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บทคัดย่อ
การศึกษาอัตราเร็ วการหมุนและคาบการหมุนของวงแหวนดาวเสาร์ เป็ นการศึกษาคาบการหมุนของวงแหวน
ดาวเสาร์ บริ เวณชั้นนอกและชั้นในของวงแหวน เพื่อเปรี ยบเที ยบว่าชั้นนอกและชั้นในของวงแหวนมี อตั ราการหมุน
เท่ากันหรื อไม่ โดยใช้วิธีถ่ายภาพสเปกตรัมของวงแหวนดาวเสาร์ และหาค่า redshift และ blueshift โดยมีวตั ถุประสงค์
ดังนี้ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาอัต ราเร็ ว การหมุ น และคาบการหมุ น ของวงแหวนดาวเสาร์ 2) เพื่ อ น าทักษะกระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการค้น คว้าข้อ มู ล 3) เพื่ อ เรี ยนรู ้ ก ระบวนการท าวิ จัย โดยอาศั ย
กระบวนการวิจัยทางดาราศาสตร์ เป็ นสื่ อ เครื่ อ งมื อที่ ใช้ใ นการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ เครื่ องบัน ทึ ก สเปกโทรกราฟ วิธี
การศึกษา คือ ใช้เครื่ องบันทึ กสเปกโทรกราฟบันทึ กสเปกตรัมบริ เวณชั้นนอกและชั้นในของวงแหวนดาวเสาร์ ที่กาลัง
หมุน เข้าและหมุนออกจากโลก ผลการศึ กษาพบว่า อัตราเร็ วในการหมุน บริ เวณชั้นนอกของวงแหวนดาวเสาร์ มีค่ า
ใกล้เคียงกับอัตราเร็ วในการหมุนบริ เวณชั้นในของวงแหวนดาวเสาร์ แต่มีค่าคาบในการหมุนไม่เท่ากันเนื่ องจากบริ เวณ
ชั้นนอกและชั้นในของวงแหวนมีรัศมีไม่เท่ากัน
คาสาคัญ : อัตราการหมุนของวงแหวนดาวเสาร์, คาบการหมุนของวงแหวนดาวเสาร์

บทนา
ดาวเสาร์เป็ นดาวเคราะห์ที่มีความสวยงาม เมื่อดูในกล้องโทรทรรศน์จะเห็นวงแหวนที่ลอ้ มรอบ ซึ่งทาให้
ดาวเสาร์มีลกั ษณะแปลกกว่าดาวดวงอื่นๆ วงแหวนของดาวเสาร์ประกอบไปด้วย เศษหิ นและน้ าแข็งขนาดเล็กเรี ยงตัว
อยูใ่ นระนาบเดียวกันและวงแหวนของดาวเสาร์ ยงั ประกอบไปด้วยวงแหวนบางๆ จานวนมาก แต่เศษวัตถุในวงแหวน
สะท้อนแสงได้ดี จึงสามารถสังเกตได้เมื่อส่องกล้องโทรทรรศน์จากโลก การศึกษาอัตราเร็ วและคาบการหมุนของ
วงแหวนดาวเสาร์ทาให้ทราบว่าอัตราเร็ วในการหมุนบริ เวณชั้นนอกของวงแหวนดาวเสาร์มีค่าเท่ากันกับอัตราเร็ วในการ
หมุนบริ เวณชั้นในของวงแหวนดาวเสาร์หรื อไม่ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาอัตราเร็ วการหมุนและ
คาบการหมุนของวงแหวนดาวเสาร์ 2) เพื่อนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
ค้นคว้าข้อมูล 3) เพื่อเรี ยนรู ้กระบวนการทาวิจยั โดยอาศัยกระบวนการวิจยั ทางดาราศาสตร์เป็ นสื่ อ การศึกษาอัตราการ
หมุนของวงแหวนดาวเสาร์ครั้งนี้ ครอบคลุมการหาค่าความเร็ วจากการเลื่อนทางแดง (redshift) โดยใช้เครื่ องบันทึก
สเปกโทรกราฟถ่ายวงแหวนของดาวเสาร์ บริ เวณหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดนครราชสี มา
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วิธีการศึกษา
ถ่ายภาพสเปกตรัมของวงแหวนดาวเสาร์โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร (F/6.8)
ต่อท่อใยแก้วนาแสงจากท้ายกล้องโทรทรรศน์ไปยังเครื่ องแยกสเปกตรัมของแสง และถ่ายภาพด้วยกล้อง CCD ซึ่งติดตั้ง
บนเครื่ องแยกสเปกตรัม ถ่ายบริ เวณขอบชั้นนอกและขอบชั้นในของวงแหวนดาวเสาร์ที่หมุนเข้าหาโลกและหมุนออก
จากโลก บริ เวณละ 10 ชุด ในเวลาต่างกัน ดังภาพ

