เวลาสุ ริยะปรากฏและสมการเวลาจากการสั งเกตการณ์ ทางดาราศาสตร์
นางสาวขวัญกมล จิตรตระกูล
นายพงศกร คาช่วยสิ น
apimuk25@hotmail.com
ครู สายใหม ภารประดับ
โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

บทคัดย่อ
เวลาสุริยะปรากฏและสมการเวลาจากการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เก็บผลค่าเวลาสุริยะ
ปรากฎตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม – 25 สิ งหาคม 2557 ในเวลา 7.30 น. และ 8.00 น. โดยการใช้กล้องโทรทรรศน์วดั ค่ามุม
ชัว่ โมงของดวงอาทิตย์และนามาคานวณค่าเวลาสุริยะปรากฎ จากนั้นนาค่าเวลาสุริยะปรากฎที่ได้มาสร้างกราฟสมการ
เวลาโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel และตรวจสอบค่าที่ได้โดยการเปรี ยบเทียบกับค่าเวลาสุริยะปรากฎจากโปรแกรม
มาตรฐาน ผลการสังเกตการณ์พบว่าค่าเวลาสุริยะปรากฎที่ได้มีแนวโน้มการเพิ่มลดของเวลาตรงกับค่าเวลาสุริยะปรากฎ
จากโปรแกรมมาตรฐาน โดยมีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 1.51 ในเวลา 7.30 น. และ ร้อยละ 0.80 ในเวลา 8.00 น. และ
สามารถสร้างกราฟสมการเวลาได้โดยกราฟมีแนวโน้มถูกต้องตามทฤษฎีท้ งั ในเวลา 7.30 น.และ 08.00 น.

