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บทคัดย่อ
โครงงานเรื่ อง การศึกษาค่าสัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนแสงของดวงจันทร์ โดยใช้ลกั ซ์มิเตอร์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาค่าสัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนแสงของดวงจันทร์ ซึ่ งมีหลักการดาเนิ นงานคือ การวัดความเข้มแสงของดวงอาทิ ตย์
และดวงจันทร์ที่สว่างเต็มดวงโดยใช้ลกั ซ์มิเตอร์ แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปคานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์การสะท้อนแสงของดวง
จันทร์ โดยเที ยบจากกาลังส่ องสว่างของดวงจันทร์ ที่สะท้อนจากดวงอาทิ ตย์มายังโลก และกาลังส่ องสว่างที่ดวงจันทร์
ได้รับจากดวงอาทิตย์
จากการศึกษาพบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนแสงของดวงจันทร์ที่สามารถคานวณได้มีค่าเป็ น 0.11 โดยมี
ความคลาดเคลื่อนจากค่าจริ งอยูท่ ี่ 8.33 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าความแปรปรวนเป็ น 3.33  10 5
คาสาคัญ: ค่าสัมประสิ ทธิ์การสะท้อนแสงของดวงจันทร์, กาลังส่ องสว่าง, ความเข้มแสง

บทนา
ค่าสัมประสิ ทธิ์การสะท้อนแสง เป็ นอัตราส่วนเปรี ยบเทียบการสะท้อนแสงของพื้นผิวกับปริ มาณรังสี ท้ งั หมดที่
ตกกระทบ มักแสดงด้วยตัวเลขทศนิ ยมระหว่าง 0 ถึง 1 กล่าวคือ วัตถุที่มีการดูดกลืนรังสี อย่างสมบูรณ์ ไม่มีการสะท้อน
รังสี กลับคืน จะมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนแสงเป็ น 0 ส่ วนวัตถุที่มีการสะท้อนแสงได้ 100 เปอร์ เซ็นต์ และไม่มีการ
ดูดกลืนรังสี จะมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนแสงเป็ น 1 เช่น ถ่านไม้มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนแสงอยูท่ ี่ 0.05 ถึง 0.1
และหิ มะมีค่าสัมประสิ ทธิ์การสะท้อนแสงอยูท่ ี่ 0.8 ถึง 0.85 เป็ นต้น
โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนแสงสามารถนามาใช้ในการศึ กษาเกี่ ยวกับพลังงานที่ พ้ืนผิว สภาพทางเคมี
ภายในพื้นผิวของวัตถุได้ ซึ่ งหากต้องการศึ กษาเกี่ ยวกับพลังงานที่พ้ืนผิว สภาพทางเคมีภายในพื้นผิวของดวงจันทร์ ก็
จาเป็ นต้องทราบค่าสัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนแสงของดวงจันทร์ดว้ ย ในทางกลับกันถ้าทราบค่าสัมประสิ ทธิ์ การสะท้อน
แสงของดวงจันทร์ แล้ว ก็สามารถนาข้อมูลไปพิจารณา โดยเที ยบกับสภาพอากาศในแต่ละช่ วงเวลาเพื่อหาแนวโน้ม
ระหว่างสภาพการดู ดกลื น แสงกับความแปรปรวนในบรรยากาศโลกเหนื อบริ เวณที่ ท าการสังเกตการณ์ ได้ (พิ สิฏ ฐ
นิธิยานันท์, 2555)
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ในการศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่ อค่าสัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนแสงของดวงจัน ทร์ โดยใช้เครื่ องมื อใน
การศึ กษาคือ ลักซ์มิเตอร์ ทั้งนี้ จะทาการวัดความเข้มแสงดวงอาทิ ตย์ และดวงจันทร์ ที่สว่างเต็มดวง ซึ่ งเก็บข้อมูลตาม
มุมอัลติจูด 30, 45 และ 60 องศา โดยทาการเก็บข้อมูล ณ 67/4 หมู่ 7 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เป็ นเวลาทั้งหมด
4 เดือนคือ ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วิธีการศึกษา
ขั้นตอนการเก็บข้ อมูล
1. สร้างกระบอกทรงกลม สี ดา ที่มีความสูง 1 นิ้ว และเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว
2. นากระบอกทรงกลมที่สร้างขึ้นต่อเข้าบริ เวณเซนเซอร์รับแสงของเครื่ องลักซ์มิเตอร์
3. วัดความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ ดังภาพที่ 1
4. วัดความเข้มแสงของดวงจันทร์ ซึ่งใช้กล้องโทรทัศน์ในการรวมแสง โดยการวัดไม่ผา่ นเลนส์ตา ดังภาพที่ 2
5. บันทึกข้อมูล และนาข้อมูลที่ได้ไปคานวณ
ดาเนิ นการเก็บข้อมูลตามลักษณะข้างต้นในวันดวงจันทร์ เต็มดวง (ขึ้น15 ค่ า) ณ ตาแหน่ งมุมอัลติจูด 30, 45
และ 60 องศา โดยใช้โปรแกรม Stellarium version 0.13.0 ช่วยในการกาหนดเวลาเก็บข้อมูล ซึ่งจะทาการเก็บข้อมูลตั้งแต่
เดือนสิ งหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง บริ เวณ 67/4 หมู่ 7 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ภาพที่ 1 การวัดความเข้มแสงของดวงอาทิตย์