หมายเลข 1 คือบริ เวณขอบนอกของวงแหวนที่หมุนเข้าหาโลก
หมายเลข 2 คือบริ เวณขอบในของวงแหวนที่หมุนเข้าหาโลก
หมายเลข 3 คือบริ เวณขอบนอกของวงแหวนที่หมุนออกจากโลก
หมายเลข 4 คือบริ เวณขอบในของวงแหวนที่หมุนออกจากโลก

นาข้อมูลที่ได้ไปประมวลค่าสเปกตรัมโดยโปรแกรม AudeLA เนื่องจากได้บนั ทึกค่าสเปกตรัมของวงแหวนดาวเสาร์
บริ เวณที่หมุนเข้าหาโลกและหมุนออกจากโลก จึงนามาคานวณหาค่า การเลื่อนทางแดง (Redshift) โดยสังเกตความยาว
คลื่นของ H –α เนื่องจากเป็ นความยาวคลื่นที่สามารถมองเห็นได้ชดั เจน และหาค่าการความเร็ วรัศมีจากสูตร
vr =

โดย


×c


Vr = ความเร็ วรัศมี
λ = ผลต่างของความยาวคลื่นบริ เวณที่หมุนเข้าและหมุนออก
λ = ความยาวคลื่นเฉลี่ยของความยาวคลื่นบริ เวณที่หมุนเข้าและหมุนออก
c = ความเร็ วแสง (300,000 กิโลเมตร/วินาที)

เนื่องจากด้านที่วงแหวนหมุนเข้าหาจุดสังเกตแสงจากดาวอาทิตย์วงิ่ ไปชนอนุภาคบนวงแหวนดาวเสาร์ ขณะที่
อนุภาคก็วงิ่ เข้าหาแสง และขณะที่อีกด้านที่วงแหวนหมุนออก แสงวิง่ ไปหาวงแหวนดาวเสาร์ ขณะที่อนุภาควิง่ ออก
เช่นกัน จากการศึกษาคู่มือของสเปกโตรกราฟที่ใช้ศึกษาการหมุนของดาวเคราะห์ ได้สมการคานวณหาอัตราเร็ วได้จาก
สูตร
v=

1
𝑣
4 𝑟

ที่มา : คู่มือการใช้สเปกโตรกราฟ Planet's rotation. http://www.shelyak.com/dossier.php?id_dossier=16&lang=2
ในวันที่ได้ถ่ายสเปกตรัมของวงแหวน วงแหวนได้ทามุมเอียงเมื่อเทียบกับผูส้ งั เกต ความเร็ วที่ได้มาควรจะ
นามาคูณกับ cos ของมุมเอียงของวงแหวนด้วย แล้วนาไปหาคาบการหมุนรอบตัวเองของวงแหวนดาวเสาร์ ในหนึ่งรอบ
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โดยนาความยาวเส้นรอบวงของวงแหวนชั้นนอก (ประมาณ 3034689 กม.) และชั้นใน (ประมาณ 467860 กม.)หารด้วย
อัตราเร็ วที่หาได้ จากนั้นแปลงหน่วยเป็ นชัว่ โมงต่อรอบ หาอัตราเร็ วการหมุนและคาบการหมุนของวงแหวนดาวเสาร์
ทั้งหมดของบริ เวณชั้นนอกและบริ เวณชั้นในแล้วนามาหาอัตราความเร็ วเฉลี่ยและคาบการหมุนเฉลี่ย นาผลมา
เปรี ยบเทียบ สรุ ป และอภิปรายผล

ผลการศึกษา
จากข้อมูลการบันทึกสเปกตรัมบริ เวณชั้นนอกและชั้นในของวงแหวน เมื่อวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม สามารถ
อ่านค่าคลื่นความยาวของ H –α ได้ดงั ตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพตาแหน่งที่ 1

6562.681 Angstrom

คลื่นความยาวของ H –α ที่ได้จากการประมวลจากโปรแกรม บริ เวณชั้นนอกวงแหวนที่หมุนเข้าหาผูส้ งั เกต

ภาพตาแหน่งที่ 4

6563.961 Angstrom

คลื่นความยาวของ H –α ที่ได้จากการประมวลจากโปรแกรม บริ เวณชั้นนอกวงแหวนที่หมุนออกจากผูส้ งั เกต
หมายเหตุ : จากกราฟ แกน x แสดงคลื่นความยาวแต่ละช่วง (Angstrom) แกน y แสดงการดูดกลืนแสง
การคานวณหาอัตราเร็วการหมุนและคาบการหมุน
จากข้ อมูลชุดที่ 1 ผลต่างของความยาวคลื่นบริ เวณที่หมุนเข้าและหมุนออกมีค่าเท่ากับ 1.28 Angstrom และ
ความยาวคลื่นเฉลี่ยของความยาวคลื่นบริ เวณที่หมุนเข้าและหมุนออกเท่ากับ 6563.321 Angstrom หาค่าอัตราเร็ วในการ
หมุนของวงแหวนได้ดงั นี้
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𝑣≈