บทนา
ที่มาและความสาคัญ
เวลาเป็ นสิ่ งสาคัญที่กาหนดกิจกรรมต่างๆของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ เวลาบนโลกนิยมวัดกันสองแบบคือ
เวลาสุริยะเฉลี่ยซึ่งคานวณจากตาแหน่งเฉลี่ยของดวงอาทิตย์ในแต่ละวันในรอบหนึ่งปี ซึ่งเป็ นเวลาที่ระบุในนาฬิกาที่ใช้
กันโดยทัว่ ไป และเวลาสุริยะปรากฏซึ่งเป็ นตาแหน่งจริ งของดวงอาทิตย์ที่ปรากฏบนท้องฟ้ า ซึ่งสามารถวัดได้ในรู ปของ
นาฬิกาแดด และวิธีการอื่นๆ เช่น การใช้กล้องโทรทรรศน์ โดยเวลาทั้งสองแบบนี้มีความสัมพันธ์กนั ในรู ปของสมการ
เวลา ทาให้เราสามารถสร้างกราฟสมการเวลาได้ เมื่อทราบค่าเวลาสุริยะปรากฏ จึงได้จดั ทาโครงงานนี้ข้ นึ เพื่อเก็บค่า
เวลาสุริยะปรากฏจากการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์โดยการวัดมุมชัว่ โมงของดวงอาทิตย์และนาข้อมูลดังกล่าวมา
สร้างกราฟสมการเวลา
วัตถุประสงค์
เพื่อเก็บผลค่าเวลาสุริยะปรากฏตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม - 25 สิ งหาคม 2557และนาข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าว
มาสร้างกราฟสมการเวลา
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สมมติฐาน
เวลาสุริยะปรากฏที่ได้จากการสังเกตการณ์สามารถสร้างกราฟสมการเวลาที่มีความถูกต้องและสอดคล้องกับ
สมการเวลามาตรฐานในช่วงเวลาเดียวกันของปี
ขอบเขตการศึกษา
1. โครงงานนี้ทาการเก็บผลค่าเวลาสุริยะปรากฎโดยใช้กล้องโทรทรรศน์เยอรมันอีเควตอเรี ยลแบบผสมยีห่ อ้
MAEDE รุ่ น LXD 75
2. โครงงานนี้ทาการรวบรวมข้อมูลเวลาสุริยะปรากฏ ณ ตาแหน่ง ละติจูดที่ 13°17'35.38" เหนือ ลองจิจูดที่
101°9'46.25" ตะวันออก
นิยามศัพท์เฉพาะ
MS หมายถึง ตาแหน่งที่แท้จริ งที่ปรากฏบนระนาบสุริยวิถีของดวงอาทิตย์
TS หมายถึง ตาแหน่งเฉลี่ยซึ่งปรากฏบนระนาบเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้ าของดวงอาทิตย์
EOT หมายถึง สมการเวลา
Setting circle หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านค่ามุมชัว่ โมงของวัตถุทอ้ งฟ้ าที่ตอ้ งการ
มุมชัว่ โมง (Hour angle) หมายถึง มุมที่แทนตาแหน่งของดวงอาทิตย์จากเมอริ เดียนท้องถิ่นไปทางตะวันออก
หรื อทางตะวันตก มีค่าเป็ นลบในช่วงเวลาก่อนเที่ยงสุริยะ และเป็ นบวกหลังเที่ยงสุริยะ โดยมีค่า 15° ต่อหนึ่งชัง่ โมง
นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
มุมชัว่ โมงวัดได้จากค่าที่สงั เกตได้จากกล้องโทรทรรศน์บริ เวณ Setting Circle
ระยะเวลาในการศึกษา
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถรวบรวมเวลาสุริยะปรากฏพร้อมทั้งสร้างกราฟสมการ EOT เพื่อเก็บเป็ นข้อมูลพื้นฐานทางดาราศาสตร์
ของโรงเรี ยน
2. สามารถนาความรู ้ที่ได้จากการทดลองไปขยายผลสู่การทาวิจยั ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในอนาคต
3. สามารถประยุกต์ใช้งานกล้องโทรทรรศน์ได้อย่างถูกวิธีและมีประสิ ทธิภาพ
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วิธีการศึกษา
ตอนที่ 1 การเก็บค่าเวลาสุริยะปรากฏจากการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์
อุปกรณ์
1. กล้องโทรทรรศน์เยอรมันอีเควตอเรี ยลแบบผสมยีห่ อ้ MAEDE รุ่ น LXD 75
2. เข็มทิศพร้อมระดับน้ า
3. เครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการบอกเวลามาตรฐานประเทศไทย
วิธีการดาเนินการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประกอบกล้องโทรทรรศน์ ณ จุดที่ทาการทดลอง
ตั้งขาตั้งกล้องโดยให้ขาหน้าชี้ไปทางทิศเหนือ
ปรับสมดุลกล้อง (Balancing)
ปรับหน้ากล้องให้อยูใ่ นลักษณะขนานกับพื้น โดยจะใช้เข็มทิศพร้อมระดับน้ าวางบนหน้ากล้อง
ปรับค่าศูนย์ชวั่ โมงที่ Setting Circle ให้ตรงกับเข็ม
หาดวงอาทิตย์ให้อยูใ่ นเฟรมของกล้องโดยใช้ฉากรับ
เมื่อถึงเวลาให้อ่านค่าที่ Setting Circle แล้วบันทึกผล
ทาซ้ าที่เวลา 8:00:00 น. อีกหนึ่งครั้งแล้วบันทึกผล

ตอนที่ 2 การสร้างกราฟสมการเวลา
วิธีการดาเนินการ
1. นาข้อมูลที่ได้จากตอนที่ 1 กรอกลงในโปรแกรม Microsoft Excel
2. แปลงข้อมูลที่ได้ให้อยูใ่ นรู ปทศนิยม เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์อยูใ่ นรู ปของเวลาในหน่วย
ชัว่ โมง และนาที
3. แปลงเวลามาตรฐานของประเทศไทยให้อยูใ่ นรู ปมุมชัว่ โมงของเวลามาตรฐานท้องถิ่น
4. หาผลต่างของข้อมูลที่ได้จากข้อที่ 1 และข้อที่ 3 และหาค่าเฉลี่ยของ EOT
5. สร้างกราฟ EOT โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
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ผลการศึกษา
กำหนดให้ว่ำมุมชั่วโมงที่กล่ำวถึงคือ 24h – มุมชั่วโมงจริง เพื่อให้ง่ำยต่อกำรคำนวณ
มุมชั่วโมงของดวงอำทิตย์ที่วัดได้จำกกำรสังเกตกำรณ์
ตำรำงที่ 1 แสดงมุมชั่วโมงในรูป ชั่วโมง:นำที ของดวงอำทิตย์ในเวลำ 7:30:00 น.

