128% 2.16% 15.521% 13.6% ตำมลำดับ และยังพบว่ำ จุดไกลสุดมีกำรเปลี่ยนแปลง
คาสาคัญ: คำบกำรโคจร ดำวบริ วำรดำวพฤหัสบดี Stellarium

บทนา
งำนวิจยั กำรศึกษำคำบกำรโคจรดำวบริ วำรดำวพฤหัสบดี ได้แนวคิดมำจำกกำรเห็นดำวหนึ่ งมีดำวบริ วำรมำโคจร
รอบดำวดวงนั้น เช่น ดวงจันทร์ ที่โคจรรอบโลกใช้เวลำ 30วันหรื อแม้แต่ กลุ่มดำวแกลิเลี ยนที่โคจรรอบดำวพฤหัส ทำให้มี
แนวคิดอยำกทำงำนวิจยั เรื่ องคำบกำรโคจรดำวบริ วำรดำวพฤหัสบดี โดยมี วิธีกำรศึกษำจำกกำรถ่ำยภำพจำกท้องฟ้ ำจริ ง ใน
กำรศึ กษำวิจยั ในครั้ งนี้ ผูท้ ำกำรศึ กษำได้ท ำกำรถ่ำยภำพด้วยตนเองโดยใช้อุป กรณ์ ที่มีในกำรถ่ำยภำพและมี เป้ ำหมำยใน
กำรศึกษำเพื่อให้ทรำบถึงกำรโคจรของดำวบริ วำรดำวพฤหัส และขอบเขตในกำรศึกษำโครงงำน อยูใ่ นช่วงระยะเวลำ 3 เดือน
โดยแบ่ งระยะเวลำเก็บขอมูลถ่ำยภำพจริ งตั้งแต่วนั ที่ 1-17 พฤศจิ กำยนพ.ศ.2557 และมี ดำวบริ วำรดำวพฤหัสบดี ที่ ศึกษำ 4
ดวงดังต่อไปนี้ 1.Io 2.Europa 3.Ganymede 4.Callisto

THE 1st THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION) 90

วิธีการศึกษา
1. ถ่ำยรู ปดำวพฤหัสบดีและดำวบริ วำรด้วยกล้อง Cannon DSLR EOS60D เลือก iso1600และควำมเร็ วชัตเตอร์13
มิลลิวนิ ำทีโดยใช้ขอ้ ต่อต่อเข้ำกับกล้องโทรทรรศน์แบบด๊อบโซเนียน (Dobsonian)โดยถ่ำยรู ปตั้งแต่วนั ที่ 1
พฤศจิกำยน พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ.2557 เวลำ 05.00น.
2. นำข้อมูลภำพที่ได้เปิ ดใน paint เลือกช่อง line เลือกสี ที่แตกต่ำงจำกสี ดำในช่อง Colors แล้วเปิ ดภำพที่เรำถ่ำย
ได้ ลำกเส้นผ่ำนช่วงระยะเวลำถ่ำยเดียวกันโดยลำกในแนวนอน
3. ใช้ไม้บรรทัดวัดระยะจำกเส้นสี ของดำวพฤหัสบดีถึงเส้นสี ต่ำงๆของดำวบริ วำรดวงต่ำงๆในหน่วยเซนติเมตร
(cm.) หำค่ำเฉลี่ย7ครั้ง วัดระยะเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของดำวพฤหัสในแต่ละวันในหน่วยเซนติเมตรหำค่ำเฉลี่ย7
ครั้ง พล็อตลงใน Microsoft Office Excel
4. เปิ ดโปรแกรม Stellarium เลือกตำแหน่งผูส้ งั เกตุอยูท่ ี่ จังหวัด ฉะเชิงเทรำ ประเทศไทย เปลี่ยนวันเวลำเป็ นวันที่
1 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2557 เวลำ 05.00 Capture หน้ำจอของแต่ละวันจนถึงวันที่ 19 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2557
5. น ำค่ ำระยะห่ ำงมำเที ยบบัญ ญัติ ไตรยำงค์ ระยะห่ ำงดำวพฤหัส กับ ดำวบริ วำรในหน่ วยกิ โ ลเมตร (km.) =
{ระยะห่ำงดำวพฤหัสกับดำวบริ วำรในหน่วยเซนติเมตร (cm.) คูณด้วย 139,822}(เส้นผ่ำนศูนย์กลำงดำวพฤหัส
หน่วยkm.) แล้วหำร ด้วยเส้นผ่ำนศูนย์กลำงในหน่วยcm. พล็อตลงใน Microsoft Office Excel นำมำพล็อตเป็ น
กรำฟโดยให้ดำวพฤหัสเป็ นแกนให้ดำ้ นล่ำงเป็ นค่ำลบ ให้ดำ้ นบนป็ นค่ำบวก
6. เปลี่ยนตำแหน่ งผูส้ ังเกตุไปที่ ดวงอำทิ ตย์ เปลี่ยนวันเวลำเป็ นวันที่ 1 มกรำคม 2557 นำค่ำระยะห่ ำงของดำว
พฤหัสบดีในหน่วยดำรำศำสตร์(AU)มำพล็อตลง Microsoft Office Excel เปลี่ยนเวลำไปทุกๆ1เดือนจนถึงพ.ศ.
2568
7. จำกข้อ6 เปลี่ยนจำกกำรหำระยะจำกดวงอำทิตย์ถึงดำวพฤหัสบดีเป็ นดวงอำทิตย์ถึงดำวบริ วำรแต่ล่ะดวงโดยให้
ระยะห่ำงของ Io เป็ น30นำทีจนครบ85ครั้ง Europa เป็ น70นำที จนครบ72ครั้งGanymede เป็ น 120นำทีจนครบ
82ครั้ง Callisto เป็ น300นำทีจนครบ62ครั้ง
8. เปลี่ยนตำแหน่งผูส้ งั เกตุไปที่ดวงอำทิตย์ เปลี่ยนวันเวลำเป็ นวันที่ 1 กันยำยน 2557 คลิกไปที่ดำวบริ วำรพฤหัส
แล้วนำค่ำระยะห่ำงที่ได้มำพล็อตลง Microsoft Office Excel เปลี่ยนเวลำไปทุกๆ1วันแล้วพล็อตเป็ นกรำฟ
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ผลการศึกษา