1
4

1.28

× 6563.321 × 300,000 กม./วินาที

𝑣 ≈ 14.6267 กม./วินาที

ซึ่งในวันที่ได้ทาการบันทึกสเปกตรัมของวงแหวนดาวเสาร์ในการศึกษาครั้งนี้วงแหวนได้ทามุมประมาณ 17.8 องศา
ดังนั้น ค่าความเร็ วที่ได้จึงนาไปคูณด้วย cos17.8 ได้ค่า
𝑣 = 14.6267 × 𝑐𝑜𝑠17.8
𝑣 = 7.283

หาคาบของการหมุนได้จากเอาเส้นรอบวงของวงแหวนชั้นนอก (3,034,689 กิโลเมตร) หารด้วยค่าความเร็ ว
ที่หาได้แล้วแปลงค่าเป็ นหน่วย ชัว่ โมง/รอบ ได้ดงั นี้
3,034,689
1
คาบในการหมุน = 7.283 × 3600 ชัว่ โมง/รอบ
คาบในการหมุน = 115.738 ชัว่ โมง/รอบ
จะได้ผลดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงอัตราการเร็ วและคาบการหมุนบริ เวณขอบชั้นนอกของวงแหวนดาวเสาร์
บริ เวณขอบชั้นนอกของวงแหวนดาวเสาร์
ชุดที่

อัตราเร็ วการหมุน

คาบการหมุน (ชัว่ โมง/รอบ)

(กิโลเมตร/วินาที)

(กิโลเมตร/ชัว่ โมง)

1

7.283

26220.442

115.738

2

7.426

26732.062

113.522

3

8.666

31198.072

97.272

4

7.779

28002.687

108.371

5

6.606

23781.910

127.605

6

7.955

28637.282

105.970

7

6.498

23393.624

129.723

8

9.815

35334.952

85.883

9

9.701

34925.333

86.891

10

7.283
7.970

26220.442
28691.818

115.738
107.886

เฉลี่ย
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ตารางที่ 2 แสดงอัตราการเร็ วและคาบการหมุนบริ เวณขอบชั้นในของวงแหวนดาวเสาร์
บริ เวณขอบชั้นในของวงแหวน
ชุดที่

อัตราเร็ วการหมุน

คาบการหมุน (ชัว่ โมง/รอบ)

(กิโลเมตร/วินาที)

(กิโลเมตร/ชัว่ โมง)

1

8.205

29538.321

15.839

2

7.300

26281.684

17.802

3

8.586

30911.307

15.136

4

8.387

30194.071

15.495

5

7.039

25339.425

18.464

6

8.529

30705.810

15.237

7

7.835

28287.310

16.586

8

7.750

27900.153

16.769

9

9.309

33512.571

13.961

10

8.404

30255.176

15.464

เฉลี่ย

8.134

29292.58

16.075

เมื่อนาคาบการหมุนบริ เวณขอบชั้นนอกและขอบชั้นในของวงแหวนดาวเสาร์มาเปรี ยบเทียบกันจะได้
บริ เวณของวงแหวน

คาบการหมุน (ชัว่ โมง/รอบ)

ขอบนอก
ขอบใน

107.886
16.075

สรุ ปผล
จากการศึกษาอัตราเร็ วการหมุนและคาบการหมุนของวงแหวนดาวเสาร์ พบว่า อัตราการหมุนของขอบ
ชั้นนอกวงแหวนดาวเสาร์และขอบชั้นในของดาวเสาร์มีอตั ราเร็ วการหมุนใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจากบริ เวณขอบชั้นนอก
และขอบชั้นในของวงแหวนดาวเสาร์มีรัศมีไม่เท่ากันจึงทาให้ท้ งั สองบริ เวณมีคาบการหมุนไม่เท่ากัน

อภิปราย
จากการศึกษาอัตราเร็ วการหมุนและคาบการหมุนของวงแหวนดาวเสาร์ ไม่สามารถหาอัตราเร็ วในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่งได้จึงต้องหาอัตราเร็ วในเวลาที่แตกต่างกันแล้วนามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด และ
เนื่องจากการหาค่าเลื่อนทางแดง (redshift) จากสมการ

(ความยาวคลื่นสั่งเกต − ความยาวคลื่นปกติ)
ความยาวคลื่นปกติ

ต้องคานึงถึงอัตราการ
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หมุนรอบตัวเองของโลกด้วย ดังนั้นเพื่อชดเชยค่า redshift หรื อ blueshift จึงใช้ความยาวคลื่นของวงแหวนทั้งสองฝั่งแทน
เพื่อให้เกิดความง่ายต่อความเข้าใจและอาจทาให้ค่าคลาดเคลื่อนได้
กิตติกรรมประกาศ
การทาโครงงานดาราศาสตร์ เรื่ อง การศึกษาอัตราการหมุนของวงแหวนดาวเสาร์ ครั้งนี้ สาเร็ จลุลว่ งได้
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การวิเคราะห์อตั ราเร็ วการหมุนวงแหวนของดาวเสาร์
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