ตำรำงที่ 2 แสดงมุมชั่วโมงในรูป ชั่วโมง:นำที ของดวงอำทิตย์ในเวลำ 8:00:00 น.
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หลังจำกนัน้ จะทำกำรแปลงมุมชัว่ โมงที่ได้ให้อยู่ในรูป ชั่วโมง เพื่อให้สะดวกในกำรคำนวณ โดยใช้สูตร
คำนวณใน Microsoft Excel คือ =(cell-INT(cell))*24 โดยที่ cell คือข้อมูลในตำรำงที่ 1 และ 2 จะได้ค่ำที่
ต้องกำรดังตำรำงที่ 3 และ 4
ตำรำงที่ 3 แสดงมุมชั่วโมงในรูป ชั่วโมง ของดวงอำทิตย์ในเวลำ 7:30:00 น.

ตำรำงที่ 4 แสดงมุมชั่วโมงในรูป ชั่วโมง ของดวงอำทิตย์ในเวลำ 8:00:00 น.
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มุมชั่วโมงท้องถิน่ ของดวงอำทิตย์เฉลี่ย
มุมชั่วโมงของดวงอำทิตย์เฉลี่ยที่เรำได้คือมุมชั่วโมงของดวงอำทิตย์เฉลี่ยที่ลองจิจูด 105° ซึ่งจะต้องแปลงให้
อยู่ที่ลองจิจูด 101°.162846 ซึ่งเป็นลองจิจูดท้องถิ่นของผู้สังเกต โดยขั้นตอนแรกจะใช้สูตร
=(cell1-INT(cell))*24 โดยที่ cell1 คือมุมชั่วโมงของดวงอำทิตย์เฉลี่ยที่อยู่ในรูป ชั่วโมง:นำที หลังจำกนัน้ จะใช้สูตร
=cell2+((105-101.162846)/15) 1 โดยที่ cell2 คือค่ำที่ได้ก่อนหน้ำนี้ เพื่อแปลงให้เป็นค่ำที่ต้องกำร จะได้ตำมตำรำง
ที่ 5
ตำรำงที่ 5 แสดงมุมชั่วโมงของดวงอำทิตย์เฉลี่ยในเวลำ 7:30:00 น. และ 8:00:00 น.
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สมกำรเวลำ
สมกำรเวลำสำมำรถหำได้จำกนำมุมชั่วโมงของดวงอำทิตย์จริงลบมุมชั่วโมงของดวงอำทิตย์เฉลี่ย นั่นคือนำ
ตำรำงที่ 3 และ 4 มำลบกับตำรำงที่ 5 จะได้ดังตำรำงที่ 6 และ 7
ตำรำงที่ 6 แสดงสมกำรเวลำในเวลำ 7:30:00 น.

ตำรำงที่ 7 แสดงสมกำรเวลำในเวลำ 8:00:00 น.
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แล้วนำตำรำงที่ 6 และ 7 มำหำค่ำเฉลี่ยโดยใช้สูตร =AVERAGE(cell1:cell5) โดยที่ cell1 คือข้อมูลแรก
และ cell5 คือข้อมูลสุดท้ำย จะได้ดังตำรำงที่ 8
ตำรำงที่ 8 แสดงสมกำรเวลำเฉลี่ยในเวลำ 7:30:00 น. และ 8:00:00 น.

จำกตำรำงที่ 8 จะสำมำรถสร้ำงแผนภูมิในแต่ละเวลำได้ดังกรำฟที่ 4,1 และ 4.2

7:30:00 ICT

EOT
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15

กรำฟที่ 4.1 แสดงสมกำรเวลำเฉลี่ยพร้อมเส้นแนวโน้มในเวลำ 7:30:00 น. ในช่วงวันที่ 1 กรกฎำคม 2557 ถึงวันที่
25 สิงหำคม 2557
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8/24/2014

8/22/2014

8/20/2014

8/18/2014

8/16/2014

8/14/2014

8/12/2014

8/10/2014

8/8/2014

8/6/2014

8/4/2014

8/2/2014

7/31/2014

7/29/2014

7/27/2014

7/25/2014

7/23/2014

7/21/2014

7/19/2014

7/17/2014

7/15/2014

7/13/2014

7/11/2014

7/9/2014

7/7/2014

7/5/2014

7/3/2014

7/1/2014

Date

8:00:00 ICT

EOT
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2

กรำฟที่ 4.2 แสดงสมกำรเวลำเฉลี่ยพร้อมเส้นแนวโน้มในเวลำ 8:00:00 น. ในช่วงวันที่ 1 กรกฎำคม 2557 ถึงวันที่
25 สิงหำคม 2557