วันที่ 3 พฤศจิกำยน

วันที่ 4 พฤศจิกำยน

วันที่ 7 พฤศจิกำยน

วันที่ 10 พฤศจิกำยน

วันที่ 13 พฤศจิกำยน

วันที่ 16 พฤศจิกำยน
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ตำรำงวัดระยะห่ำงของดำวพฤหัสถึงดำวบริ วำร

กรำฟระยะห่ำงระหว่ำงดำวพฤหัสถึงดำวบริ วำรในหน่วย km. โดยในแนวแกนXช่องที่1คือวันที่03/11/2557โดย
ช่องที่ 2คือวันที่04/11/2557โดยช่องที่3คือวันที่07/11/2557โดยช่องที่4คือวันที่10/11/2557โดยช่องที่5คือวันที่13/11/2557โดย
ช่องที่6คือวันที่16/11/2557ในแนวแกนYคือระยะห่ำงในหน่วย km.

กรำฟที่1.1
กรำฟที่1.2
จำกกำรศึกษำกรำฟที่1.1และ กรำฟที่1.2พบว่ำ คำบวงโคจรของ Callisto ประมำณ18วันGanymadeประมำณ6วัน
Europaประมำณ12วัน Ioประมำณ9วัน
กรำฟระยะห่ำงระหว่ำงดำวพฤหัสถึงดำวบริ วำร 4 ดวงจำก Stellarium ในหน่วย km.ในแกนy โดยเส้นศูนย์คือดำว
พฤหัสบดีโดยจำก1ไป2คือระยะเวลำ1วันในแกนx
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กรำฟที่2.1
จำกกำรศึกษำกรำฟที่2.1พบว่ำ คำบวงโคจรของ Callisto ประมำณ16วันคำบวงโคจรของ Ganymadeประมำณ7วัน
คำบวงโคจรของ Europaประมำณ3วัน ส่วนคำบวงโคจรของ Ioประมำณ2วัน

กรำฟระยะห่ำงระหว่ำงดวงอำทิตย์ถึงดำวบริ วำร Io จำก Stellarium ในหน่วย AU แกนY คือระยะห่ำงในหน่วยAU
แกนX คือระยะเวลำ โดยจำก1ไปจนถึง85 ระยะเวลำช่องล่ะ30นำที

กรำฟที่3.1
กรำฟระยะห่ำงระหว่ำงดวงอำทิตย์ถึงดำวบริ วำร Europa จำก Stellarium ในหน่วย AU แกนY คือระยะห่ำงใน
หน่วยAU แกนX คือระยะเวลำ โดยจำก1ไปจนถึง72ระยะเวลำช่องล่ะ70นำที

กรำฟที่3.2
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กรำฟระยะห่ำงระหว่ำงดวงอำทิตย์ถึงดำวบริ วำร Ganymede จำก Stellarium ในหน่วย แกนY คือระยะห่ำงในหน่วย
AU แกนX คือระยะเวลำ โดยจำก1ไปจนถึง82ระยะเวลำช่องล่ะ120นำที