ภาพที่ 2 การวัดความเข้มแสงของดวงจันทร์

ขั้นตอนการคานวณ
1. คานวณหากาลังส่องสว่างที่ดวงจันทร์เต็มดวงสะท้อนจากดวงอาทิตย์มายังโลก LM 
โดยคานวณจาก

LM  FM 2rM2

………………………………………………………………………………….(1)

เมื่อ FM คือ ความเข้มแสงของดวงจันทร์เต็มดวงที่สะท้อนจากดวงอาทิตย์มายังโลก มีหน่วยเป็ น Lux
rM คือ ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ มีหน่วยเป็ น Meter
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*หมายเหตุ เนื่ องจากในการวัดความเข้มแสงของดวงจันทร์ ได้ใช้กล้องโทรทรรศน์ช่วยในการรวมแสง ดังนั้น
จึ ง ต้ อ งหารค่ า ความเข้ ม แสงที่ วัด ได้ ด้ ว ยอั ต ราส่ วนก าลั ง รวมแสงก่ อ นเสมอ ซึ่ งสามารถค านวณ ได้ จ าก
เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องโทรทรรศน์ 2

[

]

เส้นผ่านศูนย์กลางเซนเซอร์ลกั ซ์มิเตอร์
2. คานวณหากาลังส่องสว่างที่ดวงจันทร์ได้รับจากดวงอาทิตย์ ( Lm )

โดยคานวณจาก Lm  R 2 Fs ……………………………………………………………………………...………..(2)
เมื่อ

FS

คือ ความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ มีหน่วยเป็ น Lux

R

คือ รัศมีของดวงจันทร์ มีหน่วยเป็ น Meter
3. คานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์การสะท้อนแสงของดวงจันทร์  A

โดยคานวณจาก A 

LM
…………………………………………………………………………………………….(3)
Lm

ผลการศึกษา
จากการเก็บข้อมูลความเข้มแสงดวงอาทิ ตย์ต้ งั แต่เดื อนสิ งหาคม ถึง เดื อนพฤศจิ กายน พ.ศ. 2557 สามารถ
แสดงผลได้ ดังนี้

ความเข้ มแสงดวงอาทิตย์
130,000

ความเข้ มแสง (Lux)

125,000
120,000
115,000
110,000
105,000
100,000
95,000
90,000

30°E
45°E
60°E
60°W
45°W
10-ส.ค.-57 113,600 114,000 125,500 102,100 95,800

30°W
95,700

8-ก.ย.-57

98,000 110,680 114,700 100,200 99,500

97,700

6-พ.ย.-57 100,100 114,900 110,800 116,700 99,200

98,900

*หมายเหตุ ไม่สามารถเก็บข้อมูลในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ได้
รู ปที่ 3 แสดงความเข้มแสงดวงอาทิตย์
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จากการเก็บข้อมูลความเข้มแสงดวงจันทร์ ต้ งั แต่เดือนสิ งหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 สามารถแสดง
ผลได้ ดังนี้

ความเข้ มแสง (Lux)

ความเข้ มแสงดวงจันทร์
0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08

30°E

45°E

60°E

10-ส.ค.-57

0.16

8-ก.ย.-57

0.13

0.13

0.15

6-พ.ย.-57

0.1

0.14

0.13

60°W

45°W

30°W

0.15

0.12

0.12

0.2

*หมายเหตุ ไม่สามารถเก็บข้อมูลในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ได้
*หมายเหตุ ในแต่ละเดือนอาจไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุกค่า
รู ปที่ 4 แสดงความเข้มแสงดวงจันทร์
จากข้อมูลความเข้มแสงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ต้ งั แต่เดือนสิ งหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มี
ผลการคานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์การสะท้อนแสงของดวงจันทร์ ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการคานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์การสะท้อนแสงของดวงจันทร์
ครั้งที่
1
2
3

มุมอัลติจูด
(องศา)
30
45
60

วัน/เดือน/ปี
10/08/57
08/09/57
08/10/57
0.12
0.11
N/A
N/A
0.10
N/A
0.13
0.11
N/A
ค่าเฉลี่ยรวม

06/11/57
0.10
0.11
0.12

ค่าเฉลี่ย
0.11
0.11
0.12
0.11

ตัวอย่างในการคานวณ ดังนี้
1. คานวณหากาลังส่ องสว่างที่ ดวงจันทร์ เต็มดวงสะท้อนจากดวงอาทิ ตย์มายังโลก