สรุ ปผล
จากการสังเกตการณ์สรุ ปได้วา่ เวลาสุริยะปรากฏที่ได้จากการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ โดยใช้กล้อง
โทรทรรศน์แบบผสม มีแนวโน้มการเพิ่มลดเวลาตรงกับค่าเวลาสุริยะปรากฎจากโปรแกรมมาตรฐาน และสามารถสร้าง
กราฟ EOT จากผลดังกล่าว โดยกราฟมีแนวโน้มถูกต้องตามทฤษฎี

อภิปราย
จากการสังเกตพบว่า เวลาสุริยะปรากฎที่ได้จาการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์แบบผสม มี
ความคลาดเคลื่อนจากเวลาสุริยะปรากฎจากโปรแกรมมาตรฐานร้อยละ 1.51 ในเวลา 7.30 น. และร้อยละ 0.80 ในเวลา
8:00 น. ซึ่งเป็ นผลเนื่องจาก
1. ความละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บค่า เนื่องจากสเกลบน Setting circle ของกล้องโทรทรรศน์มีความ
ละเอียดสูงสุดในหน่วยนาที ซึ่งจะส่งผลให้ขอ้ มูลที่ได้มีความละเอียดลดลง
2. ความแตกต่างของดัชนีหกั เหของอวกาศและชั้นบรรยากาศของโลก ซึ่งส่งผลให้ตาแหน่งภาพของดวงอาทิตย์ที่
สังเกตจากโลกเคลื่อนไปจากตาแหน่งที่แท้จริ งเล็กน้อย
3. สภาวะอากาศในแต่ละวัน ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เท่ากัน เช่น ลักษณะ
ท้องฟ้ าไม่ปลอดโปร่ ง มีฝนตก หรื อมีเมฆบดบังตาแหน่งของดวงอาทิตย์ ณ เวลาที่สงั เกตการณ์
4. การอ่านข้อมูลของผูส้ งั เกตการณ์ ซึ่งแก้ไขโดยการอ่านซ้ า 5 ครั้ง โดยผูส้ งั เกตมากกว่า 1 คน และใช้ค่าเฉลี่ย
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8/24/2014

8/22/2014

8/20/2014

8/18/2014

8/16/2014

8/14/2014

8/12/2014

8/10/2014

8/8/2014

8/6/2014

8/4/2014

8/2/2014

7/31/2014

7/29/2014

7/27/2014

7/25/2014

7/23/2014

7/21/2014

7/19/2014

7/17/2014

7/15/2014

7/13/2014

7/11/2014

7/9/2014

7/7/2014

7/5/2014

7/3/2014

7/1/2014

Date

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานเรื่ อง เวลาสุริยะปรากฏและสมการเวลาจากการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจาก
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นายสุวทิ ย์ ซื่อตรง ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ที่
ใช้ในการทาโครงงาน
คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณ ครู สายใหม ภารประดับ ครู ที่ปรึ กษาโครงงานที่ได้ให้คาแนะนาระหว่างทา
โครงงาน ช่วยสื บค้นเอกสารต่างๆ และติดต่อสอบถามไปยังผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อให้การช่วยเหลือในการทาโครงงานนี้
ตลอดจนให้กาลังใจจนข้าพเจ้าสามารถดาเนินโครงงานนี้ได้จนเสร็จสิ้น
ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการตัดสิ นโครงงานเพื่อคัดเลือกนักเรี ยนตัวแทนโรงเรี ยนไปนาเสนองานที่
โรงเรี ยนอิชิกาว่า ประเทศญี่ปุ่นทุกท่าน ที่ได้ให้คาแนะนาต่างๆ จนโครงงานเล่มนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ อ.ดร.ทรงวุฒิ ฉิ มจินดา อาจารย์ภาควิชาฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้ให้
คาแนะนาและเสนอแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดในโครงงานแก่คณะผูจ้ ดั ทา
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.วุฒิพนั ธุ์ ปรัชญพฤทธิ์ สาหรับความรู ้ที่เป็ นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงงานนี้ข้ ึน
และขอขอบคุณผูป้ กครองที่สนับสนุนปัจจัยในการทาโครงงานตั้งแต่เริ่ มต้นจนเสร็ จสิ้นโครงงาน
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