กรำฟที่3.3

กรำฟระยะห่ำงระหว่ำงดวงอำทิตย์ถึงดำวบริ วำร callisto จำก Stellarium ในหน่วย AU แกนY คือระยะห่ำงใน
หน่วยAU แกนX คือระยะเวลำ โดยจำก1ไปจนถึง62ระยะเวลำช่องละ300นำที

กรำฟที่3.4
จำกกำรศึกษำกรำฟที่3.1-3.4 พบว่ำ คำบกำรโคจรของดำวแต่ล่ะดวงโดยกำรนำจำนวนช่องระยะห่ำงของเวลำมำคูณ
กับระยะเวลำที่เรำกำหนด ของดำวบริ วำรแต่ละดวง Ioประมำณ 2550นำที Europaประมำณ 5040นำที Ganymadeประมำณ
9840นำที Callistoประมำณ18600นำที
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สรุ ปผล
จำกกรำฟ1.1-กรำฟ1.2จะเห็นว่ำ คำบวงโคจรของ Callisto ประมำณ18วัน คำบวงโคจรของ Ganymadeประมำณ6
วัน คำบวงโคจรของ Europaประมำณ12วัน ส่วนคำบวงโคจรของ Ioประมำณ9วัน และจำกกรำฟ 2.1เมื่อเทียบโปรแกรม
Stellarium คำบวงโคจรของ Callisto ประมำณ16วัน คำบวงโคจรของ Ganymadeประมำณ7วัน คำบวงโคจรของ Europa
ประมำณ3วัน ส่วนคำบวงโคจรของ Ioประมำณ2วัน และเมื่อเทียบกับฐำนข้อมูล(NASA)มีค่ำควำมคลำดเคลื่อน 7.855%
16.137% 237.91% 408.76% และ4.128% 2.16% 15.521% 13.6% ตำมลำดับ และยังพบว่ำ จุดไกลสุดมีกำรเปลี่ยนแปลง

อภิปราย
จำกกำรศึกษำพบว่ำภำพที่เรำถ่ำยมีปัญหำจำกกำรที่เรำถ่ำยภำพเป็ นเส้นบำงภำพมัวเกิดขึ้นจำกตอนแรกเรำยังไม่รู้วำ่
ต้องใช้ค่ำควำมไวแสง(iso)เท่ำไหร ตอนที่ถ่ำยภำพอำจมีลมมำกระทบจนเกิดกำรสัน่ ของกล้องโทรทรรศ์ เปิ ดหน้ำกล้องนำนกี่
วินำที และช่วงระยะเวลำที่ถ่ำยห่ำงถึง3วันซึ่งทำให้คำบวงโคจรของEuropaและIo คลำดเคลื่อนไปมำก และยังปั ญหำด้ำนลม
ฟ้ ำอำกำศเพรำะในพื่นที่ที่เรำถ่ำยภำพอยูใ่ กล้ทะเลและใกล้แนวชำยฝั่งทะเลในช่วงต้นฤดูหนำวช่วงที่เก็บข้อมูลยังอยูใ่ นช่วง
ฤดูมรสุมที่ยงั มีฝนตกอยู่ และจะนำไปศึกษำต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
งำนวิจยั ดำรำศำสตร์น้ ี ได้รับกำรสนับสนุนโดยโครงกำรอบรมครู เชิงปฏิบตั ิกำรด้ำนดำรำศำสตร์ข้นั สู ง
สถำบันวิจยั ดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) สถำบันส่งเสริ มกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
โรงเรี ยนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์
ขอขอบคุณอำจำรย์ที่ปรึ กษำอำจำรย์ ชูชำติ แพน้อย นำยภำณุ อุบลน้อย นำยวิชชญำ จงเจริ ญ ที่คอยให้คำปรึ กษำใน
กำรทำงำนและช่วยให้คำปรึ กษำเรื่ องกำรถ่ำยภำพในครั้งนี้ และขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และเพื่อน พี่และน้องๆที่คอยให้กำร
สนับสนุนในหลำยๆด้ำน

เอกสารอ้างอิง
นำย อดิศกั ดิ์ มหำวรรณ,ดำวพฤหัสบดี(Jupiter).สื บค้นเมื่อ 02 ธันวำคม 2557
http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/sci3/solar2/Jupiter.htm
Nationai Aeronautics and Space Administration.สื บค้นเมื่อ 20 พฤศจิกำยน 2557
https://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Jup_Callisto&Display=Facts
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