( LM ) โดยคานวณจาก

LM  FM 2rM2

เนื่ อ งจากในการวัด ความเข้ม แสงของดวงจัน ทร์ ไ ด้ ใ ช้ ก ล้อ งโทรทรรศน์ ช่ ว ยในการรวมแสง ดั ง นั้ น
จึ ง ต้ อ งหารค่ า ความเข้ ม แสงที่ วัด ได้ ด้ ว ยอั ต ราส่ วนก าลั ง รวมแสงก่ อ นเสมอ ซึ่ งสามารถค านวณ ได้ จ าก
[

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องโทรทรรศน์ 2
เส้นผ่านศูนย์กลางเซนเซอร์ลกั ซ์มิเตอร์

] = [

11.4 2
2.2

] = 26.85
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ดังนั้น สามารถหาความเข้มแสงของดวงจันทร์ได้เป็ น FM  4.2  0.16 Lux



LM  0.16  2  3.536  10
LM  1.26  1017 Lux  m



8 2

26.85

Lux  m 2

2

ดังนั้น กาลังส่องสว่างที่ดวงจันทร์เต็มดวงสะท้อนจากดวงอาทิตย์มายังโลกคือ 1.26  1017 Lux  m 2
2. คานวณหากาลังส่องสว่างที่ดวงจันทร์ได้รับจากดวงอาทิตย์ ( Lm ) โดยคานวณจาก Lm  R 2 Fs
Lm    1.7371106  113600 Lux  m 2
2

Lm  1.08  1018 Lux  m 2

ดังนั้น กาลังส่องสว่างที่ดวงจันทร์ได้รับจากดวงอาทิตย์คือ 1.08  1018 Lux  m 2
3. คานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์การสะท้อนแสงของดวงจันทร์ โดยคานวณจาก A 
A

LM
Lm

1.26  1017 Lux  m 2
1.08  1018 Lux  m 2

A  0.12

ดังนั้น ค่าสัมประสิ ทธิ์การสะท้อนแสงของดวงจันทร์คือ 0.12

สรุ ปผล
จากการเก็บข้อมูลความเข้มแสงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่สว่างเต็มดวงบนพื้นโลก สามารถคานวณหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนแสงของดวงจันทร์ ได้เท่ากับ 0.11 ซึ่ งมีความคลาดเคลื่อนจากค่าจริ งอยูท่ ี่ 8.33 เปอร์ เซ็นต์
และมีค่าความแปรปรวนเป็ น 3.33  10 5

อภิปราย
จากผลการศึกษาพบว่า ดวงจันทร์มีค่าสัมประสิ ทธิ์การสะท้อนแสงเท่ากับ 0.11 นั้น อาจกล่าวได้วา่ ดวงจันทร์
มีความสามารถในการสะท้องแสงคล้ายกับถ่านไม้ เนื่ องจากมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนแสงที่ ใกล้เคี ยงกัน โดยค่า
สัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนแสงของดวงจันทร์ ที่คานวณได้น้ ี เป็ นค่าที่น้อยกว่าความเป็ นจริ ง ซึ่ งสาเหตุอาจเกิ ดจากสภาพ
ท้องฟ้ าที่ไม่โปร่ งในเวลาเก็บข้อมูล และการดูดซับแสงของกล้องโทรทัศน์ที่ใช้ ทั้งนี้ มีปัญหาที่พบจากการศึกษาคือ ใน
แต่ละเดือนมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และความโปร่ งของท้องฟ้ าแตกต่างกัน ซึ่ งอาจไม่เอื้ออานวยต่อการเก็บ
ข้อมูล ทาให้ขอ้ มูลบางเดือนขาดหายไป ดังนั้นควรทาการทดลองเป็ นระยะเวลาที่นานขึ้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่แม่นยามาก
ที่สุด โดยสามารถนาข้อมูลที่ได้น้ ี ไปใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานที่พ้ืนผิว พลังงานภายในดวงจันทร์ สภาพทางเคมี
ภายในพื้นผิวดวงจันทร์ และสามารถนาไปคานวณหาแนวโน้มระหว่างสภาพการดูดกลืนแสงกับความแปรปรวนใน
บรรยากาศโลกเหนือบริ เวณที่ทาการสังเกตการณ์ได้
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กิตติกรรมประกาศ
การด าเนิ น โครงงานวิท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง การศึ ก ษาค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ การสะท้อ นแสงของดวงจัน ทร์ โ ดยใช้
ลักซ์มิเตอร์ น้ ี สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยความอนุเคราะห์จากสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ”
มหาวิ ท ยาลัย บู ร พา ภาควิ ช าฟิ สิ กส์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา รองศาสตราจารย์ส าเภา จงจิ ต ต์
อาจารย์บุญส่ ง เห็นงาม และคุณพิสิฏฐ นิธิยานันท์ ที่ได้กรุ ณาให้การสนับสนุ น เอื้อเฟื้ อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ สาหรับการ
ทาโครงงานในครั้งนี้ และคอยให้คาปรึ กษา แนะนาแนวคิ ด วิธีการ และเสี ยสละเวลาอันมีค่าแก้ไขข้อบกพร่ องของ
เนื้อหา ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียงิ่ ผูจ้ ดั ทาขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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